
Zi MG to GD

PiOT||SportES
_ Zieuwent



BRERe5 |
Dorpsstraat 49EELG Zieuwent
T 0544 35 12 82
F 0544 35 23 69

WWW.Te nl

installeren van elke grote of kleine technische
installatie t.b.v. woning- en utiliteitsbouw eo* elektrotechniek
e centrale verwarming

luchtbehandeling
* loodgieterswerk
* sanitaire
° IE

W.A. KEMKENS b.v.
Zegendijk 26

VOOR ALLE Postbus 3olLLATIE- en E40



31e jaargang

Nummer10
17 Juli 2004

nr 307
oplage 840

pag. 1 Grensoverschrijdend
pag. 3 ‘Gilde
pag. 8 Afscheidvaneen.
pag. 9 Profielschets
pag. 12 Kinderpiot

Redaktie:
Noelle Kolkman

&_J Mark Lankveld
ZT“ Corinne EbbersSE Johnny Cuppers
{Wendy KrabbenborgOy \, Norbert Doppen

‚ Ì Huub WopereisElles Niënhuis
Maro Karnebeek

free lance
Toon Molleman

en Johan Stortelder

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

Grensoverschrijdend?
Ook zo genoten van het afgelopen
EK? Ik wel. Prachtige wedstrijden,
nog mooiere stadions, fans die zich
uitstekend gedroegen en zo zorgden
voor een geweldige sfeer voor, tijdens
en na de wedstrijden.
Zelf bekeken we de wedstrijden op
het grote scherm bij de herberg en
het was zoals altijd weer erg druk en
gezelig. Ook de talrijke media wa-

Ten weer aanwezig om zo goed mo-
gelijk verslag uitte brengen overhet-
geen zich daar afspeelde en juistdaar
Wil ik het even over hebben.

We gaan even een paar weken
terug. Nederland - Tsjechië werd
gespeeld en de wedstrijd eindigde,
zoals iedereen vast nog wel weet, in
een 2 - 3 nederlaag na eerst met
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2-0 voorgestaan te hebben.
Iedereen was het erover eens; deze
nederlaag was voor 100 % te verwij
ten aanhet wisselbeleid van onze
bondscoach. Je haalt niet je beste
man van het veld om hem te vervan-
gen voor een middelmatige midden-
velder. OK, iedereen maakt
touten(ook al was het een hele dure)
en Dick gaf z'n fout de volgende dag
ook ruiterlijk toe.

Na de wedstrijd draaide het media-
cirous natuurlijk weer overuren. In

menig praatprogramma werden de
meningen van “deskundigen' ge-
hoord en Jan Mulder gebruikte zelfs
termen als "stenigen" en "kruisigen”.
Heel Nederland was kwaad over deze
ongelukkige wissel en het slachtof-
ter was gevonden; Dick. Hij heeft heel
wat kritiek over zich heen gehad en
in mijn ogen wasdat op dat moment
ook terecht, maarhet heeft veel te
lang geduurd en de vraag was of er
geen grenzen overschreden waren.
De dag erna stonden de kranten vol
over deze wissel en werd ers avonds
weer uitvoerig over gepraat. Alleen
het onderwerp veranderde iets... De
wissel was niet goed, maar datjour-
nalisten, columnisten en deskundigen
zo ongezouten hun mening hadden
gegeven kon echt niet door de beu
gel. Niet Dick was op dat momenthet
lijdend voorwerp, maar heel voorzich-
tig werd Jan Muldertot zwart schaap
gebombardeerd. Uitgerekend de man
die tot op dat moment zo goed ver-
woordde wat heel Nederland eigen-
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lijk wel dacht zou te ver zijn gegaan
met z'n uitspraken. Onzin; iedereen
die Jan Mulder bekijkt bij BVD weet
dathij met z'n cynische humoristische
opmerkingen geen vlieg kwaad wil
doen. Maar toch bleek het nodig om
juist deze uitspraken centraal te zet-
tenin de discussie of er grenzen over-
schreden zijn met als triest hoogte
punt de open brief van onze voetbal-
kenneren premier JP Balkenende in
de volkskrant. Mijn God, kan het zie-
liger? Dick had een fout gemaakt en
we moesten hem niet zo plagen, want
iedereen maakt wel eens fouten.
of niet JP?
In mijn ogen viel het ook allemaal
best mee. De kritiek was terecht en
we moeten er niet zo'n drama van
maken.
Watik wel te ver vind gaan, zijn de
Engelse media. Engeland vliegter uit

en de Zwitserse scheidsrechter wordt
aartsvijand nummer 1. De tabloids
latener dan ook geen gras over
groeien en zetten alle gegevens van
deze man op het internet; een foto
van het huis, adres erbij, een foto van
vrouw en kinderen etc.. Ik geloof dat
deze man nu nog 24 uur per dag
politiebescherming nodig heeft. Dit

is journalistiek” die echt te ver gaat.

