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Bereikbaarheid.
De affiches van Paaspop zijn weer
verdwenen. Maar tegen wie RKZVC
1 moet voetballen is te zien op aan-
plakbiljetten, die hangen op vaste
plaatsen in ons dorp.
Nooit zijn er zoveel mogelijkheden
geweest om elkaar te bereiken. Ook
per telefoon, per fax, per mobiel,
metde pc,per e-mail, SMS, en zelfs
nog per “ouderwetse” brief. En nog

nooit is het zo moeilijk geweest om
iemand te bereiken of een antwoord
te krijgen.
Hoe meer communicatiemogelijk-
heden er komen, hoe duidelijker het
wordt, dat er geen tijd is om er echt
gebruik van te maken. Datiriteertmij
steeds meer.
Belik een groot bedrijf, krijg ik een
computer aan de fijn;
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Hebt u Gen vraag over een rekenmg,
toets een 1

Wilt u iets weten van onze producten,
toets een 2.

Gaat het om een reparatie,
toets een 3.
Wilt u een medewerker aan de lijn,
toets een 4. Ik kies natuurlijk voor het
laatste, mag uiteraard “genieten van
een rustig muziekje” want er
een aantal wachtenden voor!
een medewerker aan de telefoon, nee
‘hoor! De vriendelijke mevrouw werkt
part-time voor een call-center. Met
‘nog vele anderen neemt ze voor een
‘hand vol bedrijven de telefoon op. Ze
‘heeft een lijst voor zich liggen met de
meest gestelde vragen en de bijbe-
‘horende antwoorden. Op mijn vraag
weet ze het antwoord niet!
Bel ik mijn man, dan krjgik een voice-
mail en mag hetgaan inspreken
Ik denk datik mijn schoonvader een

gij. es postduiven vraag!

” De redaktie (EN)Awl f EVENEMENTENAGENDA

Woensdag 2 Juni: 20.00 uur:
inleveren Kopie

Kermis
Kermis

Maandag 14 juni: Kermis——_pag2 PiOTMei2004
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Interview met Sjaak Jansen

Om 7 uur hadden weeen afspraak met Sjaak in het Gezondheids-
centrum van het Sourey. Na even zoeken vonden we Sjaak in de
fiiness-ruimte. Daar was hij bezig met het geven vande laatste
adviezen aan een vrouw die bij hem onder behandeling is.

Sjaak Jansen, 97 jaar, is getrouwd met Sandra Jansen en vader
van Laura en Lynn. Sinds 1998 werkt hij in Zieuwent als fysiothera-
peut.
Terwijl we al aan de koffie zitten, komen er nog even verschillende
mensen binnen lopen. de een met de vraag of Sjaak nog een sport-
broek voorhem heeft, zodat hij niet in zijn onderbroek het veld op
hoeft, even later een collega die zijn werk erop heeft zitten en ge-
dag komt zeggen. En dan nog een vrouw die haar spulletjes komt
pakken nadat ze zwangerschapsfitness heeft gedaan. Na úît alles
beginnen we onder het genot van een kopje koffie ons interview.

Heeft je voetbalcarrière (Sjaak was jarenlang doelman in het te
van Grol) bijgedragen aan je beroepskeuze? Lag jezelf veel op
de massagetafel.

Helemaal niet, ik heb zelf weinig op de massagetafel gelegen. Ik
had voor mezelf 3 keuzes bij de politie, iets met computers of fy-
siotherapeut. De politie vond mij niet gemotiveerd genoeg. Ik was
niet goed in wiskunde, dus de computerwereld viel ook af. Toen
besloot ik naar het HBO voor fysiotherapie te gaan in Deventer

Hoe benje

in
het Sourcy terechtgekomen?

Toen ik met de opleiding in Deventer klaar was kon ik in Nederland
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geen werk krijgen. Hier konden the-
rapeuten moeilijk aan de slag komen
door tegenwerking van de zorg-
verzekeraars. Veel mensen gingen
richting Duitsland, daar was name-
lijk werk genoeg.
Sandra en ik woonden in Deventer,
maar de afstand naar Duitsland was
te groot. We zijn toen naar Zieuwent

verhuisd, omdat er nog een plekje vrij
was bij de ouders van Sandra. Tijde-
lijk dachten we. Dat ging goed, dus
kwam de vader van Sandra met het
voorstel om een stuk bij aan het huis
te bouwen, zozijn we dusin Zieuwent
gebleven. Vanuit Zieuwent vertrok ik
elke dag naar mijn werk in Duitsland,
ik werkte daarsamen met 7 andere
fysiotherapeuten. Met veel plezier
heb ik daar 7 1 jaar gewerkt, toch
wilde ik graag iets voor mezelf be-
ginnen. Ik kwam met Nico Wessels
aan de praat. "Ik bouw hier wel een
hokje” zei hij. Zo kwamik eerst 2
dagen per weekin Zieuwent als the-
rapeut en een paar uurtjes als fitness
instructor.
In 1998 kwam het plan een centrum
te beginnen, toen hebik de knoop
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doorgehakt en mijn baan in Duitsland
opgezegd. De eerste 2 jaar heb ik al-
leen gewerkt en toen kreeg ik een
contract met de Amicon. Zo kon ik
ook ziekenfondsklanten gaan behan-
delen, waardoor ik iemand erbij
moest hebben. Nu werk ik met 3
parttimers en 1 fultimer.

Gezondheidscentrum, Wat houdt
dat in?
Het gezondheidscentrum is voorieder-
een toegankelijk met meerdere disc
plines; therapie, psychotherapie, Arbo,
verloskundige.
Groot, klein, dik of dun, Jan en alle-
man moet zich hier thuis voelen. Onze
patiënten kunnen ook ondermedische
begeleiding sporten in de fit-care
ruimte.
Fitcare houdt zich bezig met de fun-
fitness, iedereen kan zich hier voor
opgeven. Onder begeleiding van sport-
instructors kan men hier cardio-fitness,
body-attack, spinning e.d doen.
Ieder beweegt op zijn eigen niveau.De
sportinstructors

zijn
mensen die het

CIOS hebben gedaan.



Dames- en Herensalon
” 7, ”

Harreveldscwog 12 d- Zieuwent
0544 352391

@
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 18:00 uur Zaterdag: 8:00 16.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

°

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Garage
Kolkman VOF

Drukkerij Westerlaan
WL Meerde cherensan |

ZIEN tenco
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop
Teitoon 0544

ax 0544 37
1207

Zieuwentseweg 44

voe drukkerij westerlaon ntoare weseloon nl

7136 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351803
Fax 0544 352075



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

FIT-GARE
center soucy

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een sport:
Indoor activiteiten: tennis, squash,het huren van Body Pump
(deel) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf Body Artack
handbaogschieien, darten, reuzesjoelen Body Balance
Outdoor activiteiten: golf, kickbiken (volw. steps), Body - Combat
kanovaren, quadrijden, huifkartocht of fietstocht Body Jan
Schrik je rot tocht 3 NIEUWE Body -Step
Kinderarrangementen: diverse arrangementen Fitness en cardio

RPM (indoor cycling)
Ee Budo en kidsaerobie'eestlokaties:
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Sportcafé, terras

Sourcy Center entertainment:
Sourys Top Feest
Sourcy's Bruisende Spelchow
Achterhoeks Speulhol
Tripple S

Tedere ochtend kinderopvang

Zonnebanken

Gratis gebruik sauna en
Turks stoombad

Uz ie om te sporten,
feesten of vergaderen? Het terbij dan u denkt!

