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SPORT EN CULTUUR IN DE
VAKANTIE
In deze PIOT zult u géén interview
aantreffen. In plaats daarvan hebben
alle redactieleden een stuk(je} ge-
schreven over hun persoonlijke va-
kantie-ervaringen op sportief en/of
cultureel gebied. Hopelijk vormen
deze verschillende verhalen (met

waarschijnlijk totaal andere invals-
hoeken) een bloemlezing hoe vakan-
tie wordt ervaren. Misschien herkent
u wat van uzelf of doet u ideeën op
voor de toekomst.

R
PIOT Augustus 2004 pag.1



bedrijfsvakantie

Wat mijzelf betreft was het een fijne
vakantie. Door een collectieve bedrijfs
vakantie was ik min of meer gedwon-
genom in de bouwvak (week 30, 31 en
32) vrijte nemen. Ik heb opdit moment
geen behoefte om weg te gaan en heb
mij 3 weken kostelijk vermaakt in
Zieuwent en de directe omgeving.

Op sportief gebied was er zelfs een
persoonlijk hoogtepunt. Tijdens het
open Kemkens-tennistoernooi (georga
niseerd doorde plaatselijke tennis-
vereniging) behaalde ik (samen met
medespeelster Ingrid Rouwhorst) na-
melijk een finaleplaats in de categorie
Mix-dubbel. Dathet slechts speelsterke
7 betrof, dat de finale kansloos werd
verloren en datzich slechts 3 dubbels
voor deze categorie hadden opgegeven
zijn details die sne! worden vergeten.
Wat in de geschiedenisboeken (en
analen van de vereniging) blijft staan zijn
de namen van de finalisten. Of het
gekomen door dit resultaat weet ik niet,
maar in de vakantie heb ik wel regel-
matig getennist op de banen van de
Zieuwentse Tennisvereniging. lets wat
al jaren niet meer is voorgekomen. Tij.
dens de bouwvak waren die banentrou
wens bijna privé-banen. Normaliter dien
je die banen van tevoren te bespreken,
maarer tennist "geen hond" en de ba-
nen zijn nagenoeg altijd vrij. Datje dan
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ook nog tennist tegen de plaatselijke
herbergier is natuurlijk ook mooi mee-
genomen. Een extra gelegenheidom na
afloop eens lekker door te zakken inde
kroeg

Een andere sportieve vakantie-invuling
is het fietsen en wandelen opde plaat
selijke Kerkepaden en overige
Achterhoekse wegen. Alleen moest dat
dit jaar gebeuren met de mond dicht en
recht vooruit kijkend met eenbril op. Het
barst namelijk van het ongedierte. Vlie-

gen, muggen, horzels, wespen,
blenzen, en hoe ie beestjes allemaal
ook mogen heten, vergalden vooreen
groot gedeelte het fiets- en wandel-
plezier.In stel voor om bij alle poelen
(naast het bordje met "Verboden te vis-
sen") een tweede bordje te plaatsen
met de tekst "Alleen voorkikkers

Een andere activiteit is puzzelen. Je
kunt je natuurlijk afvragen of het ma-
ken van legpuzzels een sport is. Hetis
wel ontzettend ontspannend en maakt
je gedachten helemaal leeg. 3 Puzzels
van Jan van Haasteren (in totaal 4.500
stukjes) zijn door mijinde vakantie in
elkaar gelegd. Bij gebrekaan tafel-
ruimte lag de gehele kamervloer af en
toe vol met puzzelstukjes. Omdat ook
de schoonmaakster vakantie had was
dat geen probleem. Het stofzuigen kon
namelijk mijns inziens wel even worden
uitgesteld. Eenenander betekent wel
datik uren en dagen over de grond
kroop om de juiste puzzelstukjes bij el-
kaar te zoeken. Staan, bukken, kruipen,
bukken, staan, kruipen, bukken enz.
enz. Met een beetje fantasieis het ma-
ken van legpuzzels ook een vorm van
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sportief bewegen. Hetis geen denk-
sport en zeker geen Olympische sport,
maarnaast de ontspanning word je er
wel lenig van.

Ook op de computer kun je spelletjes.
spelen en vitueel puzzelen. Ik ben een
liefhebber van de boeken van Harry
Potter en had mij voorgenomen om tjedens vakantie de afgeleide adventure:
gameste spelen. Helaas was dat ple-
zier van relatief korte duur. Halverwege
het spel "Harry Potter en de geheime
kamer! (na voltooiing van de
"Sponsifico-uitdaging') en halverwege
hetspel "Harry Potter en de gevangene
van Azkaban! (tijdens de tocht in de on-
dergrondse gang naar het "Krijsende
Krot') klappen beide spellen (zonder
foutmelding) eruit en keert de compu-
ter terug naarhet standaard bureau-
blad. Niet echt een probleem om de
automatiseringsafdeling van het werk

of een overbezette helpdesk mee las-
tig te vallen, maar wel vervelend. Het
lijkt erop dat het interne geheugen on-
voldoende is, maar volgens mij voldoet
mijn computer ruimschoots aan de ge-
stelde minimale systeemspeificaties
(ik heb intem 512 MB-RAM en 2 GB
virtueel). Mocht iemand de oplossing
weten, ik hou me van harte aanbevo-
Ien (n.wopereis@chello.nl) want deze
spellen zijn te leuk om niet uit te spe-
len.

