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Sportief Zieuwent
Langzaam komthet einde van een
sportieve zomer in zicht. Op TV wel
te verstaan. EK, Tour de France,
Wimbledon, OlympischeSpelen, US
Open en momenteel nog even de
Vuelta. Iedereen heeft met volle te:

gen kunnen genieten van allerlei ver-
schillende sporten op het allerhoog-
ste niveau. En voor diegene die het
allemaal wat minder interesseerde,

kon het kastje gelukkig ook heel een-
voudig uit.
Bij ons is wel zoveel mogelijk geke-
ken naar de vele verschilende spor
tendie voorbij zijn gekomen. De
Olympische Spelen vind ik daarbij
zelf wel het mooiste evenement van
dit jaar. Voor sporters die zoveel
motivatie, discipline en wilskracht
kunnen opbrengen om een dergelijke
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topprestatie neer tezetten, kanik bij.
zonderveel respect opbrengen.
Dat (top)sport veel discipline, wils-
kracht en motivatie vergt, heb ik on-
langs in Lillehammer kunnen zien. Op
vakantie

in
Noorwegen besloten we

ookeen dag in Lillehammer doorte
brengen. Eens een skischans en
langlaufpiste van dichtbij bekijken. In
Lillehammer aangekomen, wordt dui-
delijk dat sportief Noorwegen zich
momenteel opmaakt voorhet ko
mende wintersportseizoen. Er wordt
volop gelanglauft en geskeelerd. Ook
de skischans is al volop in gebruik.
En dit trainen gebeurt met een inzet
en fanatisme, waarvan je hetal warm
krijgt door er alleen naar te kijken.
Prachtig om te zien
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Dat inzet en fanatisme niet alleen te
maken heeft met topsport, is te zien

opde sportvelden, in de sporthallen
en op nog veel meer plaatsen in en
om ons dorp. Voor de meeste spor-
ten geldt dat ook hier het wedstrijd-
seizoen weer is begonnen. Er wordt
volop getraind en met even zoveel
inzet, fanatisme en plezier deelgeno-
men aan wedstrijden op allerlei ni-
veaus. Vooreen relatief klein dorp als
Zieuwent, worden er, zoals zo vaak
gezegd, veel verschillende sporten
op eengoed niveau uitgeoefend. En
dat is iets omtrots op te zijn. We
moetendit ook vooral zo houden!
Ik wens dan ookiedereen een ple-
zierig en vooral succesvol sport-
seizoen toe

NK
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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 van harte welkom eens eenkijkje te komen nemen.

Tevenszijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerdineen zelfstandige baanin cen
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544 371042 JamesWattstraat6 Postbus 86
Telefax 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: ve elsafwerking.nl
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ompetitie ESCTEGAEGIG
We hebben er met zin allen weer
een lange zomer op moeten wach-
ten, maar de competitie is dan
eindelijk weer begonnen. Ook
voor het eerste elftal van RKZVC
is de competitie weer gestart en
zijn de eerste 3 wedstrijden ge-
speeld. Een gelijk spel tegen
VIOD, een overwinning tegen
Ruurlo en een nederlaag tegen
Gendringen zijn de eerste resul
taten.
Nu de eerste resultaten bekend
zijn werd het volgens ons de hoog-
ste tijd eens kennis te maken met
Bert ten Dolle, de nieuwe hoofd-
trainervan RKZVC. Bertis 40 jaar
oud, getrouwd, woonachtig te
Winterswijk en heeft 2 dochters
van 10 en 11 jaar oud. In het da-
gelijks leven is hij aandeelhouder
en adjunct-directeur van een
verzekeringsbedrijf in Amster-

dam. Zijn hobby's zijn z'n hond en
natuurlijk voetbal

Bert, even kort.. Hoe ziet je
loopbaan als speler en trainer
eruit?

Ik ben begonnen bij Fortuna

Winterswijk bij de F-jes. Daarna heb
ik dehele jeugdopleiding bij WVC
doorgelopen om uiteindelijk in het
eerste elftal terecht te komen. Dat
speelde toen nog1e klas. Door een
blessure ben ik naar het 2e gegaan.
Later zijn we verhuisd naar Lelystad
en hebik bij SVL, een zaterdag 2e
klasser, gespeeld. Toen verhuisd naar
Hoogeveen en heb daar bij HZVV
gevoetbald om uiteindelijk weerte-
Tug te keren naar Winterswijk waar
ik toen trainer ben geworden van
WVC B1, dat toen nog 3e divisie
speelde. Vanuit de B-jeugd ben ik
doorgestroomd naarhet 2e elftal van
WVC en heb in de tussentijd mijn
oefenmeester 2 en 3 gehaald om ui

eindelijk trainer te worden van het
eerste elftal.
Na WVC 1 benik er een jaaruit-
geweest om daama bij Neede 2 aan
de slag te gaan en nu ben ik trainer
hier. Al metal ben ik al 9 jaar trainer.

Waarom ben je trainer van RKZVC
geworden?

Ik heb bij Neede in de winter aange-
geven mijn contract niet te verlengen.
Even daarna meldde RKZVC zich en
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ik had er goede berichten van ge-
‘hoord. Mijn belangrijkste ambitie was
om weer een eerste elftal te kunnen
trainen. Ik miste toch de hele sfeer
om zo'n eerste elftal heen. Na het
eerste gesprek bleek al duidelijk dat
onze filosofieën bij elkaar pasten en
zodoende benik hier nu trainer.

Waarom benje überhaupt trainer
geworden?

Trainer worden kiesje niet. Ik was 31
jaar toen ik voor de zoveelste keer
mijn enkelbanden inscheurde en be-
sloot om te stoppen met voetbal
Maar op een gegeven moment ga je
de trainingsavonden missen, de om-
gang met mensen en op een gege-
ven moment kreeg ik de vraag of ik
misschien niet wat met de jeugd zou
willen doen. Ik heb dat toen gedaan
en dat beviel erg goed. Het moetje
natuurlijk ook wel liggen om zoiets te
gaan doen, dus een enige vorm van
aanleg moet aanwezig zijn. Daama
ontwikkel je je verder door verschil
lende cursussen en ben toen door-
gegroeid bij WVC. Communicatieve
vaardigheden, tactisch denken, hoe
krijg ik evenwicht in mijn elftal? Dat
zijn de dingen die mij erg boeien in
dit vak. Ik denk datik ook goed bij
ZVCpas, omdat ik me tussen en met
‘de mensen van een club wil bewe-
gen.

Wat voor type trainer ben je?

Ik ben een ambitieus trainer. Met cf
kaar streven we een doel na en daar
moet je dan ook volledig voor gaan.
Ik ben geen opbouwtrainer; ik ben
meer een trainer die het maximale

PIOT Oktober 2004pag4

rendement uit spelers en een groep
wil halen. Op hetjuiste moment tac-
tische beslissingen nemen om zo
optimaal resultaat te halen. ZVC zou
een goede 3e klasser kunnen worden,
omdater een goede basis staat(met
dank aan Theo Hulshof die een prima
basis heeft neergezet). Ook bij de
jeugd zijn ze goed bezig. De eerste
aanwas komt eraan en een aantal
jonge jongens hebbende hele voor-
bereiding al meegemaakt.
Ik ben ook geen trainer die zomaar
gaat: Voel ik me prettig, wilikgraag
blijven, maar de chemie tussen groep
en trainer moetwel blijven bestaan.