Gore Comer, Zeoenijk Jo, 7196 1 Ziewweel (0544) 38 ne ouregerwel nfo@regeer



Kom jij voor, na of in plaats van
de dokter?
Ik kom na een dokter. Mensen moe-
ten eerst een verwijsbriefje van de
huisarts hebben. Dan gaik cen
vraaggesprek houden, onderzoek
verrichten en een behandelplan op-
stellen.
Datkanzijn in de vorm van mas:
sage, oefentherapie, manuele-thera-
pie, chiroprakter, viscirale-therapie.
Manuele therapie lijkt wel op de
gyroprakter of knokkenzetter. Maar
wat zachter. Als hetkrakenkan, isdat mooi meegenomen, het bevor
dert de behandeling. Er lopen veel
mensen rond met blokkades van de
wervels. Ook mensen met een spit-
aanval zijn goed te behandelen.
Bij viscerale therapie behandelen we
de klachten vanuit de organen. Or-
ganen kunnen net als spieren ge-
spannen zijn, die kun je los 'masse-
ren’. Vandaag nog had ik een meisje
die aan voetbal doet. Ze had al een
half jaar last van beide enkels. Er
was al van alles geprobeerd. Na de
behandeling in de buik waren de
klachten weg. Dat vind ik het leuke
van mijn vak, al je kennis bij elkaar
verwevenen dan de oorzaak vinden

Behandel je alleen mensen die
wat mankeren?
Nee we werken ookpreventief. Tik
cursussen, RSl-cursussen en
gezondheidstesten. Mensen doen

een gezondheidstest om te weten hoe
ze ervoor staan; hoeis de conditie,
lenigheid, vetpercentage, kracht

Het individuele sporten lijkt steeds
populairder te worden. Is dit een
hype, of zal dit doorzetten?
Dit zal zeker doorzetten, mensen zijn
druk en het voordeel van fitness is
datje zeff je tijd kunt bepalen. Je gaat
sporten wanneer jou dathet beste uit-
komt. Geen competitie element kan
een voordeel zijn. We doen wel eens
wedstrijden hoor, een tijdje terug had-
den weroeiwedstrijden, wie kan het
snelst 1000 meter roeien. Daar deed
een man aan mee die wilde kostte
wat kost winnen, hij moest na afloop
kotsen en was helemaal op. Hij heeft
de wedstrijd gewonnen, maar isdaarna nooit meer teruggeweest.

Wat zijn je toekomstplannen?
Ik wil het gezondheidscentrum nog
meer gestalte geven. Een nog meer
multidisciplinaire aanpak. Hierdoor
meer kunnen communiceren, zodat
we klanten nog beter kunnen helpen.
Ik zou bijvoorbeeld nog graag een
Caesartherapeut willen en een Ergo-
therapeut. Ook zou ik de Arbo-dienst
willen uitbreiden. Waar ik naartoe wil

is een Bedrijfszorgcentrum. Met a

Ies wat een bedrijf op het gebied van
gezondheid moet doen, (wet Poort-
wachter) moeten ze hier terecht-
kunnen. Het zou ook goed zijn alshier
de mogelijkheid komt om
röntgenfoto's te maken. Daarvoor
moeten de zorgverzekeraars mee-
werken. Belangrijk is het dat je ge-
duld hebt, ik ben 2 jaar bezig geweest
om een contract met de Amicon te
krijgen

Sjaak, bedankt voor het interview en
veel succes!

De redactie (JC en WK)
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Familiedag RKZVC
‚Op 2e pinksterdag (maandag 31 mei) vindt. terafsluiting van hetvoetbal-SASCEEENESSSSvoor deelname bedraagt + 10, (deeiname

voor de B-jeugd is gratis) en hiervoor krijg jeESSEEN SSNEEENSEENzoen officieel worden afgesloten en zullen erEESde middag zal een driven showde muzikaleGSENEEEEEEEESEEEESESEEE
‘Omdat we optjd willen beginnen me! het onderlinge voetbaltoernooi,
EEEN EESENGEEEshirts wordt gezorgd.ESEEEEEES Weis)ENE Ve2e pinksterdag de finalewedstrijd moet spelen. Indie SCAIS
zal/het programma van de familiedag hierop worde í

EESEESEEA)
PIOT Mei 2004



KLUSSENIER

DVSvakman voor
EUS TESA

Laurens Berendsenee Rabobank
Telefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkelin de buurt! Tel. 0544 - 351259

=D TE vor
Jos en Tineke Beening

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



Zergig
AFWERKINGSBEDRIJF B.V.WESSELS
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 partie

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

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen
Telefoon: 0544 371042 Wattstraat 6 Postbus 86
Telefax: 0544 375007 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: wwwwesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



De harmonie start het jubileumjaar
met schoolproject “Toeterroute”
Voor de harmonie Ziëuwent> Angela Beerten speelde in het gehele
Mariënveldeis hetjaar-2004 een project een dubbele rol, niet alleen
jubileumjaar, ze vieren het 75jarigbe- als juffrouw van groep 7 maar ook
staan vande vereniging-Opzondag2 als secretaresse van harmonie

mei is in samenwerking met de kinde-
ren van de basisschool Sint Jozef in
Zieuwent het eerste jubileumconcert
gegeven. Aan dit koffie- en limonade-
concert ging een kleurrijke optocht
vooraf. De kinderen van de basisschool
hadden zelf hoeden en instrumenten
gemaakt en T-shirts beschilderd zodat
zij in stijl achter de harmonie aan van
school via het kerkplein naarhet
Sourcy trokken. De optocht was de af-
sluiting van het 2 weken durende
schoolproject "Toeterroute'.

Zieuwent- Mariënvelde. Tijdelijkis ze
samen met de penningmeester vice-
voorzitter. Het initiatief om samen
metde school het project “Toeter-
oute" te gaan doen komt van de har-
monie. "We hebben het project on-
geveer acht jaar geleden ook op
school gehad, toen heeft de school
het initiatief genomen om het samen
metde harmonie te doen. Dat was
toen zo'n succes dat we het graag nog
eens over wilden doen in ons
jubileumjaar. Het doe! van het pro-
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Jeet is om kinderen bekenden weg-
wijs te maken met blaasinstrumenten,
de harmonie en fanfaremuziek”, ver
telt Angela.
Heteerste contact heeft de harmo-
nie al een jaar geleden gelegd met
de twee scholen van Zieuwent en
Mariënvelde. De school in

Mariënvelde moest helaas afhaken
omdat de bovenbouw een week voor
de optocht op kamp zou zijn.
Eenhalf jaar geleden is de harmonie
begonnen met de voorbereidingen,
zoals een datum plannen, het Sourcy
besprekenen muziek uitzoeken. "Het
was voor ons een meevaller dat we
geen huur hoefden te betalen. Wel
moest er vloerbedekking en stoelen
gehuurd worden. Dat heeft Hemmie
Hummelink allemaal geregeld. We
hebben eenpaar jaar geleden "Club
75° opgericht, daar konje lid van
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worden. De leden hebben elk jaar 75
gulden in de kas gestort, zodat erin
het jubileumjaar extra geld zou zijn
voor het organiseren van jubileum-
activiteiten.
Thorsten Beerten was verantwoorde-
lijk voor hetuitzoeken van de muziek,
samen met de muziekcommissie.

