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Gedreven.
Het jaar 2004 staatin het teken van
gedrevenheid. Het is een Olympisch
jaar en opeens komener allerlei onbe
kende sporters om de hoek kijken die
enorm gedreven zijn. Zo zag ik laatst
een stuk op TV overeen schutter di

kanshebber is voor Olympisch goud bij
het schieten. Zijn hele levenis ingericht
op deze ene wedstijd. Alles wordt er
voor aan de kant gezet

Redaktie:
Maddy Hulshof
Mark Lankveld

Corinne Ebbers
Johnny Cuppers

Wendy Krabbenborg

VW Norbert Doppen| Huub Wopereis“oe; Elles Niënhuis
Marc Karnebeek

free lance
Toon Molleman

‚en Johan Stortelder

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

Op zulke momenten denk ik aan mijn
eigen situatie en zie een groot gapend
gat, daar waar mijn gedrevenheid zou
kunnen ziten. Ik moet me soms naar
het zaalvoetbal slepen met enorme te-
genzin. En te vaak zwaa ik's ochtends
vanuit mijn warme auto naar mijn zwa
ger die wel op defiets naar het werk
gaat, watik dus ook meer zou moeten
doen. Toch zeggen de mensen in mijn
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team op het werk dat iK erg gedreven ben
‚en dat Klopt ook wel. Donderdag is mijn
ouderschapsverlofdag, en privé is het ook
‘best Iekker om meertjd voorde kinderen
te hebben, maar ik vind het wel lastig om
niet op het werkte zijn als daar van alles
aan de hand is.
Nee, gedrevenheid kom je meer tegen en
niet altijd ver weg
Ik kenze die voor de organisatie van het
PaasPop hun privé-leven voor wee we-
ken aan de kant zetten en zich helemaal
geven voor de organisatie van het spek-
takel En natuurlijk kent iedereen wel ie-
mand in zijn of haar omgeving die one-
‘venredig veel geeft voor vereniging, buurt
of vrienden- en kennissenkring.
‘Zo hoorde ik laatst bijvoorbeeld over Peter
Waalderbos, die wekelijks vanuit Dene-
‘marken overkomt om zaterdags te helpen
boesken voorhet Paasvuur. Dat is gere
venheid
Hulde aan iedereen die gedreven is, waar-
‘voor en op welke manier dan ook

ML
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U kunt bij ons terecht voor een professioneel
maar vooral persoonlijk advies.

Vraag geheel vrijblijvend naar informatie inzake:
+ Verzekeringen (schadeen leven)
+ Verzekerd sparen
+ Sparen (via spaarrekening)

Bekken ASSURANTIËN
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145
E-mail: Bekkenassurantien@frecler.nl

Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij
Farm Service BV - Leeuwarden

Tel. 058-21 34 300
Farm Service BV Oost - Zieuwent

Tel. 06-55 183 506

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH 8,
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop “KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

KRABBENBORG B
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

VEEVERVOER
STUKGOIDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

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

POST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Vn vr: 8:00-20.00 uur * postzegols, briefkaarten on adreswiigingskaaren
Zierdig. 8001800 ur = het ophalen van brieven en pakkeren

het afgeven van briefpost binnen. en buiterlandzondag: SHOP gesloten = het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland
strippenkaarten, tlefoonkaarten en boncadezus

+ informatiebrochtres.



De 3-daagse. °

DEEEETEN

{5BDe 3-daagse.…
De 3-daagse....

NEE EENES ENEhet weer zover. Het anders zo röstigeEEEedEEEEETETSEESSEOSEEMeeIENESGOSESSStEESSleEee EESNEESSNESeNEEEENmd
Inhet dagelijks ieven/is Cilia werkzaam op de watemmolenschool in,EENESEEDEESSSEINENSET April 2004 pag:



GSEEVEN
Wij achteromdatiheterg moeilijk wasESSeSENTder Hetigenotvan een kop koffie Heb
bene haar eên zantal Vragen ge-SSNNEEeVESIEEnESEaeENDOEEnESSSN
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EN
Openingstijden:

Dames- en Herensalon
” 7) ”

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent

T 0544 352991 4>OSDinsdag t/m vrijdag 8.30 18.00 vur Zatercag:E:00-14.00 ur

‘TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTENen Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

Drukkerij Westerlaan
va Meer de ialberensean 171 IN ebtemoorge

Teltoon 0544 371207
Ean 0544 76535

wm arakeriwesterlaannltodakkerj western nt

Garage
Kolkman VOF

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
Daihatsuis onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

FIT-CARE
center sourcy

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een sporIndoor activiteiten: tennis, squash, het huren van Body Pump
(deel) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf Body Artack
‘handboogschiefen, darten, reuzesjoelen Body Balance
Outdoor activiteiten: golf, kickbiken (volw. steps), Body Combat
kanovaren, quadrijden, huifkartocht of fietstocht Body Jam
Schrik je rot tocht > NTEUWII Body -Step

inderarrangementen: diverse arrangementen Fitness en cardio
BPA (indoor yeling)

Ee Budo en kidzaerobie'eestlokaties:
Lounge, Irish Pub, Wintertuin, Sportcafé, terras

Tedere ochtend kinderopvang
Sourcy Center entertainment:ree Tp Feet À Zomeborken
Soares Bruisende Spelhow wsiefAchterhoek Speel gel Gratis gebruk auna en
Triple s E Tir sroombod
U

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

Sour Center, Zegen 30. 713615 Ziement el (0544) 3922 2, waw rcr enter o©zowyeenter nl



EEENEEESEENSNEken alleen met vrijwillgers Zo heo-
ben we een aantal mensen in hetbe-ESESNe

EENSISESSeeESGSEEeSNNENEEENpaar keerperjaar Vergaderen we merEePEnen; Daar worden de nieus plannenIESEEEideeën|is ons credo Goede IdeeenTOSESEEENE OISEEEESNNof zien dingen die je toch een vorEEENSOENSENENEENSENENieEN

EEECNSEENESESSEEEEESSGESENSSEEMNSGEESEEEEENerseen band geregeldien het moestSea
SESSNEEOEEEEsEeENENEeEONNIEeEENSESSNESENEEEENESSESPIOT April 2004 pag



miüzikanten namen hün/eigen matesEESENENEESESESmaar het heeft beide zn charme.ESSENKoffieconcert begonnen; daadwerke-
lijk beginnen met een kopje koffie opEOESEEEENESSEVen moment wordt hetfestival groter
ien Komen er'steeds meer mensen!NESSENENNSSn‘genorden, Dat daarmee delsfeerver
anders onvermijdelijk Sn heerisicoESNSSENENENren/uiet meer garande-
ren.

