
EN mss Gas

PiOr |!
Sport

Cultuur
_ Zieuwent



HN | : PAARE} Dorpsstraat 49
7136LG Zieuwent

T 0544 35 12 82
F 0544 35 23 69

www.herberghetwittepaard.nl

INSTALLEREN,Ê

+ elektrotechniek

J

W.A.Jz bv.IE713576 Zenwentchik &: 0624 30006
Teef 0544252025



32e jaargang

Nummer 03
6 November 2004

nr 310
oplage 840

‚géhandicpterí

Redaktie:
Noëlle Kolkman

Mark Lankveld
Corinne Ebbers

Johnny Cuppers
Wendy Krabbenborg

Norbert Doppen
Huub Wopereis
Elles Niënhuis

Marc Karnebeek

free lance
Toon Molleman

en Johan Stortelder

correspondentie
tel. 0544 35 1964

pag. 1 Plezier voor drie
pag. 3 Nothing else mathers
pag. 6 Open podium
pag. 8 Stïchting paardrijden
pag. 11 Pacelli ®
pag. 14 Profielschets>pag. 17 Onze visie over Áeuwent-
pag. 21  Evenementenagenda
pag. 22 De momenten var

pag. 25 Kinderpiot A

pag. 28 Fratsenen: £
pag. 32 Of corse my horse

PLEZIER VOOR
Het is dinsdagavond, half negen.
Moe, maar voldaanplof ik neer op
onze heerlijke vier-zitsbank. Blij dat
ik

zit!
De warme chocolademelk met

een stuk speculaas staanal klaar. Ik
doe sinds drie weken weeraan sport.
Ik heb namelijk een aantal maanden
niet meer intensief gesport en datis
te merken. Niet dat ik zo'n fanatieke
sporter ben, maar ik tenniste toch een

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

aantal keren perweek Ikwandelook
nog een keer perweek meteen vrien-
din, maar dat i8 ook al teruggebracht
van ruim een uur stevig doorstappen
naar een klein half uurtje slenteren
door de straten.

Maar nu heb ik de sport ontdekt die
op dit moment het best bij mij past
Het is een uurtje in deweek enikkan
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hethartstikke goed volhouden. Je
kunter lekker bij gaan zitten enof ig-
gen. Ons team bestaatuit ien dames.
We beginnen aftjd met een warming-
up. Die begint met het losmaken van
je nek, been en ammspieren. Niet te
snel natuurlijk, want anders raken we
buiten adem. Wanneer wealles los-
gemaakt hebben, schroeft onze train-
ster het tempo en de moeilijkheids-
factor van de oefeningen iets op. We
moeten op onze rug gaan liggen (al
een oefening op zich} en gaan onze
beenspieren trainen: en buig en
strek. en buig en strek. Ja, ja, de
ademhaling en de hartslag gaan in

een rap tempo omhoog. Maar geluk
kig volgt, na al deze intensieve oefe-
ningen, asnelde cooling-down. Door
allerlei verschilende ademhalings
technieken en ontspannings-
oefeningen daalt de hartslag en de
ademhaling is ook weer onder con-
trole.

Zo, het uur zit er bijna al weer op,
rest ons alleen nog een nabespreking
van onze trainster. Ze bereidt ons vast
voor op de training van volgende
week, die weeriets zwaarder zal zijn.
Letterlijk dan, want mijn buik groeit al
inkt!

De redactie (CE)
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ODESEEsLOEEE
Nothing else matters...