"Dat was nog niet zo eenvoudig, ik-
zelf wilde vooral muziek die de kin-
deren zou aanspreken. Maar
Thorsten vond dat we ook rekening
moesten houdenmet de mensen die
normaal ook naar onze concerten
komen.
Achteraf bleek dat een aantal kinde-
Ten

uit de bovenbouw toch wel heel
erg geboeid was doorhet behoorlj
pittige muziekstuk "Land of Legends".
Het bestuur ging in overleg met de
school over hoe men de kinderen
wegwijs wilde maken

in de wereld van—



de muziek. De leraren en leraressen
zijn ieder op hun eigen wijze twee
weken lang met de kinderen bezig ge-
weest met het thema muziek.
In verschillende klassen mochten de
kinderen een eigen instrument ma-
ken. Elke klas had ook een eigen
‘hoed ontworpen en een vaandel,
sommige klassen hadden zelf T-
shirts beschilderd of sjerpen ge-
maakt. Ook thuis waren de kinderen
druk met het project, de kleuters
brachten allerlei speelgoed-
instrumenten mee. Een kleuter had
zelfs zijn opa enthousiast gemaakt,
hij bracht een doorzijn opa gemaakt
fluitje van een takje mee. "Ik vroeg
aan het begin van het concert of het
uitje het ook deed, waarop zijn juf-
frouw gauw ingreep en zei dathij dat
maar niet moest doen. Het fluitje
moet een behoorlijk geluid hebben,”
vertelt Angela met een grijns.
In de hal van de school stonden een
trompet, klarinet, bariton, dwarsfluit,
grote trom, hoom en een trombone
van de harmonie opgesteld. De in-
strumenten zijn allemaal eigendom
van de vereniging, je krijgt zein bruik-
leen. De kinderen mochten hierop
spelen als er een leraar bij was. “Ze
waren eerst heel erg verbaasd dat ze
er zomaar op mochten spelen. Als je
om half 4 door de hal liep werd je
gelijk aangehouden door de kinderen
Ik maakte dan de afspraak dat ik 10
minuten zou blijven staan, anders
kwam je er niet meer weg. Het was
af en toeeenhels kabaal in de ha!”
lacht Angela. “Ik heb de instrumen-
tenhet laatste half uur voor de va
kantie in de klas gehaald. Ik wilde de
trom laten staan, die is veel te zwaar.
Maar dat kon ik vergeten, alles moest

mee zo enthousiast waren ze. Een
van de jongens heeft die zware trom
helemaal naar de klas gebeurd. Ik

hebeen raam opengezet zodat ze
beter met het schuifgedeelte van de
trombone weg konden. De buurman
zal er wel wat van gedacht hebben,
horen en zien verging je.*
Een aantal leden van de harmonie is
op school geweest om wat te vertel
Ien over hun muziekinstrument. Het
valt niet mee om iets wat voor jou
heel gewoon is ook vooreen vier-
jarige duidelijk te maken. Maar ik
moet zeggen dat deden ze erg goed
Ze vertelden waarom ze juist voor
‘hun instrument hebben gekozen, hoe
je eropspelen moet en wat er nou zo
leuk aan de harmonie is. Na afloop
mochten de kinderen ook proberen
op de instrumenten te spelen. Soms
moesten ze op hun tenen staan om
bij het mondstuk te komen. Emiel
bespeelt een saxofoon, als een kind
‘dan aan het blazen was bespeelde
Emiel het instrument zodat het leek
alsof het kind zelf werkelijk noten
speelde. Ze waren apetrots.”

De optocht samen met de harmonie
was de afsluiting van het project. Het
concert had de harmonie er zelf bij
‘bedacht. De sporthal was door de har
‘monie omgetoverd in een sfeervolle
concertzaal. Hier werd eerst doorhet
jeugdorkest een aantal popliederen
gespeeld. Nadatzij samen met de
harmonie nog het lied "Rock the
house speelden, waar de kinderen
uit de zaal aan mee konden doen,
omdater borden met teksten omhoog
gehouden werden, ging de harmonie
alleen verder met muziek van de Lion
King.

PIOT Mei2004 pag.9
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De kinderen konden nu nog eens
goed horen hoeje met muziek ver-
schillende stemmingen kunt weerge-
ven. Vooral in het stuk "De rattenvan-
ger van Hamelen’ werd dit nog eens
benadrukt. Een aantal kinderen van
school beeldden het stuk uit, terwijl
meester Teun het verhaal vertelde.
De harmonie zorgde met de muziek
voor de weergave van de vertwijfe-
ling van de inwoners over de ratten,
enhet verdriet over het verlies van
de kinderen. Maar ook de belangrijke
heid van de burgemeester en de
boosheid van de rattenvanger als hij

zijn geld niet krijgt
De kleinsten dansten op het Kabou-
ter Ploplied en vooral de meisjes zon-
gen luid mee toener muziek van K3
tengehore werd gebracht.
Het concert werd afgesloten met het
uit volle borst meezingen van het
tosterroutelied dat de kinderen had-
den ingestudeerd. De geboeide ge-
zichten en het enthousiast meezin-
gen van de 240 kinderen in de zaal
gaf aan dat het project een succes
was.

"Het was jammer dat onze dirigent
Dirk-Jan Verbeek, die in maart ge-
stoptis, niet aanwezig kon zijn. We
hadden graag gezien dat hij officieel
het dirigeerstokje aanJos Pijnappel
had overgedragen, zodat wij de ge-
legenheid hadden gehad om op een
officiële bijeenkomst afscheid van
nem te nemen. Hij heeft tenslotte 11
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jaar lang van Amsterdam naar
Zieuwent op en neer gependeld om
ons te dirigeren.

Het project "Toeterroute is natuurlijk
niet alleen leuk voor de harmonie om
een keer te doen. De vorige keer
hebben een groot aantal kinderen
zich aangemeld voor muziekles. Na-
tuurlijk hoopt het bestuur dat alle in-

spanning een aantal nieuwe leden
oplevert.
Voordat je mee mag spelen bij de
harmonie moetje eerst ruim een jaar
muziekles op de muziekschool heb-
ben gehad. Of les van een van de
twee leraren die de harmonie zelfin
dienst heeft. Als de leraar vindt dat
je goed genoeg bent mag je mee
doen met het jeugdorkest. Daar leer
je hoe je moet letten op de dirigent
"Ik weet nog goed dat ik voor het
eerst, dat was zes jaar geleden, met
het orkest mee speelde. Ik heb geen
noot gespeeld, ik was zo onder de
indruk van wat er allemaal om mij
heen gebeurde, ze speelden zosnel
Ik geloof datik de dirigent niet eens
heb zien staan die eerste keer’, grin-
nikt Angela. Na weer ruim een jaar
kijkt de dirigent van het jeugdorkest,
Jan-Herman Gosselink, of je klaar
bent voor het grote orkest. Als dat zo
is mag je bij de harmonie komen spe-
len.



J. WAENINK 3 Wier ien
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerendeen ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan h FAX 0544-951462

AS
Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)

Ziekenvervoer
Groepsvervoer (24 pers.bus)

Contractvervoer
FAM. G. MEULENVELD

Ruurloseweg1 7136 MC Zieuwent
wwwzitaxnl __info@zitaxnl

|!ff!
totale geluidsverzorging

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 416 75
7136 MP Zieuwent e-mail yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
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Bent u al lid van de Rabobank?
Afgelopen woensdag 5 mei;
bevrijdingsdag. Heel ambtenaar Ne-
derland had vrij en ikzelf heb deze
dag keïhard koekjes en roggebrood
verkocht(als ex-ambtenaar, maar dit
terzijde) en ik kwam na een dag lang
werken vermoeid thuis. De warme
maaltijd in de magnetron(lang leve
moeders) en na de afwas van een
bordje en een beetje bestek had ik
alle huishoudelijke taken weer gehad
voor deze dag.
Met de buik vol van het fijne mag-
netronstamppotje plofte ik mezelf in
de luie stoel, want als voetbal-
liefhebber ging ik er eens fijn voor
zitten: Champions-Leauge; de
tweede halve finale. De avond ervoor
nog in slaap gevallen bij Deportivo
tegen Porto, maardeze wedstrijd was
geweldig(voor de wat minder
sportievelingen onder ons: Chelsea -

Monaco). Fantastische eerste helft.
Voetbal van de hoogste sportieve
plank en met een mooie score, al-
thans om het spannend te houden.
Maar om 2 minuten over 10 sloeg het
noodlot toe. De 2 -2 werd gescoord
en alle spanning was weg. Helemaal
wakker van het enerverende potje
voetbal besloot ik om maareven een
biertje te gaan drinken bij het Witte
Paard.
Ik kreeg mezelf met moeite uit de
luie stoel en wandelde richting de
herberg; vond een plaatsje aan de bar

‚en kreeg meteen de volgende vraag
‚om de oren: He, Marc, jij al lid van
de rabobank?" Lid van de
Rabobank? Ik moest nog es goed
nadenken, maar volgens mij ben ik

dit wel. "Waarom moetji dit weten,
nieuwsgierige herbergier?" was mijn
wedervraag, maar deze keer had
onze herbergier een verdomd goede
reden.

