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Voetbaldorp
Groesbeekis een dorp met ongeveer
19.000 inwoners. Groesbeekis ook
een dorp met zes voetbalclubs, waar-
van er het komende seizoen drie, te
weten ‘de Treffers’, ‘Achilles 29" en
Germania’ in de hoofdklasse C van
het amateurvoetbal zullen uitkomen.
Groesbeek werd door de Gelderlan-
der uitgeroepen tot HET VOETBAL-
DORP VAN NEDERLAND. Dat in het

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

laatste onderlinge treffen tussen
Achilles en de Treffers slechts één
Groesbekenaar in het veld stond,
mag de pret niet drukken. Waar-
schijnlijk, zo vervolgde de schrijver,
wordt er wel iets voor de spelers ge-
daan, want menig door NEC afge-
keurde voetballer blijft in Groesbeek
hangen. Bewezen waser echter nooit
iets.

PIOT Juni2004 pag.



Het niveau van de diverse
achterhoekse voetbalclubs bijft hie
bij achter. Zo degradeerden PAX en
WVC uit de 2e klasse, ontliep Longa
dit ot slechts ternauwernood, en gre-
pen Grol, Neede en Varsseveld naast
het kampioenschap in de 3e klas.
Volgens 'de Gelderlander’ komt dît,
omdat achterhoekse clubs weigeren
spelers te betalen, en hierdoor nooit
hoger zullen komen dan ten hoogste
de middenmoot in de 2e klas.
Er lag een ondertoon van
teleurgesteldheid in dit bericht, en dat
verbaasde mij. kheb nooit begrepen
waarom een bestuur, of een individu
of bedrijf grote sommen geld beschik
baar stelt, om voetballers naar een
bepaalde club te lokken. Zien die
mensen nu echt het korte termijn ef-
fect niet? Een voetballer die naar je
toe komt omdat je hem een paar grijp
stuivers betaald, is even sne! weer
weg als er een ander komt die wat
meer geeft. Vlak ookhet signaal dat
je naar je jeugdspelers afgeeft niet
uit. Zij zien een elftal huurlingen en
zullen hetals een onmogelijkheid er-
varen hierin door te dringen, en ha-

Woensdag 7 Juli

Zaterdag 12 juni;
Zondag 13 juni
Maandag 14 juni :
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ken af. En dan kan die grote sponsor
er zomaar ook nog genoeg van krij.
gen, en stoppen. Vervolgens dondert
de hele zaak in elkaar.
Ook die voetballers begrijp ik niet.
Okee, als je echt zo goed bentdat je
je brood met voetballen kan verdie-
nen, vooruit, maar dan wel bij een
profclub. Voor al diegenen die echter
hun club in desteek laten omdat ze
ergens anders een paar tientjes op
de zondagmiddag kunnen opstrijken,
heb ik weinig respect. Je bent toch
met je hobby bezig? Geld verdienen
moet je door de week doen, bij je
baas.
U begrijpt datik allerminst teleurge-
steld was, toenik de krant dicht sloeg.
Gelukkig zijn de diverse
achterhoekse competities kennelijk
nog zuiver, en kijken we naar echte
amateurwedstrijden, met voetballers

die voor de hobby en voorde eer
spelen.En laater dan eens een schot
de struiken in Vliegen, in plaats van
het doel, ook datheeft zijn charme.

Johnny Cuppers
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Openingstijden
Dinsdag Um vrijdag: 30-18 00 uur Zaterdag: 800-14.00 uur

Het beste vlees
5 komt van uw slager

® AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENSVERZORGENWIJ AT ZieuwentEN Telefoon 0544 - 351205

Garage7) Kolkman VOF

Drukkerij Westerlaan ©
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop
Teleoon 0544 371207

Fax O5 1765 25
Zieuwentseweg 44

ow drukkerij westerlaan AT
7136 LC Zieuwent.erweeen OSSIE# A ® ë e 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 sourey

Vraag vrijbli Voor iedereen een sport:
Indoor activiteiten: tennis, squach het huren van Body Pump
(deel) sporthal, Xtreme bouling, midgetgolf Body Atteck
‘handboogschiefen, darten, reuzesjoclen Body - Balance
Outdoor activiteiten: golf,

kickbiken (volw. steps), Body - Combat
kanovaren, quadrijden, huifkartocht of fietstocht Body Jam
Schrik je rot tocht 3 NIEUWII Body Step
Kinderarrangementen: diverse arrangementen Fitness en cardio

RPM (indoor cyeling)
Feestlokaties: Budo en kidsaerobie
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Sportcafé, terras

Tedere ochtend kinderopvang
Soursy Center entertainment:
Sourcys Tap Feest efSource Brtisende Spelchew usieAchterhoeks Speulhol zel Grotis gebruik sauna en
Tripple S E Turk stoombad

Zonnebanken

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

Soep Comer, Zegen 3,72315 Ziement el (0544) 35 22 22 wam mrcycenter nl nfsOaesrepente nl



In het jaar 2000 is Theo Hulshof be-
gonnenals trainer vanhet eerste elf-
tal van RKZVC.Nu, vier jaar later,
stopt hij als trainer en we willen
‘daarom samen met hem, terugblik-
ken op de afgelopen vierjaarals trai-
ner van RKZVC-1

Wie is Theo Hulshof
Theois 49jaar, geboren te Grolle (zo-
als hij zelf zegt), getrouwd met Anita
Wzereef uit "Achter-Zöwent'. Ze heb-
ben samen twee kinderen Tim, 16
jaar oud en Luuk, 15 jaar oud.
Hij komt bijna iet aan hobby's toe,
maar als het kan (wat er bijna niet
van komt) zou hij graag, een beetje
lekker in de natuur rennen. Zijn groot-
ste hobby is natuurlijk voetbal, en
daar werd dan ook de meeste tijd
door opgeslokt. Maandagavond
trainde hij Longa B3,in dit efftal voet-
balt zijn zoon. Dinsdag- en vrijdag-
avond trainde hij RKZVC-1, op za-
terdag werpt hij links en rechts een
blik op verschillende voetbalvelden

‚en op zondag coacht hij RKZVC-1.

Waarom ben je gestopt als trainer
van RKZVC-1
Waarom ik gestopt ben? Niet omdat
het niet meer beviel bij RKZVC, Het
bevalt me uitstekend. Het bestuur
kwam bij me met de vraag ofik nog
door wilde gaan als trainer. Van hun
kant beviel het nog wel. Ik mochter
over nadenken. Ik heb bij RKZVC
bijna vier jaar met dezelfde spelers
gewerkt. Ik heb echt getwijfeld, maar
ik ben blij dat ik besloten heb een jaar-
tje niet te trainen. Vier jaar is een
mooie tijd. Van twee kanten heb je
dan zoiets van: een nieuwe uitdaging
is ook niet verkeerd. Dit geldt voor
zowel de spelers als voor mij. Ik heb
altijd gezegd dat ik niet langer dan
drie jaar bij een club blijf. Maar om-
dat erdit jaar nog steeds eenstij
gende lijn in zat en de chemie er nog
steeds was, ben ik nog een jaar ge-
bleven. Eind november had ik voor
mezelf het gevoel dat de spirit er een
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beetje uit was, en dan denk je: vier
jaaris een mooie periode. Als ik een
nieuwe club zou willen dan zou ik af-
gelopen november alweer op zoek
moeten gaan.Ik had echt zoiets van
eveneen jaartje niet, even de accu
opladen. Ik ben al vanaf mijn zeven-
tiende intensief met voetbal bezig.
Daarnaast hebik een fulltime job, een
gezin met kinderen en heeft Anita ook
nogeeneigen bedrijf. Je hebt dus
nooit een weekend vrij. Eigenlijk
neem ik duseen sabbatical year. Dit
jaar wilik dingen inhalen wat betreft
school, denk aan een bijscholings-
cursus. Ook wil ik een voetbal-
trainingscursus gaan volgen op het
gebied van conditietraining, nieuwe
visies, Enik wil dit jaar ook aan me-
zelf werken, bijvoorbeeld: hardlopen
en mountainbiken. Een paar kilootjes
kunnener wel van af.