Op cultureel gebied is een vakantie
natuurlijk een uitgelezen periode om te
lezen. In de ruimste zin en betekenis
van het woord is ezen namelijk een
culturele bezigheid. Naast enkele licht
voetige vakantieromans heb ik einde-

lijk het boek "In de band van de Ring®
uitgelezen. Een dikke pil van 1.400 blad-
zijden waar ik in totaal (met grote pau-
zes) bijna 3 jaar over heb gedaan. Af-

gezien van enkele saaie stukken zeker
de moeite waard. Kan ik eindelijk de
films bekijken. Helaas draaien ze inmid-
dels niet meer

in

de bioscoop. Nu maar
‘hopen dat mijn oude televisie (19 jaar
oud, weinig gebruikt, met 8 kanalen,
zonder teletekst en zonder afstandsbe-
diening) het snel begeeft. Ga ik een
nieuwe kopen met DVD-recorder.

Kort samengevat een geweldige
vakantieperiode met een "druk" pro-

gramma. Ikheb in een vakantie dan ook
nog nooit zo weinig geslapen. Lekker
thuis zonder verplichtingen, doen waar
je zinin hebt en van alle gemakken voor-
zien. Toch speelt erin het achterhoofd
‚een behoefte om even helemaal weg
te zijn uitde vertrouwde omgeving. Een
weekje skiën met een zwakke schou-
der zal het wel niet worden, maar een
tijdje rondfietsen in Ierland is ook lek
Ker

Op het moment van schrijven van dit
stukje (maandagavond 16 augustus)
moet het mooiste echter nog komen. Op
sportief gebied zijn dat de Olympische
Spelen. Op cultureel gebied is dat "A
Campingflight to LOWLANDS
paradise". Met cîrca 50.000 man een
ang weekend onderduiken in de polder.
Werken met een vakantiegevoel

De redactie (Huub Woper:

PIOT Augustus 2004 pag.3—.....



G weken lang,

“lekker hoor zo'n lange vakantie”,
hoor ik vaak zeggen.
En dan; "Ga je nog weg?”

Ben dit jaar niet weg geweest. Eerst
denk je: tjonge, wat moet ik al die
weken toch doen? Voorbij gevlogen
zijn ze. De eerste week moet ik altijd
even wennen..zo'n drukke, hectische
tijd aan het eind vanhet schooljaar
er dan..ust. De eerste week was het
weer wat minder. Die heb ik ingevuld
met koffiedrinken bij vriendinnen,
winkelen, klerenkast uitmesten, foto's
inplakken. Ondertussen checkte ik
dagelijks pagina 704 van teletekst. En
ja, het werd beter. Dustijd om gezel
lige dingen te doen. Slingeplas,
zwembad, Aaltendagen, terrasjes,
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talamini, lezenin de achtertuin,
barbequen en tuinfeestjes.
Ook ben ik nog naarde zomerfeesten
in Nijmegen geweest. Ik wilde eigen-

naar de intocht, maar daarwaren
we te laat voor. Wel zagen we nog
vele mensen in hun wandel-kledij met
een vermoeide, maar trotse glimlach
om hun mond. Ik vind het ook een
buitengewone knappe prestatie om 4
dagen lang zo'n afstand te lopen. Uit
Zieuwent liepen ookeenaantal men-
sen mee, waaronder Rolf Spek-
schoor. Erg ziekis hij geweest, maar
met al zijn doorzettingsvermogen en
krachtis hij er bovenop gekomen en
loopt hij in 4 dagen 200 kilometer.
Ik zou het ook graag een keer probe-
ren, maarbesef me datik dan flink
moetoefenen, Lichtenvoorde lukt me
wel, maar Nijmegen?
Lekker uitgerust en bijgekomen ben
ik nu weer lekker aanhet werk. Had
veel zin om weernaar mijn werk te
gaan. Kinderen, collega’s, ik heb ze
gemist. 6 weken lang.
De redactie (Wendy)
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Bootje varen