Het schijnt zo te zijn dat in ons kleine
dorpje alweer een van onze vereni-
gingen een prijs kan pakken. Een
aantal jaren geleden ging stichting
Paasvuur met een mooi geldbedrag
strijken en dit jaaris Jong Nederland
(oftewel het Gilde ) bij de
kanshebbers om met een aanzienlijk
geldbedrag vanuit Lichtenvoorde

weer richting Zieuwent te gaan.

Dit voorgaande heeft misschien enige
uitleg nodig. De Rabobank looft elk
jaar tijdens de ledenvergadering een
aantal geldprijzen uit aan verenigin-
gen, stichtingen of goede doelen.
Deze moeten natuurlijk wel onder-
bouwen waarom zij in aanmerking
komen voor zo'n prijs en een aantal
jarenterug zat stichting Paasvuur er
ook bij. Met goede argumenten en
genoeg stemmen kregenze een
tweede plaats; Goed vooreon aan-
zienlijk geldbedrag.
Nu, dit jaar, is het Gilde bij de beste
5 verenigingen van de gemeente
Lichtenvoorde. Bij de beste 5 zijn be-
tekent sowieso al een bedrag van
1000 Euro.… Hartsikke mooi. Maar
als je als Zieuwentenaar wil dat het
meer wordt(en dat kan, want de
‘hoofdprijs is 5000 Euro) hoef je er
eigenlijk niet zo heel veel voorte
doen. Buiten dathet natuurlijk goed
onderbouwd moet zijn, want elk van
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de 5 genomineerden krijgt een kans
om zijn/haar doe! zo goed mogelijk
neer te zetten, heb ik begrependat
het vooral afhankelijk is van het aan-
tal stemmen dat men krijgt
En dat hoeft niet zo moeilijk te zijn:
Zieuwentenaren: wordt lid van de
Rabobank, ga mee naar HCR 't
Zwaantje op 7 juni a.s. en stem op
het Gilde. Ik wens de spreker van
het Gilde alvast heel veel succes en

de rest van Zieuwent: Even lid wor-
den van de Rabobank(dîtis wel nood-
zakelijk, want anders kun je geen
stem uitbrengen; kost niets en kan
een aanzienlijk meerbedrag opbren-
gen voor het Gilde) en verzamelen
op maandag 7 juni a.s om 19.00 uur
bij Herberg het Witte Paard en dan
gaan we massaal mee naar het
Zwaantje!(Jan-Willem ontvangt ons

met een kop koffie. en dan zal ik

zorgen voorde koekjes). Tot 7 juni!!

MK

Kermis Zieuwent, eindelijk, het
is bijna weer zover.
Ondanks de concurrentie van het
Arrow Rock Festival, waarvoor we de
gemeente Lichtenvoorde hartelijk wil-
Ien danken, gaan we dit jaar opnieuw

proberen de kermis op 12, 13 en44
juni nog aantrekkelijker te maken.
Ook dit jaar proberen we er zoveel
mogelijk voor te zorgen, dat de ker-
mis voor het hele gezin is, van de
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jongste telg tot de ouderen van 50
jaar en ouder. We gaan ervoort

Zo verwachten we dit jaar dezelfde
kermisattractie als vorig jaar. Op
zich ookal een prestatie. We had-
den een goede afspraak met een
cakewalk, maar die koos toch voor
een grotere kermis. We hebben nog
zelf geprobeerd een cakewalk te re-
gelen, maardit is ondanks verschil
lende uren telefoneren en overleggen
toch mislukt. De schommelbank en
de Swing-mill hebben beloofd om te
komen. We gaan uiteraard na de ker-
mis allesop alleszetten om de cake-
walk in Zieuwent terug te krijgen. Het
zal moeilijk blijven omdat er maar
enkele cakewalk zijn in Nederland
en elke kermis in Nederland graag de
cakewalk wilhebben. Daamaast is de
ruimte op het plein maar beperkt. Als:
de cakewalk komt, zalde schor



bank niet komen.

We zullen ook dit jaar weer proberen
om leuke en sensationele spellen te
verzinnen voor de zeskamp voor zo-
wel de volwassenen als de jeugd. We
selecteren zoveel mogelijk spellen
die’spectaculair zijn voorde deelne-
mersáls voor het publiek. Naast
spectaculair moeten ze ook veilig en
goed te beoordelen zijn. Twee zes-
kampspellen, het seniorenspel en 3
jeugdzeskampspellen worden ruim 3
weken voor de kermis bekend ge-
maakt aan de buurten, zodat men kan
oefenen.

Eindelijk is het gelukt om een 50+
avond te organiseren. Deze vindt
plaats bij Herberg Het Witte Paard
op zondag 13 juni van 20.00 tot 24.00
„uur. Met Bennie Krabbenborg voorde
muziek, enkele conferenciers voor de
lachspieren en een bijzonder koor
gaan we proberen om er een leuke
avond te maken. Het programma ziet
er in ieder geval geweldig uit! De
avond is alleen toegankelijk voor
mensen (of een partner) van 50 jaar
en ouder, die in de maand mei een
toegangskaart in de voorverkoop
gekocht hebben ad 5 euro. Deze zijn

te koop bij verschillende voor-
verkoopadressen in Zieuwent zoals
de Meermarkt, Welkoop, Herberg Het
Witte Paard en Café Restaurant
Bongers. Het entreegeld wordt ge-
bruikt voor de muziek en de confe-
renciers. We hebbener voor geko:
zen om te werken met voorverkoop-
kaarten, omdat we vooraf willen we-
ten hoe de belangstelling hiervoor is.
Wees op tijd. Opis op. Er worden op
zondagavond 13 juni geen kaarten
meeraan de deur verkocht.

Ook op de maandagavond blijven we
samen met de gezamenlijke horeca
actief om de kermis waardig af te slui-
ten. Dit jaar zal er geen schuimparty
zijn, maar een Westem avond. Wat
er komt moet nog even een verras-
sing blijven, maar met Hooked on
Red als muziekband en m.m.v. Her-
man zal dat ongetwijfeld weer een
aparte sfeer geven. Uiteraard wordt
het gewaardeerd als je verkleedt
komt.

Maar het belangrijkste zin jullie. Zorg
er voordat het weereen geweldig
gezellige ouderwetse Zieuwentse
kermis wordt voor zowel jong als oud!
We zullen het samen moeten maken!
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rromeiscnets prgfië F
Profielschets PP pfislschets

Meest favoriete sport: Volleybal

Minst favoriete sport: Kickboxen, eigenlijk alle gevechtssporten.

Mooiste sportherinnering: Onze dochter Anne-Marie heeft in vijf maan-
den tijd haar zwemdiploma's A, B en C ge-
haald.

Lekkerste eten: Biefstuk met champignons en kruidenboter

Favoriete sportman/sportvrouw:Ik heb eigenlijk geen voorkeur. Ik geniet van
alle sporters die een goede prestatie neer-
zetten en zichtbaar plezier beleven in het-

geen ze doen.

Welk TV-programma moet er
onmiddellijk van de buis: De soapseries.

Beste boek/schrijver: “In de ban van de ring" van Tolkien. Dit boek
heb ik een aantal keren gelezen.
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Mooiste film

Politieke Kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau
datje ooit kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Favoriete vervoermiddel:

Tent opzetten in:

Benje wel eens aangehouden
doorde poli

Hekel aan mensen

Uit bed te halen voor:

“Lord of the Rings". Ondanks alle geweld is
de film erg mooi gemaakt

wo

Marco Borsato zingt leuke liedjes, net zoals
Rene Froger en Boudewijn de Groot. Ik heb
dus niet echt een favoriet nummer.