Laten we het EK hoofdstuk maar snel
afsluiten. Geeindigd bij de laatste 4,

de Tour de France is weer bezig en
de olympische spelen komen eraan.
Maar es afwachten wat er nu weer
allemaal geschreven en gezegd gaat
worden.

Prettige vakantie!

MK



U kunt bij ons terecht vooreen professioneel
maar vooral persoonlijk advies.

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

Bekken ASSURANTIËN
Waerenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145
E-mail: Bekkonassurantien@freeler.nl

Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij
Farm Service BV - Leeuwarden

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

Tel. 06-55 183 506

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

DOMHOF & WESTFLEISCH 8,
6

Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoopen reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

— KRABBENBORG:bv
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

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

ETPOST servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Vm vr: 8.00 20.00 uur + postzogols, riofkaarten en adreswijigingskaaren

ede Ge = het ophalen van brieven en pakketen
hetafgeven van briefpost binnen- en buiterland
het afgeven van pakketten en aangetekend binneniand
= strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
 informatiebrochures

zondag: SHOP gesloten.



Interview met Sabine
Hummelink en Joris Beerten
van Jong Nederland-t Gilde

Spooktochten, dropping en
boswandelingen, knutselen
en toneelspelen; veel
Zieuwentsenzijn al wel op

n of andere manier
geweest met het Gilde in Zieuwent
Officieel Jong Nederland geheten.
Maar, waar komt deze stichting nu
eigenlijk vandaan en wat zijn de drij
veren van de vele vrijwiligers om
jaarin jaaruit actief bezig te zijn met
de Zieuwentse jeugd... We hebben
het Sabine Hummelinken Joris Beer-
ten, beide actief betrokken bij Jong
Nederland, eens gevraagd

Wat houdt Jong Nederland precies
in?

Jong Nederland is een landelijke
stichting, opgericht voor jongeren
tussen de 4 en16 jaar. Het doel van
de stichting is om jongeren van ver
schillende leeftijden op het gebied
van spel en creativiteit te vermaken.
Anders danbij de meeste sporten,

richt Jong Nederland zich op saam-
horigheid, creativiteit en allerlei so-
ciale aspecten En hetis nu juist een
uitdaging om de jongeren een pres-
tatie te laten leveren, waarbij het win-
nende aspect niet van belang is.

Voorde leiders van de verschillende
groepen wordt op landelijk niveau een
aantal cursussen aangeboden. We
krijgen tijdens deze cursussen vooral
handvatten mee om voor de verschil-
lende leeftijden de juiste activiteiten
aan te kunnen bieden. Daarnaast
worden onderwerpenals pesten en
‘het omgaan met de verschillende ty-
pen jongeren besproken.
We leren vooral ookveelvan de er-
varingen van collegaleiders van an-
dere groepen.

Bestaat Jong Nederland in
Zieuwent al lang?
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Ja, we hebben al weer bijna een
feestje. Volgend jaar bestaan we 50
jaar, precies op de elfde van de
elfde.

Hoe ziet de organisatie van Jong
Nederland in Zieuwenter uit?