In november 2000 hebben we ook
een interview met jou gehouden
en toen stond je aan het begin van
jouw carriere als trainer van
RKZVC-1. Omdat we terug willen

blikken op de afgelopen vier jaar,
‘hebben we een aantal statements
die je toen hebt geplaatst eruit
gepikt, en we willen graag weten
hoe je er nu, na vier jaar trainer-
schap, over denkt.

“Ik vond RKZVC geen wonder-
ploeg op technisch gebied.”
Dat klopt. Ik heb gekozen voor
RKZVC omdatik het een ploeg vond
met een enorme wilskracht, een
powermachine. Het draaide toen
vooral om het loopwerk. Voetbal win
je nooitalleen met loopwerk. Je moet
de bal het werk laten doen en de juiste
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combinaties weten te vinden. Er
moest technisch verzorgder gespeeld
worden. Ik denk dat dat gelukt is. De
groep die ik vier jaar geleden over-
nam, staat er nu nog voor zo'n 80%.
Door de techniek er beter inte slij-
pen, vind ik dat we beter zijn gaan
voetballen. Ik vind dat we gegroeid
zijn. Maar het fundament had voor
ganger Jos Heutinck al gelegd

“Maarik vind het bijzonder knap
dat ze al zoveel jaren in de 4e
klasse spelen.
Ik vind het nog steeds knap dat
RKZVC, met een jeugd die niet echt
op een hoog niveau voetbalt, in de
40 klasse speelt. We hebben voor-
aal het laatste jaar goed meege-
speeld. Het wordt wel ijd dat een paar
jongens door gaan breken. Erzit een
groot gat tussen heteerste elftal van
RKZVC en de A-jeugd. De
handelingssneiheid bij het eerste elf-
tal is veel sneller. Sommige jongens
kunnen het wel aan en andere jon:
gens hebben er meer moeite mee.
Een goed voorbeeld van iemand
het goed aan kanis Jurgen Klein
Goldewijk. Hij heefthet goed gedaan.
Jongens kansen geven is erg belang-
rijk. Volgend seizoen komt er ook nog
versterking bij, zoals Barry
Wolterinck van Longa'30 en een aan-
tal spelers uitde jeugd. Hierdoor krijg
je een bredere selectie, wat natuur
lijk goed is

"Je probeert als groep te groeien".
Is dat gelukt?
Ik denk dat we stukje bij beetje ge-
groeid zijn. Dat zie je aan de stand
op de ranglijst. Dit jaar heb ik er ook
een aantal nieuwe spelers bij gekre-



gen, waardoorde selectie breder is

ge-
worden. Ik heb drie jaar lang met de-
zelfde groep moeten werken. Hetis be-
langrijk geweest dat er dit laatste jaar
andere gezichten bij de groep zijn ge-
komen, met een andere mening Hier
door krijg je meer dynamiek en bewe-
ging in een team. Wanneerdit eerder
was gebeurd, warenwe mijns inziens
nog meer gegroeid.

"We hebben goede verdedigers en
een attente keeper".
Is dit veranderd?
We hebben karaktervolle verdedigers
die ook wel eens een steekje laten
vallen. Je moet kunnen bouwenop de
verdediging. Het middenveld is een
graadmeter. Als je kunt domineren op
hetmiddenveld dan kun je duels win-
nen, dan kom je een heel eind. Vooral
het laatste half jaar; we hebben Toby
Krabbenborg doorgeschoven naar het
middenveld waardoor we meer body
kregen en dus makkelijker zijn gaan
voetballen.

"Het scorend vermogen is wat min-
der, we hebben veel kansen nodig,
gelukkig creëren we die ook. We
moeten werken aan de eind-pass,
het secuur kijken.”
Het scoren is nog steeds een pro-
bleem. Ik blif erbij dat de wedstrijd in
de nacompetitie tegen de Sprinkhanen
het schoolvoorbeeld is. Met de rust
hadden we met 2-1 of 3-1 voor moe-
ten staan. De kansen die je creëert
moet je benutten en dat gebeurt he:
laasniet en dan kom je jezelf weer
tegen. We hebben helaas geen spit-
sen die veelscoren. De meeste doel
punten komen uit de tweede lijn. Dit
seizoen hebben we 32 goals gemaakt

en 45 punten behaald. Dat geeft ook
weer aandat we verdedigend goed
zitten. Wat we niet goed hebben ge-
daan,is op de beslissende momen-
ten dat het moet gebeuren, dat we er
dan staan. De wedstrijd tegen de
Sprinkhanen had gewonnen moeten
worden. Belangrijke spelers, meteen
meerwaarde, die op moeten staan,
die de kar moeten trekken, warener
niet, spelen eigenlijk hun slechtste
wedstrijd. Of dit een oorzaak heeft,
weet ik niet. Misschien moet je daar
wel een bepaald talent voor hebben.
Je moet om kunnen gaan met de
druk. Die spelers moeten daar wel
aan werken, ze hadden meer van
zichzelf moeten laten zien. Top-
spelers zijn in beslissende wedstrij-
den altijd bepalend, en datis nu juist
het verschil met een modale speler.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor
voetbal, maar ook voor andere spor-
ten. Topspelers staan eraltijd en kun-
nen goed presteren onder druk. Het
is geen toeval, het is een kwaliteit die
je als topsporter hebt.

“Ik ben echt een verenigingsmens
en houd van de gemoedelijkheid
die binnen deze vereniging
heerst".
Ik denk dat ik mezelf daar redelijk heb
neergezet. Ik ben echt een
verenigingsman. Als vereniging:
trainer probeer je het maximale uit
de groep te halen, maar ook een
stukje gezelligheid vind ik belangrijk
Ik heb liever dat ze zeggen: Die
Hulshof, een aardige trainer, die de
spelers op een hoger plan bracht.
Maar je koner ook goed mee aande
bar zitten”. Er zijn niet echt confii
ten geweest. Natuurlijk zijn er wel
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eens discussies, maardan moet daar
gewoon over gesproken kunnen wor-
den. Open discussie is belangrijk. Ik
hou niet van achterkamertjespolitiek.
Een gezamenlijk doe! is belangrijk.
Wat ik voorogen heb, moeten de
spelers ook voor ogen hebben. Wat
vinden jullie? Zoals ik al zef, een open
discussie dus. De laatste drie jaar had
ik als doelstelling om bij de eerste
drie te eindigen en de periode te pak-
ken. De groep had hetzelfde doe!als
ik, en het uitspreken van dit soort
zaken is belangrijk. Ook wil ik een
compliment maken naar alle vrijwil
gers. De kracht van deze mensen is
dat zij bergen werk verzetten, "we
zullen wel eens even laten zien wat
we in onze mars hebben, zonder hoog
van de toren te blazen. Kijk bijvoor-
beeld naar het D-toernooi, dat is echt
klasse hoe dat uitgegroeid is.