ENGKd
NEENEEENBEEesDitjaaris ereen podium
minder. Waarom?

NESSSASEINENOSSENENOEE
Pag. PIT April 2004

Dit scheelt enorm Jin Kostenjdus ook
in het prijskaartje van de tosgangs-EENOESNDEEEENNsESINeeVESKlopt In vergelijking metvorig jaar zijnOSESENEESEEop/maken. We hopen bet zo voorie-EEONEEEEEENHoe komt de uiteindelijke program=ENNE

gieEÀ
Dat doen wel helemaal zelf. DeENEENESSENEESwordt dan ook over gesproken! ZoENESO



IEEEPEENEEEESESSEEEEEEENVEEEEENEeSNNSESES GEENSEMENS SsESESENEENOEEEEedEESSSewij piet bereiken metons testvaleen donatie: Ook goede ini-
tatieven helpen wijnaar onze mogelijkheden.ESSENSCES
FMG ReSSNESESESESinnen niet eerder met optreden dan dat de barmonie je gestoptSE ESET]Eese

CEENNSde komende dagen.

EN + MK
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Als fanatiek vostbalsupporter en beoefenaar, valt het mij vaak op hoe
weinig er wordt gescoord, en hoeveel kansener om zeep worden ge-
holpen. De prachtigste aanvallen worden door knullig optreden van de
laatste schakel, de spits, hopeloos verknald. Nu sta ik zelf al jaren in
de spits, en ik weet hoe moeilijk sommige op het oog eenvoudige kan-

Het spitsenvak

pag8

sen toch nog zijn. Klassiek is het geval van de spits die een bal die
vanuit een voorzet f meter voor het doe! langs komt, hoog over schiet.
Dat lijkt klungelig, maaris het toch niet, ga maarna: Johan Cruyff zei
het al: 'De bal is rond’ enik zou daaraan toe willen voegen: je voeten
en schenen ook. Erisdus maareen heel klein deel van de bal dat jemoetraken meteen even klein dee! van je voet, om hem de gewenste
richting op te krijgen. En daarvoor heb je maar een fractie van een
seconde de tijd. Alle andere opties hebben tot gevolg dat je een dikke
kans hebt verprutst, met hoongelag van supporters en/of teamleden
tot gevolg. Als je dît in het achterhoofd houdt, mag het een klein won-
der heten dat sommige ballener überhaubt wel in gaan,
Om het percentage succesvolle pogingen te verhogen, hebikme in
de loop van de jaren een aantal dingen aangeleerd. Zo schiet ik zel-
den met de wreef. Dat gaat wel het hardste, maaris ookhet meest
onzuiver. Richten met de binnenkant van je voet is vee! eenvoudiger,
en vaak kun je de bal toch nog genoeg snelheid mee geven, zeker als
de bal snel opje toe kwam. Verder probeer ik in het 18 meter gebied
ook altijd een toegespeelde bal af te stoppen of in ieder geval redelijk
onder controle te krijgen. Zo geef je jezelf de tjd die je nodig hebt om
goed te mikken. Als je daarbij ook nog kalm blijft, dan ben je waar-
schijnlijk de enige. De rest, en zekerde tegenpartij is volslagen in
paniek. Grote kans dat je de hoek voor het uitzoeken hebt, of dat er
een overtreding opje wordt begaan, waardoor je een penalty verdient.
Trouwens,een penalty verdienen en er een krijgen, dat is nog niet
hetzelfde. Wanneer je gepakt wordt en te ovete alt, kun je zo-
maar een gele kaart krijgen vanwege een 'schwalbe} val je vrij on-
schuldig, dan zou de scheids wel eens kunnen & tot doorspe-
len. Ik blj in ieder geval altijd even liggen. Hierdôore
een beslissing te nemen. Ó
Watje ook vaak fout ziet gaan, is als een Speldis GN ien
alleen op de keeper af gaat. Men speelt de bál te ver voor zich uit,
waardoor de keeper meteen dikke GrijnsOp zijn gezicht de bal zo op
kan rapen, of men probeert een ‘stile’, welke echter steevast in de
armen van de met een nog dikkere grijns uitgeruste kespierbelandt.Stfies zijn voorbehouden aan de Bergkamps van deze weréld. Veel
simpeler is het als je gewoonzo ver mogelijk door loopt; mèt
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aan de voet, waarbij je dé snelheid er
in probeert te houden, zodat ze je niet
inhalen. Kijk*ondertussen wat de
keeper doet: Blijft de sukkel op de
doellijn staan, loop dan door totiù.de
16 enje hebt de hoek voor hetuiikie”.
zen. Binnenkantje, pats; doelpunt
Komt de keeperwel uit, zal hijdit
meestal in gestrekte draf doen. Je
kunt hem dan gemakkelijk Omspelen.
Schuif de bal op enige afstand langs
hem heen, ver genoeg om te voorko
men dathij er met een snoekduik bij
kan, maar niet te hard, want dan kun!
je de bal niet meer achterhalen, en
gaat hij misschien wel naast. En dan
sta jj nahijgend van de inspanning
dom op de achterlijn te kijken, waar
schijnlijk tot groot vermaak van tegen-
stander, supporters en in ieder geval
van Herman Bokkers.
Heb je de keeper omspeeld, dan vind
je een gapende doelmond voor je.
Maak nu niet de fout de bal erin te
willen rossen. De kans is groot datje
‘hem door een polletje of iets verkeerd
raakt, en hij naast of over gaat, waar-
door Herman waarschijnlijk niet meer
bij komt van het lachen. Loop bij voor
keur gewoon door, tot de bal de doel-
lijn is gepasseerd. Natuurlijk gaat dit
niet als verdedigers je beginnen in te
halen. In dat geval gewoon zo secuur
mogelijk schieten, niet hard, wel ge-
richt. De balrolt meestal sneller dan
de snelste voetballer kan rennen, en
zal dus niet meer te achterhalen zijn
Heeft een verdediger kansgezien je
in te halen, en staat hi in plaats van
de keeper op de doellijn, Schiet dan
gerust. Een voetballer kan namelijk
niet keepen(uitzonderingen daarge-
laten, maar dan is het gewoon pech).
Zorg er alleen voor datje hem niet te-
gen het lichaam schiet, want je hebt