Doorwie laat je je leiden bij het
‘maken van keuzes voorwat betreft

overleg), maarde uiteindelijke beslis-
sing is van mij.
Ik ben ook wel iemand van duellisme,
maar meestal win ik wel: ik heb een
eigen mening over hoe ik het wil zi
‘maar nogmaals discussie mag altijd.
Mijn mening is niet altijd heilig en
“heilige huisjes" ben ik sowieso geen
voorstander van.

Hoe ga je om metconflicten?

Ik hou een open gesprek met di
gene. Ik heb dan ook een hekel aan
zwervende gesprekken in de kleed-
kamer of kantine. Als je ergens mee
zit kom je bij mij en we praten het
binnenskamer uit. Ook op min werk
heb ik er veel mee te maken. Ik ben
zelf vrij direct en niet iedereen kan



daar even goed tegen, maar

ik
wil

daar wel openheid over hebben van
spelers. Tochkan ik me ook best in-
even in bepaalde dingen. Autoritair
werkt niet, eerlijk en helder zijn wel

Wie is je grote voorbeeld?

Mijn grate voorbeeldis Jan Kemkens.
Hij had voor die tijd goede oefenstof.
Hij dacht altijd vanuit wedstrijd-
situaties en daar baseerde hij zijn trai-
ningen op. Dat zie je bij mij ook wel
terug. Veel metbal enalles moet wel
een doel hebben. Waar jezelf als spe-
ler een hekel aan hadgebruik je ook
niet snel in je eigen trainingen.
Landelijk is mijn grote voorbeeld
Johan Cruijf: Technisch goed en tac-
tisch briljant

Wat zijn de minder leuke dingen
van het trainer:
Minder leuke dingen zijn dat het toch
wel veel tijd kost. Je bent per week
toch al gauw 20-25 uur bezig met het
vak. Ik bereid per dag de trainingen
voor, je hebt contacten met de trai-
ner van het tweede, met je leider en
probeert je inte leven in de club door
op zaterdag naar de A-jeugd en op
zondagmorgen naar het tweede elf-
tal te gaan kijken. Verder ben ik ook
nog scheidsrechter geworden. Mijn
gezin schiet er zo wel eens bij in
Watik verder nog een minpunt vind
is, je kunt nog zo je best doen, er al-
les voor doen en laten om een zo
goed mogelijk resultaat neer te zet-
ten, er zijn altijd wel mensen die het
niet kunnen zien en dandoel ik met
name de pers. Even een voorbeeldje:
De huidige trainer van WVC, Peter

Jansen, werd laatst nog genadeloos
afgeslacht door de Gelderlander. Ik

vind de sportredactie van de
Gelderlander sowieso sensatie-
joumalistiek.

Welk tactisch concept ambieer je
het liefst?

Het liefst speel ik 4-3-3. Je hebt dan
een optimale veldbezetting enje kunt
overal driehoekjes maken. Dit vergt
wel een goede techniek van je spe:
lers: Ze moeten anders lopenen den-
ken, ze spelenin een kleinere ruimte,
maar hetis hetbest begrijpbare spe!-
systeem enje hoeft geen tegenstan-
ders meer over te nemen.

Waarom is dit niet gelukt met
RKZVC 1?

Niet geluktis een te groteuitspraak.
We waren best aardig op weg, maar
er zijn ook afspraken gemaakt. ZVC
‘moetdit jaar voor de prijzen gaan enals de compstitiestart dichtbij komt
en het loopt nog niet zo alsjj het wil,
moetje een keuze maken. Of je zet
het nieuwe systeem voort, of je gaat
terug naarhet systeem wathet elftal
al jaren gespeeld heeft. Ik heb een
analyse gemaakt en toen besloten
weer terug te vallen op 4-4-2. Ik heb
daar wel een kleine aanpassing in
gemaakt. Het was altijd zo dat ze
speelden met 2 spitsen en de
middenvelders speelden in een ruit.

Nu spelen de middenvelders naast
elkaar. Dat houdt in datje soms met
wel4 spitsen speelt. Het spel dat ZVC
al jaren speelt is verzorgd en tech-
nisch goed, maarze scoorden te
weinig. Nu heb je mensen aan dezij
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kant met een goede voorzet(zo hoe-
ven de spitsen minder te open) en 2
goede centrale middenvelders. Van-
uit de verdediging moet er gescoord
worden. De omschakeling van ver-
dediging naar aanvalis hierbij ook erg
belangrijk. We proberen nu ook zo-
veel mogelijk pressie te zetten en
vooruit te voetballen.

Hoe berei
wedstrijd?

je je team voor op een

Ik laat me informeren door collega
trainers en heb ook informatie uit het
verleden. In principe gaan we uit van
onze eigen kracht. Ik pas me nooit
aan een tegenstander aan. Ik wil wel
altijd rugdekking hebben. Speelt de
tegenstanders met 2 spitsen speel ik
met 3 verdedigers; zijn het 3 spitsen,
wordenhet 4 verdedigers.
Verder heb ik ook al het nodige ge-
zien op de zaterdagen i.v.m. de ker-
missen die her en der waren. Indî
duele dingen die je opvallen vertelje
je spelers. Ik probeer de spelers ook
zo opte leiden dat ze zich vanzelf
aanpassen aande formatie van de
tegenstander.

Voorde wedstrijd houd ik een bespre-
ing van 15 minuten(herhalen,

standaardsituaties doorspreken) en
daarnais de trainer van de groep at.
Ik observeer natuurlijk wel de war-
ming-up, want er kunnenaltijd on-
voorziene dingen gebeuren. Na de
warming-up nog even 5 minuten in
de kleedkamer en dan kan ik er niets
meeraandoen
We horen je ook wei
wedstrijd...

ig tijdens een
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Het werk zit in de voorbereiding. Het
heeft geen zin om alles na te
coachen. Uit eigen ervaring luisterde
ik er ooknooit naar. Ik ben wel fe! op
verslapping, maardat wordt dan even
kort aangehaald.
Verder ben ik ook bloedanatiek en
laat me geen kaas van het brood
eten. Een voorbeeld was de wedstrijd
tegen VIOD. Als er bij hen eenbles-
sure was, schopten wij de bal uit. Als
dat andersom dan niet gebeurt, kan
ik erg fel worden.

Kun je kwaad worden?

Als je goed met degroep bezig bent
en alles gemotiveerd hebt in de week
ervoor hoeft het niet nodig zijn. Ik

houd meer van zelf-correctie; het
team moet het zelf willen.

Wat zijn de sterke en zwakke pun-
ten van de huidige selectie?

Hetsterke punt van ZVC is het col-
lectief. Zowel de jongens in het veld
als de jongens die wissel zitten zijn
scherp. Er is niemand die verzaakt,
de gedrevenheid is geweldig en ze
gaan er altijd voor. Ook de combina-
tie ervaring en jong is een sterk punt
van deze selectie.
Wat wel beter kanis het tactisch over-
zicht in een wedstrijd. Ook het
temporiseren kan nog beter. En wat
ik ook mis bij deze jongens is de cou-
rage: Ze mogen best trotser zijn op
hun eigen kunnen. De uitstraling moet
beter: het moet allemaal geslepener
en uitgekookter worden en natuurlijk
moet het scorend vermogen omhoog.ee
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+ theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent tel. 0544-351939
06 - 53933054



Welke spelers maken momenteel
de grootste progressie door?