LOEEGothing else matters.

ik als ik in de hal
van het parochiehuis mijn jas uit
trek..Het ied Nothing else matters
van Metallica klnkt.. Stilletjes lo-
pen Johnny en ik de zaal in. Daar
zien we zo’n 90 mensen. De har-
monie speelt samen met de band
Hard en Ciel, na de laatste toon
klinkt een applaus, afkomstig van
het Jongerenkoor.
Centraalstaat de dirigent, Jos Pijn-
appel. Hij roept hetkoor erbij. Op
zijn teken begint het volgende lied.
Koorstemmen, drumstel, hoors,
klarinetten, dwarsfluiten, bas-
gitaren, keyboard, trompetten. Al
les samen Klinkt heel harmonieus,
alsof ze al jaren samen werken
Jos merkt even laterop dat hij
maat51 niet heeft gehoord. Hij
stelt voor vanaf maat 48 weer te
beginnen. Hetis ofje een bandje
even terugspoelt en dan weer op
play drukt. Maat 51 Klinkt nu ook
enJos is tevreden. In de pauze
praten we onder het genot van een
kop koffie met een aantal mensen.
Buiten Yvonne en Laurens zijn wi
‘het eerste publiek. We willen een
aantal vragen stellen, maar de
eerste vraag is voor ons. “klinkt

het?"Als wij onze mening laten ho-
ren beginnen ze enthousiast te ver-
tellen.

Hoe is
men?
Jos Kolkman(Hard en Ciel) vertelt dat
hij een aantal jaren geleden in de
kroeg met Huub Hummelink (Harmo-
nie) aan de praat was. Het leek me
wel wat om eenseenkeerwat sa-
men te doen met de Harmonie. Huub
antwoordde daarop: "die kans komt
nog wel. Tonnie van der Mey
(ongerenkoor) werd ruim 2 jaar ge-
Iedenbenaderd door de Harmonie om
samen een mooie avond voor het
zieuwents publiek te verzorgen t.g.v
het 75 jarig bestaan van de Harmo-
nie

initiatief tot stand geko-

Is een rockband, een Jongeren-
koor en een Harmonie met elkaar
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te verenigen? Liggenstijlen niet
te zeeruit elkaar?
Een combinatie is moelik, er zijn ook
al een heleboel nummers geschrapt,
omdat het niet mogelijk was om ze
samen te spelen. Een groot voordeel
is dat de dirigent Jos Pijnappe! zelf
ook in een band speelt, hij spreekt
beide talen. Hij weet de band,het
koor en de harmonie op een hele
mooie manier bij elkaar te brengen,
creëert een chemie!

Watzijn jullie op de avond van
plan om te gaan doen?
De voorstelling wordt gehouden op 12

en 13 november in het Souroy. De
Harmonie bouwt daar een groot po-
dium met 3 verdiepingen. Per avond
zijn er 450 plaatsen beschikbaar
In eerste instantie zouden de drie
groepen ieder wat eigen nummers ten
gehore brengen en dan nog een paar
gezamenlijke liederen. Tijdens het
oefenen is toch veel samen gegaan.

Hoe lang zijn jullie al aanhet oefe-
nen?
In het voorjaar zijn we begonnen met
repeteren. We hebben 4 keergeza-
menlijk geoefend. We oefenen nu
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‘nog 1 keer. Op donderdag 11 nover
beris de generale repetitie. Die
vooral bedoeld om hetgeluid goed
af te stemmen. Het is heel belangrijk
dat het geluid goed is. Hiervoor heb-
ben we mensen ingehuurd.

Toen Johnny en ik naarhet parochie-
huis liepen, spraken we af dat we na
de pauze naar huis zouden gaan.
Johnny zegt na een uurtje: ik begin
het nog leuk te vinden ook!”
Vol verbazing luister ik steeds naar
het commentaar van Jos na afloop
van een lied. Hij had de fis in maat
39 niet gehoord. VolgensIneke Kolk
man heeft hij "gouden oortjes"
De dirigent spreekt steeds iedereen
toe, hij geeft tips, noemt waar ze op
moeten letten, maar ook regelmatig
‘horen we complimenten. De sfeeris
gezellig! Je krijgt zin om mee te gaan
doen, heb ook af en toe stiekem mee-
gezongen. Ik heb zelf zo’n 20 jaarbij
het jongerenkoor gezongen, weet nog
hoe enthousiast ik zelf ook altijd was,
wanneer je ziet dat mensen het mooi
vinden, genieten van de muziek.
Temwijl Jos instructies geeft aan Har-
monie en band, horen we buiten nog
een paar koorleden oefenen.. "Ze
kriegt d'r geen genog van’, hoor ik
zeggen. Hard gelach, maar 2 te! la
ter is hetstil als het prachtige lied
Bloasmuziek klinkt.