Kun je samenvatten wat je in de
afgelopen vier jaar wel en wat je
niet hebt kunnen bereiken.
Voor mezelf gold: het maximale er
uit halen, maar dat moet wel reëel
blijven. Ik had wel een beetje gehoopt
dat we vorig jaar de periode hadden
gepakt, maar dit jaar hebben wede
periodetitel wel behaald. Tevens
wilde ik proberen met deze groep in
de3e klasse te komen, maar helaas
heb ik dat niet gehaald. We zijn lang
zamerhand gegroeid naar een sub-
topper in de 4e klasse. Een goed uit
gangspunt wat helemaal niet ver-
keerdis. Ik moet de jongens een groot
compliment maken. Met het materi-
aal wat we hebben, zijn we toch hoog
geëindigd in de 4e klasse. Wezijn
gegroeid in de gehele breedte en dat
ervaart de groep denk ik ookzo. Een
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stuk eigenwaarde vande groep is wel
gegroeid in de afgelopen vier jaar

Watis het hoogtepunt en wat is
het dieptepunt in de afgelopen vier
jaar geweest.
Het hoogtepunt voormij, in sportief
opzicht is, dat we dit seizoen na een
mooie zegereeks van negen wedstrij
den, de nacompetitie hebben gehaald
‚en een derde plek op de ranglijst vind
ik ook netjes. Een feestelijk hoogte-
punt voor mij, was het optreden van
Dennis Krabbenborg en Sander
Eekelder op ons 25-jarig huwelijks-
feest.
Een dieptepunt was toch wel vorig
seizoen, we zaten overal zo dicht bij
enje grijpt toch net overal naast. Een
ander dieptepunt op het persoonlijk
vlak was de ziekte van Rolf Spek
schoor. Dit heeft een enorme impact
gehad op de groep. Hetis knap hoe
hij ermee omging en er over sprak.
Hoe hij erin blijft geloven en weer
terugkomt. Ook vond ik het erg jam-
merdat Justin Mul stopte. Zo'n spe-
ler glijdt gewoon tussen je vingers
weg, jammer.

Als je als trainer terugkijkt op 4 jaar
RKZVC, wat is goed, wat is fout
en wat zou er eventueel moeten
veranderen.
RKZVC heeft het behoorlijk goed op
de rit. Het is belangrijk om te inves-
teren in de toekomst, en daar bedoel
ik mee: investeren in de jeugd, zor-
gen datde club gediplomeerde jeugd
trainers krijgt. RKZVCis een vrij voor-
uitstrevende club, een club van deze

tijd. Ze hebben een vrij jong bestuur
met een positieve kijk op bepaalde
zaken. Ze hebben een goede technie



J. WAENINK Wineberen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-351452

Tevens verkoop aan huis ei]
ier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)

Ziekenvervoer
Groepsvervoer (24 pers.bus)

Contracvervoer
FAM. G. MEULENVELD

Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent
wowzitaxnl info@zitax.nl

YO litotale geluidsverzorging

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

UTOBEDRIJF
RTIN HEGEMAN VOF.

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

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

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

4 verkeersschool
GUUS KOLKMAN

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

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

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



sche commissie die goed aangeeft
wat ze wil. De organisatie staat goed,
de lijnen zijn vrij kort. Ook de accom-
‘modatie is perfect. De velden zijn al-
lemaal goed in orde. Ik denk dat
menig vereniging hier jaloers op zou
zijn. Ik wil besteen kritische noot
plaatsen maarals die erniet is, ga ik
die ook niet noemen. Hetis niet voor
niets dan een aantal jongens van
Longa naar Zieuwent komt. Het enige
puntje van kritiekis misschien dat oud

ste-elftal spelers meer betrokken
moeten worden bij de vereniging. Dat
zie je ook bij Grol, doordat ze be:

paalde taken toebedeeld krijgen, isde betrokkenheid van oud-spelers
groot. Dat is goed voorde club.

Wat zou je als afscheid meewillen
geven.
Aan de vereniging zouik het vol-
gende mee willen geven:

"RKZVC, het voorbeeld van de dorps-
club,

die
grootis in daadkracht!”

Aan de spelers en aandenieuwe trai-
ner Bert ten Dolle, zou ik dit mee wi
Ien geven:
"Verhoog de effectiviteit!”

Zien we je nog in Zieuwent op het
voetbalveld.
Ik kom vast en zeker nog wel eens
aanwippen, maar dat wil ik ook bij
Grol, KSV en Vios. Misschien kan ik
ook nog wat, als er behoefte aanis,
ondersteunen wat betreft de jeugd-
trainers. Bijvoorbeeld doorhet aan-
leveren van trainingsmateriaal. Ik wi
wat meer gaan rondkijken, niet alleen
op het voetbalveld maar ook daar-
buiten, de andere dingen van het Ie-
ven.

Theo, bedankt voor hetinterview en
we wensen je alle goeds voor de toe-
komst.

De redactie (HW en CE)
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Het is weer zover! Opnieuw wordter in Zieuwent een

GROOTSE
ROMMELMARKT

georganiseerd door, en ten bate van de verenigingen
T.O.H.P. (volleybal)
zB. (batminton)

De rommelmarkt zal gehouden worden in

OKTOBER 2004
bij Herberg 't Witte Paard

te Zieuwent

Ontruim Uw garages, plunder Uw zolders, doorzoek Uw
huizen naar spullen die U kwijt wilt. We kunnen(bijna) al-
les gebruiken! Boeken, platen, CD's, speelgoed, potten,
pannen, klein meubilair, tuingerei, (bijna) alles is welkom

Dus gooi niets weg, maar bel:

Annie Eekelder Tel: 35 16 64
Lidwien Papen Tel: 35 19 70

We komen de spullen dan zater-
dags ophalen.

Let op: Grote wandmeubels,
computers, witgoed, sanitair en
driezits banken worden van-
wege gebleken
onverkoopbaarheid NIET
meer meegenome:
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U kunt bij 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
Werenriedstraat 9 = 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 352 145
E-mail: Bekkenassurantien@freclernl

IMATIC,

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. Meerde Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH ey
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop *|IKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 ZIEUWENT

3 ZIEUWENT
BORCULO

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

Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

STUKGOEDERENVERVOER
KIPPERVERVOER

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

Servicepunt
U kunt er terecht voor:
= postzegels, briefkaarten en adroswijzigingskaarten
= hot ophalen van rieven en pakketenes edel = het afgeven van brefpost binnen. en buitenland
= hot afgeven van pakketten en aangetekend binnenland
= strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
intormatiebrochures.

zaterdag:
zondag: SHOP gesloten.



ProTIeIscnetrs p; s ís
aleenkate

Meest favoriete sport: Schaatsen en schieten.
Minst favoriete sport: Basketbal, dat vind ik niet gezellig.
Mooiste sportherinnering: Ik ben twee keer kampioen geworden met

schieten.
Favoriete sportman/sportvrouw:

Jopie van de Cupper; zeer fanatiek in de
keeperstraining voor de jeugd.

Gretha Smit; ik vind haar een zeer finnige
schaatster, als zij op zondag moet schaat-
sen dan krieg íj ons neet van de banke".

Lekkerste eten: Chinees.
Welk tv-programma moet er onmiddellijk van de buis?