geen keeperstalent nodig om in de
weg te staan.
Wat verder opvalt als je voorin staat,
is dat er elke wedstrijd een moment
komt dat je zomaar uit het niets een
dikke kanskrijgt. Dat gebeurt altijd!
Hoe zwaarje ookin de verdrukking
zit metje team. En vaak zie je dan
dat de betrokken spits niet snel ge-
noeg reageert, halfwat overvallen
wordt doorde plotselinge kans die
hem geboden wordt, en dus faalt. Die
momenten kunnen komen door een
verdediger die halfwat langs een bal
schiet, een keeper die een vrije trap
niet klemvast heeft, een bal die vanuit
een comer via een scrimmage plots
voor je voeten roît, een speler die on-
verwacht onder een bal door duikt bij
een voorzet, of een bal op de paalof
lat. Op dat moment moet je 100%
geconcentreerd zijn, want die mo-
menten duren maar Kort, en dan ben
je te laat, en denkje vertwijfeld terug
aan dit stukje.
Natuurlijk zijn er spitsen die wel de
klasse hebben een balvol op de wreef
vanuit elke stand in het kruis te kun-
nen jagen, of door een hele verdedi-
ging kunnen slalommen, keepers drie
keer op het verkeerde beenzetten en
dan met een hakbalietje scoren, maar
ik hoor daar nietbij. Toch heb ik me-
nig doelpuntje mede dankzij deze
handigheidjes mee kunnen pikken.
Doe erje voordeel mee, van groottot
klein, en misschien zien we je naam
ooit in het rijtje topscorers vande Gel-
derlander. Wie weet.

Johnny Cuppers.
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KINDERPIOT...

4 HOELANG ZIT JIJ AL BIJ DE PAASVUUR-BOUWERS?

DIT WORDT MIJN 3E JAAR.

HOE OUD MOET JE ZIJN OM DAAR BIJ TE KUNNEN?

ER ZIT EIGENLIJK NIET EEM ECHTE LEEFTIJD AAN VAST, MAAR JE
MOET WEL MET GROOT SCHERP GEREEDSCHAP Ot KUNNEN GAAN
EN DAT (S BEST GEVAARLIJK DAAROM MOET JE WEL AARDIG OUD

ZIJN ALS JE ER B1J WILT. MAAR OOK NIET ALLE KINDEREN KUN-
HEN ER MAAR 70 BIJ.

HOEVEEL WEKEN VAN TE VOREN BEGINNEN JULLIE MET HET BOU-
WEN?

WE BEGINNEN ONGEVEER 3 WEKEN VAN TE VOREN.

HOELANG ZIJN JULLIE DAAR MEE BEZIG?

WIJ WERKEN ER ONGEVEER 4 HELE DAGEN AAN, MAAR ALS ER
NOG HEEL VEEL BOESKEN LIGGEN DAN WERKEN WE ER NOG WEL

Pag.10  PiOT April 2004



J. WAENINK SWine benen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

vonwzitax.nl _info@zitax.nl

|!]i!
totale geluidsverzorging

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

TOBEDRIJF
TIN HEGEMANVO.F.

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

zieuwent

verkeersschool
GUUS KOLKMAN

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

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

tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



IETS LANGER AAN EN DAM MEESTAL OP EEN ZONDAG.

5. MET HOEVEEL KINDEREN DOE JE DAT?

MET 3 KINDEREN. MIJN BROER, MARK BOKKERS, RICK NIJENBUIS EN
UZELF.

6. WAT IS ER 20 LEUK AAN PAASVUUR BOUWEN?

JA, JE MAG DAAR BOVENOPSTAAN, DAT IS HEEL OOG EN DAT IS MOOI,
EN HET IS ONTZETTEND GEZELLIG.

7. MOE BEN JE ER OP GEKOMEN OM BĲ HET PAASVUUR TE GAAN BOUWEN?

MIJN VADER DIE ZIT ERBIJ EN IK HOORDE DAT HET HEEL GEZEUIG WAS

EN HEEL ERG LEUK WERK EN IK GING TOEN f X MEE OM EVEN TE KIJKEN

EN DAARNA BEN IK ERBIJ GEGAAN.

8. AIS HET PAASVUUR WORDT AANGESTOKEN VIND JE HET DAN NIET JAM-
MER OF VIND JE DAT JUIST MOO?
WEE, WIET ECHT JAMMER IK VIND DAT JUIST WEL MOOI, JE HEBT DAAR
EEN POOSJE AAN GEWERKT EN ALS HET DAN WORDT AANGESTOKEN, EN
DAN ZIE DAT AL DIE MENSEN DAAR NAAR STAAN TE KIJKEN EN DAN IS
DAT WEL HEEL ERG LEUK.

9. WAT VIND HET ALLERLEUKSTE OM TE DOEN VAN HET HELE PAASVUUR?

IKVIND HET HET LEUKSTE OM DE BOESKEN OP TE HALEN MET DE WAGEN.

10. HEBBEN JULLIE OOK FEESTJES MET ZN ALLEN?

WE HEBBEN 2 FEESTJES, EENTJE VOOR EEN GOEIE AFLOOP EN EENTJE
LATER IN HET JAAR.