We bestaan uit 25 groepsleiders
en 7 bestuursleden. Hier moe-
ten we even bij zeggen dat de
meeste bestuursleden ook lei
dîng geven aan een groep. Het
bestuur laat zich vooral aanstu-
ren door de leiding. (Sabine is
in het verleden verantwoorde-
lijk geweest voor het secreta-
riaat, maaris nu algemeen be-
stuurslid. Joris is hoofdleider op
het kamp en is ook algemeen
bestuurslid.)
Bestuurslid zijn is vooral leuk,
omdatje naast het vermaken
van de kinderen, ook de belan-
gen van de stichting in een breder ge-
heel kunt behartigen. Je hebt, naast
de kinderen, te maken met de ouders,
andere verenigingen en organisaties.
Onderdeel uitmaken van het bestuur
kent voor beide eigenlijk niet echt
minder leuke aspecten. Wat we mi
der leuk vinden, proberen we vooral
weer als een uitdaging op te pakken
en dats tot nu toe eigenlijk altijd wel
gelukt
Oh ja, wat we wel minder leuk vin-
denis ons clubgebouw aan de
Waareise. Het gebouw is officieel
afgekeurd in verband met allerlei
wetten en regeltjes. We krijgen ech-
ter vrijwel geen hulp van de ge-
meente Lichtenvoorde bij het zoeken
naar een alternatieve locatie. We zijn
momenteel eenaantal alternatieven
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aan het onderzoeken, zodat we op den
duur tochin een ander onderkomen
terecht kunnen. Doordat het gebouw
niet zo geweldigis, zjn we nu wel even
de enige "bewoners" van het pand en
datis wel weer handig. Een druppel
vert op de vloer of een posteraan de
muur is geen enkel probleem

——

Wat zijn jullie drijfveren om week
in week uit de Zieuwentse jeugd
te vermaken?

Met name het nastreven van dat doel,
waarover we hetal eerder hebben ge-
had, creativiteit en saamhorigheid uit
jongeren halen, is een enorme stimu-
lans. Als je tevreden en blije kinde-
ren ziet, geeft dathartstikke veel vol-
doening. Het gaat er vooral om dat
de jongeren en daardoor ookde lei-
ding samen veel lol hebben.

Hoeveel avondenper week is Jong
Nederland in Zieuwent actief?

We hebben momenteel 8 groepen,
met in totaal ongeveer 175 leden. We



WELKOOP srecinazaak

* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheden
* ijzerwaren &

geseischappen
Welkoop Zieuwent

* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
7196 LR Zieuwent

* werkkleding & schoeisel Telefoon; 0544 351221frBloemsierkunst „ERNA®
Open: Di Vm Vri. 8:30 12.30 uur + 13.30-18.00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za 830- 16.00 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372

AsdeSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7I36MN EL VENT
==> OE 504



Biekenwewoer

OeTOfS: esTAX10544-35 14 16 Trou | Rouw
Zouwenmsesg 87° TBB ZEUWENT GEE
AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties

EN, van merkauto’s98 20Sge Re]zn GeWaalderweg 12a

VOORAL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457

SNG] . Adidas - Puma - Umbro - Rucanor- Wings B=Yonox - Lotto - Dunlop £Hummel - Masita - Viking ==[sl [AdZAAG Sp



zijn dus elke avond en de zaterdag-
ochtend in het clubgebouw aanwezig.
Op sommige avonden zijn er twee
groepen in het clubgebouw aanwezig.
Het uitgangspunt voor de indeling van
de groepenis in principe de klas-
indeling op de basisschool en het voort-
gezet onderwijs. Als we te maken heb-

ben methele sterke onderlinge contac-
ten tussen kinderen, niet gebonden aan
een klasindeling, dan kiezen we er voor
om vriendjes en vriendinnetjes zoveel
mogelijk bij elkaar in een groep te plaat-
sen. Soms worden in één groep zowel
jongens als meisjes geplaatst. De
grootte van een groep staat niet vast,
maar is meer afhankelijk van de aard
van een groep. Op dit moment variëren
de groepen van circa 10 totcirca 30 le-
den. Hetis vooral belangrijk dat het voor

zowel de kinderenals ook voorde ei
ding leuk is en blif! Elke groep wordt
geleid door 2à3 leidinggevenden, Een
aantal aren geleden hebben we zelfs
even een ledenstop gehad. We had-
dentoen meerdan 200 leden. Dit kon-
den we niet behappen, nietallen qua
leidinggeven, maar we hadden ook

praktische problemen, zoals te weinig
materiaal en te weinig ruimte. Het hui
dige aantal leden is prima en we heb-
ben nu dan ookgeen ledenstop meer.

Hoe worden de verschillende
groepsavonden ingevuld?