Het is kwart voor twaalf als we stap-
voets door een eeuwenoude poort de
binnenhaven vanBlokzij invaren met
onze gehuurde motorkruiser Vutumus',
een 11,50 m lange boot, uitgerust met
3 slaapkamers of zo u wit, hutten, een
living, een keuken en twee toiletten,
waarvan een met douche, aan boord
Ruimte genoeg voor de aanwezige 7
opvarenden. Precies op tjd om de sluis
mee te kunnen pakken, voordatde sluis-
wachter van 12 tot1 uur gaateten. Dit
laatste weten we, omdat we dit vanoch-
tend, voorvertrek uit Vollenhove, in de
wateralmanak hebben opgezocht. Han-
dig boekje. Alle wetenswaardigheden
over elk watertje, haven, brug en sluis
staat erin. Tot aande prijs voor het
douchen aan toe. Samen met de water
kaarten is het boekje onmisbaar voor
als je, zoals wij, hebt gekozen om een
weekje te gaan varen, en daarom zit-
ten deze attributen dan ook standaard
bij de door ons gehuurde boot. Helaas
blijken meer mensen de sluis nog even
te willen meepakken, want als we de
havenkom indraaien, blijkt deze afge-
laden vol met wachtende bootjes te lig-
gen. Foute boel. De sluis is 38 meter
lang en ca 10 m breed. Daar gaan maar
6 boten van ons formaat in, en er
gen zels grotere tewachten. We be.
sluiten langszij te komenbij een ‘skutsje’

van ca 25 meter lang. Als volleerde
skippers manoeuvreren wij onze boot
tussen een aantal wachtenden door,
boze blikken van mensen die denken
dat we voorkruipen, ontwijkend De
‘boeg- en hekschroef blijken wederom
van onschatbare waarde. Hulde aan de
uivinder die bedacht dat het handig zou
zijn, als je dwars door de romp van een
schip aan de vooren achterzijde een
buis maakt, met daarin een schroef,
zodat je water van de ene naar de an-
dere kant kunt stuwen. Hierdoor kun je
de boot over dwars aten varen, of zeïfs
op zijn plaats volledig rond draaien. De
schipper van het skutsje geeft vanzelf-
sprekend toestemming, als we vragen
of we langszij mogen, en helpt mee
onze boot vastte maken aan de zijne.
Hi is feitelijk wettelijk verplicht mede-
werking te verlenen, maar vragen is wel
zo beleefd. Als we vast liggen kan de
motor uit, wordt er koffie gezet en ge-
nieten we in de tuinset op het achter-
dek van deze onverwachte pionic. Het
schutten gaat nog vri snel, elke 15 mi
nuten een cyclus, en gelukkig blijkt de
almanak het bij het verkeerde eind te
hebben: de sluiswachter wordt om 12
uur netjes afgelost, voordeel van het
hoogseizoen waarin we varen. Bij de
2° cyclusis onze nieuwe tijdelijke buur
aan de beurt. We maken los, varen
onze boot vrij, wensen hem goede
vaart, wuiven onze nu niet langer boos
kijkende achterburen voorbij, en maken
weer vast. Bij de 3° cyclus zijn wij aan
de beurt. Als het tegemoetkomende
verkeer de sluis uit s, varen wij erin
De sluiswachter zorgt ervoor dat de sluis
werkelijk propvol komt te liggen, omhet
wachten voor iedereen zo kort moge-
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lijkte houden. Het verval is in deze sluis
niet zo groot, slechts enkele decimeters.
Datwas eenpaar dagen terug wel an-
ders. Om van Friesland naar de Noord-
oost polder te varen, moetje de Friesche
sluis nemen. We maakten vastaan een
bolder op de sluiskade, waarna we een
hoofdschuddend sluiswachter op ons af
zagen komen. Of we wisten dathet ver-
val hier 6 meter bedroeg. Tsja, de Noord-
oost polder was ooit Zuiderzee,en daar
blijkbaar 6 meter diep. Dat merk je niet
als je met je auto de dijk op rijdt, maar
hier, met de boot, wordt je met de neus
op de feiten gedrukt. ‘Vastmaken aan de
daarvoor aangebrachte verticale
glijstangen, landrotten, dan bungeftje
boot straks niethulpeloos tegende sluis-
kade’.
Hier, in Blokzijl, is geen sprake van
glistangen. Gewoon het touw, ‘andvast’
genaamd, een keer om een bolder op
de kade slaan, en losjes in je hand hou-
den. Zo kun je hem laten vieren tijdens.
het zakken, Als volleerde schippers staan
we quasi nonchalant de boot onder con-
trole te houden, gadegeslagen door tien-
talen toeristen die op het caféterras naast

de sluis het schutten gadeslaan. Ja,ja
mensen,kijk maar goed hoe deze land-
rotten dit varkentje wel eens even zul-
len wassen. Sluisdeuren open, ophaal-
brug omhoog, landvasten los en we zijn
er door. Het is net half één geweest.
Dat valt me een uur mee. Ons doel voor
die dag, Giethoorn, zuilen we om on-
gever 4 uur bereiken, als we onze
kruissnelheid, & knopen (ca 10km/u)
aanhouden. Ruim op tijd om verzekerd
te zijn van eenplekin de plaatselijke
passantenhaven. Kunnen de kids nog
lekker even zwemmen of vissen, voor-
dat we gaan eten. Vanavond staat de
bezichtiging van Giethoorn over het
water op het program, en morgen va
ren we door richting Friesland.
Of je, wat we hier aan het doen zijn,
watersport mag noemen weetik niet,
maar dat het heerlijk ontspannend is,
weet ik zeker. En een vaarbewijsis niet
‘nodig, zolang je boot maar niet langer
is als 20 meter, of harder kan dan 15
km/u. Ook interesse? Kijk eens op
www.vaartips.nl of
watersport.nl
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Zwarte Cross, ook voor
hakschoentjes.….?!