Ik denk dat Danny(de keeper) het
heel goed doet en ook de jeugd kan
zich langzamerhand al metenmethet
eerste. Ik kan nog wel meer namen
noemen, maar ik denk dat het hele
team zich aan het opkrikkenis n

een ander niveau.

De verwachtingen zijn(op grond
van het recente verleden) hoogge-
spannen.Is dit terecht?

Ja, vind ik wel. Met deze spelers-
groep moeten we bij de eerste 3 kun
nen eindigen en zo minimaal
nacompetitie spelen. We willen zo
lang mogelijk meedoen om promotie
in cen mooie en spannende compe-
tte.
Wie wordt kampioen en wie degra-
deert er?

Kampioenskandidaten zijn in mijn
ogen Silvolde, RKZVC en WVG.

De degradanten worden AD en
Reunie en de rest is gewoon lastig
om tegen te voetballen.

Hoe train je?

Ik train in schema's met veel aan-
dacht voor het fysieke vermogen.
Spelers moeten sneller en wendbaar
der worden en dingen achter elkaar
langer kunnen volhouden. Ik heb dit
uit eigen ervaring toegepast en door
deze manier van trainen krijg je min-
der blessures. Er wordt tegenwoor
dig sowieso veel nagedacht over de

echte voetbalconditie en hoe je die
het best kunt verkrijgen.
Ik train ookveelop technieken tac:

tiek. Bij techniek moet je denken aan
passen, trappen en aannemen. Bij

tactische trainingen poog ik een te-
genstander na te bootsen in een
partijspel. Als er zich bepaalde din-
gen voordoen leg ik het spel stel in

probeer uitleg te geven. Dit waren ze
niet gewend in Zieuwent
Verder ben ik

een
enthousiaste tral-

ner. We werken veel af, er zijn veel
partijvormen. Je moet ook doen wat
de spelers leuk vinden. Er moet
tempo in een training zitten en ple-
zieris natuurlijk erg belangrijk

Aan wie leg je verantwoording af?

Ten eerste aan mezelf. Ik kijk altijd in
de spiegel naarhoe dingen beter kun-
nen.
‘Ten tweede aan het bestuur en de TC;
ik heb ook gevraagd om ongeveer 1

keerin de 3 maanden een evaluatie
te houden over hoe het gaat.
Ook heb ik een gesprek met de
supportersvereniging gehad. We
hebben een avond afgesproken dat
we methet team en de supporters
een gezellig samenzijn hebben. Op
de donderdag heb ik natuurlijk con-
tact met Jan Wisselink en op zondag
nade wedstrijd g2 ik ook altijd even
bij de vaste supporters aan tafel zit-
ten om evenna te praten

Heb je invloed op het beleid van
de vereniging?

Opdit moment niet. Ik wil eerst het
1e op de rit hebben. Ik heb wel de
toezegging gedaan, mochten ertech-
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nische vragen zijn, ze altijd advies
bij me kunnen krijgen. Ik hoop op de
korte termijn hier wel iets in kunnen
te betekenen. Als de club het vraagt
ben ik altijd bereid hier iets in te doen.
Ik zie genoeg.

Ben je een verenigingsmens of
speelt het belang van jezelf en/of
het 1e elftal de boventoon?

Ik ben wel een verenigingsmens en
ben absoluut geen broodtrainer. Ik wil
me lekker en thuis voelen bij een
club. Ambitie is daarbij wel degelijk
belangrijk en ook de voorzieningen
voorhet 1e elftal moeten wel goed
zijn(Een paar weken terugis er nog
een tweede loopgoal bijgekomen).

Waar ligt de grens tussen willen
‚en moeten winnen?

Dat verandert als je trainer bent. Je
wilt ontzettend graag winnen, maar
moeten..? Ik maak me erniet zo druk
meer over, heb een leuk gezin. Het
is geen wereldzaak als je eenkeer
verliest. Je moet kunnen relativeren.
Na de wedstrijd tegen VIOD was ik
een half uur ziek, maar daarnais het
ook over. Vroeger konik daar dagen
wakker van liggen.
Wat heb je liever: Een saaie wed-
strijd met 0-0 gelijkspelen of in een
zinderende hoogstaande wedstrijd
met 3-4 verliezen?

Ik kies voor het tweede. Ik zou er wel
doodziek van zijn, maar ik zou wel
een garantie hebben dat we de pun-
ten later halen. We zijn er tenslotte
ookvoor vermaak, maar ik heb wel
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een bloedhekel aanverliezen.
Een uitspraak: Een trainer is voor
95% een veredelde haptonoom,
maatschappelijk werker, crisis
manager en psychotherapeut en
maar voor 5% voetbalkenner.

Dat percentage moet je volgens mij
omdraaien. Ik verdiep me niet hele-
maal inde mens achter de
voetballer(zou misschien wel moe-
ten), maar ik ben wel sociaal hoor.
Als iemand bijv. vader wordt schenk
ik er natuurlijk wel aandacht aan
Toch benik meer een rationeel mens.
Ik heb ook mensen om me heendie
de andere dingen wel zien of opval-
len. Ton Lawant is daar een mooi
voorbeeld van. De meeste jongens
liggen wel eens bij hem op de bank
‚en dan wordt er niet alleen over voet-
bal gepraat. Als ik dan bepaalde za-
ken van Ton hoorhouik er ook reke-
ning mee. Het is ook onmogelijk om
alles zelf te zien. Ik ben er dan ook
niet bewust mee bezig(al probeer ik
hetwel). Een chemie tussen groep
en trainer moet ontstaan en die kun
je niet planmatig maken.

Nog een uitspraak: De trainer
eindverantwoordelijk. Als de resul-
taten tegenvallen moetzijn kop
rollen.

Ja, voor het eindresultaat ben jij ver-
antwoordelijk. Tuurlijk, je kunt een
keer pechhebben, je kunt eenaan-
tal blessures hebben, maaralsje het
materiaal hebt en je stelt van te vo-

ren doelen die je dan uiteindelijk niet
waar maakt, dan moet je als trainer
opstappen.



Tot slot; wat wil je nog benoemen of kwijt?

In de korte tijd dat ik hier ben, ben ik me enorm thuis gaan voelen bij deze
vereniging. Ik hoop natuurlijk ook at ik wat bij kan dragen ophet sportieve
Vlak enals laatste hoop ik echt dat ik nog meer mensen kan bewegen om op
zondagmiddag(14.30 uur) te komen kijken!

Bert, hartstikke bedankt voor dit interview en veel succes gewenst met het
te elftal van RKZVC.