De afsluiter vande avond moet ge-
oefend worden. Het is de eerste keer
dat dit samen wordt geoefend. Dit lukt
niet. Hetlied is afgestemd op de har-
monie, datis niet te zingen volgens
Ineke. Hetis of te hoog ofte laag.
Jos moet dusdit ied herschrijveri en
dan moethet op de laatste repetities
nog ingestudeerd worden.



Dames- en Herensalon
” J. ”

Harroveldseweg 12 d- Zieuwent

Tosa 5 42—_ >Openingstijden:
Dinsdag /m vrijdag: 830-18:00 vur Zaterag: 8 00-14.00 ur

Het beste vlees
SN komt van uw slager

- AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENSVERZORGENWIJ AC ZieuwentNE Telefoon 0544 - 351205

Garage
Kolkman VOF
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Drukkerij Westerlaan Ò
vd Meer de Walcherenstraat 1 Alle reparaties, APK.2-Keuring,

ZIEN tenworde Roetmeting & Verkoop
Teleoon 0544 371207

Dax o544 17635
Zieuwentseweg 44

wow drukkerij westerlaan nl ISS LE Zien
infoSdrukkerij westerlaan.nl Tel. 0544 351603

5 5 5 : 5 Fax 0544 352075
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DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een sport:Indoor actiwieiten: tennis, squcsh, hethuren van Body Pump
(deel) sporthal, Xereme bowling. midgetgolf Body Afteck
handboogschiefen, darten, reuzesjoelen Body Belance

Outdoor activiteiten: gelfkickbiken (volw. steps), Body Combat
kanovaren, guedrijden huifkartocht of fietctoct Body JamSchrik je rot tocht > NIEUWE Body StepKinderarrangementen: dverze arrangementen Fitness en cordio

BPM (indoor cycling)
Budo en kidsaerobie

Tedere ochtend kinderopvang
Sourcy Center entertainment
Soureys Tap Feest El Zonnebanken
Sourcys Bruisende Spelshow wsiefAchterhoeks Speuiol el Gratis gebruik sauna en
Toipple S E Turks stoombad
U

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

Sure Cemer. Zege3, 7136 15 Zieuwent el (0544)3 22 2, wm zurcycenter nl, fsOsoureyenter nl



Jos: "Na de afsluiter, vraagt het pu-
bliek natuurlijk om meer’, en dan ge-
ven we een toegift.”
Tonnie:"mogen we zelf ook schreeu-
wen: we want more?"

Dus mensen, vergeetnietheel hard
te roepen om een toegift!
Jos merkt op dat de volgende repeti-
tie is gepland zonder koor. "Hetis
misschien goed dat het koor er dan
toch nog een keerbij is?!"
Tonnie gaat stilletjes in overleg met
haar koor. Na een paar tellen zegt ze:

"anderhalf en een peerdekop, joa, wij
komt!"
Na een repetitie van 2 uur worden de
instrumenten ingepakt, het zwarte
plastic vol spuug wordt opgerold en

even later is het parochiehuis veria-
ten.
Johnnyen ik praten nog wat na, zijn
allebei overtuigd dathet een hele
mooie, sfeervolle avond gaat worden.
Koop een kaart, ga kijken, luister en
geniet!
Nothing else matters.