Toen ik onlangs op een zondagmiddag
gezellig met een vriendin een borre! zat
te drinken en zo terloops even iet ont-
vallen dat ik volgend jaar ook best wel
een dagje naar de zwarte cross zou
wilen, keek ze me wel heel verbaasd
aan. Om vervolgens in lachen uitte bar-
sten met de opmerking dat dat wel een
hele goeie grap was! Ze zag het al
helemaal voorzich, hakschoentjes aan

en vervolgens totde enkels in de mod-
der... Nadatik had toegelicht dat ik ook
wel een paar leuke laarzen in de kast
heb staan (met een heelklein hakje) en
niet direct met een rijdende Dixie over
de baan wil en ook niet met 1 PK de
heuvels wil gaan nemen, maar gewoon
een keer de sfeer wil proeven en ge-
zelig een biertje wil drinken, kon ze zich
er iets meerbij voorstellen.

Later die dag moest ik nog even aan
haarreactie denken. En vervolgens aan
het feit dat ik lang geleden hee! wat
zondagen met veel plezier op een auto-
crossbaan heb doorgebracht.

Autocrossen was namelijk wat mijn va-
derdeed. Zondags gingen we geregeld
met zijn allen naar wedstrijden toe. Ook
de vakanties werden soms gecombi-
neerd met een autocrosswedstrijd er-
gensin zuid Duitsland of Luxemburg. En
dat was altijd prachtig! Met een hele club
vertrokken we dan metauto's, aanhan-

gersencrosswagens richting het zuiden
om eerst in de omgeving een paarda-
gen op een camping te verblijven. Don-
derdags of vrijdags werden de spullen
dan weer ingepakt om uiteindelijk naar
het wedstrijdterrein afte reizen. Dat ter-
rein bestond in principe uit een renners:
kwartier en de wedstrijdbaan. Wat me
vooral bijgebleven is,is dat dit renners-
kwartier altijd op een bult ag. Dus je was
eenheel week-end bezig met je even-
wichtzoeken, spullen onderaan de bult
ophalen, met je voeten naar beneden
slapen, wantanders kreeg je het welheel
warm, stijgen, dalen en weer eens stij-
gen en dalen. Een open tent had functie
als keuken, garage en werkplaats. De
kookapparatuur stond op cen oprijplaat
op vier banden en slapen gebeurde in
een tent of auto,bij heelslecht weer. En
slecht weer was het soms. En dan
wordt het verblijven op een zandbuft die
binnen enkele ogenblikken verandert in
een modderbult, extra leuk. Wanneerde
crosswagens dan terugkeerden van een
wedstijd, was geen enkel onderscheid
te vinden tussende verschillende wa
gens. Wanneer de renner uiteindelijk zijn
bril afdeed en eens breed lachte, was
het eigen volk weer te herkennen. ’s
Avonds werd na het sten natuurlijk nog
watnageborreidin de tentom vervolgens
de volgende dag opnieuw een gooi te
doen naarde eerste plaats, want het was
immers nog wel altijd een wedstrijd!

Ik heb eenaantal van dît soort vakan-
ties gehad enik herinner me ze vooral
als erg gezelig. Dus op die zwarte cross
zal ik me volgend jaar dan ook best wel
een dag kunnen vermaken.

Noëlle
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Zo sport ef was onze
vakantie...

Na twee dagen spullen pakken ver-
trokken we om te gaan kamperen in
Langres (Oost- Frankrijk). We had-
den zeven uurtjes gereden en kwa-
men aan op een nieuwe camping,
met mooie sanitairgebouwen en een
fraai uitzicht op een meer. Mijn
schoonouders hadden de kof
"bijna" klaar (ons niet zo vroeg ver

wacht!) en na een pauze werd de tent
opgezet. Jammer genoeg washet
slapen in een tent voor Esmg te veel
gevraagd en werd de caravan van
opa en oma uitgeprobeerd. Dit beviel
haar natuurlijk goed! En ons ook na
drie dagen kamperen, omdathet
weer alsmaar slechter werd. De

rummicub en de kaarten waren daar-
bij een heuze uitkomst.
Een eerste keer zwemmen met de
kleine werd een hele onderneming.
De terrassencamping was niet
wandelwagen- vriendelijk aangelegd,
dus het werd een kleine survivattocht
om met kind in de wandelwagen bij
het zwembad te komen. Ook een
rondje om het meer wandelen ging
niet vanzelf. Toch een leuke uitda-
ging, al die trappen, en het lukte te-
kens weer om op plaats van bestem-
ming te komen!
Na een kleine week in de caravan en
een weersvoorspelling waar je niet
vrolijker van werd, besloten we rich-
ting huiste ijden. Hoe dichter bij huis,
‘hoe warmer het was en het zonnetje
scheen zelfs.
Uiteindelijk thuis hadden we een

weertje om te wandelen, fiet-
sen, zwemmen. En dat zonder enige
survivalkunsten… Echt vakantie dus!