Politieseries, want deze lopen altijd goedaf.
Datis niets aan.

Beste boek/schrijver: Carry Slee, zij schrijft goede jeugdboeken
met interessante onderwerpen. Mijn dochter
heeft ze allemaal

Mooiste film: Sister Act, geweldige zang!
Politieke kleur: CDA

Beste Nederlandstalige lied: Montferland van Boh Foi Toch
Meest afschuwelijke kado dat je ooit kreeg:

Een grote rieten tas, gekregen van Guus.
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(Konik mooi appels, broodjes en groenten
mee halen op de markt!)

Grootste miskoop: EenVolkswagen; we kregen al snel natte
voet n, keken onder het matje en zagen een
groot gat in de bodem en de paddestoelen
groeiden er in!

Omscholen tot: Kleuterleidster, kinderen zijn zeer spontaan
en datvindik erg pretig.

Favoriete vervoermiddel: Auto.

Tent opzetten in: Oostenrijk, met Guus, Paul en Coleta. We
hebben het daar gezellig gehad, ondanks de
grote blaren op de schouders van de hitte.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Ja, met de Mariënveldse kermis, net voor
het trouwen. Toen was het zo: wie het nuch-
terst was, moest rijden. We hebben daarna
met z'n allen onderin de kelder gezeten op
het politieburo en dat was erg gezellig.

Hekel aan mensen di zich meer vinden dan een ander en je niet
serieus nemen

Uit bed te halen voor: Ontbijt op bed van Anton Stoverinkt
Waar droom je over: Een grote reis met een eigen camper en dan

twee tot drie maanden rondtrekken.
Wanneer wasje voor het laatst bang?

Job zegt:” Toen je van FC Twente naar huis
moest rijdenin de mist en met gladheid’.

Wat denk je als je in de spiegelkijkt:
Ik word erg grijs. (De jongens begonnen te
lachen!)

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
"de jongens, omdatzij in de meerderheid
zijn nu Liset uit huisis.
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Siebert & Wassink

Siebert & Wassink is de
specialist op het gebiedvan
werving & selectie op MBO
en HBO niveat in Oost
Nederland.

Bent u op zoek naar een interessante baan
op MBOof HBOniveau en wilt u deze baan

eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbodop:(Onze Kernactiviteiten:
© P8O Advies
© Werving & Selectie
© Interim Management

info@siebert-wassink.nl

www.siebert-wassink.nl
Twente:

Bigtorsiook Aaen &

7521 RB Enschede
Te 053 2803550

Fax 053 2808555

Achterhoek:
„James Wiatstraat 102

ist ME Lentenvoorde
Tet 0544 352743

Fax 0544 362748

£&gn
ROMEO DELTA
MuLTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7196LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 3520 35

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

/]
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 352133

Fax 0544 352237



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE.

[onsanisaTe (CONTACTPERSOON ADRES PosTConE woormaars TELEFOON]

[eacmintomerengog 4 ten Bras Do Haars TIG MK Zeuwert 351738)

[eiiarver. tevetger © Wieringa Misscttenstaats 7131GE Lictemoorde 370195|
[eidgecib zemen CZ) Fris vg Ven Cucrilsraats2  IGEME Zeuwent 351398)
[euuwer Ruwsioseeg HewigHeuink  Buuosowegisa  71G6MC Zuwe 352029
suurwer Sprenkeldeook © Hummelink Schoppenwegt4  TI3GKH Zeuwent 351797|
suurer Hoenderboom  Veronie Gebbinek Dorpsstraat & TI36LK Zuwe
suumer Kever A Kokman Zeuwemsewegso  7IG6LG Zieuwent

auumer zegonsik P Klin Goldewijk Bedeaarzijk 7 7261RZ Ruwe
|onattas Pastorie Dorpstraat 47 713616 Zeuwert
oames gym A Spoksoo  Kleuortaatss  7I38LP Zieuwent

enso Mito Roer Heletege TI36KS  Zewwert

Feestcommissie He Eschot Booherzerijk20  TISGKW Zieuwent 352268
Foro time A Stortiëor Oude Aakenseweg27 7131 ZC Lientenoorde 372714

[aav F Harbers Stofeler Dorpssraatia  TIGGLK Zieuwent as1818|
\Gezoneneiescentrm GER Voss  Dopssrame7 7136LJ  Zieen 35158

[Gymclub games 8 Rouenorst Zieuwensewegs  TIG6LG Ziemer: as1622|
Hancnader Pace € Marscha Oopestraat 12 TIGGLK Ziemer: 352229
samen Zieuwent Angeateelen  Auosenegis  7IJGMC Zieuwent 351747
longstederanaftGicey  DarilatenHave  Hemmelesijk2 TITRE Uevsde 351828

lonserenkoorzieuen AsticWopereis  DeWaarseto  7IGELT Zieuwent 352292
Ikzo BiexGrotenruis Kunnen 10 7263 AD Marisnvelde 351361
arateeie u CH Gus Rijnders Larkastaat 19 7132CS Uientenveorde  374928|

klootschiewer De Hemmele © Papenbrg geod T263AH Marënvelde 351882
Lo. B Lagerchaar  Schaaeg za TIS4PK Vragender 0543 520129)

\coegroep PetraBouwnse  Beuzones 17 TOUW Winterswijk 0543523951
|ourdeewerk (VBV) Moer Wopereis ZogendikS TIS6KR Zouwent 351974
[KB (atd Zie Ha Mar)  EmaKermebeek  Vordelngeweg3 72635 Mariën 352354
[ed lever&Damsichtng Mew Rouworst De Maare S 7136 MG Zeuren 351958
|ousemaadBasisschol 5 Jansen ten Have Grensweg & TISGKN Zeuren 352389
|ouereiskunge ver "Zuwent Hay Spekschoor Dr Afiensstaat16 IST XM Lichtenvoorde 372688
Parochiebostn Zieuwent Pastorie Dopsstaat et 7136LG Zieuwent 351292

‘Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldsev:



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES (os jun 2004

[onGansaTE ConTACTeERSoOn ADRES POSTCODE WOONANTE
[peuerzaar 1 Hubo Zieuwensenegss  TIS6LA Zare
Ponyeub"DeScnansners: Mevr Greens Scruinkege 7IGSKJ  Harereld

ijver Zeuwent/Haroverd 1 Hendrie Misterstraat SE TI26CE Bredero
[exzve Vor Wassink De Haars 7136 MJ Ziemer
eo kus Frans Heunek  Roldorsaeg 4 TIGBKX Zieuwent

prtoo Jan Petr Kuenenger Gruttostraat7 7132 DC Lichtenvoorde
Sichting Frat MafkoEngelen  Dopssraat st 7I36LG Ziemer
Sichingstepende Hand Mevr J Bekken  Werentiedetaat9  7138ZG Zieuwent
stichting Jeuggraa Andrete older De Steege 7136 MP Zieoeert
Stichting xersepasen 6 Moleman Oopsstaat 32 TIG6LM Zieuwent
stichting Paaspop HubWopersis  Hareveksenegas  7IG6LW Zieuwent

sichting Paar B Menus Kewesaasr  TISGLP Ziemer
Sichingspeewooziening  AmndtesAnkors  Zewenzewegsia 7ISBLC Zieuwent

ich ZIEMADAG Volandavd Pure Dorpsstraat 6t TILK Ziewwent

[schenerenigngzeuwent A Papen De Hare 32 TIG6MK Zieuwent 351970
[schuterijst Sebastiaan A Stortoker Kanreris 7263 RM Marenveide 351818
\schooleommisie 8 TeaWoperis Ruuosenegs/A 7136 MC Zieuwent 352544]