De redactie
HW en MKToSt.Therestaschool

Hallo oud-leerlingen en oud-leer-
krachten van de St.Theresiaschool
te Mariënvelde.
De eerste foto's en adressenzijn bin-
nen. De reünie komt steedsdichter
bij. Er moet nog veel werk verzet
worden. Daarom willen wij op kort
termijn de uitnodigingen rondsturen.
Daarvoor hebben we julie adressen
nodig (je broers en zussen, ooms en
tantes en andere bekenden die hier
op school hebben gezeten). Lever

deze dus zo spoedig mogelijk in bij
het onderstaande adres, mailen mag

ook. A.u.b. vermelden jul-
lie naam,nieuwe adres en geboor-
tedatum event. bijnaam en oude
adres.
Voorhet jubileum(boekje?) zijn we op
zoek naar jullie klassenfoto's. Lever
deze dus ook zo snel mogelijk in.
Uiteraard krijgen julle deze na afloop
terug.
Bedankt, en tot op de reünie op 05-
05-05.
De jubileumcommissie
p.a. Edith Bokkers-Heutinck (Tölder)
Past. Deperinkweg 8
7263 SC Mariënvelde
e.bokkers-heutinck@comveeweb.nl
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Het feestelijk jaar.

Op zondag 29 augustus werd het 75
jarig bestaan van de Harmonie
Zieuwent- Mariënvelde gevierd. Het
begon met een viering in de kerk,
waarbij medewerking gevraagd werd
aan het dames- en herenkooren het
jongerenkoor.
Om 10.00 uur stond ik, lid van het
jongerenkoor, gereed op het koor, om
samen met "de dames en dekeals”
een feestelijk repertoire te zingen
Met z'n allen hadden we een prima
uitzicht op de Harmonie die een ge-
weldige muziek liet horen (ook alis
nu, na75 jaar "het zwakke geslacht”
in de meerderheid)

jaa!

Na de viering werd iedereen naar
buiten geroepen door Gaston, Mas-
ter of Ceremonies, Gerard Slot, om
het vaandel te huldigen.
Met Harmonie, dames- en herenkoor
en jongerenkoor gingen we daarna
lunchen bij "de Herberg”. De twee
jubilarissen, Mientje Boomgaars en
Jozef Spieker, werden in het zonne-
tje gezet. Zij mochten, tussende soep
met ballen door, "hun Kevelaar-lied"
ten gehore brengen. Ik vond het een
genot om te horen en zou zeggen,
ga zo door.
De lunch werd een gezellige en ge-
slaagde afsluiting van de ochtend
Maar er wordt nog meer gefeest
Op dit moment wordt er flink geoe-
fend voor de Night of Zöwent, die zal
plaatsvinden op 12 en13 november.
Volgens mij wordt dit een ware hap-
pening!
Ik hoop voor de Harmonie op een
geslaagde afsluiting van het feeste-
lijk jaar en dat we nog vaak mogen
samenwerken.

ENAwu 4
EVENEMENTENAGENDA

|
Woensdag 27 okt. 20.00 uur:

Uiterlijk inleveren Kopie
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Dames-en Herensalon
” J, “

Harrevetdsoweg 12 d- Zouwent
TZ 0544 362391 42 ——-Openingstijden:

L Tinedag Vn vrijdag: 830 18.0 wu Zenda 800 14.00 wir

Het beste vlees
SN komt van uw slager

® AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

612) H. BEERTEN en Zn.
TEVENSVERZORGENWJA NE ZieuwentNg Telefoon 0544 - 351205

Garage
Kolkman VOF

Drukkerij Westerlaan

va Meer de Walcheren 1 Alle reparaties, APK.2-Keuring,

ò
Roetmeting & Verkoop

Telefoon 0544 3

Fax 0543 37625
Zieuwentseweg 44

varraker western nl EG EE AEaeereeee Tel, 0544 351603
. . - . . Fax 0544 352075—



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Vraag vrijblijvend informatie over
‘Indoor activiteiten: tennis, squash, het huren van
(deelsporthal, Xtreme bowling, midgetgolf
handboogschieen, darten. reuzesjoclen
Outdoor activiteiten: golf, kickoiken (volw. steps),

of fietstochtkanovaren, quadrijden, huifkartoci dy
Schrik je rot tocht 3 NTEUWII Body Step
Kinderarrangementen: diverse arrangementen Fitness en cordio

BPM (indoor cycling)
Feestlokgties: Budo en kidsoerobie
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Sportcafé, terras

Tedere ochtend kinderopvang
Sourey Center entertainment:
Sourcys Top Feart
Goey: Bende speienacherhoeks Speuikol
Tripple SP Ex

Zonnebanken« efus! Gratis gebruk zauna en
Gee Soni

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

Goey Center Zegenijk 3e 713615 Ziegeel (0544) 322 22 waw rcyeentenl nfoOcowtyenernl



Waarom?

Ik zit nog even wat na te praten in de
kantine van het Sourcy center, tikt er
iemand op je schouder meteen Piot
in de handen.
Wil je even voorde volgende Piot
uitgave hier iets voor op schrijven.
Je zegt dan niet direct nee, maarje
vraagt je af: waarom ik?

Want iedereen binnen de handbal-
sport kent mij inmiddels toch?Ik zit
toch al 30 jaar in de handbalsport,
waarvan 14 jaarals trainer en han:
teeral bijna 25 jaar de fluit
Zolang het nog leuk is enik draai nog
in de top mee, zal ik dít blijven doen.
Een klein beetje gek moet je wel zijn,
want het vergt erg veel tjd voor een
wedstrijdje fluiten. Voor mij is dit een
prima aanvulling binnen de handbal-
sport.

Maar dan ineens staat de voorzitter
voor de deur met de vraag ofhet niet
iets voor mij is om de dames van
Pacelli 2 te gaan trainen. Hij over
donderde mij daarmee. Mijn eerste
reactie waseigenlijk nee want je moet
iemand zoekendie ook bij de wed-
strijden aanwezig kan zijn. Trouwens
mijn meeste trainingsspullen had ik

allang in de prullenbak gegooid. De
voorzitter bleef rustig en zei dat hij
over een paar weken wel weer terug
kwam. Inderdaad na een maand heb
ik toch toegezegd omte trainer te
worden van dames 2.

Waarom doeje dit? Omdat de vere-
niging in nood zit, omdat je het
handbalspel zelf nog leuk vindt ofis
het een nieuwe uitdaging? Is het met
de gedachte als in de toekomst het
fluiten minder wordt dan hebik toch
nog weer iets om mee verder te gaan.
Of is het omdat er ookin deze sport
een tekort aan handbaltraïners is. Het
juiste antwoord moet ik schuldig blij
ven maar toegegeven een klein
beetje clubliefde is het wel.

Het is nu nog vroeg in het seizoen
maar dat ik samen met de vereniging
en dames2 een prettig handbaljaar
beleef daar twijfelik niet aanen als
dan de doelstelling nog wordt gehaald
(handhaving in de tweedeklas) dan

is het een geslaagd seizoen.

Tonnie Krabbenborg
Trainer dames 2
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rrorieiscnets [schets
_ Profielschets Pae”ofielschets profie!

Meest favoriete sport: Handbal, en voetbal om naar te kijken.

Minst favoriete sport: Allerlei soorten vechtsporten.