(EN)

TATl JuEVENEMENTENAGENDA
|jEVENEMENTENAGENDA

Woensdag 22 sept.
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Siebert & Wassink

Siebert & Wassink is de
specialist op het gebied van
werving & selectie op MBO
‚en HBÓ niveau in Oost
Nederland.

Onze Kermactiutetten:
© P&O Adries . 5
© Werving & Selectie www.siebert-wassink.nl
©InterimManagement í x

Twente: etetoeke
ĳ Agere Aen Joes WetenIeinfo@siebert-wassink.nl 7521 RB Enschede 7131 ME Lichtenvoorde

etos Eeen a ot ETEECE]

Bontu op zoek naar een interessante baan
op MBOof HBO niveau en wilt u deze baan

‘eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:

é&5
POSTBUS 101

- TuinonderhoudROMEO DELTA|pariuiere verkoop af kweker
MULTIMEDIA BV

7130 AC LICHTENVOORDE [1
WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 3522 35 Telefoon 0544 352133
TELEFAX 0544 35 20 35 Fax 0544 352237

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw Tuinaanleg

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
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[euumer tHoonderbeem  VeronieGebbinck Dorpsstraat 8 TIG6LK  Zouwent 35297:
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[guur Zegendik © Kien Golo 72812 Ruw 0573-4910)
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Ardèche

Toen ik hetidee opperde om alle
redactieleden een stukje te laten schij-
ven over sportieve en culturele hoogte
punten in de vakantie, zat ik natuurlijk
allang met mijn hoofd in de Ardèche.
Lekker met een bootje het water op. De
bergen in met de kinderen. Paffen, klau-
teren, zwemmen. Beetje genieten van
‘het moois dat Frankrijk te bieden heeft,
museumpje hier, authentiek dorpje
daar. Heerlijk.
Maar ach, twee dagen voor ons vertrek
zitten we opeens zondercaravan. Plan-
nen moesten snelbijgesteld. En voor ik
het goed en wel in de gaten had, zat ik
in Cadzand-bad in een mobilehome.
Ook besileu hög, Beetje fietsen, vig
eren neeen spelen in zee
Onder druk vande sportieve eisen van
de Piot heb{ikb&sloten om mijn condi-
tie een nieuweinpuls te geven en ben
vanaf die érsta vakantie 's morgens
gaan hardlopen/Nu had ik dit al eens
eerder gedaanenik wistdatje niet met-
eefrals een dolle moet wegrennen, want
je moet ook nog weêr thuiskomen. Nee,
ik had van René Doppen al eens be-
grepen dat het goed is om met een
Intervaltraining te beginnen; Ik ben dus

‚een rondje rondom de Camping gaan
joggen met een frequentie van 2 minu-
ten hardlopen gevolgd'door 1 minuut
wandelen. Conditioneel beviel me dit
behoorlijk goed. Maar na drie dagen
begreep ik weer waarom hardiopen

best lastig voor me is. Met mijn ADHD-
trekjes ben ik namelijk gauw uitgeke-
ken op steeds een zelfde rondje. Wat
doe je dan als je in Zeeland bent? Juist,
je rentde duinen in. Ditop en neerge-
en viel me niet eens tegen.
Maarde volgende ochtend maakte ik
mijn grootste fout. Ik werd overmoedig
Na eerst een paar kilometer door de
duinen te hebben gejogd besloot ik te-
rug te gaan over het strand. Lekker de
wind langs m'n kop, leek me heerijk.
Maar ik wist niet dat het zó zwaar zou
zijn om op zand te joggen. Watwas ik
kapot die ochtend. Gelukkig heeft het
me niet weerhouden om de goede lijn
vast te houden de rest van de vakantie.
Nuik weer moet werken heb iker meer

mee om af en toe eens te ren-

Wat betreft het culturele aspect tijdens
mijn vakantie, is het armoetroef. Wij
‘hebben best veel interesse in het be
zichtigen van vooral oude gebouwen en
kastelen, maarmet kleine kinderenisditnietveel waard. Ze moeten eerst wat
ouder worden. Best jammer met ste-
den als Brugge, Gent, Antwerpen en
Ieper op steenworp afstand.
Maar we hadden geluk. Tijdens ons
verblijf waser op een nationale feest-
dag in België van alles te doen in Gent
De Gentse feestdagen staan bol van
muziek, dans en theater. Bedenk daar-
bij het Bourgondische karakter van de
streeken je voelt al wel dat we een
prima dag hebben gehad daarin Gent.