In principe komt de leiding met voor-
stellen voor de activiteiten op een
avond. Erwordt ook wel eens aan het
begin van een seizoen dooreen
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groep een lijstje gemaakt met ideeën
voor activiteiten en die worden dange-
durende hetjaar uitgevoerd. Vooral de
wat oudere leden hebben meereigen
inbreng in de activiteiten

opeen avond.
De jongste kinderen
werken meer thema-
gericht aan activiteiten.
Dat varieert vanzingen
en poppenkastspelen tot
creatief iets in elkaar
knutselen. In principe
geven de kinderen en
jongeren aan wat ze leuk
vinden en vervolgens
hakken wij de knoop
door.
De activiteiten worden
zowel buiten als binnen
gehouden. Hetis natuur-
lijk  weersafhankelijk en
seizoensgebonden of activiteiten zich
vooral buiten of binnen afspelen. Hoe-
wel kinderen vaak geen last hebben
van een beetje regen of kou.Het club-
gebouwis altijd onze basis. We orga

iseren wel eens excursies of we gaan
het bos in, maar dit doen we altijd van-
uit het clubgebouw. Hier komt ieder-
een altijd eerst bij elkaar.

Jong Nederland organiseert ook
een aantal nevenactiviteiten. Kun-
nen jullie daariets over vertellen?

Wat niet echt als een nevenactiviteit
kan worden gezien, maar echt een
onderdeel is van onze activiteiten is
het klein- en groot kamp. We organi-
seren elk jaar voor onze leden een
klein kamp en een groot kamp. Om-
dat de kinderen en jongeren elke keer
weer razend enthousiast zijn over het
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klein- en groot kamp, is het voor ons
als leiding ookerg leuk om elk jaar de
tenten weer op te zetten. De basis van
zowel hetklein als ook van het groot

kampis al jaren hetzelfde, waarbij wel
watkleine aanpassingen aan normen
eneisen hebben plaatsgevonden.
Het groot kampis net geweest. We
gaan dan met de groep jongeren op
de fiets naar Slangenburg om daar
een aantal dagen te kamperen. Dit
kamperen gebeurt best wel primitief,
maar hiermee drukken we wel de
kosten. Hierdoor is het meegaan op
kamp voor alle leden mogelijk. Bo-
vendien stimuleert het juist om met
wat minder middelen toch iedereen
te vermaken. Daarbij komt dat spe-
len in een bos voor jong en oud nog
steeds heel erg leuk is.
Vooral de wat kleinere kinderen vin-
den het groot kamp nog behoorlijk wel
ver weg en lang. Daarvoororganise
ren we dan ook nog een klein kamp.
Dit klein kamp duurt 3 dagen en 2
nachtjes en wordt altijd in de omge-
ving van Zieuwent georganiseerd. De

——
ossen



Dames- en Herensalon
” J, ”

Harreveldseweg 12 d- ZieuwentTon_®»Openingstijden:
Dinsdag Um vrijdag: 830 18:00 vur Zaterdag: &00-14.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

9 AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

OI H. BEERTEN enZn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL NÉ.E.G: Zieuwentsn Telefoon 0544 - 351205

Garage
Kolkman VOF

Drukkerij Westerlaan
vd. Meer de Walcherenstraat 1 Alle reparaties, APK.2-Keuring,TVN Veenen eeTelefoon 0544 371207

Fax 0544 3705 15

Zieuwentseweg 44Ee 7136 LC Zieuwent.
nfosdraakenweseloan nl Tel. 0544 351603

- ° ° ° si Fax 0544 352075



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Vraag vrijblijvend
Indoor activiteiten: tennis, squash, het huren van
(deel) sporthal, Xtreme bonling, midgetgolf
‘handboogschiefen, darten, reuzesjoelen
Outdoor activiteiten: golf, kickbiken (volw. steps),
kanovaren, quadrijden, huifkartocht of fietstocht
Schrik je rot tocht 3 NIEUWIE
Kinderarrangementen: diverse arrangementen

Feestlokaties:
Lounge, Irish Pub, Wintertuin, Sportcafé, terras
Sourey Center entertainment:
Sourcys Top Feest
Sourey's Bruisende Spelshow
Achterhoeks Speel l
Tepes

pe Exo
waieí

FIT-GARE
center courcy

Voor iedereen cen sport:
Body Pump
Bod Artock
Body Balance
Body - Combat
Body Jem
Body -Step
Fitness en cardio
RPM (ndoor cycling)
Budo en kidsoerobic

Tedere ochtend kinderopvang

Zonnebanken

Gratis gebruik sauna en
Turks stoombed

Geary Comer Zegen Ia, ZEG ieowent.Tl (0544) 39 22 22 wen srcycenwe nl, nfoCeortgeerer



Siebert & Wassink

Siebert & Wassink is de

werving & selectie op MBO
‚en HBO niveauin Oost
Nederland.