# &
Mooiste sportherinnering: Het vampaa, de 3e divisie met

Dames 1. €

GASLekkerste eten: Alles warfnetehobdja'te maken heeftmn
d& ì

Favoriete sportman/sportvrouw: Leontien van Moorsel. Ontzettend
knap hoe zij na‘haar anorexia toch weerte-
rugkwam aan de top en op Olympische Spe:
len op diverse onderdelen goud won.
Wat Pacelli betref bewondering voor die
pefsonen die van ver
‘Komen (Apeldoom/Enschede/Arnhem) om
tÓch(te trainen en diensten ruilen om te kun-

nenspelen.
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Siebert & Wassink

Siebert & Wassink is de Bent u op zoek naareen interessante baan
specialist op het gebied van|op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
werving & selectie op MBO
‚en HBO niveau in Oost
Nederland.

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

info@siebert-wassink.nl

Kijk naar ons vacatureaanbod op:

eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair?

www.siebert-wassink.nl
Twente: Achterhoek

AigerstioekAatena James Wats 102
7521 AB Enschede 7131 ME Leftenvoorde
Tei 053 2803550 Tet 0544 352743

Fac053- 2803585 Fac OB44 362748

£&&5
ROMEO DELTA
MuLTIMEDIA 8v

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

Zl
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 - 352237



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

[onsamsane CONTACTPERSOON ADRES POSTCooE oonmAATs TELEFOON

[eaamitonverengng ten Bas De Hare 7I36MK Zieuwent 35178
atjamwer Kevelder © Werega Mddachtensraats 7131GE Lihteoorde 370185

iegoclb Zieuwent (BCZ) Fi va Ven Curilsraatt2  7138MB Zeuwert 351398

suumer ruutoseueg Hedwig Hunk  RuurosewegisA  71G6MC Zieuwent 352029

uuter Sprenkeisemook © Hummenk Schoppenwegta  TI3GKH Zomert 351797

euurer 'Hoencerboom VeronieGebbinek  Dorpssraat& TI36LK Zomert 3523

[guur koveder A Kolman Zeuwensevegto 7136LC Ziemer 351590

[peur Zegen P klenGoldenik Bedels? T261RZ Rare 05734910
[cnartze Pastorie Dorpsstraat 41 7I36LG Ziemwent 351232
[oames gym A Spekschoor  Klewestaatss  7IG6LP Zieuwent 352122

leneo. M 1e Boler Helerweg& 7136KS Zieuwent 52256
Feeetcommiazie B Elschot Romborsteriijk2o  TISEKW Zouwent

Foto meto A Storder Oude Aalenseweg27 7131 ZC  Lentemvoorde
|axv. F Harbers Stoteler DorpssraatteA  TI36LK Zieuwent

\eezondneidecennam GER Vosters Dopsstaats7 7IG6LJ Zieuwent

\aymetub games B Roueborst zieuwensowegss 7136LC Zeer
ranaver Pace Poa er Bogt tmenworer2 714198 Groene
armenie Zieuwent AngeaBeeten  Auslosenegts  7I36MC Zieuwent

longtederanseGide)  Danälaten Have  Hemmeesik? 7137RB Uevelde

luongerenkoorzieuwent  ActicWoperis DeWaaresets  7IG6LT Zieuwent

|kso BlexGrotennuis  Kunnerg 10 7263 RD Maiëmekde

|caratect au cme Gus Rindors Larkosttan 18 7132CS Litenveorde  37492E

kiorsehieker De Kemmele 5 Papenborg WigendikE 7263 RH Maiënvelde 951552

ro. Blageschaar  Schaameg2a TI34PK Vragender 05452012
otusgroep PeraBouwhuis  Beuzenes 17 T101W Winterswijk 0543523951

\Lourdeswerk Bv Mw Wopereis ZegendijkS TIGEKR Ziemer: 351374

luis lett zie He Mer) Ema Kamebeek  Verdelngenegs  7263SR Marömede 352352
nes Lever Damsiching Mevr Aouwhorst De Haaro 6 7136MG Ziewent 351956
losdeaadBasieschool  S Jansen-tentave Grensmeg á TIGEKN zieuwent 352389
[ouineigkurdigever "Zuwenr HarySpekschoor Dr Afönstraati6  7131XM Uentenvoorde 372688

[Paroeiebestur Zieuwent Pastorie Dorpestraat #1 7IJ6LG Zieuwent 12
Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldse



IEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES 60 209 2004)

[onGamsaTE CouaCTeERSDOn ADRES POEICoDE woonraare TELEFOON]

[peas enor Zieuwensewegss  TIJ6LA  Zieowent 351890|
Ponyeub"De Schansnters: Mevr Groes Schurinkweg s 7IG5KJ  Hareveld 3s1510|

[ner ZewenHareeas 1 ongie Wetrsstss  TIZGCE Bedoeon 05034623
[exzve Jore Wassink Do Hao £ 7IG6MJ Zieuwent 3se810|
[aoe Kras Fransheunck  Rodersnegd TIG6KK Zieuwent 351430|
[sieeoo Jan Pieter Kuenenger Grutostraat 7 7132DC tihtenvorde 379440
|eching raten Marike Engelen Dorpsstraat st 713616 Ziewent 35198|
[seringHepende Hand Mew Bekken  Weronliedstraag 71382 Zieuwent 351461
|stening veugeraaat Andretemolder De Steege 8 7136MP Zieuwent 351429

sering Kerkepaden Moleman Oorestaat 32 TIJELM Zieuwent 351598}

|stertng PaasPop Mb Woperes  Mamevekdsenega 7136 LW Zieuwent 351964|
|stertng Paasvear AichardSpexgeor Reindersmeg 7 7IG6KE Zieuwent  0025127550|

Ístentngspeereorienng Annelies Ankond  Zeuwentseweg JA 71361 Zieuwent 351295
[stentng zeaDaG Veandevd Pate  Dorpsstaat 6! 7i36LH euwe 35184)
|scnieororigingZieuwent A Papen De aare 32 7136 MK Zeuwoe 351970
|senuterjSt Sebastiaan A Stoler KurneriS 7263 BM Marienvelde 351818)

|senoocomiese RK TheaWeporeis RuslosouegS'a  7136MC Zieuwent 352544)

sporraageontsepersoon A Rouhorst Rustoseweg2s  TISGMD Zeuwent 351294
sponsoundelng zeuwent A Rounhorst Zegen16% 713615 Zieuwent

Tafeennisver Sagraardg  E Moonderboom De Stesge 71 7136 MN Zieuwent

ennisverenigng zrv Theissen AMoleranetG  7136MS Ziwrert
[ronsolver SemperAvani  MaronEekeider  Dopsstaat&yA  TIGBLJ Zieuwent

roureub veloe CasperteBrake  Groening25 TIS2ED Lichemwoorde

\veteybaverenigngTONP Pera Klein Goldewijk de Maare 75 7186 MG Zieorert
vvz Mow.RSpexgoor  Reindorsiog7 TISGKE Zieorert

\weizinsraadcontaeiperscon Mevr Vestas Oopestaat 87 7136LJ  Zeorert

|zaatvoetaz vz FuedDondeninkel Vogelkerssraar2G  7182CD Lihlenvoorde

| eerwoonx B Hushot ZieuwensenegsyA TISGLA  Ziowwent

ziet Bang WiraKolkman Ziewensewegao _7136LC Ziewont
|zonnetioem De Moo Heuinck Bodersuega'n __7136KX Zieuwent

g39, 7136 LWZieuwent of email h.wopereis@chello.nl



|= aOENEVa. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

HAS
HELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@> 0544 - 352290

5



Ê
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N

Welk TV-programma moet er
onmiddellijk van de buis: Willibrord Freguin (maar die is al weg) en |

Breekijzer. Wat een a-sociale figuren.