De redactie (JC en WK)
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Normaal dat was ok alderdebastens
bruut, net of ze dT zelf
stonden. gohd'rblif nog heel wat

: hangen van zo'n oavend. En dat on-
danks het pittige tempo van de bier-
consumptie datde meeste bezoekers
hanteerden. Ik bun in ieder geva!niet

Ik rij met de auto vanaf de batsdiek alles van de hele film kwiet, ja zo
Zieuwent binnen en zie op het bord _9n doar een klein stuksken
‘Zieuwent leeft, beleef staan: Open Misschien moet ik di jaar maar eens
podium 27 novemberinhetparochie- meedoen. Ik heb laatst volgens ij
huis. Goh datis waar
ook,is dat nu al weer?
Daar ben ik vorig jaar
ook al geweest prach
tige avond gehad. Wat
was er ookal weer, ja
van alles wat: muziek,
toneel stand up-
comedian, theater,
zang en nog veel meer,

Stichting Fratsen organiseert:

E MUZIEKch ja en natuurlijk de TONEEL
Film van Ome Willem, DANS & regwat een hoop onzin bij wi
elkaar, wie deden dat 2 EAD: UE GETAL
ook al weer. schiet Ez.
me zo wel weer ts bin- ALLEEN OF MET EEN GROEP

Geeende Ge ALLES 18 HOGELIJK!

ten sprekkert, lultin zien
eene een dik kwarteer DOE MEE
vol metallerlei grappen
en flauwekulstukskes, ZATERDAG 27 NOVEMBER 2004
over van alles en nog PAROCHIEHUIS ZIEUWENT
wat,  karkepede, 20.00 UUR
poasvuurbouwers ohen fi5)wachtens effen d'r War 3E KAT 3E OPGEVEN T/M 21 NVENDER:

Ten ook nog nummers JOS KOLKMAN TEL:0544-351558
van Nena Hagen en ZIE UWE

J|
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al eef‘blaadjelin, de kerkklok gehad
voor de Opgave atis nog tot en met
21 november bijzjòs Kolkman,
hmmm volgens mij.staa
mer nog wel in mijn mobiel, eenskij-
ken, toetsenblokkering etat, pijltje
naar beneden, de

K
indrukken: -Hej

watraar ik dacht toch echtdat k.hét
nummer had.

indrukken en…. jawel hoor hier,
Harmes Jos 0544-351558. Ik denk
datik ook maar eens wat ga doen,
het maakt tenslotte ook niet eens uit
wat je doet,want alles kan en of het
‘nou 30 seconden of 15 minuten duurt
is al helemaal niet van belang. Leuk
dat Fratsendit weer organiseert en
dat de entree gratis is! Wacht eens
even, was er dit jaar niet ook een
nieuwjaarsgala in het parochiehuis?
Volgens mij wordt dat ook door Frat-
Sen georganiseerd, netals het vertel-
festival en het houtdorp. Drukke stich-
ting. Fratsen, die doen nog al wat
voor Zieuwent. Ik heb trouwens nog

Open Podium

oooh natuurlijk,MH.

geen kaarten gehaald voor het
nieuwjaarsgala. Die kaarten kun je
kopen bij het parochiehuis, de Wel-
koop en de Meermarkt. Waarben ik

eigenlijk. shit dat heb ik weer, in
gedachten verzonken ben ik doorge
reden tot aan de stoplichten in

htenvoorde! Nou ja niets aan te
‘doen. Draaien maar weeren op naar
de kleuterstraat. Eens kijken of de
aardappeltjes al verpieterd zijn. Maar
wat zal ik eens doen met het open
podium. Misschien iets met rolschaat-
sen, of nee wacht eens, koken met
sterren, gooi ik allemaal mercedes
sterren in eenpan, of nee nog veel
beter, koken met sterken drank, num-
mer van André op de achtergrond en
dan Bierlapjes met moezelpuree
makenenals toetje jonge pap de
enigste papfles met een rooie
dop…doar lust olde [eu wal pap
van.
Als ik thuiskom direct Jos Kolkman
bellen om me opte geven: 0544-
351558
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paardrijden gehandicapten

Gehandicapte ruiters starten in nieuw
onderkomen.

Tussen Zieuwenten Beltrum (afslag
Grensweg) ligt Zorgboerderij "De
Driehoek". Sinds kort het nieu-we
domein van de Stichting Paardrijden
Gehandicapten "Oost Achterhoek”. In
het verleden was de stichting gehuis-
vest in manege ”t Marhulzen® in
Groenlo, maar men zocht al enkele
jaren naar een ander onderkomen. In
2002 was er al een gesprek geweest

PIOT November 2004

—
pag8

met dhr. Dijkman (eigenaar van Zorg-
boerderij DeDriehoek), maar toen
was de manege nog te klein. Afgelo-
‚pen april hoorde het bestuur van de
stichting dat de manege van de zorg-
boerderij zou worden vergroot en
onmiddellijk werd weer contact ge-
zocht.