Als "dank je wel’, kreeg ik kunstoloemenin
een bloembakie. De mensen waarvan ik het
kreeg vonden het zelf heel erg mooi.

Een grastrimmer. Deze sneed het koord af
In plaats van hetgras. Uit pure frustratie heb
ik hem vernield

Hovenier. Ik mag graag in de tuin werken.

Auto.

Frankrijk. Ik vind het een mooi land.

Ja, voor eenalcoholcontrole, het bleef mooi
groen.

Zich meer achten dan een anderendit ook
duidelijk aten merken.

Nergens voor.
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Waar droom je over:

Wanneer wasje voor het
laatst bang:

Wat denk je als je in de
spiegel kijkt:

Welke zin of welk woord

gebuik je te veel:

Wie zou je nog willen

ontmoeten?

Wat zou je geen tweedekeer
doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Il
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Oud worden en gezond blijven. De kinderen,
en eventueel kleinkinderen op zien groeien.

Wanneer ik ergens bang voorzou zijn, is
het dat het iets met de kinderen te maken
heeft. Eigenlijk is dat meer ongerustheid
dan bang zijn

"Je wordt ouder Papa.”

Den helen tied!

Gorbatsjov. Hij heeft voor hee! wat aardver-
schuiving gezorgd.

Een grastrimmer kopen.

Fanatiek, eigenwijs, druk, sociaal, familie-
man.

De redactie (Corinne)



De momentenìvid pupillen
|

DATUM: 27-08-2004
WEDSTRIJD: RKZVC F2 - AZSV F4

0-3
Géén.

MOOISTE GOAL: Volgende keer weer
MOOISTE MOMENT: Handsbal van Ruben en Stijn keek de penalty er

naast.
MAN V/D WEDSTRIJD Reinout; is overal in het veld aanwezig. Altijd de

juiste man op de juiste plaats.

DATUM: 10-04-2004
WEDSTRIJD: ViosB. F4 - RKZVC F2
UITSLAG: 1-6

DOELPUNTENMAKERS: Reinout (4x) , Diede (1x) en Jur (1x)
MOOISTE GOAL: Reinout; lob over de keeper van 20 meter strak

‘boven in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Jur; kreeg de bal van de keeper, ging via de zij

kant heel Vios voorbij en scoorde op fraaie wijze.
MAN VID WEDSTRIJD Stan; voetbalde zowel met bal als zonder bal een

goede wedstijd.

DATUM: 24-04-2004
WEDSTRIJD: Meddo F2 - RKZVC F2
UITSLAG 0-8
DOELPUNTENMAKERS: Jur(1x), Mieke{2x), Stan(Sx), Reinout(1x), Cor(1x)
MOOISTE GOAL: Stan; mooi in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Dat we gewonnen hebben met 8-0.
MAN V/D WEDSTRIJD Stan ten Have.

DATUM: 18-04-2004
WEDSTRIJD: Vios 8. 5 - AKZVC 6 (senioren)
UITSLAG: 2-5
MOOISTE MOMENT: Na een zwaar bevochten wedstrijd in Beltrum is

het zesde eindelijk en gelukkig na 12 jaar weer
kampioen! Hoe is het mogelijk? Vee! inzet, goede
grensrechter en leider??Jongens van harte ge-
elciteerd met dit behaalde kampioenschap, hart-
stikke leuk!! Ga zo door.
Een supporterdie af en toe thuis meekijkt.
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De. momenten v/d pupillen
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

MAN VID WEDSTRIJD

20-03-2004
RKZVC F4 - Longa F13
0-6

Geen
Het was bijna zo ver dat we onze eerste goal maak-
ten, maar debal werd net gered door de keeper van
Longa.
Jorim Groot Zevert.

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

Mannen V/D WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:
MAN V/D WEDSTRIJD
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03-04-2004 en 10-04-2004
Uit en thuis : VVL F2 RKZVC F4
Beide wedstrijden met 8 -0verloren.
Géén
Géén
Niemand heeft het gezien, maar Jochem ging na do
rust gigantisch op zijn bek.
Bram Kolkman omdat hij goed gekeept heeft en Geert
Meulenveld omdat hij zich vrijwilig heeft gemeld als
leider van

17-04-2004
RKZVC F4 - WVCF4
1-14
Kaily Orriëns
De goal van Kaily. Ze ging goed door en bereikte zo
de goal. Het eerste schot word nog tegengehouden,
‘maar op het 2e schot was de keeper kansloos.
De goal van Kaily. Ons allereerste doelpunt !!!

Mark Knippenborg; hij zegt dat we wel kunnen win-
nen uit tegen WVC F7. Hetis 4-0 geworden. Bedankt
Mark.
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WEDSTRIJDVERSLAG RKZVC F2
(Datum: 13 maart 2004 ; wedstrijd: RKZVC F2 - Meddo F2 ; uitslag 5-0)

Elke zaterdagochtend is het weer feest op hot voetbalveld, dan komen onze jongste
voetballers en voetbalsters vol enthousiasme naar “de Greune Weide" om hun kun-
stente vertonen. Deze week werd er zelfs voor "Bengaals vuurwerk" gezorgd, want
bij Wopereis ("Vos-Snieder"} waren ze aan het fikkie stoken en dat dampte nogal
‘behoorlijk. Hier een verslag vande spelers zelf over hun belevenissen die ochtend:

STIJN (middenvelder):We hebben met 5-0 gewonnen, ik had een mooi doelpunt en
een voorzet. Heel veel mensen kwamen kijken, het was een leuke wedstrijd.

RUBEN (verdediger) : We moesten thuis en het was de tweede wedstrijd van de
competitie.

COR (spits) : Bijna iedereen van het team heeft een voorzet of cen goal gemaakt en l

we hadden maar één keer afgetrapt.

MELVIN (keeper):Ik was de keeper en liet er bijna 6én door, maar net niet. We
hebbeneen rondje gekregen van Dolf en Hermien.

REINOUT (middenvelder):Ik heb twee goals gemaakt en een voorzet en het leek
net of er een bosbrand bezig was en ik stond In het middenveld. We staan bovenaan
in de competitie, voorlopig.

MARTIJN (spits):Het was een mooie wedstrijd tegen Meddo, we hebben gewonnen
met 5-0, het was erg spannend.

DIEDE (spits):De eerste helft was ik nog een beetje geblesseerd aan mijn enkel,
maar de tweede helft heb ik wel meegedaan. Ik heb een mooie voorzet gegeven,
daar kwam een doelpunt uit

JUR (verdediger):Ik bende sneiste in ons team. Ik scoor het minst omdat ik verde-
digerben, maar ik ren over het hele veld. Ik hou van opruimen, behalve thuis Groet-
jes Jur.

STAN (middenvelder) : Ik heb “toevallig” vandaag twee keer gescoord, maar ieder-
een heeft vandaag wel zijn best gedaan, ook Dolf en Hermien. Hermien had eon
sjaal om van RKZVC en een hoofdband van "Ans en Henk’. Daarom hebben wij
gewonnen met 5-0, wat een score.

MIEKE (verdediger) : Ik dacht dat we uit moesten voetballen, maar we moesten
thuis. Ik ben goed in de verdediging enik was aanvoorstor. Leuke wedstrijd.

Wij als spelers wilen Dolf en Hermien bedanken voor de lekkere snoepjes. Tot de
volgende keer.

Was getekend, RKZVC F2
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Hallo hier een stukje van de jeugd
niveau 3.