Onze Kernactiviteiten:
© P&O Advies
© Werving & Selectie
© Interim Management

info@siebert-wassink.nl

Bent u op zoek naareen interessante baan
specialist op het gebied van

| op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
eenvoudig vinden via een professioneel

intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:

www.siebert-wassink.nl
Twonte: achterhoek:

Aigersbleek Aaen James Watera 103
7621 RB Enschede 713: ME Lichtenvoorde
Tel 053 4803550 Tel 0524-352743

Fax 053-4803565 Fax 0524 352748

Á&5
ROMEO DELTA
MuLTIMeDIa 8v

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 20 35

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoop af kwekerij

[1
Roldersweg 1

7196 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 - 352237



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN D
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Al architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398wiHELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@ 0544 - 352290

:
h

Aelefoon 0544-377050RTI Transportinstali
Albert Schweitzerstraat 29 Jy
7131 PG Demggigorde

( |
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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

* Gezellig CAFÉ
= RESTAURANT à la carteEEnEesSenSENNeEemEEnBARBECUE binnenlen buiten

* BINGO-AVOND.EE

\

Afbouw

% Tegelwerk
O.a. Badkamer

Keuken
- Plavuizen

4 Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 304
7136 LL Zieuwent

Telefoon:
0544352320

Fax
0544352557



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

= Wijverzorgen auw loon- en gtondwerkzaomheden, bestraling en sloopwerk
= Gespecialiseerd op hef gebied van HauwverzoIgngsboen,

gereedschappen en veescheermachines
« Sijpen van messen tenwil u wacht,
+ Officieel dealer MF en Zetor tractoren.

Telefoon Haese 0545-372415
Zieovent 0544 38126BV nenVe Cm oop

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

u want

DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
Â

2 tuinonderhoud tuinideeën tuinamiega tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



kinderen kunnendan eens proberen
of ze het kamperen leuk vinden en
of ze wel 2 nachtjes durven te loge-
ren. En als hetnog niet helemaal lukt,
kunnen de kinderen makkelijk naar
huis terug. Er gaan dan ook vaak
meer kinderen mee opklein kamp
danop groot kamp.

Eens in de paar jaar organiseren we
ookvoorde ouders een ouderen-
kamp. We doen dan soortgeli
tiviteiten als met de kinderen. Het
ouderenkampis maar één nacht en
de animois altijd erg groot.

De oudste jongens hebben in het
verleden regelmatig spooktochten
georganiseerd. Het doel was om met
deze spooktochten de kas van de
groep een beetje te spekken. Het
aantal aanvragen liep op een gege-
ven moment wel behoorlijk uit de
hand. Uiteindelijk bleef er financieel
gezien eigenlijk niet eens zo gek veel
over, maarze hebben er wel een keer
heerlij van kunnen barbecuen.

AE |Elk jaar Orgähigeren we een play-
back show/ Gezien de grote dee-
name,is meedóèn momenteel alleen
toegestaan voordeleden van Jong
Nederland. We stimuleren hierbij
vooralhét meedèen in groepen, juist
om/weer gezamenlijk creatief bezig
te kunnenzijn. Ook de oudere jonge
ren zijn heel actief tijdens de play-
back show. Niet allen door mee te
doen, maar vooral ook doorhet bou-
wen van decors, het makenì van kos-
tuums en professionele videoclips.

Wat we ook nog organiseren zijn de
kinderspelen op Koninginnedag. We

stemmen de spelen dan altijd af op
het feest op die specifieke dag. Met
carnaval houdenwe ookelk jaar een
feestavond. Vroeger met Radio Rek-
ken in het Parochiehuis, vervolgens
een tijdje in ons clubgebouw en te-
genwoordig met Joost en Jeroen, ook
weerin het Parochiehuis.

Jullie hebben onlangs de eerste
prijs gewonnen bij de Rabo-
Coöperatiefonds. Is deprijs (een

geldbedrag van + 5.000,00) al be-
steed?