REMCO BEDANKT VOOR HET INTERVIEW.

MARJAN € NIENKE.
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ieIscnets pro

Ischets pPr®!

Meest favoriete spon:
Ik doe aan fitness in het Sourcy.

Minst favoriete sport:

Boksen, dat kan ik geen sport noemen.

Mooiste sportherinnering:

Vroeger, toen ik jong was, schaatsen op de
Baakse beek.

Favoriete sportman/sportvrouw:
Evert van Benthem, knap zoals hij 2 keer de
Elfstedentocht wont

Lekkerste eten:

Chili con carne, jammer genoeg houden de
kinderen daar niet van!

Welk tv-programma moet er onmiddellijk van de buis?
Goede tijden slechte tijden! Ik geef niks om
tv,laat mij maar lekker knutselen met naald
‚en draad.
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Siebert & Wassink

Siebert & Wassink is de Bent u op zoek naar een interessante baan
specialist op het gebied van|op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
werving & selectie op MBO rofee eenvoudig denWeoer professioneel
Nederland.

Kijk naar ons vacatureaanbod op:Onze Kernactiviteiten:
P&O Advies

| £ i
0 Werving & Selectie www.siebert-wassink.nl

©Interim Management
Twente: Achterhoek

info@siebert-wassink.nl OGEN Erde 7131HEeneorde
Tet 053 4803850 Te 054 274Fax'053 4800555 Fo 0544 052748

é& Donny Rotsgs Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA Partikuliere verkoop af kwekerij

MuLTIMEDIA ev

POSTBUS 101 ZA7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT1
7136 LZ ZIEUWENT Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
TELEFOON 0544 3522 35 Telefoon 0544 - 352133

TELEFAX 0544 35 2035 Fax 0544 352237



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE 2

[orsansAne CowracTPERSOON ADRES PosTco0E moonAaars TELEFOON]
[eacmintonerengeg tengas De Hate 4 TIG MK Zieuwent 351724]
iisever 2 Keveider © Wergea Misdachtensraat&s 7131GE Letemoorde  370195|
erisgecb zieowen CZ] Frtewa Ven Churisaati2  7136MB Zieuwent 351398)
[euurer Ruuosewog HeoigHeuink RuuosenegI3A  7136MC Zieuwent 352029
[puur Spronkeiëerhook © Humeink Schoppenuegie  TISGKH Ziemwent 351797
[Bumser Hoenderboem VeroneGebbinck  Dorpseraat& TIJ6LK Ziemwent 352373)

[guur Kevodor a Kolkman Zieuwensewecan 7136LC Ziemwent 351590
guumer Zeoondik PklenGoamik Bedenassik?  T6TRZ Ruro 073 29190
[chara Paste Dorpsstraat 41 TI36LG Zieowent 351232)
names om RSpekena  Keuetaatss  TIGELP Zieuwent 352124)

enso Mi te Roer Hlenteg 8 TI36KS Zieuwent
Feestcommissie H Escher Fomtorsersik20  TI3GKW Zieuwent
otoei A Stonelder OuteAatenseweg2r 7131ZC Lihtemoorse 372714]
loxv. FHarbersSoneler DorpssresttA  TI3ELK Zieuwent 351816)

ezondheidecentan GER Vosters Dorpestrat87 71361 Zeuren
[Gymetuo deme R Rouborst Zeuwensewegse TIG6LC Zieuwent
etendtaher Pace © Marsch Dorpestrat 12 TI36LK Zouwent
|armonie Zieuwent AngelsBeenen  Rurosewegts  TI36MC Zeuwert
|tonswedetang Gie)  Danilsten Have Hemmelcdijk2 TITRE Lievode
|iongerenkoorzieuwent  AstieWopereis De Waarskoig TIELT Zieuwent

keo RiexGrotenhuis Kunnen 10 7263 RD Morisnvelde
aratece Mucn Gus Ringers Latestaat 18 7132CS tientenveorde
koatschieter Do Hemmele 5 Paponborg Vingencijk T263RH Marienvelde 381882
To B legeschaar  Schaameg za Ti36PK Vragender 0543620721]
\ousgroep PoraBouwuis  Beuzones 17 TIO1W Winterswijk 0543622951
[Lourseswerk MBV) Mew Wopereis Zegencik5 TISGKR Zieowent 351374
luxe (ls Zie Ha Mar)  EmaKomeboek  Verdelngeweg3  T263SR Marienvelde 352384
Nes tevergDermstching Mevr Romhort De Haare& 7136 MG Zeven: 351988
|ousemasgssssheel 5 Jansen tenHave  Grenzueg 4 TI36KN Zieuwent 352369
|oueneiskundigever "Zuwe Hamry Spekschoor Dr Adensstaat16  TI3TXM Lintemoorse 372688
Parochiebestuur Zieuwent Pastore Dorpsstraat &1 T136LG Zeuren 351232

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldsewe
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Grams Cere ADRES roercooe woor TELEFOON
euezaa anar Zewenemgss  TIGELA Zomer 351a90
PonrsDesesee Mew Gre Courage TIGSK Hei 51510
ee oweHanen 1 Hengis Meets  TIZ6CE Beten 059421
exzve JrsWisik Deans TGM Zien 52810
oee es Fonsheseck  Rokesegs  TISEKK Zewwent 51490
samen SnPrkserenger Gnmosran7 713200 Uentmorde 73440
steun asen Mogensen  Dopessa&t TIEL Zewwent 251905
siem tepensetene We Jasken  Weeredtaas 719876 Zizmert asteet
tun oudst AnteleMolsr 98908 TIM Zoet 51429
siemokesepeiee Goeman Dope TEEM Zoer 51508
teng Paaspop HabWopwes  Harewcoreg3s TISELW Zeven 351964
stunPaasen R Norm Keuestanst  TIS6LP zeuren 352404
sieagSpetooriening Ameles Zewwenweg A 7I38LC Zesmrt 51295
sieagZIEMADS  JordvdPte  Dopssaa®t TESSA Zewment asta4s
seneneeigngziewen A Papen Dekemese TGM Zeuwet ast970
cent Sebsiean A Soter Kaveri 7263RM Wesenwe 35818
schokoniseRk  Tentoprss  RuroseregSA  7I3BMC Zewert as2544
speramtcoemcpenoon A Romme  RurseregaS  TI36MD Zeweot stes
spesotundeingziewen A Romnos  Zegendikiëk  7I36LS Zewent 52109