Zaterdag 24 april hadden wij een
toemnooitje in Gaanderen. Ik moester vroeg uit al om 7 uur, vroegerals ik s'morgens naar school toe
moet. Half 8 moesten wij bij de
Sporthal staan. Iedereen moest eenbeetje wakker worden. Wij gingensamen met de jeugd van niveau 4.
Vadervan Joyce Meuleveld kwam
met de Zitax bus. Datwas erg leuk.
Verrassing was dat!!! Op naarGaanderen toe. Haf 9 moesten wijde eerste wedstrijd spelen. Marloes
Beerten kon niet mee doen omdat
ze ziek was, en Lotte Klein Golde-
wijk had tennisles. Duswijwaren
metons vieren (Sanne Tocbes,
Lotte Vredegoor, Sophie Schutten
en ik Chantal Hulshof). Dus geenwissels. Maarwij gingen ervoor. Wij
speelden erg goed 5-0, 6-0, 4-0, 5-
0, 31 alles dik gewonnen. Het was
erg leuk, weer een bekererbij, En
NU op naar donderdag 29 april.Want dan hebben wij kind-ouder-
toemooi mijn moeder doet dan ook
mee.
Groetjes Chantal Hulshof en de
rest.
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Hallo ik ben Sabine Hulshof
Ik heb in de maand april ook een
paar keer mee getraind. Het was
erg leuk. Er waren heel veel van
mijn leefijdsgenootjes. Je leert hoe
je met een bal moet omgaan hoe
je moet gooien over het net, Hoe
Je een bal moet vangen enz. Wij
hebben ook wedstrijdjes tegen elk
gespeeld datis erg cool. Volgend
seizoen ga ik erbij, ik heb er nu alzin in. Bij de laatste keer trainen
kregen wij een zakje chips met een
briefje eraan: Ds

LEUK DATJE ER WA6_

Groetjes Sabine. {|



Dames 1 Tohp
maar eindigt in
De vorige keer datik een stuk in de
Piot schreef had ik het over de ma-
tige bijdrage in de Piot van anderen
dan de redactieleden. Ik ben er nu
achter waarom mensen niet zo vaak
een eigen bijdrage aan de Piot leve-
ren. Binnen eenweek na de verschij-
ning van de Piot met mijn stuk over
volleybaltrainers vond ik mezelf in
een volleybalveld in Vragender op de
bult, terwijl ik toch twee jaar geleden
gestopt was met volleyballen in ver
band met studie.
De Piotligt op zaterdag in de bus,
dinsdagavond ging de telefoon. Na
een kleine aanloop kwam hoge woord
eruit. Dames 1 van Tohp kampte met
twee langdurig, waarschijnlijk blij-
vende blessures. "Kun je ons de rest
van het seizoen uit de brand helpen?
Hetzijn nog maarzes wedstrijden?
Westaan met zijn zevenen ener
gaaner nog een paar op wintersport,

In de laatste week van april hebben
we met de jeugd het mini-maxi
toumooi gespeeld.
Eik lid mocht een ouder of vriendin
‘meebrengen. Je moest dan met je
eigen partner eenwedstrijd spelen.
De laatste wedstrijd moesten de
partners wisselen zodat elk jeugdlid
tegen zijn eigen partner moest spe-
len, Dit bracht veel rivaliteit mee, Elk
gescoord punt werd danook echt
gevierd. Het was een leuk en erg
gezellig. Dit tournooi was dan ook
zeer geslaagd en voor herhaling
vatbaar.

lang bovenaan
middenmoot.

we lopen helemaal vast’, vroeg
Yvonne Meekes. Ik geloofdat ze aan
de andere kant vande lijn bijna op
de knieën lag. Dan kun je toch geen
nee zeggen? Ik was sinds de trainers-
cursus al aan het nadenken of ik niet
toch het volleyballen erbij zou kun-
nen doen. Hee! stiekem nadert de 40
en zonder sport begin je toch een
beeje uit te dijen, dus was de keus
gauw gemaakt. Zes wedstrijden is te
overzien, dat moet in te plannen zijn.
Op eerste klas niveau Zomaar weer
meespelen zag ik niet zitten, dus ook
naar de trainingen, gezellig. Dat was
ook de bedoeling van de dames, want
bij een volleybaltraining is een aan-
tal van7 ookte weinig. De dames
hebben Susan Hanzelman ookbereid
gevonden om van dames2 bij da
mes1 te komen spelen zodatze weer
met zijn negenen waren.
De eerste wedstrijd was vrijdag in
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Vragender, de ballen vlogen me om
de oren, Ik was zo druk methet be-
palen van de plaatst waar ik steeds
naar toe moest switchen en de bal in
de gaten houden, dat ik niet heb
meegekregen hoe goed of slecht het
spel gepeeld werd door onsof Vra-
gender. We verloren met 0-4. Ik vond
dat de anderen best redelijk hadden
gespeeld, maar dat Vragender ge-
woon sterker was. In die mening
stond ik alleen merkte ik al gauw, in
al die jaren die ik bij dames1 heb
gespeeld, geloofik dat ik nog nooit
zulke negatieve geluiden onder de
doucheheb gehoord. Even later werd
mij duidelijk waarom, het wasde eer
ste wedstrijd dit seizoen die ze verlo-
ren hadden. Geen wonder dater zo'n
negatieve stemming was.
De dames van Tohp hebben de eer
ste helft van het seizoen steeds bo-
venaan gestaan. Nadat eerst
diagonaalspeelster Anke Nijrolder
uitviel met een rugblessure en later
ook middenaanvalster Susan Wellink
met een schouderblessure, ging het
bergafwaarts met dames1. Daarkon
ik natuurlijk ook geen verandering in
aanbrengen, ik had af en toe het ge-
voel dat ik alleen veldvullng was, ze
haddener ook een pop neer kunnen
zetten. Ik heb alle posities gezien de
afgelopen wedstrijden, maar het ni-
veau van vier jaar terug is nog ver
weg
Toch was het weer heerlijk om mee
te spelen. Teamsport is ontzettend
leuk,niet alleenhet spelletje maar
vooral de gezelligheid, het contact
met andere mensen danje vrienden,
familie en collega's. Je teamgenoten
‘hebben andere beroepen, interesses
maar wel één zelfde hobby. Samen
een spelletjes spelen en gaan voor
de winst, elkaar op peppen als het
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minder gaat, de vreugde alsje wint
ende frustratie van het verlies sa-
men delen. Gelukkig verdwijnt de
frustratie van het verlies bij dames 1

vaak door het schrobputje tijdens het
douchen waardoor er in de kantine
weerde gezelligheid troefis. Het viel
mij na de wedstrijd tegen Vragender,
we gingen

na
afloop van de wedstrijd

tegen Vragender op bezoek bij spon-
sor "Bar Brul”, op dat het nog steeds
vaak over lekker eten gaat, dat is in
die vier jaarin ieder geval niet ver-
anderd
Dames 1 is dit seizoen geëindigd op
de zesde plaats. De laatste wedstrijd
werd thuis gespeeld tegen
Varsseveld. Als we één set zouden
winnen was Vragender kampioen,
zouden we met 4-0 verliezen dan
moest ertussen Varsseveld en Vra-
gendereen beslissingswedstrijd wor
den gespeeld. Nog nooit was het zo
druk opde tribune, twee vakken war
ren geheel gevuld. Het is jammer dat
we er geen foto van hebben, het zou
‚een leuk zoekplaatje voor een quiz
opgeleverd hebben: zoek de vijf sup-
porters van Tohp. We vonden dat
Vragender en Varsseveld hetzelf
maar moesten uitvechten wie er zich
kampioen zou mogen noemen, we
verloren dus met 4-0.
Via deze weg wil Dames 1 Suzan
Wellink en Anke Nijrolder bedanken
voor hun inzet de afgelopen jaren
voor het team. Beide dames zullen
niet terug keren op het volleybalveld
vanwege hun blessures. Ook de sup-
porters, bedankt voor julie aanmoe-
digingen het afgelopen jaar. Voor
volgend jaar heten zij Leonie Beer-
ten welkom. Suzan Hanzelman heeft
ook aangegeven te willen blijven zo-
dater aan het begin van het seizoen
een voltallig team staat

Jacquelien Kolkman en dames 1 Tohp



U kuntbij ons terecht voor een professioneel
maar vooral persoonlijk advies.