Nadat door beide partijen heel dui-
delijk was aangegeven wat men wilde
en wat de mogelijkheden waren,
bleek al snel dat de gewenste ver-
‘huizing door kon gaan. De opzet kon
hetzelide blijven. Alleen de huisregels
moesten op elkaar worden afge-
stemd. De belangrijkste reden van de
stichting om te ver-huizen ligt in het
feit, dat de paarden van de zorg-
boerderij heel rustig zijn. Zij zijn al
gewendaan ge-handicapte berijders.
Dhr. Dijkman heeft zelf een construc-



J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

Tevens verkoop aan huis

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 0544-351452
FAX 0544-351452

5,

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurloseweg 1

wwwzitax.nl
7136 MC Zieuwent
info@zit

‘totale geluidsverzorging

Jacco van Wijngaarden
De Steege 16
7136 MP Zieuwent

tel. 0544-352280
mob. 06-517 416 75

email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542se

=S> AUTOBEDRIJF

Voor:
= Verkoop vannieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurtenen reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
Schadetaxatie en -reparatie

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054

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

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



tie gemaakt waarop zwaar gehandi
capte mensen liggend kunnen genie-
ten van het schommelen van de paar-
den. Hiermee rijdt hij al drie jaar ge-
handicapten rond door zijn manege.
Tevens zijn er meer paarden geschikt
om door gehandicapten bereden te
worden. Men kan kiezen tussen grote

en kleine paarden. En overdag gaan
de paarden de weiin. Ookdatis een
pluspunt

Daarnaast kent zorgboerderij "De
Driehoek" nog meer voordelen ten
opzichte van manege “t Marhulzer’.

Dhr. Dijkman is gewend om te werken
met gehandicapten en denk mee met
het bestuur van de stichting. De zorg-
‘boerderij ligt in een rustgevende lan-
delijke omgeving en heeft naast paar-
den ook andere dieren. Contacten met
de koeien, konijnen (met hokken op
rolstoelhoogte), wite herten, honden en

geiten hebben een positieve invloed op
de gehandicapte paardrijders. Tevens
ligt de zorg-boerderij nabij het punt
waar de gemeenten Groenlo, Eibergen
en Lichtenvoorde elkaar raken. Zeef
centraal dus voor de ruiters uit Oost-
Achterhoek.
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Paardrijden betekent puur plezier
voor verstandelijk en/of lichamelijk
gehandicapten. Bovendien heeft
deze buitengewoon ontspannende
bezigheid ook waardevolle therapeu-
tische effecten. Het rijden is name-
jk goed voor de conditie en
lichaamshouding. Tevens worden

spieren, die de gehandicapte normaal
gesproken niet gebruikt, in werking
gezet door de bewegingen van het
paard. Ook versterkt paardrijden het
zelfbewustzijn en hetzelfvertrouwen.

Zonder gediplomeerde instructeurs
‚en de hulp van circa 25 vrijwilligers
zou dit alles niet mogelijk zijn. Deze

mensen (zowel man als vrouw en
variërend in de leeftijd van 15 tot ver
in de 60 jaar) zijn “het goud van de
stichting”. Zij hebben allen ervaring
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met paarden en vinden het leuk om
de gehandicapte ruiters te begelei
den. De vrijwiligers beheren ook de
kantine, waar na afloop van het rij
den gezellig een kopje koffie of een
glaasje fris kan worden gedronken.

de stichting rijden ongeveer 50
ruiters. Zij betalen ongeveer 1/3 van
alle onkosten. Een anderdeel van de
inkomsten bestaat uit subsidies van
de Gemeenten waarin deruiters
woonachtig zijn.