rattenisver Sogrsads EHoendetoom  DeSeege7t TIG MN Zewent asza1s
ronistereigrsZv  MTeseen A Molermot6  TI36MS Ziewent ast46s
rooster SemperAvanl Marone  DopsstastssA  TIG6LJ Ziement stes
ouub Vetee Cmperseme Goons2s  TISZED Lenenmode 378758
MetotsternignstONP u Hkenog  Boemwegt 7I36KK Zeer 3514ge)

vz WerRspewe Rendemeor TEK Zien asta
etenadeemeperon Werven  Dopsstaist TIBI Zee 51506zoet 2V2 RaeDendenikel Vorskersmsze 713200 Unencoe 37952
ongier B ast Zeumenseeg SIA TIA Zuwe 351204
zomers Going Wanakekman  Zewenevegso  TIS6LC Zewent 51500
zoonten De en Harek  RolersogdiA TIE Zawwert 35140

35, TG lWZieuwent of email haroperes@ehelnl



architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

HAS
HELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@> 0544 - 352290
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Beste boek/schrijver:

Mooiste film

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Iklees weinig, op vakantie wilik nog wel eens
een roman lezen. Voorlezen aan de kinde-
ren vind ik wel heel leuk om te doen.

Ik hou helemaal niet van films.

Geen.

Afscheid van Marco Borsato.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

Grootse miskoop:

Omscholen tot:

Favoriete vervoermiddel

Tent opzetteni

Een heel misselijk kop en schoteltje uit het
jaar NUL.

Wasmachine van Blomberg, dat was echt
helemaal niks!

Ac teitenbegeleidster.

Fiets.

Een tent zet ik niet op, maar vakantie houd
ik in de Benelux,

Ben je wel eens aangehouden door de politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:—…......
Ja, alcoholcontrole, maarik hoefde niet te
blazen.

Niet eerlijk zijn!

Chocolade!

Als ik droom, droom ik over de kinderen,
PIT Aprl2004 pag.18



bangdat ze iets overkomt.

Wanneerwas je voor hetlaatst bang:
Dat is al een paar jaar geleden. Heel zwaar
weer, de lucht leek groen. Ik was toen alleen
met de kinderen thuis...

Wat denk je als je in de spiegel kijkt

Goedemorgen, nieuwe dag!!

Welkezin of welk woord gebruik je te veel:

"jongens", als ik mijn drie kinderen aan-
spreek.

Wie zou je nog willen ontmoeten
Marco Borsato, lijkt me een hele gewone
man.

Wat zou je geen tweede keer doen:

Permanent zetten, 't was krul aan krul, net
een ragebol!

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Rustig, stl, behulpzaam en creatief.

De redactie (Wendy)
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* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheden©
* ijzerwaren &

gereedschappen
Welkoop Zieuwent

* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
TISG IR Zieuwent

+ werkkleding & schoeisel Telefoon: 0528

AsdeSCHOONHEIDSSALOK
De Steege 77, 7136MN ZIE

OOP seciaatzoek in:

&

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di Vm Vri. 8:30 - 12.30 uur + 13.30-18.00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Ze 830- 16.00 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372

O54Á4



DE aOCLOfS EeTAX10544-35 14 16 Tro | Raa
Fax 0544 352166 DrachttartZieuwentseweg 67 7136LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
gBE N,&, van merkauto’sSIxt 9zn 0de seer7 Waalderweg 12a

ATIEK
voor AL uw: Sportschoenen aAg]Sportkleding “alSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

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

SYonex - Lotto - Dunlop aHummel - Masíta - Viking



ProrieIscnets prg: Cc!

profielschets pijigischsts
iof

Meest favoriete sport: Voetbal

Minst favoriete sport: Waterpolo, dat vind ik echt helmaalniks.

Mooiste sportherinnering: Het kampioenschap ( 2 of 3 keer) met het
derde efftal van RKZVC.

Lekkerste eten: Nieuwe gebakken aardappelen met sla en
braadworst.

Favoriete sportman/sportvrouw:

Sportman: Marco van Basten
Sportvrouw: Ellen van Lange, de hardloopster

Welk TV-programma moeter onmiddellijk van de buis:
Idols.

Beste boek/schrijver: Alle boeken van Toon Kortooms.

Mooiste film: Danceswith wolves

Politieke kleur: cDA

Beste Nederlandstalige lied: Anne van Herman van Veen
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Meest afschuwelijke cadeau datje ooît kreeg:
Een scheerkwasthouder

Grootste miskoop: Een 2-delig pak metalles d'erop en d'eran,
zelfs met stropdas. Gekt e bruiloft

van mijn broer René. Ik Ik én keer
aan gehad. Nadat het sstoomd was,
waserniets meer, ief. Wat een
flodderding. ©

Omscholen tot: Ik zou nietiets anders
{ilën,Ikben tevre- ‘

den zo. VW
Ds |

ESFavoriete vervoermiddel: Fiets en auto. B
Tent opzetten in: Midden Portugal, hoop wel dat veel

mensen, straks,
zetten. “ £#

Ben je wel eens aangehouden door de politie:

Ja, alcoholcontrole. Datis al zo'n 25jaar
geleden, Ik had toen inderdaad te veel ge-

_ dronken. Dat kostte mij toen zo'n 200 gu

nt hier bij ons huis neer

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor het [aat
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Wat denkje als je in de spiegel kijkt:
"Ik moet tochiets eerder naar bed gaan!”

Welke zin of welk woord gebuik je te veel:

Ja, ja. (bedoel eigenlijk ’nee") en
'k za wal eszeen.