Beste boek/schrijver: "Verscheurd doorhet verleden" van Judith
MoNaught.

The Shawshank Redemption (en alle films

met Richard Gere. zwijmel, zwijmel).

Politieke kleur: Een beetje in het midden.

Beste Nederlandstalige lied: Pastorale van Ramses Shaffy.

Meest afschuwelijke cadeau
datjeooitkreeg:  / { Schelpen-sieradendoosje van mijn

[Schoonmoeder Ik durfde niet te zeggen dat
[J\ ikìtetontzettend kitscherig vond.dfJiGrootste miskoop:  Ròde Volkswagen Polo.

Omscholen tot: Efälëurof styliste.

Favoriete vervoermiddel: De auto {géen Polo!)

Tent opzettení Voor de cultuur: Mexico
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Voorde natuur: Canada, Zuid-Afrika.

Voorde kinderen: Gewoon Nederland.

Benje wel eens aangehouden
door de politi Ja. Gordelcontrole. Gelukkig had ik hem om

‚en mocht doorrijden.

Hekel aan mensen di Zich beter voordoen dan ze zijn.

Uit bed te halen voor: Alleen alsde kinderen huilen. anders laat
mij aub liggen.

Waar droom je over: Heel cliché: met mijn gezin gezond oud
worden

Wanneer was je voor het
laatst bang: Tijdens de tinke onwersbui met windstoten

afgelopen £gmern ize vouwwagen op de
camping /ondgr eeh grote eik

p
Wat denk je als je in de
spiegel kijkt: Wateen wallen. ik moet toch eens eerder

naar bed géan

Welke zin of welk woord
gebuik je te veel: “Zit niëf te zeuren”.
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens derust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

|

#7’ Tan: De -351607

toomhen,
Afbouw

ERN [ Tegelwerkorg O.a. BadkamerNE = KeukenSS Plavuizenomeen* CATERING van salades, = :me [{ Sierbestrating
ENE* BARBECUE binnen’ en buitenEENTEE)On

Adres:
Dorpstraat 30a

7136LL Zieuwent

Telefoon: Fax
0544-352320 0544-352557



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

= Wijverzorgen al uw loon: en grondwerkzaamheden, bestrafing en soopwerk.
+ Gespecialiseerd ophet gebied van Kauwverzorgingsboxon,

gereedschappen en veescheermachines.
+ Sipen van messen terwijl u wacht.
« Officieel dedler ME en Zetor tractoren.

Teefoon Harmeies 0546-372415OPA: Zoeren 0544 361528GE
ELUMEN

VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

ne new Sl

KAPSALON HeÊn
)

DORPSSTRAAT. 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
‘%g tuinaanleg tuinonderhoua tuinide

tuinonderhoud tuinideeón tuinaanleg
tuinideeën tuincamleg tuinonderhoug

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Wie zouje nog willen
ontmoeten? Maxima en Willem-Alexander, lijkt me een

leuk ste!

Wat zou je geen tweede keer
doen: Oefenen voor de Vierdaagse van Nijmegen

‚en 2 maanden ervoor mijn been breken. Voor
niets geoefend!

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Spontaan, eigenwijs, bitcherig, creatief,
behulpzaam.

De redactie (CE)
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Op zondag 28 augustus verzorgde, de in Doetinchem woonachtige, interna:
tonaal topvolleybakfrainer Pierre Mathieu een jeugdelinic in het Sourcy Center
in Zieuwent. De drie partnerverenigingen KSH , Marvo 76 en TOHP organi-
seerde deze speciale training voor de eigen jeugdleden.
Ongeveer 90 kinderen van de drie verenigingen deden mee. Van TOHP de-
den er ruim dertig jeugdleden mee. Omdat training geven aan 90 kinderen,
van verschillend niveau, onmogelijk is was de groep opgesplitst en tweeën.
De eerste groep speelt op niveau 2, 3 en 4, zij spelen circulatie volleybal en
mogen de bal nog vangen. Bij circulatie volleybal gaat het erom dat de kin-
deren leren gooien, vangen en de balbaan leren herkennen. De
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tweede groep speelt op niveau 6, datis nog op een klein veld enniveau B enC.zij vangen niet meer en maar spelen het volleybal-spel op het officiële volleybalveld.
De drculatie volleyballerijes waren het eerst aan de beurt om 12uur. Ze kregen training op drie kleine veldjes door cen gedrevenPierre Mathieu die het tempo er goed wist in te houden. Hij wonder geen doekjes om: "Zitten in een sporthal doeje niet.” Toch kwamhij niet streng over op de kinderen omdat hij de training met humor
wistte brengen. "Als ik wat zeg luisteren jullie enik weet datik nietzo knap ben maar julie kijken mij aan.” Gelukkig had hij de beschikking over een head-set waardoor hij goed verstaanbaar was

voorde kinderen maar ook
voor het publiek. Veel ouders
bleven om te kijken naar de
verrichtingen van hun kinde-
ren. Maar ook enkele trainers
uit de Achterhoek zaten met
blocnote klaar om tips en 0e-
feningen op te schrijven.
Dat er een toptrainer aan het
werk was, bleekal meteen tij
dens het warm spelen. Pierre
Mathieu begon met een sim-
pele oefening voor de kinde-
ren (op drie veldjes), het over
het net gooien van de bal enSS achteraan je rije aan sluiten. |Al gauw legde hij het de oefening stil. Hij wees de kinderen eropdatje nooit, maar dan ook nooit, met je rug naarhet net mag staanof lopen bij volleybal, omdat je dan de bal niet meer ziet. DUST Ìmoesten de kinderen achterwaarts terug bewegen om achteraan Îte sluiten in hun

groepje. Tijdens de
anderhalf uur du-
rende training kwam
Pierre steeds weer

t zulke kleine aan-
wijzingen die van
groot belangzijn tij
dens het volleyballen.
Ook de hulptrainers
van KSH, Marvo 76
en TOHP die hij tot
zijn beschikking had
gaf hij steeds weer
kleine tips waar ze

PIOT Oktober 2004



‘hun voordeel mee kunnen doen bij hun eigen trai j

Het was geweldig om te zien hoe hij een eenvoudige begin
oefening uitbouwde tot een oefening waarin de kinderen op
het laatst een ba! moesten opslaan, vangen, spelen en ver-
dedigen op hun eigen ni
veau
Pierre Mathieu stimuleerde
de kinderen door applaus
voor ze te vragen. Hij liet
ze tien keer een bal over-
spelen zonder dat die de
grond raakt, het veld dathet
snelst klaar was kreeg de
gouden medaille. De Olym-
pische spelen waren op dat
moment in volle gang. Maar
ook de andere twee velden
stimuleerde hij om niet te
stoppen metde oefening
want zilver en brons moes-
ten ook nog verdeeld worden.
Ook bij de oudere kinderen die om twee uur aan de beurt
waren wist Pierre Mathieu ze te boeien en te simuleren bij

hun volleybal verrichtingen. Het fanatisme en enthousiasme
dat ze ten toon spreiden zei genoeg.
Voor Pierre Mathieu die na 32 jaar trainerschap ongeveer op
de automatische piloot trainingen op zijn computer in elkaar
draait was deze clinic toch nog een uitdaging. "Aangezien ik
normaal gesproken met topspeelsters werk, was het voor mi

juist de uitdaging om die kinderen enkele basisprincipes van
volleybal op zo'n aantrekkelijk mogelijke manier aan te bie-
den. Ik moest de verschillende niveaus eerst goed inschatten
en daarna veel improviseren en corrigeren. Maar ik vond het
leuk om me eenste verdiepen in het circulatie volleybal, een
hele ervaring!” wasPierre's reactie naderhand.
Na afloop was er voor alle deelnemertjes een herinnerings-
medaille, een bewijs van deelname, een trendy rugtas, een
gesigneerde foto van Pierre Mathieu en ook nog een ijsje.