[sporraadcomactpersoon A Aoumborst Buulczereg26  TI36MD Ziewwent 351294
[sponsotbundeling Zeuwent A Aoumborst Zegen 18K 7136LS Zewent 352103
Tafeemnisver Sgraarciy E Koondertoom De Steege 71 TI36MN Zewent 382918
ronnisvereniging ZIV Mt Theissen AMolemanretS  7136MS Ziowwent 351468|
Tonedver Semper Avant  MafonEokolder  Dopestaat ela  ZISGLJ Ziemer 351069
oreVeloce Casperteerake Groening 25 7132ED uientemoorde 378758
votoybaerenigngTOHP Pera Klein Goldewijk de Haare 75 7136MG Zieuwent 351473
vvz Mew A Spergoor  Reindersneg7 7136KJ zion 351481
ezinsraad cortetperscon Mevr Vostrs Dopestaate7 7136LJ  Zement 351588|
zaanoetwa zv z RuwsDonderwnkel Vogekerssraat2S  7132CD ientemoorde 379582)
[zangkoor ak B Hune ZieuwentsewegSyA TIJGLA Ziener 351204
ziouwens Belang Wimakolkeman  Zieuwonsoweg4a  7IJGLC Zien 351590|
[Zonnetioem De Mew Heuwinck RodersmooaA TIGEKK Zieuwent 351430

397136 LW Zieuwent of email h.wopereis@chello.nl



9 KX architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398HSHELGA'S HAARSALON

DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@D 0544 - 352290

ere]RTI Transportinstallat |:Afelefoon 0544-377050
Albert Schweitzerstraat 29 V
7131PG Sz |1U]ES



Wie zouje nog willen ontmoeten:
Tina Tumer, een pracht mens die heel goed
kan dansen

Wat zou je geen tweede keer doen:
Vogel gooien met de kermis. Er wordt naar
alle kanten uit gegooid en niets geraakt

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Koppig, sociaal, belangstellend, secuur en
correct.

De redaktie (EN).

Gezellig, Zieuwentse Kermis!
Zieuwentse Kermis, altijd gezellig
Momenteel vooral vrienden en be-
kenden weer eens zien. Meteen bier
‘je in de ene hand entwee in de an-
dere gezelig bijpraten met elkaar.
Zieuwentse Kermis, altijd al gezellig
geweest ook. Een hee! aantal jaren
geleden vooral in het teken van oot-
schieten voor de buurt, dagkaarten
voor de cakewalk, botsauto rijden-dat
was niet leuk, maar wel heel stoer-,
en tentamens op maandag met de
kermis.
Zieuwentse Kermis, al een hele poos
geleden weer. Toen waren er een
aantal randzaken bij de Zieuwentse
Kermis, waaraan ik nog regelmatig
terug moet denken:
Wielrennen om Zieuwent heen en
dan vooral over die Hellerweg. Dat

ging in mijn herinnering altijd vrese-
lijk hard. De strijd was groot en de
winnaar wasde held(in) van de Ker.
mis, dat wil zeggen naast de win
nende buurt van de zeskamp natuur-
lijkt
Ook best heel lang geleden op de
plek van de voormalige fietscro:
baan, het polstok springen. Hierbij
waren eenaantal talenten, die jaar-
lijks met de hoofdprijs aan de haal
gingen. Erg spectaculair om te zien
en vooral heel druk bezocht.
Zieuwentse Kermis 2004, wordt vast
weer heel gezellig! Maarwat doen we
nou met die kenmerkende rand-
zaken? Komen ze echt nooit meer
terug? Of voelt iemand zich toch nog
weer geroepen om.

NK
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TOEN WE BINNEN KWAMEN ZAGEN WE AL EN AANTAL TEAMS OVER-
LEGGEN EN ER STOND EEN GROOT BORD WAAROP JE KON ZIEN

WELKE TEAMS TEGEN ELKAAR MOESTEN SPELEN. DE JONGEN
HADDEN EIGENLIJK AL EEN WEDSTRIJD MOETEN SPELEN TEGEN
WEHL, MAAR DIE WAS OM EEN OF ANDERE REDE UITGEVALLEN.

DIT WAREN DE TEAMS:

MEISJES: LYNN, FIONA, SUZAN, DOMINIQUE, KIM TTT
(KEEPER), LISA.W., PIEN, NOELLE, INGE EN
MANON,

JONGENS: JOUKE, SIMON, BAS, JENS, WOUT, KOEN,
STIJN (KEEPER), ROY (GEBIESSEERD), MARK EN
WIEK

OM HALF 2 BEGON DE EERSTE WEDSTRIJD VOOR DE MEIS-
JES. ZIJ MOESTEN HANDBALLEN TEGEN APELDOORN
EEN WEDSTRIJD DUURT 15 MINUTEN. 2E STONDEN
AL GAUW VOOR MET 3-0, MAAR DE TEGENSTANDERS
KWAMEN AL SNEL WEER TERUG, MET 3-2, BEIDE
TEAMS HEBBEN NOG f DOELPIJNT GEMAAKT EN DUS
WON ZIEUWENT MET 4-31

OM HALE 3 MOESTEN DE JONGEN EN MEISJES VAN
ZIEUWENT TEGELIJK SPELEN. OPZICH WEL JAMMER
WANT JE KAM DAN NIET BIJ TWEE WEDSTRIJDEN
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DJKLUSSENIER

Sarsvakman voor
EIS TSN

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351259

Bi TE vor
Jos en Tineke Beening

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

Tevens winkelverkoop



WESS E LS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De specialisten in projectmatige tegel rken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

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

wij altijd op zoek naarnieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerdineen zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-971042 JamesWattstraat& Postbus 86
Telefax 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: vawwosselsafwerking.nl

E maladres: info@wesselsafwerking.nl



TEGELIJK KIJKEN, DE MEISJES SPEELDEN TEGEN ELDEN. HET TEAM
UIT ELDEN UEEK IN HET BEGIN ERG LASTIG OMDAT ZE VRIJ GROOT
WAREN. MAAR DAT VIEL BEST MEE, ZE WAREN NIET MAKKELIJK TE

VERSLAAN, MAAR TOCH HEBBEN ONZE MEISJES GEWONNEN MET

4m
DE JONGENS SPEELDEN OP HET VELD ERNAAST HUN EERSTE WED-
STRIJD TEGEN GROESBEEK. DIE WEDSTRIJD VERLIEP VLEKKELOOS

EN DE JONGENS HEBBEN DAAROM
OOK GEWONNEN MET MAARLIEEST

74

DE 3E WEDSTRIJD WERD GESPEEL
VAN 15:30 TOT 15.45. NET ALS DE
VORIGE KEER MOESTEN DE JONGENS
EN MEISJES UIT ZIEUWENT TEGE-

LIJK SPELEN. DE JONGENS SPEEL.