Wie zou je nog willen ontmoeten?
Herman van Veen. Ik ind dat een aparte man.

Wat zou je geen tweede keer doen:
Ik heb altijd gedaan waarik zin in heb.

Beschrijf jezelf in & woorden: Ik doe niet makkelijk moeilijk!
De redactie (CE)

20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie

PaasPop
PaasPop

Maandag 12 april: PaasPop
Zaterdag 12 juni Kermis
Zondag 13 juni Kermis
Maandag 14 juni: Kermis
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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 V/D WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD
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06-03-2004
WVC F7 RKZVC F4
6-0
Geen
Penalty van Kaily na de wedstrijd
De goal van Kaily na de wedstrijd (enigste goa)
Jorim Groot Zeven.

06-03-2004
RKZVC F3 - Vosseveld F3

2-1
Mark Wopereis on Stijn Wopereis
Stijn Wopereis; na een geweldige solo-aktie
Een keïharde terugspeelbal van Mark Wopereis, die op
de linkerpaal (van keeper Koen Hermans) uiteen spat.
Koen Hermans; een beer van een keeper!!

06-03-2004
RKZVC F2 - Bredevoort F1

3-2
Stan ten Have, Stan ten Have on Stan ten Have.
Stan ten Have.
Dat Melvin, ondanks hetfeit dat hij niet kon voetbal

len door een val van de trap, toch kwam kijken. Zijn
aanmoedigingen, onze overwinning.
Mieke, de stofzuiger, Lageschaar. Ruimt achteralles goed

op. Of ze het thuis ook doet? Maar op het veld wel

13-03-2004
AKZVC F2 - Meddo F2
5-0
Stan ten Have (2x), Reinout Ankoné (2x) en Stijn Papen.
stijn Papen; 'n mooie onder in de hoek.
Ruben stond met de armen over elkaar om te kijken

of het wel goed ging!!!
Cor Wopereis; na een afwezigheid van een maand
sterk teruggekomen.



GOLLECTELIJST
VAN ZIEUWENTSE VERENIGINGEN 2004

WEEK 01 FLESSENACTIE JEUGD R.KZV.C

WEEK 04/05:JONG NEDERLAND (T GILDE)

WEEK 06 HARMONIE ZIEUWENT / MARIËNVELDE

WEEK 10 JANTJE BETON

(helft v.d. opbrengstis voor speeltuin "De Paddestoel")

WEEK 13 EHBO.

WEEK 14/15:LOURDESWERK (N.B.V)
WEEK 17 STICHTING JEUGDRAAD

WEEK 19 STICHTING SPEELVOORZIENINGEN ZIEUWENT

WEEK 20 _: ZIEUWENTS BELANG

WEEK 21/22:R.K. KERKBESTUUR VOORJAARSCOLLECTE

WEEK 23 FEESTCOMMISSIE

WEEK 24 RKZVC.

WEEK 25 ORANJE FONDS (opbrengst gaat naar peuterspeelzaal)

WEEK 26 : DE ZONNEBLOEM

WEEK 26/27 : KERKKLOK

WEEK 42/43 : NAJAARSCOLLECTE KERKBALANS

WEEK 44/45 : SCHUTTERIJ STSEBASTIAAN

WEEK 46 __: TONEELVERENIGING SEMPER AVANTI

WEEK 53 _: PACELLI ; ONBBOLEENAKTIE
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H.V.Hoenderboom/Pacell

De competitie zit er bijna op, tijd om
even op dit seizoen terug te kijken.
Beginnend bij Damest dat als doel-
steling had om in het linker rije te
eindigen, maar als ik iedere maan
‘dag in de krant kijk dan is er maar
een rijtje dus laten we heter maar op
‘houden datze bij de bovenste zes
willen eindigen. Ze kwamen goed uit
de startblokken maar lieten halver-
wege soms onnodig punten liggen en
zakten langzaam in dat ene rije naar
beneden. Maar de dames beschikken
over een enorme vechtlust en kwa-
men heel sterk terug.Op dit moment
staan ze in de middenmoot op de 7e
plaats met nog een wedstrijd te gaan
Zaterdag 27-3 om 20.30 uur, ditkeer
in de hamelandhal te Lichtenvoorde
wordt er om twee heel belangrijke
punten gespeeld. Pacelli heeft nog 1

punt nodig om veilig te zijn van klasse
behoud. Er kunnen er nm. vier de-
graderen!!
Dames 2 heeft er een leuk seizoen
opzitten en werd overtuigend kam-
pioen in de derde klasse, en heeft zo
wat meer aansluiting bij dames1. Ze
lieten in het begin nog wel wat punt-
jes liggen tegen Grol en Minerva
maar bleef daarna ongeslagen en
vierde op schrikkeldag het
kampioensfeestje. O.Lv. trainster!

coach Annet Hummelink werd er dik
gewonnen van Groessen met 237.
Annet die zich nu meer op de jeugd
gaat richten stopt dus helaas bij D.2.
VoorD.2 wordt nog naareen nieuwe
coach/trainer gezocht die dus vol
Pag.20 PiOT Apúl 2004
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gend seizoen in de2e klasse, B uit-
komt. Bij deze willen we nogmaals
Annet, het Bestuur, alle leden , het
vele publiek en sponsor Erik Gebbink
van Monteric bedanken voorde leuke
dag. De dames gaan nog wel even
door en zullen 18 april beginnen met
de bekemwedstrijden.
Dames 3 die net als D.2. in de derde
klasse uitkomt (3.D. eindigde dit sei-
zoen op de 8e plek
Dus klassebehoud, maar omdat D.2
promoveert word D.3. volgend sei-
zoen in 3C. ingedeeld. Dit is zeer
gunstig qua indeling want de dames
houden het dan dichter bij huis.
H.C.W., Blauw/wit, Vios en Erix zul
Ien een aantal van de tegenstanders
zijn Dames succes.
Heren? helaas jullie gaan onze vere-
niging opnieuw verlaten. Na het nog
eens een jaar te hebben geprobeerd
is hetblijkbaar toch heel moelijk ie-
dere keer een voltallig team op de
been te krijgen. Het besluit staat vast
en op 28 mrt. Spelen jullie om
18.20uur in Wehl delaatste wedstrijd
Een 5eplek in deze poule is maar
mooi gelukt ondanks dat jullie soms
maar metvijf man moesten spelen.
Ard, Maikel, Guido, Ronald, Eric, do,
Paul, Raymond, Lawrence, Jos, Roy,
maar ook Erik H. die regelmatig voor
de heren klaarstond Bedankt!
Dan de DamesA jeugd die dit jaar
zeer wisselvallig speelde maar zeer
zeker sterker zijn gaan spelen en ie-
dere wedstrijd groeide. Een team
waar ook de senioren veel gebruik