Het is inderdaad al besteed en wel
aan nieuwe tenten. Onze oude ten-
ten waren eigenlijk wel heel erg aan
vervanging toe, dus dat geld kwam
als geroepen. Wat we nog wel even
willen zeggen, is dat we het heel erg
op prijs hebben gesteld, dater zo-
veel Zieuwentsen aanwezig waren
om op de Zieuwentse jeugd te stem-
men. Mede dankzij hen hebben we
de hoofdprijs gewonnen.

Verder rest ons nog te zeggen dat we
al weer aan het einde van het sei-
zoen zitten. We hebben weer een
prachtig seizoen gehad. Volgend jaar
wordt extra bijzonder, omdat we dan
50 jaar bestaan. We hopen weerop
een creatief en stimulerend nieuw
seizoen!

Sabine en Joris, bedankt voor hx

interview. Heelveel succes envooral
veel plezier in het nieuwe seizoen!

De redaktie (EN en NK).
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In het zadel
Op zaterdag 26 juni sta ik metPeter Kolkman op de zolder van een huis op
de Haare. Erik klein Goldewijk gaat verhuizen en wij helpen hem daarbij. Het
is voor ons eenbijzonder moment. Niet alleen hebben we een trouwjurk in de
hand, maar ook een ander relikwie; het MOTORPAK van Erik. En dat op de
dag dat de TT in Assen wordt verreden. We maken wat grappen overhet
weinige rijden dat we allemaal nog maar doen. Tevens staan we st bij het
feit dat ondanks de verhoogde risico's die aanhet motorrijden kleven, we
nog nooit iets ernstigs hebben meegemaakt in onze vriendengroep. Nog even
denkenwe terug aan16 jaar geleden. Net als deze zaterdag was ook toen
het EK voetbal tegelijkertijd met de TT van Assen. Sterker nog, de finale
tussen Nederland en Rusland was op de laatste zaterdag van juni. Dus op
TT-zaterdag. We hebben in '88 gekozen om eerst de 500CC in Assen af te
kijken en daama zo snel mogelijk naar Stoverink (tijdens de eerste helft) om
daar de tweede helft te zien. We zijn nog nooit zo hard naar huis gereden.
Heel Nederland zat voor de buis en wij hadden de weg voor onszelf. Mi

schien wel de mooiste rit ooît. Uiteindelijk hebben we maar 25 minuten ge-
mist en kondenzo bijna volledig van beide evenementen genieten

Drie dagen later rammelt de telefoon. Hetis Peter met de mededeling dat
Freek Krabbenborg met de motor een dodelijk ongelukheeft gehad. Na een
periode van ongeloof komen we op ons gesprek van drie dagen eerder. Onze
eerste motorvriend die we naar het graf gaan brengen. Omdat we onszelf en
Freek kennen gaan we erin eerste instantie vanuit dat hij veel te hard gere-
den heeft. Wij motorrijders hebbenandere veiligheidsmarges dan veel an-
dere weggebruikers. Wij vinden dat waar je 80 mag 100 km/u niet gauw te
hard. Zolang we onze eigen remweg kunnen overzien kunnen we wel geflitst
worden, maar gaan we onzeeigen gestelde grenzen niet voorbij. Dit klinkt
misschien wat vreemd, arrogant of te zelfverzekerd. Maar iedereen heeft
zijn eigen marges. Als ik voor mijn huis sta, zie ik ook echt niemand 30
rijden. Bijna iedereen rijdt er te hard. Auto's, vrachtwagens, wielrenners, zelfs
trekkers en natuurlijk die vermaledijde motoren. Freek reed op een motor
van een klant en reed niet te hard. Hij reed namolijk rond de 80. De trekker
wasdoorhem niet te ontwijken enzo laathij een grote leegte achter.

Freek, je reed graag. Vaak reden we te hard voor de wet, soms zeïfs tegen de
grens van onzeeigen marges. Maar we reden allemaal erg graag metje en
zullen je in het motorzadel en daarnaast ongelofelijk missen.

De weg naar de Heeris ondoorgrondelijk. Ik hoop voor jou dat er een paar
mooie bochten in zitten.