DEN TEGEN UIT EN BEGONNEN

GOED MET 3-0. DAARNA WERDEN

ER MOG 2 DOELPUNTEN GEMAAKT
DOOR DE TEGENPARTIJ. DE EIND-

STAND WAS DUS 3-2 VOOR

ZIEUWENT
DE WEDSTRIJD VAN DE MEISJES

HEEFT NIET LAG GEDUURD. NA 5 MINUTEN WOU IEMAND VAN DE
TEGENPARTIJ SCOREN, MAAR HET VERLIEP ANDERS, HET MEISJE

DAT WOU SCOREN VIEL OP DE GROND, WE WISTEN EERST NIET WAT
ER AAN DE HAND WAS MAAR AAN DE GEZICHTEN VAN DE KINDE
REN WAS TE ZIEN DAT HET NIET GOED WAS. HET MEISJE LAG OPDE
GROND, EN 2E SCHREEUWDE HET UIT VAN DE PIJN. HAAR KNIE
WAS UIT DE KOM GEGAAN. ZOALS WE VAN HAAR TEAMGENOTEN
HOORDEN HAD ZE DAT AL VAKER GEHAD, DAAROM MOEST ZE EI-
GENK EEN BRACE OM, MAAR DIE HAD ZE NIET ON DUS HET GING
WEER AS. HET MEISJE WERD OP TEN BRANCARD GELEGD, ER WERD
TOEN EEN AMBULANCE GEBELD. HET DUURDE EVEN VOOR DIE ER
WAS MAAR ZE 1S TOEN NAAR HET ZIEKENIUIS VERVOERD. HAAR
TEAMGENOTEN WOUDEN NIET VERDER SPELEN OMDAT ZE 20 GE
SCHRORKEN WAREN. MISSCHIEN WAS DAT MAAR GOED OOK WANT
OOK ONZE MEISJES MOESTEN EVEN VAN DE SCHRIK BEKOMEN.
VOORDAT HET MEISJE VIEL HAD ZIEUWENT AL EEN DOELPUNT GE.
MAAKT DAAROM WONNEN ZIJ MET #-0111 DE JONGENS EN MEIS
JES WAREN DUS DE WINNAARS VAN HUN POULE. HIERNA MOEST
IEDER NOG 2 WEDSTRIJDEN SPELEN VOOR EEN PLAATS IN HET NE
DERLANDSE KAMPIOENSCHAP SCHOOLKANDBAL.

DE EERSTE WEDSTRIJD IN DE FINALE WAS TEGEN ARNHEM. IEDER.
EEN WAS ERG GESCHROKKEN DOOR DE VAL VAN HET MEISJE.
DAAROM GING DE EERSTE WEDSTRIJD NIET ECHT GOED, ZE HESBEN
DIE WEDSTRIJD VERLOREN MET 5-3. AAN HET EIND VAN DE WED-
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STRIJD HADDEN WE OOK EEN BEETJE PECH WANT FIONA GING

DOOR HAAR ENKEL EN HAD ER ECHT LAST VAN, ZE HEEFT DE

WEDSTRIJD WEL AFGEMAAKT MAAR IN HET BEGIN VAN DE TWEEDE

WEDSTRIJD HEEFT ZE EVEN LANGS DE KANT GEZETEN MAAR IS
ATIJD OOK WEL WEER IN HET VELD GEGAAN.

DE JONGENS SPEELDEN OOK OM HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP

TEGEN 2 TEAMS HET EERSTE TEAM WAAR ZE TEGEN MOESTEN

WAS HET TEAM UIT DOETINCHEM. ZE HEBBEN DIE WEDSTRIJD

OOR VERLOREN MET 1-0. HET TEAM UIT DOETINCHEIN WAS OOK

WEL ERG GOED, ONZE JONGENS HEBBEN WEL GOED HUN BEST

GEDAAN.

IN DE TWEEDE WEDSTRIJD VAN DE FINALE, MOETEN DE MEISJES UIT
ZIEUWENT TEGEN GROESBEEK. ZE WAREN MU OOK HEEL ERG MOE

VAN DE ANDERE WEDSTRIJDEN DIE ZE MOESTEN SPELEN. HET

GING WEL BETER DAN DE WEDSTRIJD HIERVOOR. MAAR OOK

ONDER DEZE WEDSTRIJD HADDEN WE PECH, LYNN VIEL WAAR-

DOOR ZE EVEN MOEILIJK ADEIG KON HALEN EN TOEN OOK AAN

DE KANT MOEST. NA DIT KLEINE ONGELUKJE SCOORDE ZIEUWENT

NOG 1 DOELPUNT MAAR DAT WAS HELAAS NIET GENOEG. ZE VER-

LOREN OOK DEZE WEDSTRIJD MET 3-1.

OOK VOOR DE JONGENS WAS DE LAATSTE WEDSTRIJD NIET ECHT FEEST.

DEZE WEDSTRIJD WERD GESPEELD TEGEN UIFT. HET HEEFT HEEL

LANG GELIJK GESTAAN MET 1-1 MAAR OP HET LAATST SCOORDEN

DE TEGENSTANDERS MOC EEN DOELPUNT WAARDOOR ZE VERIO-

REN MET 2-1.

TOEN ALLE WEDSTRIJDEN WAREN AFGELOPEN WAS ER EEN PRIJS.
UITREIKING. DE JONGENS EN MEISJES VAN ONZE SCHOOL ZIJN
BEIDE 3E GEWORDEN. IEDEREEN MARTELIJK GEFELICITEERD MET

JULLIE PRESTATIE! WIJ VINDEN DAT JULLIE HET GOED HEBBEN

GEDAAN EN OOK KNAP DAT JULLIE HET ZOVER HEBBEN GE-

SCHOPTINT

WIS VONDEN HET LEUK OA ALE HANDBALWEDSTRIJDEN GEZIEN TE

HEBBEN EM WE HOPEN DAT JULIE DIT STUK MET VEEL PLEZIER
GELEZEN HEBBEN!

GROETJES NIENKE EN MARJAN
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We OOP speciaalzaak in: €}

* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheder
* ijzerwaren &

ereedschappens pp.
Welkoop Zieuwent

= agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
b 716 LR Zieuwont

+ werkkleding € schoeisel Telotoon: 0544

Bea „ERNA“
Open: Di.tm Vi. 8.:30- 12.30 uur + 13.30 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za. 8.30- 16.00 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon (544 352372

AsdeSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136 MNZIEUWE ‚NT>



o| Biekenuewoer
Partieuliere Biekenueueer

roepeuerwoerOEIOfS.
TAX10544-35 14 16 Trou | Raaiu

Fax OSt4 352166 TrachttartZieuwentsoweg 87-7136 LB ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties

oreN,0, van merkauto’smnëon EEE
BENN Waalderweg 12a

EPAR TN
Ky] OOR AL Uw: SportschoenenEn Sportkl: gSportartikelen
EEN) Schoenen en Sporthuis
[É) TEN BRASa] ZIEUWENT - Tel. 351257 - Fax 352457ag + Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - WingsEn Yonex - Lotto - Dunlop