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens derust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

U Telefoon: 0544 - 35 16 07

ZIEUWENT
EsesIESEENesSnOUD: HOLLANDSE SPELENDONEEGITE* BARBECUE binnen en buiten

BENEN
elke woensdagSEEN

Afbou'

[V{ Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 304

713611 Zieuwent

Fac
0544-352597



Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines.

+ Wijverzorgen al uw loon: en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk
+ Gespecialiseerd op het gebied van Kauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachinos.
= Síipen van messen terwijl u wacht.
= Officieel dealer MF en Zetor actoren.

Telefoon. Hametid 0544-372415
Zioowert 0544 361628BVs timeneVa Era noga

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

we nen SME
KAPSALON HeÍn

77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuincamleg tuinonderhoud tuinideÈ4e tuinonderhoud tuinideeën tuinaanlegfe y f5 Es jalon tumaog tuinonderhoud7

en

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



van maakten. Waarook maar aanvul-
ling nodig was er wasaltijd wel ie-
mand van deze meiden bereid om
mee te doen en zeer zeker niet on-
verdienstelijk. Onlangs speelden ze
thuis tegen een vande toppers de
Gazellen.De uitwedstrijd werd dik
verloren met 20/10, maar dit keer
vergisten zich de dames uit
Doetinchem zich flink en dames A liet
zien wat handballen is.
Na een goede pot handbal werd er
nipt maar verdiend gewonnen met 10/
9. Wateen blijdschap, geen wonder
dat er iemand vroeg of julle soms
kampioen waren geworden, ” nee
‘hoorwe hebben gewoon gewonnen”
20 wed. 14 punten. Een mooie 8e
plek.
B1 en B2 jeugd speelden beiden bo-
ven in de top mee. B1 eindigde uit-
eindelijk op de 4e plek.
B2 zat zelfs dicht bij een kampioen-
schap maar de Gazellenmeiden wa-
Ten net iets te sterken Pacelli bleef
steken op de tweede
plaats. Wie weet vol-
gend jaar!!
C1, C2 en C3 drie
enthousiaste jeugd-
teams die allemaal
net iets onder de
middenmoot eindig
den. De thuis-
wedstrijden werden
door velen bekeken

Hetkampioensteam:

.Ouders, broers, zussen en
pacellileden konden met plezier naar
leuke wedstrijden kijken. Om maar
eens een voorbeeld te noemen de
meisjes van C3 verloor de ui

wedstrijd met 1/19 van Vios maar
thuis werd gewonnen met 6/5. Een
leuke opsteker voor deze meiden.
Een goed seizoen voor
H.V.Hoenderboom/Pacelli zonder

degradatiesen volgend seizoen zul-
len erook twee Djeugd
Teams gaan spelen in de comp.
Als |aatste wilen we Dames 1 voor
a.s. Zaterdag 27 maart heel heel veel
succes wensen zodat we volgend
‘seizoen weer van hun hoogstandjes
op dit landelijke niveau kunnen ge-
nieten. Komt allen om ze aante moe-
digen . Nogmaals, de wedstrijd be-
gint om 20.30uur en word deze keer
in de Hamelandhal te Lichtenvoorde
gespeeld.

Jeannette Hillen

Staand: Leonie Penterman, Kim Krabbenborg, Bianca Eekeldet, Jeannette Hilen, Annet Hummelnk,
Hedwig Arink
Gehurkt: Cindy Ponds, Tanja Huinink, Anita Bolster, Norie Waenink
Liggend: Marfeen Stegers (Norie viel In voor Pera Maatkamp die ontbreekt op dezefoo}
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In December 2003 en Januari 2004
hebben wij een scholenproject ge-
had. Dit is een cursus die je kunt
aanvragen bij de Nevobo. Voor-
gaande jaren hebben we met de
jeugdcommissie dit zelf opgepakt.
Wij gingen dan onder schoolgym-
uren zelf volleyballes geven. Van
groep 4 t/m groep 8. Iedereen had
‘dan 1x les van ons. Het scholen-
project bestond toen ook al, maar
hierzitten een aantal voorwaarden
aan vast, waarwe toendertijd nog
niet aan konden voldoen.

Ditjaar hebben wedit opgepakt, en
nu kon het dus wel. Deze cursus is
bedoeld als ondersteuning voor de
vereniging. Deze vorm van onder-
steuning is gericht op concrete re-
sultaten en kost de vereniging niets,
behalve de inzet van de jeugd-
commissie. Het gaat hierbij om het
circulatie volleybal. Deze vorm van
volleybal is momenteel zeer popu-
lair onder de jeugdleden. Bij het ci

culatie volleybal zijn er verschit
lende niveaus waarop je kunt spe-
en (1m 6). Je wordt dus ingedeeld

naar kunnen met een team. Ditkun
je elke maand aanpassen, dus 1

maand bv op niveau 3, de vol
gende maand op niveau 4. Je kunt
dus nu al vanaf 6 jaar op volley
bal. Dit was vroeger niet mogelijk,
omdat volleybal best een moeilijk
spels.