Namens alle motorvrienden, Bedankt.
Mark Lankveld.
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J. WAENINK Wierbren
SCHILDERS- on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazin glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FA 0491462

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

vwwzitanl Info@zitax.nl

YO lltotale geluidsverzorging

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-51741875
7136 MP Zieuwent email 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

d verkeersschool
GUUS KOLKMAN
voor uw:

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

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

xx

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 53933054



„Froieiscnets profielschetsrofielschetsProfielschetsafielschats

Meest favoriete sport: Paardrijden. e=
Minst favoriete sport: Ik kijk niet graag naar vechtsportenin zijn

algemeenheid.

Mooiste sportherinnering: De jaarlijks te winnen trofee bij de ponyclub
in Groenlo. Mijn voorganger werd de prijs al

bijna overhandigd, wantze waseigenlijk niet
meer te kloppen.Uiteindelijk ging ik er met
de prijs vandoor.

Lekkerste eten: Aardappelpannenkoeken.

Favoriete sportman/sportvrouw: Erben Wennemars, leuke man met
een geweldige mentaliteit.

Welk TV-programma moet er
onmiddellijk van de buis: Alles mag van mij blijven, wantik kan prima

zappen. Van Willibrord Frequin en Martijn
Krabbé word ik overigens nooit vrolijk.

Beste boek/schrijver: Ik lees graag, van de Linda, de Bit en de
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Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooit kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:
Favoriete vervoermiddel:

Tent opzettenin:

Landleventotboekenvan John vingen Isabelle

Allende.

The English Patient.

CDA.

Ik heb niet echt een specifiek beste num-
mer, maar een avondje de Dijk isaltijd ge-
zellig.

Een soort Indisch windlicht, heel erg groot
en aanwezig.

Af en toe een truitje, bloesje, shirtje. maar
eigenlijk nog nooit een echte grote miskoop.

Veearts.

Auto.

Liever geen tent. Ik ben meer van de huisjes
met enige eigen sanitaire voorzieningen. En

dan mag dat huisje best ergens in Noorwe-

gen staan.

Ben je wel eens aangehouden
door de pol

Hekel aan mensen
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Ja, pas geleden voor de eerste keer. Ik had
keurig alle papieren bij me. Bleek dat mijn
rijbewijs al een half jaar verlopen was.

Jaloers, ontevreden en geen humor hebben.



KLUSSENIER

USSrINs
vakman voor
alle klussen

Laurens Berendsenee Rabobank
Telefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12007 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 351259

BDE TE vor
Josen Tineke Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46 EE id
Tevens winkelverkoop 5



fsTatToegtDg
WESS ELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.

LICHTENVOORDE

proiectmatige tegelwerkenDe speci

Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels a2n aannemers, handelaren
en particulieren.

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

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

Telefoon: 0544 371042 JamesWattstaat6 Postbus 88
Telefax: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: verw wosselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer wasje voorhet
laatst bang:

Wat denk je alsje in de
spiegel kij

Welke zin of welk woord
gebruik je te veel:

Wie zou je nog willen
ontmoeten?

Wat zouje geen tweede keer
doen:

Vooreen heleboel dingen. Ik houd niet zo van
slapen.

Ik heb geen idee. Weet ik nooit meer iets
van.

Toen ik pas geleden, nadat ik hard vanhet
paard gevallen was, voorhet eerst weer een
parcours moest springen.

Werk aan dewinkel.

Regel ik wel even.

Maxima. Lijkt me een leuke, slimme vrouw.
Met haar zou ik wel eens willen praten.

In mijn eentje afreizen naareenhotel ergens
aan de oostgrens in Polen.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Ambitieus, fanatiek, druk, ongeduldig, humor.eeTL_JuEVENEMENTENAGENDA
V] #
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K ER T
je hebben dit keer een woordzoekergedaan...

Vakantie Zee
Camping Nederland
Zon Hotel
Duitsland Strand
Bungalow Frankrijk
Opblaasboot Logeren
Italie Auto
Vervelen Spanje
Vliegtuig Lezen
Denemarken Bergen
Kamp Tent
Kroatie Feest
Caravan Griekenland
Zieuwent Camper
Oostenrijk Gezellig
Sport
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“HEBT U NAAST fDE 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 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 weet u de planning, realisatie en tum-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 totin de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 - 35 13 32.

x HOENDEREOON
vak en mensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent  www:hoenderboom.nl