Dat de kinderen genoten hadden bewees de reactie van Jill

Klein Goldewijk: "Het was heel leuken ik ben nog lang niet
moe.” Zij wilde nog wel weer terug de zaal in. Ookde trots

waarmee de kinderen hun medaille aan de ouders lieten zien

getuigden van een zeer geslaagde middag.
De organisatie van de clinic kan tevreden zijn, het was een
geweldig initiatief van de drie verenigingen die zeker voor
herhaling vatbaar ís.



We OOP speciaalzaakin:
&

* tuinartikelen
+ diervoeders & dj

dierbenodigdheden
* ijzerwaren &

geaischippan Welkoop Zieuwent
+ agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30

4
7136 LR Zieuwent

* werkkleding € schoeisel Telefoon: 0543 351221

Bloemsierkunst „ERN,
Open: Di Vm. 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 0544 352372

AsteSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN JEUWE‚NT=>



o Biekenuerwoer
Partteuliere Biekenvenuer

cpauerwoerOEOfS: eeTAXI 0544 -35 14 16 Trou | Raa
Fox0s44 352166 TrackttaaZieuwentsoweg 67 7136 LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoopen reparaties
van merkauto’s=bgg. 951601

Waalderweg 12a

A A (T)
VOORAL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

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

Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel - Masita - VikingSEEN:



PIERRE MATHIEU WEET
JEUGD TE BOEIEN TIJDENS
VOLLEYBALGLINIC

ZIEUWENT
Afgelopen zondag 28 augustus verzorgde, de in Doetinchem woonachtige,
internationaal topvolleybaltrainer Pierre Mathieu een jeugdcinic in het Sourcy
Center in Zieuwent. De drie partnerverenigingen KSH (Harreveld), Marvo 76
(Mariënvelde) en TOHP
(Zieuwent) organiseerden
deze speciale training voor
de eigen jeugdleden, zo'n
90 kinderen in totaal.
Mathieu wist met zijn
enorme ervaring op top-
volleybaniveau de jeugd te
boeien met zeer afwisse-
lende en intensieve oefenin-
gen. In twee rondesvan elk
anderhalf uur bediende hij
tegelijkertijd 3 velden. Dat
maakte het juist ook inten-
sief voor hem zelf. Hij werd
wel geassisteerd door trai-
ners van KSH, Marvo 76 en
TOHP.“Aangezien ik nor-
maal gesproken met
topspeelsters werk, was het
voor mij juist de uitdaging
om die kinderen enkele ba-
sisprincipes van volleybal op
zo'n aantrekkelijk mogelijke
manier aante bieden. Ik
moest de verschillende
veau's eerst goedinschatten
en daarna veel improviseren
en corrigeren. Maar ik vond
het erg leuk om te doen, een hele ervaring!” aldus Mathieu. Regelmatigvewees hij ook naarde actualiteit van de Olympische Spelen in Athene doorde 3
velden bij oefeningen zogenaamd onderling te laten strijden om goud, zilver
en brons. Na afloop ontvingende jeugdleden een herinneringsmedaille, éen
bewijs van deelname en een trendy rugtas. Uiteraard ontbraken de gezamen-
lijke foto en handtekeningen niet. De organisatie sprak na afloop van een zeer
geslaagde jeugdclinic.
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HALLOGEg WIJ (NIENKE EN

MARJAN) GAAN

STOPPEN MET HET

SCHRIJVEN VAN DE

KINDERPIOT. WIJ

HEBBEN NU AL 2 JAAR STUKJES GESCHREVEN

VOOR DE KINDERPIOT. WE ZIJN OOK NOG DRUK

UET ANDERE ACTIVITEITEN BUITEN SCHOOL.

WE ZIJN BEGONNEN MET Z'N GEN (MARJAN,

BERNIE, MARTIJN, NIENKE) TOEN IS MARTIJN

GESTOPT EN DAARVOOR KWAM TOEN BERN

DAARVOOR IN DE PLAATS. NA EEN TIJDJE ZIJN

BERN EN BERNIE OOK GESTOPT TOEN BLEVEN

WIJ NOG OVER MET Z'N TWEEËN. EN WE VON-

DEN HET MISSCHIEN OOK WEL LEUK DAT ER

WEER EENS ANDERE KINDEREN KWAMEN DIE

DE KINDERPIOT GAAN SCHRIJVEN.

WAT VONDEN WIJ HET LEUKST OM TE

DOEN?
HET WAREN NATUURLIJK ALLEMAAL LEUKE DIN-

GEN DIE WE HEBBEN GEDAAN, ZOALS

SURVIVALEN, ELLES LEFERINK GEINTERVIEWD,

EN NOG VEEL MEER. MAAR WIJ ZELE VONDEN

HET SCHAATSEN HET LEUKST OMDAT WE ZELE

MEE MOCHTEN DOEN EN OMDAT RENEE ZELF

OOK EEN HEEL LEUK MEISJE WAS DIE ONZE

VRAGEN GOED BEANTWOORDE.
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WIJ VONDEN HET ALLEBEI HEEL ERG LEUK OM

TE DOEN EN HOPEN DAT DE ANDERE KINDE-

REN ER NET ZOVEEL PLEZIER AAN HEBBEN ALS

WIJ.

GROETJES MARJAN

IK VOND HET HEEL ERG LEUK OM DIT TE DOEN

EN VOORAL OM VAN DIE BIJZONDERE SPOR-

TEN TE MOGEN BEKIJKEN OF OM ER MEER TE

WETEN OVER TE KOMEN. WIJ HOPEN DAT JULLIE

ER OOK VEEL AAN HEBBEN GEHAD. EN IK

HOOP DAT DE VOLGENDE KINDEREN DIT OOK

MET PLEZIER GAAN DOEN!

GROETJES, NIENKE

IN)

A

CE
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EVEN VOORSTELLEN.

NIEUWE LEDEN VAN ODE

JEUGDREDACTIEI!!

LOES MAARSE
HOE OUD BEN JE?
(1 JAAR.

DOE JE AAN SPORT?
5

HANDBAL DOE IK AL 4 JAAR. IK
SPEEL BIJ PACELI IN C2.

WAT ZIJN JE HOBBY'S?

BUITEN SPELEN, LEZEN, HANDBAL
\

EN KNUTSELEN.

WAT IS JE LEKKERSTE ETEN?