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

Bekken ASSURANTIËN
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544-352145
E-mail: Bekkenassurantien@frecler.nl

MATIG)
Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij

Farm Service BV - Leeuwarden
Tel. 058-21 34 300

Farm Service BV Oost - Zieuwent
Tel. 06-55 183 506

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt tje gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH 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

SE
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

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

WEIPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
Ve Ue: 0000OE + postcegel biefkarten en adreswgingskaartenEEee = hetophalen van brieven on pakken

en = het afgeven van briefpost binnen- en buitenland
zondag: SHOP gesloten = het afgeven van pakkerten en aangetekend binnenland

= stippenkaarten, telefoonkaarten on boncadezus
intormatiebrochuree.—



Ne’j kommers verrassen op21ste Finale ZM-Biljartoernooi
Afgelopen wekke bunt de kwart, de halve en finale wedstrieden e'spult in het
Buurt en Klubhoes 't Keavelder te Zöwent. Be'j anvangvan dit toernooi, had-
den zich 55 Spöllers aan e'meld om in een sportieve moar met een gezond
portie wedstriedfanatisme onderling oet te maken wee zich de 21ste tie! op
mocht eisen.

Be'j de veurwedstrieden, dee plaats vonden be'j Café Heutinck, Café
Wieggers, Café Bongers en Buurt en Clubhoes 't Keavelder wor'n deral een
aantal titelkandidaten onttroond. Was veurig joar Jan Cuppers nog de be-
kroonde winnaar, now mos Jan zich gewonnen geven in een zeerstark veld
van spöllers.

Bede kwartfinale wassen de messen geslepen, er ontspon zich be'j meer-
dere taofels ne echte wedstried, waor op taofel éne de heren Hennie Heutinck
‚en Antoon Bakstot dreemaol to ne geliekmakende beurte afdwongen.
Uutendelijk was 't Hennie Heutinck dee deurdrong tot de halve finale met
doamaost Aold Kemkens, Bennie Rouwhorst en Edwina Doomerinck.

De uutslagen van de parte'jen in de kwart finale waren als volgt:

EET ENEs EEGis Er Moyenne Hoogste:

[Antoon Baks
Hennie Heutinck
Edwina Doomerinck
‘Bennie Hulshof
‘Bennie Rouwhorst
Joost Domhof
Bernhard Hulshof
Arnold Kemkens

Onder het toezeende oge van een aantal afgevaardigden uut Marienvelde,
allen trouwe supporters van Hennie Heutinck, moar ook supporters van de
andere dree kandidaten waoronder Bennie Rouwhorst (Raoben) ziene vrouwe
Marianne, waorvan Bennie opperde a‘t echt spannend wordt dan hebiktoch wal geestelijke be'jstand neudig, daarumme is miene vrouwe met
e'kommene. en den uutslag neetonterechte.
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ET “Te maken;Gn EmEis EE) Moyenne Hoogste:EsEdwina Doomerinck | 63 1.60
Arnold Kemkens | 50 156 |

| Bennie Rouwhorst a 41 2 [157 7
[Hennie Heutinck | 70 En [Eea 10
Gezeen ' spel vande veurgaonde partje, lek Arnold Kemkens afte stevenen
opde zeer begearde titel dan wal de beker. Maor earste worden de stried
eeverd um de darde cq veerde plaatse. Deur heur striedveardigheid leet
Edwina Doomerinck zeen, dat biljarten neet enkel en allene an mansleu
to'beheurt. Om as enige vrouwe deur te dringen tot de letste achte en zelfs te

igen op de darde plaatse, gif wal weer dat dit 'n uutmuntende presta
Kon zee teggen Arnold Kemkens neet in heur spel kommen, now wassen de
rollen ummedre't en had Hennie Heutinck gin enkele kans um heur te be-
dreigen. Hennie Heutinck toonde zich echter 'n zeer faire en sportieven
ve'leezer in disse partije en felicitearde heur tegenstandster met de over-
winning en de darde plaatse

Dan de finale tussen de beide nej kommers op dit toernooi. Halverweage
dissen stried stond Arnold Kemkens nog licht op veursprong, maor het tij
kearde zich ten gunste van Bennie Rouwhorst, den leet blieken dat extra tral-
ningen ende g: en be'jstand van Marianneziene vruchten afwierp. Ne
‘mooie finale waor de biljartieefhebbers van konden genieten.

End uutslag: g ä 1
1. Bennie Rouwhorst (Roaben) 392 Arnold Kemkens ò “4
3. Edwina Doomerinck
4. Hennie Heutinck

No volgde de ceremoniële afsluuting dee dit jaor worden ve'zorgd deur good-
old wedstriedlijder/penningmeester Willy Elschot en Jos Rouwhorst
commissieveurzitter, dee disse bane had oaver enommen vande Hr. Willy
Paul. Nao't aoverhandigen van de bekers, bloomen,de premie en de wissel-
beker bedanken de veurzitter iederene veur de sportieve inzet en hopt in de
toekomst op 'n nog grotere deelname. Daorna nam winnaar Bennie Rouw-
horst 't woord en bedankte iederene dee zien/heur bedrage an ' toernooi had
gegeven.

Metnog een gezelig samenzun, onder het genot van een hapje en een drankje
worden dit toernooiaf'eslotten, waorbe’ vermeld dat de lekkere hap was ver-
zorgt door Roy's Snack
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens de rust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

AfbouwENEenesSNSEEEEeeSn‘OUD-HOLLANDSE SPELEN.
= CATERING van/salades,ESEEEn* BARBECUE binnen en buitenEENS)EEN

%Á Tegelwerk
O.a. - Badkamer

Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

NO
Bongers Adres:

Dorpstraat 30
713611. Zieuwent

Telefoon: Fax
0544352320 0544-352557



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

« WijVerzorgen al uw loon- en grondwerkzoamheden, bestrafing en sloopwerk,
+ Gespecialiseerd op het gebied van Kauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines.
+ Sijpen van messen terwijl u wacht.

Officieel dealer MF on Zotor tractoren.

Telefoon Haris 0544-372415
Ziene 0544 361528

temet ewepa comt

Emi Moon

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

The new sme
KAPSALON HeÔn

DORPSSTRAAT 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
Ee tuincamleg tuinonderhoud tuinideeën
Ei+“4 tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
“Za Wan tuinacrieg tinordemoug

Ruuloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



naar IJzerlo om onze laatste webstrijd
te schieten. Wij wisten al als we win-
nen zijn we kampioen Aan het einde
van deze wedstrijd bleek dat we met
540 punten gewonnen hadde:
we waren kampioen. Na het uitleiken
van de wisselbeker en de medailles
zijn we naar huis gegaanorh ons
kampioensfeest te vieren
Schietvereniging Zieuwent bid ie-
dereendie wil om op Dinsdag ievanaf 20.30 uur eventueel te |oefe-
nen voor het vogelschieten|. De
avond is bij Cafe Bongers. Wij ho-
pen ute mogen begroeten |

HV HOENDERBOOM/PAGELLI
NIEUWS

UITNODIGING!!!

Beste Ouder, Verzorger(ster) van onze jeugdleden
(B, C en D-jeugd) Junior- en Seniorleden

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene
ledenvergadering van HV Hoenderboom/Pacelli.

Datum: Dinsdag 18 mei 2004, aanvang: 20.30
uur in een van de zalen van het Sourcy Center:
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IN MEMORIAM

Gisteren, 30 april op de dag dat heel Nederland koninginnedag vierde,
ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid,
Jeannet v. Wijngaarden-Knippenborg.
40 jaar, moeder van Tim en echtgenote van Cor.

Jeannet,

lid
sinds de zomer van 1995, kwam pas op latere leeftijd bij

onze vereniging toen enkele enthousiaste leden op het idee kwamen
om een team op te richten van alleen maar 30plussers.