En dan volgend jaar maar naar de
Ardèche met onze nieuwe caravan.

Mark Lankveld
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Behe 25 Pijnapper
33 jaar

Meest favoriete sport: Zelf sport ik niet meer maar kijk er wel veel
naar, het liefst kijk ik naar voetbal.

Minst favoriete sport: Badminton, niet zo interessant.

Mooiste sportherinnering: Ik heb in het eerste team van de Goldfingers
gebasketbald. Toen hebben we een aantal
jaren training van Sybe Melis gehad, ooi
‘bondscoach van het Nederlands team.

Lekkerste eten: In de winter.als het gevroren heeft... verse
boerenkool met verse worst!

Favoriete sportman! sportvrouw:
Marco van Basten.

van de buis:
Al die spelletjes.

Beste boel! schrijv Ik heb The Lord of the Rings al 4 keer gelezen!
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J. WAENINK S Wiersen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking
glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL 0544-351452

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

kenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappi
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegt 7136 MC Zieuwent

wwwzitaxnl _nfo@zitax.nl

YO litotale geluidsverzorging

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 18 mob. 05-51741675
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

UTOBEDRIJF
RTIN HEGEMAN VO.F.

Voor:
= Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen

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

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

G verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (Ebij B)

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

zieuwent tel. 0544-351939
Db... 06 - 53933054



Poli de interesse voor de politiek wordt steeds
minder, dooral dat gezeur en gedraai erom
heen. Ik zit er een beetje tussenin, wel meer
links van het midden.

Mooiste film: Blues Brothers, geweldig!

Beste Nederlandstalige lied: 't Dorp van Wim Sonneveld

Meest afschuwelijke cadeau datje ooît kreeg:
Ik kreeg een keereen kerstgeschenk, maar
Ik wist niet van wie. Het was een gietijzeren
wijnrekie, wat ik afschuwelijk vond. Ik duride
het niet weg te gooien. Degene van wie ik

het gekregen had, heeft zich na 4 maanden
gemeld; “heb je dat wijnrekje nog niet weg
gegooid?” Hij wist datik erniet van hield, en
‘had 't me dus gegeven als grap.

Grootste miskoop: Muziekapparatuur, uit enthousiasme ge-
kocht, blijkt later niet nodig te zijn. (wel weer
goed verkocht!)

Omscholen tot: Liefst tot niks, maarals ik me zou moeten
omscholen, dan koos ik een beroep waar je
ontzettend veel geld mee kunt verdienen.

Favoriete vervoermiddel: Auto, is mijn huis zo'n beetje.

Tent opzetten Friesland, benik afgelopen vakantie voor t
eerst geweest, vond 't geweldig.

Benje wel eens aangehouden door de politi
Ja, geen licht, alcoholcontrole, parkeerboetes‚fietsen waarje niet mag fietsen.
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Hekel aan mensendie: Achterbaks zijn
Uit bed te halen voor: Een GOED gesprek in de kroeg met een

biertje erbij

Waar droom je over: Ik droom nooit, ik slaap zo vast, word ner-
gens wakker van.

Wanneer was je voorhet laatst bang:
Met de vuurwerkramp in Enschede.

Wat denk je als je in de spiegelkijkt
Nooit hetzelfde..ik had ’t gisterenniet zo
laat moeten maken" of. "alweer een puk-
kel.”

Welke zin of welk woord gebruik je te ve
"Komt wel goed"

Wie zouje nog willen ontmoeten:
Er zijn een heleboel mensen waar ik wel eens
een praatje mee zou willen maken. Vind het
heel jammer dat ik nooit naar een concert
van Queen ben geweest. Dus Freddy
Mercury had ik wel eens willen ontmoeten.

Watzouje geen tweede keer doen:
Ooit eens in Bulgarije in de stad Sofia ge-
weest voor een masterclass. Ik was zo blij
datik weer naarhuis kon; wat een criminele
maffia bende.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Positief, sociaal, vergeetachtig, goedlachs,
stressbestendig.

De redactie (Wendy)
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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

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

Keuken
- Plavuizen

SS+ Diverse ZALEN voorEsESEONESNEEreEEBARBECUE binnen’ en buitenENENEE
[W{ Sierbestrating

EN
Adres:
Dorpstraat 30a

70361LL Zieuwent

Telefoon: Fax:
0544352320 0544352557



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

* Wijverzorgen al uw loon- en grondweikzaamheden, bestrating en sloopwerk.
+ Gespocialseerd op het gebied van Hauwerzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines.
= Sijpen van messen terwijl u wacht,
+ Officieel deaier MF on Zetor actoren.