Hummel - Masita - Viking

ZARGNDBA



'Tohp Jeugd op Kamp
Wij zijn 14 en 15 mei op kamp ge-
weest. Rond half 7 kwamen we aan
bij Karin en Peter klein Goldewijk
in de schuur. Als eerste werden de
bedden opgeblazen. Toen iedereen
bijna Klaar, en buiten aan het vol-
leyballen was, hoorde ze een ge-
weldige knal. KABAM, het lucht-
bed van Aniek ontplofte. Toen ie-
deren bekomen was van de schrik
gingen we smokkeltocht doen. De
politie's moesten de smokkelaars
vangen, die goudblokjes probeer-
‘den te smokkelen. Een gevangen
smokkelaar werd aan de boom
vastgeknoopt en zijn kleding werd
‘doorzocht. Maarzo gemakkelijk
ging dat niet enal helemaal nietbij
Ruben, de enigste jongen van het
stel. Toch hebben we de goud-
biokjes gevonden en konden we
terug naar de schuur. De nacht was
‘nog leuker. Eerst gingen de dames
van gr. 6 het spel Giebelen doen.
Leuk spel, dat konje wel horen. De
mini's konden niet slapen, zodat
ome Ruben ze maar moest voorle-
zen. 's Nachts stonk het naar tand-
pasta en Lisan was steeds in haar

TOHP Zieuwent

getver wat is dit!!". 's Morgens
werd Ruben wakker met een leuke
verrassing. Hij zat vol met tand-
pasta, z'n gezicht, z'n slaapzak en
zin haar. De mini's noemden hem
steeds: Ruberije tubertje tandpasta.
Die dag gingen we survivalen in het
‘bos van Teeuws Echt super leuk
was dat. Daar gingen we ook pick-
nicken, erg gezellig allemaal. Toen
we bij de schuur terug kwamen,
mochten we even blijven en dan
weer verder, lopend nog wel. Bij de
boerderij, waar we heen gingen,
waren geïtjes, kippen, paarden, een
‘hond en Biggetje de big Maar we
kwamen daar voor het paardrijden
op Jalin en Speedy, wat echt
‘heeeeeel leuk was en je mocht ook
nog in het karretje achter Popeye
en Silke (ook paarden). Hierna
mochten we eigenlijk gelijk doorlo-
pen om boerengolfte gaan spelen.

Pi T Juni2004 pag.15—



—

Echt leuk, maar een beetje koud en
iedereen was best wel moe. Daama
gingen we gourmetten met lekkere
fuit en alles erbij wat Lisa W, Lisa
te M, Anouk W, Sanne Ven Nienke
hadden gemaakt. Na het lekkere
eten hadden we een volleybal
toernooïtje en binnen waren ze aan
‘het oefenen voor de playbackshow.
Lotte V. en Sophie, Marloes, Chantal
en Lotte kl G. waren als eerst met
het liedje Poppa Joe van de M-kids.
En Daarna kwam Kim helemaal al-
een met het liedje van de Buzzklub
"doe de kangaroe’. Iedereen deed
gezellig mee. Toen kwamen Melanie
0, Melanie G, Joyce en Evelien met
So Yesterday van Hillary Duff. En
als laatste de K3 meiden Sanne V.

Nienke, Lisa W, Anouk en de zan-
geres Lisa te M, erg gezellig alle-
maal maar Ingrid vond het tjd voor
de ochtend eh. avondgymnastiek.
Iedereen werd weerwakker en zo

ing het een tijdje door. Jammer
genoeg was Sanne T. er niet bij met
de playbackshow want zij werd op-
gehaald omdat ze de volgende dag
1e Communie had. Om 21:45 gin:
gen we naarhuis. Iedereen vond het
heeeceel gezellig, maar wou ook wel
weernaar huis. Heeeeeceeeeeeecel
veeeel groetjes van: Lotte V, Lotte
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kl G, Sophie, Chantal, Marloes,
Joyce, Melanie O. Melanie G
Sanne V, Nienke, Evelien, Anouk
W, Lisa W,Lisa te M. Anke, Lian,
Aniek, Ruben, Kim, Sanne T. Inge,
Anouk H en Dominique en natuur-
lijk de Leidsters: Jeanet, Ingrid,
Sabine en Paula. Wij willen Peter
‚en Karin heel erg bedanken dat wij
bij hun mochten logeren.
Doeggggggg!H!! Aniek, Lian, Anke,
‘Ruben en Dominique



Uitnodiging  yitnodiging
ii : UitnodigingUitnodiging digi d

Uitnodiging gingUitnodiging =
OP ZONDAG 20 JUNI A.S. —e
VAN 12u TOT 18u ORGANISEERT DE ZIEUWENTSE
TENNIS VERENIGING VOOR AL HAAR LEDEN EN FA-
MILIE EEN SUPERGEZELLIGE

Tennis familiedag@
ER IS DEZE DAG EEN HOOP TE BELEVEN OP EN
RONDOM DE TENNISBANEN. ZO IS ER EEN BALLEN-
KANON, EEN SPRINGKUSSEN, EEN ZEEPBAAN EN
ZIJN ER DIVERSE SPELLETJES TE DOEN. OOK IS
ER VOLOP TE ETEN (O.A. SNACKS, POPCORN,
SUIKERSPIN) EN TE DRINKEN. ALS KLAP OP DE
VUURPIJL IS ER DEZE DAG EEN GRATIS TENNIS-
LIDMAATSCHAP VOOR 1 SEIZOEN TE WINNEN!

KOM DUS ALLEMAAL EN BRENG JE HELE FAMILIE
MEE !

ê3

TOEKOMSTIGE NIEUWE LEDEN EN
GEINTERESSEERDEN ZIJN NATUURLIJK OOK VAN
HARTE WELKOM. NUitnodiging
Uitnodiging Uitnodiging

Uitnodiging
P ke

E ia UitnodigingUitnodiging
Uitnodiging Uitnodiging

PIO Juni2004 pag17



Nieuws van 4 es
Alsje in juni wilt tennissen, doe dan mee! ==
Een grootdeel van juni staat in het teken van de club-
kampioenschappen. Daarnaast organiseren we op 20juni voor de
eerste keer bij ZIV een familiedag. Hierover vind je op een an-
dere plek in deze PIOT nog een apart artikel. Het béfoft een
gezellige dag te worden met allerlei bezigheden voor jongen oud.
Wat bijvoorbeeld te denken van een tenniskanon, een snelheids-
meter op de snelheid van deopslag te meten, een springkussen,
een zeepbaan en allerei kraampjes. Kom gerust kijken en even-
tueel probeer je ook hoe hard je een bal kunt slaan.
Tenslotte is erin juli weer het Kemkenstoernooi: inschrijven moet
in juni om mee te doen. Behalve over dezedrie activiteiten vind
je hieronder nog de nodige informatie meer.

Clubkampioenschappen dubbelvan 7 - 30 juni
Als u dit leest zijn de elübkampioenschappen al ongeveerhalf
weg. Uiteraard is iedereen van harte welkom om 's avonds een
keerte komen kijken. De finales zijn op donderdag 30 juni 's
avonds.

Kemkenstoernooi 5 t/m 11 juli
Dit is al jaren de drukste week van het jaar op het tennispark van
ZV. Hetis een open toernooi waaraan naast Zieuwentse leden
ook tennissers / -sters van buurtverenigingen mee doen. Er hangt
een gezellige sfeer en uiteraard mag iedereen (ook niet-leden)
gratis komen kijken.
Zieuwentse leden van ZTV kunnen nog tot 26 juni zich aanmel-
den om aanhet toernooi mee doen.