Jeannet was erg sportief en had al een carrière als voetbalster bij Longa
en Grol achter de rug, ookals tennisster was ze actief voordatze lid
werd van dames-3. Teamsport washaar grote passie, ze genoot volop
van de wedstrijden die ze speelde. Eerst als veldspeelster bij dames 3
maar later ook als keepster bij dames 2. Ze was altijd in vooreen gen-
tje. Na afloop van de wedstrijd kon je maar beter bij haar uit de buurt
blijven, met shampoo was ze heel creatief en de 3de helft was ook een
van haar favoriete bezigheden.

Tijdens het traditionele stapavondje na afloop van de competitie 2002-
2003 voelde zij zich niet lekker. Wat hoofdpijn en een raar gevoel in de
mond. Toch deed ze die avond nog aan aile activiteiten mee. Enkele
weken later bleek dat ze ernstig ziek was en een operatie volgde, de
uitslag was desastreus. Ongeneeslijk ziek.

Weg alle mooie toekomstplannen, samen met Coren Tim. Geen Jeannet
meer die in de bus rondtoerde met brood en banket van BakkerJos.
Geen lichtsignalen of een opgeheven arm als ze bekenden of team-
genoten tegenkwam, geen praatjes en geintjes meer.

Geweldig vonden de dames-1, dames-2 en dames-3 het als ze, wan-
neer ze zich wat beter voelde, kwam kijken naar de thuiswedstrijden.
Eerst nog alleen en later samen met Cor.
Ook de allerlaatste thuiswedstrijd van Dames-1 in Lichtenvoorde op 27
maart was ze nog van de partij. Tot het laatste moment volgde ze thuis
nog de verrichtingen van de dames-2 tijdens de bekercompetitie.

Nu isdat alles niet meer. In haar verliezen we een liefen vriendelijk lid.

We wensen Cor en Tim en alle overige familieleden heel veel kracht
om dit verlies te verwerken.

Namens het bestuur.

Berry Wensink, voorzitter.
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Ajax te gast op tweede
Sourcy Center jeugdtoernooi
Ajax is een prachtige nieuwe naam
op het tweede Sourcy Center jeugd-
toernooi van RKZVC dat op zaterdag
29 mei en zondag 30 mei wordt ge-
houden op sportpark 'de Greune
Weide! in Zieuwent. De organisatie
van het toernooi voor eerstejaars D-

pupillen is uitermate tevreden over
het deelnemersveld. In het tweede
jaar dat voor deze formule is geko-
zen is de Top-3 van Nederland aan-
wezig met haar talenten. PSV en
Feyenoord zijn voor de tweede keer
te gast in Zieuwent, waar de
Eindhovense ploeg de Dave
Boomgaars wisseltrofee methand en
tand zal komen verdedigen. Naast
Ajax, Feyenoord en PSV zijn ADO/
Den Haag, Twente/Heracles (dit is

‚een samenwerkingsverband bij de
jeugd tussen FC Twente en Heracles
Almelo) en gastheer RKZVC de Ne-
derlandse inbreng ophet toernooi
Uit het buitenland komt Sparta Praag
ook voor de tweede achtereen-
volgende maal naar de Achterhoek.
De veelvoudige Tsjechische kam-
pioenzal net als vorig jaar trachten
met technisch vaardig spel de ove-
rige teams te verslaan. De overige
drie teams zijn afkomstig uit Duits-
land. De 1. FC Köln doet ook voor de
tweede keer mee, terwijl Schalke'04
‚en VfB Stuttgart nieuw zijn op het
Sourcy Center jeugdtoernooi
Door de deelname van die Duitse
clubs, een Tsjechische ploeg en zes
Nederlandse teams kan bijna gespro:
ken worden van een warming-up voor
het EK voetbal dat 12 juni in Portu-
gal begint. Daar komt Nederland im-

mers uit tegen Duitsland en Tsjechië
in haar poule. Op de velden van
RKZVC zullen de nodige confronta-

ties plaatsvinden tussen teams uit
deze drie landen en zijn mogelijk een
graadmeter voor wat later in juni in
Portugal zal gebeuren
De tien teams zijn In twee poules
opgedeeld, waarbij na afloop van de
loting meteen al over de poule des
doods werd gepraat toen poule Anog
eens ter sprake kwam. Daarin zitten
Ajax, PSV, Sparta Praag, Schalke'04
en RKZVC. Deze loting levert natuur
lijk prachtige poulewedstrijden die op
zaterdag 29 mei worden afgewerkt.
In pouleB zitten Feyenoord, ADO/
Den Haag, Twente/Heracles, VIB
Stuttgart en 1. FC Köln
Op de eerste speeldag zal in de beide

GEE0D
poules worden bepaald welke drie
teams door zullen gaan naar de
winnaarsronde op zondag, terwijl de
tweelaatste ploegen uit de beide
poules zullen gaan strijden om de
plaatsen zeven tot en met tien. Op
zaterdag 29 mei begint het toernooi
om 10.00 uur, terwijl op zondag 30
mei een half uur eerder gestart zal
worden.
Meer informatie over dit Sourcy Cen-
ter jeugdtoernooi is te vinden op de
website van dit toernooi
wnw.rkzvc-jeugdtoernooi.nl
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Wat? Gaanze weg? Hoezo? Onbe-
grip en ongeloof strijden met elkaar
om de voorrang. Ze zijn ookde enige
die om voorrang strijden want verder
is er geeen verkeersdeelnemer meer
opde weg te vinden. De Dorpsstraat
wordt voor de zoveelste keer onder
handen genomen en ditmaal valt de
slagader van het dorp eenflinke dot-
terbeurt ten deel. Enkele jaren gele-
den moesten met alle geweld vele
obstakels geplaatst worden om het
"doorgaande" verkeerin de kiem te
smoren. Thans lijken de oude ver-
trouwde drempeltjes hun pijp weer
aan Maarten te moeten geven. Tij
dens deze drempelverlagende bezi
‘heden ligt de Dorpsstraat er dan ook
maar verlaten bij

Op grote gele borden wordt
de weggebruiker medegedeeld dat
als ze niet inks of rechts gaan voor
een avontuur in de Zieuwentse rim-
boe, rechtdoorde winkels nog welte
bereiken zijn. Maar het ligt toch niet
bepaald in de ijn der verwachting dat
de plattelandstorens nu nog een
doodlopend dorp inrijdt om zich te
goed te doen aan de vele geneugten
die de Zieuwentse middenstand de
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passanten te bieden heeft. Daamaast
zal ook garage-houdend Zieuwent
wel op zijn neus kijken door de da-
ling van de schokbrekeromzet die het
uitdrukken van de puisten der
onbarmhartigheid tot gevolg zal heb-

ben.
De plek waar de Zieuwentse

middenstand wel floreerde washet
hoofdstedelijke museumplein op ko-

ninginnedag. De Timp stond er be-
paald niet in de hoek. Onder leiding
van Tim van de Bramp en Luuk
‘tondeuse’ Domhof werd ereen heus
patatimperium opgeworpen. Er was
trouwens naast de rood-witte
snackstraat weinig te beleven. De
friet was prima maar de zangles-
‘behoevende idolsfinalisten die aldaar
hun gekraai ten gehore brachten
werkte een onophoudelijk gevoe! van
heimwee in de hand. Ook de optie
een homokroeg in te wippenen aan
te schuiven bij de nicht achter de
sappenbar schoot in het verkeerde
(keel)gat.
Onder het motto ‘home sweet home’
dan ook maar snel de trein gepakt
om de festiviteiten omtrent de ver-
jaardag van wijlen Juliana in de
Achterhoek voort te zetten.
Laagdrempelig en bere gezellig!

Toon & Johan



“HEBT U NAAST 3DE LAAGSTE RENTE,
NOG EEN ANDER

VERZOEK?”

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

Tel. (0544)37 71 13 « www-hypotheekshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK

de Hare 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 HOENDERBÓÓM
vak en mensen goed begrepen _

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent www-hoenderboom.nl