Tifo. Haers 0546-372415
Zeuwert (648 381520BVs sinenVeens morgen

ELUMEN

LS; VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

The new

w sle Y
The ne\

KAPSALON defn
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hovoniersboarijf

Jos Lageschaar
46 tuincanleg tuinonderhoud tuinideeën

ES tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
X jfuinkdeoên tuinaanleg tuinonderhoud2 7

’ f
Gi

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



HV HOENDERBOOM/PACELLI
NIEUWS
Nu voor de meeste mensen de
vakantieperiode weer ten eindeis be-
tekent dit voor de zaalsportersdathet
weer jd wordt voorde voorbereidingen
ophet nieuwe handbalseizoen
De trainingen voor alle teams zijninmid-
dels al weer in volle gang.
Na het goede seizoen 2003/2004,
waarin de dames-1 met een 7deplaats
bijna voldeden aan het gestelde doel,

indigen in het linker rije van de 12
deelnemende teams,en het tweede
team dat kampioen werd van de 3de
klasse is het zaak om via een goede
voorbereiding een goede start te ma-
ken in het nieuwe seizoen.
Bijde dames-1 is het contract met tral-
ner Daan Jolink meteen seizoen ver-
lengd. Keepster Petra ter Bogt doet het
komende seizoen een stapje terug na
jarenlang het doel verdedigd te hebben.
Zij gaathet komende seizoen als veld-
speelster haar opwachting maken in
dames-3. se Everink twijfelt nog maar
is wel vol goede moed begonnen aan
de voorbereidingen. De rest vande se-
lectie bljften zal worden aangevuld met
jeugdig talent uit eigen vereniging en
eventueel met talent uit de omgeving.
Bij de dames-2 heeft het bestuur Tonnie
Krabbenborg als trainer voor het ko-
mende seizoen wetenvast te leggen.
Hij neemt de plaats in van Annet
Hummelink die zich volledig gaat toe-
leggen op de jeugd. Doorhet kampioen-
schap van hetafgelopen seizoen zal
dames-2 het komende seizoen starten
In de 2de klasse van het district. Ditpast
mooi in het technisch beleidsplan van
de vereniging, een betere opbouw met

een goede doorstroming naar de top
van de vereniging. Jeugdig talent zalin
dames-2 langzaam kunnen groeien
naareen hoger niveau
De Dames-3 starten het komende sei-
zoen weer in de 3de klasse. Zi krijgen
uitbereiding van eenaantal oudleden
die weer gaan handballen en van Petra
ter Bogt die haar talenten als veld-
speelster gaat demonstreren.
Met de jeugd heeft het bestuur een dui-
delijk doel. Onder leiding van 4 gediplo-
meerde jeugdtrainsters: Annet
Hummelink, Hedwig Arink, Cindy
Wissink en Linet KI. Holkenborg zal door
middel van een vast beleidsplan, een
A-jeugd selectie, een B-jeugd selectie
eneen C-jeugd selectie, gewerkt wor-
den aan een hoger niveau. Voor het
komendeseizoen zijn deze selectie's
ingedeeld in zwaardere poule's met
hopelijk meer tegenstand. Tijdens de
voorbereiding op het nieuwe seizoen en
in het nieuwe seizoen zullen er regel-
matig evaluaties gehouden worden
waarin de individuele speelster moet
voldoen aan eenaantal basistechnieken
‚en waarin de progressie ter sprake
komt. Individuele benadering kan een
speelster dan helpen. Bij de B-jeugd
wordt met 2 teams deelgenomen aan
de competitie en bij de C-jeugd met 3
teams. De allerjongsten startende com-
petitie met 2 teams.
De competitie voor de teams die uitko:
men in het district Oost startin het week
end van 25/26 september. De dames-
1 beginnen hun competitie op zaterdag
16 oktober met een thuiswedstrijd te-
gen nieuwkomer DESKuit Kaatsheuvel
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Hallo allemaal,

Voordît keer hebben we Hidde Kienstra geïnter-
viewd. Hij is 11 jaar oud en hij zit op voetbal en
zwemmen. Omdathij haast de enige is in Zieuwent
die op zwemmen zit hebben wij hem geïnterviewd.

1.Hoe langzit je al op zwemmen?
Ik zwem nu 3 jaarin Lichtenvoorde bij de club
Livo, ook heb ik in mijn oude woonplaats Zuid-
hoom, 2 jaarbij de aquaflippers gezwommen.