Wij kregen van de Nevobo 12 uren
toegewezen, die je zelf mag inde-
len. Ook krijg je van de Nevobo
iemand aangewezen die de lessen
op school verzorgt. Dit was Mark
Donkers. In overleg met school en
Mark hebben we 5 maandag-
middagen volleybal gegeven op
school. Eerst waren groep 4-5-6
aan de beurt. Zij hadden 3 midda-
gen, groep 6/7 - 7 en 8 hadden 2
middagen. Het begin was bedoeld
om vriendje te worden met de bal
Hierbij moesten allerl&i truckjes
met de bal gedaan wórden. Dit
kostte best enige moeite, zelfs bij
de leerkrachten. Daamawerderin-
gedeeld in groepjes van 3 of 4 kin-
deren op een volleybalveld. Eerst
werden beetje bij beetje de regels
aangeleerd zoals: alleen onder-



DJ} KLUSSENIER

UVA HINITIs
vakman voor
ETEN

Laurens Berendsen

EN Rabobank
Telefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12 07 54 17.

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351259

BE El vor
Josen Tineke Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent eidTelefoon 0544 - 35 23 46 PP

Tevens winkelverkoop_—.......



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.
LICHTENVOORDE

In projectmatige tegelDe specialiste:
Naast het uitvoeren van tegeiwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

egelmatig 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 baanin een
dynamische organisatie?
Eel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 JamesWattstaat& Postbus 86
Telefax 0544 376907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite fwerking.nl
E-maladh selsafwerking.n



hands gooien over het net, de in en
uitregel, het doordraaien in het veld.
Daarna kon het spe! beginnen. Tus-

Nsendoorliuam er telkens eenregel
bijzodaf B6t steeds wat moelijker
werd, {en Bet meer op volleyballen
ging/lijken. Bovenhandsslaan,
onderhandspassen en iemand uit
dezólfde gröepmoest die bal dan
vafigen. De bedoeling was dat je de
bl bij de tegenpartij op de grond
Kfeeg, zodat er iemand uit moest
van de tegenpartij. Om iemand te-
Tug te verdienen in het veld moest
je de bal zittend vangen. We heb-
ben heel wat mooie duikballen ge-
zien. Hetging er fanatiek tegen aan.
Er werd dan Ook een echte compe-
tie gehouden. De winnaar mocht op
het erepodium en kreeg een dave-
rend applaus, en de eeuwige
roem!!! Alle kinderen kregen de
laatste les een folder mee met info
over volleybal en een kleine atten-
te.

Wij als commissie vonden het erg
geslaagd, iedere middag waren we
aanwezig om Mark hierbij te helpen.
Ook wij hebben er veel van geleerd,
‘hoeje iets moet aanpakken en aan-
Ieren. Hetenthousiasme van dekin-
deren was grandioos. We willen de
Jozef school bedanken voor hun
medewerking aan ditproject. Het zal
zeker een vervolg krijgen!

In de maand April kan er vrijblijvend
meegetraind worden. Op de donder-
dag middag van half 5 tot half 6traint
de groep circulatievolleybal, dit is
vanaf 6 jaar. Van half 6 tot half 7
traint de groep Mix, met het
"gewone'volleybal, dit is vanaf 11

jaar. Iedereenis nu al van harte
welkom om een keertje te komen
kijken met de traïningen.

Ingrid Hulshof, Paula Cuppers en
Jeannet Stoverinck.
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TEMPERAMENT
Acht uur. Journaal kijken. Hopen dat
die fijne Sacha de Boer moet voorle-
zen. Ja ze moet... welk een aanblik!
Van de verhalen vande nieuwslees-
muze wordt je echter minder vrolijk.
Een niet aflatende stroom berichten
over aanslagen en daaruit voort-
vloeiende of aan ten grondslag lig-
gende "geprikkeldheid" wordt je door
de strot gedrukt. Aan religieus tem-
perament geen tekort in deze wereld.
Zieuwent daarentegen ligt er zoals
gewoonlijk weer vredig bij. Het enige
dathier aan terroristische aanslagen
doet denkenis te vinden in het café.
Bom Bartels, kogelbiefstuk en opge-
blazen verhalen, en die hebben op
hun beurt vaak niets met welke vorm
van religieus temperament dan ook
te maken. Nee, in het dorpis geen
sprake van ophef over terreur of oor-
log. Dat extreme geweld staat alle-
maal ver van ons bed. Jongemannen
die worden gerekruteerd voor
vreemde legioenen. Of komen die
verhalen in een andere tak van sport
iets dichter bij huis? Maargoed, inside
information.

Geen oorlog in Zieuwent dus;
ook de prijzenoorlog is op slinkse
wijze langs de bebouwde kom geslo-
pen. De winkels in Zieuwent ijken niet
te hebben ingespeeld op de lande-
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lijke hype. Daar waar de AH en de
©1000 elkaar met de preien om de
orenslaan, zien wij Louis Ressing zijn
SRV-bolide nog lang nietinde pui
van de Meermarkt parkeren. Moet je
ookniet hebben, een prijzenoorlog,
in een dorp waar zoveel gekletst
wordt als in Zieuwent. Als een
vakkenvuller de komkommers ver-
keerd afprijst wordt hij een dag later
als “fout in de oorlog’ bestempeld.

Maar al die vredigheid en
idyllische rust is slechts de spreek-
woordelijke stilte voor de wel min-
stens zo spreekwoordelijke storm(?)
Want wat staater op stapel? De
brandstapel. "Dat krijgen ze nooit
meer af”, hoor je om de haverklap.
Een week voor het gevaarte viam vat
is het vermaarde Zieuwentse
Paasvuur nog maar drie meter hoog.
De brede schouders gehuid in rode
bodywarmers zijn in de laatste week

jaarlijks weer tot een wonder in staat.
Hoewel dit vuur een heuse hi-ha-hap-
pening is, wordt er ook ieder jaar een
tentje met orkestjes naast gezet. En
daar komt het echte Zieuwentse tem-
perament de hoek om kijken
Ja mensen, maakt allen uw borst
maar nat en smeert uw gulzige hals-
jes, de mooiste drie dagen van het
jaar komen er weer aan!
Toon & Johanee
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