Zomerlidmaatschap
ZTV biedt de mogelijkheid om zomerlid te worden. Voor volwas-
senen geldt dat vanaf het moment dat deze PIOTverschijnt men
voor + 50 de rest van dit jaar net zo veel mag tennissen als je wil
Voor de jeugd wordt een bijdrage gevraagd van het halve
contributiegeld. Dit is afhankelijk van de leeftijd en varieert van
20 tot + 30 (afhankelijk van deleeftijd). Heb je interesse, neem
dan even contact op met Moniek Theissen (tel. 351466)

Introducé
Ben je geen lid van ZV, maar zou je wel eens een keer willen
tennissen, dan bestaater de mogelijkheid om een keer als introducé
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens de rustof na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

ZIEUWENT
EnEssSISEEeosSnONSENeNEemENE* BARBECUE binnen en buiten

= BINGO-AVOND:ES]
Kom vrijblijvend informeren.

i Bongers

“% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 30a

736IL Zi vent

Telefoon: Fax
0544352320 0534-352557



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

+ Wijverzorgenal uw loon- en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk.
+ Gespecialiseerd op het gebied van Kauwerzorgingsboxen,

jereedschappen en veescheermachines.
« Sipen van messen tenu wacht.

Officieel deder MF en Zetor tractoren.

Telefoon: Hansie 0544-3724 15
Zioowert 0544-381528

lemet \meaops omEm nogal

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

KAPSALON ÁnHe
DORPSSTRAAT 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar1 tuinaanleg tuinonderhoud tuinidee

2 tuinonderhoud tuinideeën tainaemleg
Za ‚tuinideeön tuinaanleg tuinonderhoud

È

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954
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te tennissen samen meteen lid van ZTV. Zo'n introducékaart
kost * 4 voor volwassenen en « 2 voor kinderen. Als je dit
wilt, vraag dan een id van ZTV die je kent om een keer mee
te mogen.

Competitie
Voor de competitieteams zit het er bijna weer op.
De heren hebben een prima competitie gehad en zijn uitein-
delijk tweede geworden op 1 punt afstand van de kampioen:
Wehl 2. De laatste competitiewedstrijd moest beslissing bren-
gen tegen de heren tegen Wehl 2. Wehl 2 had vooraf 1

punt voorsprong. Er worden 4 enkelwedstrijden gespeeld en
2 dubbels. Zieuwent moest dus winnen, Wehl had genoeg
aan 3-3. Na de 4 singles was de stand 2-2, dus moesten de
dubbels de beslissing brengen. De eerste dubbel werd ge-
wonnen, zodat de laatste dubbel de beslissing moest bren-
gen. Na een enigszingmkansloze 1e set, in een overigens
prima wedstrijd, en het toch nog spannend te
makendoorin de 2e‘S&t&en4-1 voorsprong te nemen. Dit
bleek niet genoeg te zijn want de heren van Wehl 2 wisten
de stand om te buigen naar een 7-5 overwinning in de 2e
set. Hiermee behielden zij 1 punt voorsprong en waren dus
kampioen.
De dames die op dinsdag hun competitiempelen in de hoofd-
klasse moesten vaak ver weg (bijvoorbegid Veenendaal en
Ermelo). Zij spelen op een behoorlijk hoog niveau en had-
den een zeer spannende competitie. Voorde laatste speel-
ronde stonden er3 ploegen gelijk aan kop met 14 punten, 2
teams hadden 13 punten (waaronder Zieuwent) en 1 ploeg
op 12 punten. Alles was dus nog open. Hoewel deuitslag
van Zieuwent op het moment van schrijven nog niet bekend
is, lijkt het er op dat het damesteam niet kampioen wordt
omdat de koploper de laatste wedstrijd won met 3-1. Zieuwent
kan hooguit gelijk komen en heeft de onderlinge wedstrijd
tegen de koploper verloren.
De dames op donderdag spelendît jaar een klasse lagerals
vorig jaar maar hebben een goede kans om het kampioen-
schap te behalen. Met nog 2 rondes te gaan hebben ze 5
Punten voorsprong op hunnaaste concurrent (er zijn maxi
maal 4 punten per wedstrijddag te behalen).
Het jongensteam dat in de landelijke zondagcompetitie heeft
gespeeld, is op een verdienstelijke 3e plaats geëindigd. Het
is leuk om te zien hoe ze ieder jaar weer beter gaan spelen
en ook steeds makkelijker wedstrijden winnen tegen teams
van grote tennisverenigingen.
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WEGIN 'T SUWENT

Het woord Kermis zal op de voor-
gaande pagina's her en der al wel

eens gevallen zijn, toch willen wij het
heikele punt nog even aanstippen. De

driedaagse ode aan Bachus staat op
het programma. Niet dat deze
Griekse godheid zo verknocht was
aan het iten met wulpse boerinnen
vanuit de swing-mill. Nee, zijn groot
ste bekendheid geniet hij tochdoor-
dat hij regelmatig de nuchterheid de
deur wijst. En dat strookt weer aar-
dig met de gewoonten die wij Achter-
hoekers van kinds af met de Grolsche
paplepe! ingegoten hebben gekre:
gen. In Boekelo hebben ze de afge-
lopen week weer hard voor ons ge-
werkt en dat moeten we die
genaturaliseerde tukkers maar in
d(t)ank afnemen.
Naar verluid heeft de feestcommissie
mooi weer besteld bij Erwin Krol zo-
dat we in ieder geval overdag niet
zwetend aan de lauwe plasticglazen
hoeven te lurkenin de witbleke bier-

sauna achter het Parochiehuis. Ho.

pelijk kunnen we tot aan het twee-
donker (voor de jeugd: schemering)
onder een biercarrousel welig tieren
in de frisse buitenlucht.
Wij zelf zien nog het minst uit naar
roekeloos gepimpel. Er zijn namelijk
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ook andere geneugten die onze ker-
mis rijk is. Bijvoorbeeld het alom ver:

maarde fietsversieren. Het is toch bij

het raadselachtige af dat menig
basisscholier jaar in jaaruit kosten
noch moeite spaart om zijn/haar sta-
len ros met een crêpepapieren plui-

mage op te luisteren. Hetis wat het
is. Leuk
Op de maandag barst de strijd in de
anders zo hechte gemeenschap Ios.

Hoogste tijd om op een platte wagen
te klimmen en uit volle borst te ore-
ren dat Zegendiek ziek is en, (na een
poosje) Sprenkelderhook OOK! Zes
kampen voor vijf buurten, ga er maar
aan staan.
De vrouwen zijn ditjaar extra bevoor-
recht. De piemelloop is van het pro-
gram en opnieuw heeft feministisch
Zieuwent wetente bewerkstelligen
dat ze middels het vogelschieten een
gooi naar de Kroon mogen doen.
Aan het eind van de dag, destrijdbijl
al lang begraven, verzoenen manen
vrouw zich toch weer tijdens het ge-
zellig samen zijn in de div:

‘horecagelegenheden.
Wellicht kan aldaar het orkestje nog
een mooi oud liedje spelen: "Alle joar,
in 't Suwent, Loat't gerei moar han-
gen, in t Suwent!”

Toon & Johan



“HEBT U NAAST
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”

DEK
HYPOTHEEK

SHOP

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

Tel. (0544) 37 71 13 e wwwhypotheekshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL
knip- en naailessen
patroontekenen

— opleiding van modinette t/m lerares

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



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich

mee. Bij Hoenderboom weetu de planning, realisatie en tum-key-

oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.

Oplossingen op maat, een praktische instelling enhet nakomen van

afsprakenstaanhierbij aan debasis. Vakwerk totin de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 - 35 13 32.

aannemersbedrijf

HOENDEREOÓM
[vak en mensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 1E Zieuwent waw.hoenderboom.nl