2. Waarom ben je op zwemmen gegaan?
Mij leek het wel een leuke sport.

3. Zwemmen er nog meer mensen uit jou
familie?
Ja, alleen mijn zusje Nienke.

4. Hoeveel dagen in de week zwem je? ViIk train 3 keerin de week 3 kwartier en op
zaterdag middag zwem ik meestal wedstrij n

den.
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JKLUSSENIER

Uw veelzijdige
vakman voor
alle klussen

Laurens Berendsen

De Rabobank7136 MK Zieuwent
Telefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkelin de buurt! Tel. 0544 - 351259

Be
Jos en Tineke Beening

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

Tevens winkelverkoop—



DsgO5,
AFWERKINGSBEDRIJF B.V.WESS E LS
LICHTENVOORDE

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

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten.
U bent vanharte welkom eens eenkijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.Bentu geïnteresseerd in een zelfstandige baan in cendynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van cen afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}
Telefoon: 0544-371042 JamesWattstraat6 Postbus 86
Telef 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde

Internetsite: vawwwesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl
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Met hoeveel kinderen train je in een
groep?
Ik train met ongeveer 10 kinderen in een
groep, dat is dan jongens en meisjes ge-
mengd.
Op de maandag train ik met kinderen van 11
tot 13 jaar oud en op de woensdag en vrijdag
train ik metkinderen van 11 tot 14 jaar.

Waartrain je en waar zwem je wedstrij-
den?
Ik traininLichtenvoorde en wedstrijden speel
Ik in plaatsen hier dicht in de buurt, het ver
ste waarik ooït meteen wedstrijd heb mee-
gedaan is in Nijmegen.

Heb je nog speciale kleren aan tijdens het
zwemmen?
Nee, ik heb gewooneen zwembroek aan, en
een zwembril op.

Zit je ook nog op andere watersporten?
Nee, wantik zit ook nog op voetbal dus daar
moetik ook voor trainen, en anders komt het
niet uit

Blijf je nog lang op zwemmen?
Ik wil het wel maarhet moet ook uitkomen
met voetbal.

Groetjes,
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Nederland in het buitenland. De
Turkse costa's trekken met 40°C 's
zomers overweldigende hoeveelhe-
den - cognitief uitgedaagde
getatoeëerde woonwagenkamp-
‘bewonende - Ollanders aan. En alles
wat je je wenst lacht je er toe. De
menukaarten in de restaurants zijn
netjes in het Nederlands, de taal die
obers en verkopers er nagenoeg fout-
loos beheersen.
Wat een Turk niet kent dateet hj niet
Zuurkool en pannenkoeken worden
dan ookals spreekwoordelijke lok
spijzen aangewend om je een eettent
binnen te loodsen
De gemiddelde Turkse gastarbeider
in Nederland zal met zijn oren staan
te klapperen als hij zijn in Turkije ge-
bleven “homies' in accentloos ABN
‘hoort ouwehoeren over een toch niet
alledaagse bezigheid als de liefde
bedrijven op het aanrecht. “Nitchen
in the kitchen.”
Maar niet alleen in de horeca wordt
de toerist in zijn moerstaal benaderd
Ook om hun namaakwaren te verko-
pen, middels een ietwat agressief
overkomende verkoopmethode, be-
dienen de mediterrane markt
kooplieden zich van een on-Turkse
terminologie. Overdag gonst de bou
levard dan ook van het "My friend,
my friend" en het minder prozaïsche
"Gratiessij”
Wanneer er tussenalle troep dan toch
iets ligt wat de moeite van het mee-
nemen waard is komt de volgende
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ergermis. Jawel, onderhandelen. Zelfs
metde toiletjuf dient een half uur
gebakkeleid te worden over een
kwartje meerof minder alvorens de
bolus zijn reis door PVC-land kan
beginnen. Natuurlijk is het de taak
van een handelaar om de toerist de
zakken leeg te kloppen. Maar als je
van de oorspronkelijke prijs van 60
mijoen Turkse Lira's met handen en
voeten 50 miljoenhebt wetenaf te
lullen lijkt er toch sprake van een gat

de markt.

Vanzelfsprekend was de Arabische
barbier een pikeur in baardjes. Op
een goede morgen de stoute schoe-
nen aan en plaatsgenomen voorde
spiegel alwaar de kapper
gesommeerd zijn sabel te slijpen en
een excentriek sikje aan de kaak te
stellen. Het resultaat mocht erzijn
Zelfs Mohammed Doppenwas onder
de indruk van zijn eigen prestatie
Gekscherend grapte de knipkoning
over één van ondergetekenden:
"Your cut is perfect. Now if you loose
20 kilos you can enter every woman.”
Zo gezegd, zo gedaan. Geen Turkse
schone was meer veilig, en al gauw
stonden we bekendals Fuckbeard &

Fuckbeard. Voordat dit illustere duo
nog meer avonturen mee ging ma-
ken werden we wakker in een bloed-
hete hotelkamer. Airco stuk, op naar
het zwembad. Ja lief dagboek, we
hebben weer heel wat meege-
maakt

Toon & Johan



“HEBT U NAAST ZDE LAAGSTE RENTE,
NOG EEN ANDER

VERZOEK?”

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

Tel. (0544) 37 71 13 © 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 weet u de planning, realisatie en tur-key-
oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.
Oplossingen op maat, een praktische instelling enhet 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.

aannemersbedrijf

HOENDERBOOM
[Vak en mensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent wwwhoenderboom.nl