GEHAKTBALLEN VAN °T WITTE PAARD!!

WAAR WELK TV-PROGRAMMA KIJK JE GRAAG?

GTST, KIJK IK ELKE DAG NAAR.

WELKE MUZIEK VIND JE LEUK?

BEYONCE

WAAR WIL JE ZEKER EEN KEER EEN STUKJE OVER SCHRIJ-
VEN?
OVER AEROBICS ZOU IK WEL EEN KEER WILLEN SCHRIJVEN.

LAURA JETTEN

HOE OUD BEN JE?
HU JAAR

DOE JE AAM SPORT?
HANDBAL, IK DOE OOK NOG AAN AEROBICS MAAR DAAR STOP IK
MEE, OMDAT IK DAT NIET ZO LEUK MEER VIND.

WAT ZIJN JE HOBBY'S

KNUTSELEN, WINKELEN EN ZWEMMEN.
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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
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

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

MATIG)
Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij

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

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

7D|Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

vOMHOF & WESTFLEISCH p,
@

Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

Better
> ZIEUWENT

BORCULO
BREDEVOORT

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

VEEVERVOER

STUKCONPEREMERYOIR
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

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

POST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:

ma. Vn Vi: 800-20,00 uur = orzogen,oane en adeowzingsksaren
Te: A hot ophalen van sleven en pakketenzaterdag 800.180 et afgevenvan beefpost binen en butentand
zondag: SHOP gesloten. afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

ppenkaarten, lefoonkaarten en boncadeais
ormatebrochtres8e



WAT IS JE LEKKERSTE ETEN? °MTAUAGNS, VOORAL PIZZA MET SALAM.

MAAR WELK TV-PROGRAMMA KIJK JE GRAAG?

AMERICA'S NET TOPMODEL EN IN HOLLAND STAAT

GEN HUIS.

WELKE MUZIEK VIND JE LEUK?

SHAKIRA, EN CHRISTINA AGUILERA.

WAAR WIL JE ZEKER EEN KEER EEN STUKJE

OVER SCHRIJVEN?
HEDWIG ARINK ZOU IK WEL EEN KEER WILLEN IN-
TERVIEWEN.

JOLIEN WOPEREIS

HOE OUD BEN JE?
BIJNA 12 JAAR.

DOE JE AAN SPORT?
HANDBAL EN PAARDRIJDEN.

WAT ZIJN JE HOBBY'S

KNUTSELEN, TEKENEN EN DANSEN.

WAT IS JE LEKKERSTE ETEN?

LASAGME.

WAAR WELK TV-PROGRAMMA KIJK JE GRAAG?

GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN.

WELKE MUZIEK VIND JE LEUK?

MUZIEK VAN JENNIFER LOPE.

WAAR WIL JE ZEKER EEN KEER EEN STUKJE

OVER SCHRIJVEN?
OVER VOETBAL EN PAARDRIJDEN.

WIJ WENSEN LOES, LAURA EN JOLIEN
HEEL VEEL SUCCES TOE EN HOPEN OP

LEUKE BIJDRAGES VOOR DE KINDERPIOT!
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HAAS

HEMEL: "Hé, kleine jongen. Lang niet
gezien.”
Hoi mam, ik dacht al datik je hier

zou treffen. Hebje mijn brief nog
ontvangen?"
AARDE: Terwijl moederen zoon rus-
tig bijpraten in het hemelgewelf, kel
deren op aarde de aandelen Heine-
ken. Koos Alberts, die zich nooit he-
lemaal uit de schaduw van zijn col
lega-volkszanger heeft gerolstoeld,
weet desgevraagd te vertellen dathij
zwaar is aangeslagen. De TROSpast
hun toch al op woonwagenkampers
gerichte programmering aan door
een concert van de vertolker van de
"Amsterdamse fado" uit te zenden.
Rachel en de kids zitten op het leren
bankstel en kunnen het nog niet over
hun hart verkrijgen delegebierblikjes
aan de afvalbak toe te vertrouwen.
HEMEL: Kilometers boven hen be-
geeft de geest van hun vader annex
echtgenoot zich naarhet plaatselijke
dranklokaal dat de toepasselijke
naam Walhalla heeft gekregen.
Plaatsgenomen tussen F Heineken

en H. Brood, die er evenals onze
kersverse hemelbewoner tijdens hun
aardse bestaan ook niet in spuugden,
begint hij zich steeds meer opzijn
gemak te voelen. "Hier houd ik het
weluit tot in de oneindigheid” luidde
zijn openingszin en hij keek om zich
heen. Herman had een verband om
zijn middel. Jezus, die de avond daar-
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voorook in Walhalla was geweest,
had volgens goede oude traditie weer
eens brood zitten breken.
AARDE: Een korte blik op aarde [eert
ons dat de neefjes van de volks-
zangerallemaal in het ftnesshonk te
vinden zijn. Fit zijn om tijdens de op
handen zijnde begrafenis sterk ge-
noeg te zijn om de toch niet veder.
lichte stoffelijke resten van hun oom
teraarde te kunnen bestellen.
HEMEL: "Het is tijd, de hoogste tijd!"
knalt hetuit de speakers in Walhalla.
Gedesillusioneerd kijkt de volks-
zangeroverzijn glas dat nog slechts
een mondje vol bier bevaten vraagt
zich af waarom Brood en Heineken
toch zo'n prethebben. "Gaan de lam-
pen nu al weer aan” vraagt hij nog
steeds beteuterd. Nu houden zijn
drinkebroers het echt niet meer en
vervallen in een bulderend gelach
"Dit is de hemel, eikel!" weet Brood
ertussen het proesten door uitte krij.
gen. "Als je wilt zitje hier over twee
weken nog op je kruk” vult Heineken
hem aan. Er verschijnt een lachje in
het ringbaardje en de hoed gaat van
het reeds rood aangelopen hoofd
"Op het leven!" roept de inmiddels
breed grijnzende mond van een man
die zich de uitdrukkingen van zijn
nieuwe omgeving nog niet echt
meester heeft gemaakt. "Nee, op de
hemel" repliceren de hem omrin-
gende stamgasten.

Toon & Johan

__
m7



“HEBT U NAAST 2DE LAAGSTE RENTE, S=
NOG EEN ANDER

VERZOEK?"

EN £ EK
: SHOP en5 NEì en

De Hypotheekshop,
vd, Meer de Walcherenstraat 2 + 7131 EN lichtenyoorde

Tel (0544) 37 71 15e wwavihpotheelchóp nl

ENSAID MODEVAKSGCHOOE

knipSenmaailessen
patroontekenen
opleiding vanimodinette Um lerares

NSR NENceases
TESS ME ZIEUWENT
Te10544S57766



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk”

Elk bouwprojet brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met Zich

mee Bij Hoendersooml weet u de plannmg tealsatie en tumiKe)

oplevering) Van uw woonhuis 0fl bedrijfspand] in goede handen.

Oplossingen op maat, een praktsche mstelling en het nakomen van

afspraken staan hierbij aande basis. Vakwerictot in depuntjes noemen)

wij dat bi Hoenderboom

EelVoornformate offeen vrijblijvendelprésentaue 0544 351332

4 HOENDERSOÓM
Vak en mensen goed begrepen

Dopstaa7 see 5 saaw hoenderboom nl