De jaar-Ijkse begro-
ting moet sluitend gemaakt worden
door sponsoren, donateurs, giften
van jubilerende bedrijven en een
kledingactie. Deze kledinginzameling
is regionaal georganiseerd door Ver-
eniging Paardrijden Gehandicapten
Oost. De kledingcontainer in Groenlo
is blijven staan, maar ookbij de zorg-
boerderij "De Driehoek’ komt een
inzamelplaats.

Wilt u vrijwilliger worden, kent u ie-
mand die in aanmerking wil komen
om paard te rijden, wilt u onze stich-
ting als donateur financieel onder-
steunen of heeft u anderszins vragen
enof opmerkingen, neem dat gerust
vrijblijvend contact met mij op:
Christien Cuppers-Ponds: Oude Maat
1: 7263 AC Mariënvelde: telefoon
0544-351281.



De competitie is weer vanstart ge-
gaan voor alle teams vanPacel
Voor dames 2 ditjaar een boel nieuwe
gezichten van de tegenstanders,
omdat we nu een klasse hoger spe-
len n.a.v. ons kampioenschap vorig
seizoen
Voor mij persoonlijk juist weer een
heleboel herkenbare dingen. Als oud-
dames 1 speelster ben ik ooit in de-
zelfde klasse als nu begonnen. Ploe-
gen als Zwolle en Reehorst zijn ei-
genlijk nog oude bekenden.
Zo ook afgelopen zaterdagavond te-
gen Reehorst te Ede. De weg er naar-
toeis voormij altijd abracadabra,
maar dan kom je de hal binnen, je
ziet de kleedkamers, ja soms zelfs
de geur die herinneringen oproept
en de houten vloer van de sporthal

© ja Reehorst. Ha dat moettoch kun-
nen nietwaar. Menig doelpuntje heb
ik daar gemaakt al dribbelend op die
vloer.
De wedstrijd ging van start en bin
nen een mum vantjd was het al 7-1.
Goeie genade, daar moest wat aan
gebeuren. Maar aan alle kanten was

het nada, noppes, prutje. En daarsta
je dan, met het scorebord in je vizier
hellig te wezenop vooral jezelf.
Afgesmeerd heet dat.
Niet leuk, maar we wachten nu al op
de thuiswedstrijd tegen Reehorst

Daarna met ons allen nog even
naborrelen bij de Kruup maakt een
boel goed.
Want dat we een reuze-gezellig team
hebben staatals een paal boven wa-
ter
Samen lachen, samen lekker fana-
tiek trainen, samen naar Rotterdam
het Nederlands vrouwenteam aan-
moedigen, enz
Het kon wel weereens een heerlijk
jaartje worden.

de weer zijn is vast niemand ontgaan.
De planten zijn weeraan de man (en
vrouw) gebracht. De sinterklaasactie
staat al in de startblokken en onder-
tussen is Dames 1 fanatiek in de
bekercompeti

‘Op de site: www.pacell.nl wordt elke
dag gekeken door de leden en bij
gekletst in het gastenboek. Ookhet
programma vanaf januari staat al
vermeld.

We hebben er zin in met z'n allen, nu
maar hopen dat overige blessures

Tanja Huinink.
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TT
 'Meïdenkamp'

Jawel, een weekendje weg met alleen
maar meiden…Het was het
handbalkamp van H.V. Hoender-
boom/Pacelli op 17-18-19 sept. Ge-
organiseerd door wat oudere meiden
voor de hele jeugdafdeling, en dat zijn
ook alleen maar meiden! Hoeveel?
in totaal 72. Leeftijd? Van 7 jaartot
ergens in de 40. Kippenhok?
Neeeeeeeeeececeee… Gezellig?
Jamt

Vrijdag om 17.00 uur verzamelden
we ons bij het Sourcy Center. De ba-
gage werd in de Arink-bus geladen
en in groepjes fietsten we richting het
Brook. Daar pikten we nog een ste!
meiden op om darna lekker in het
zonnetje door te fietsen richting
Kerkemeyer in Borculo.
Onderweg waren er weinig obstakels,
alleen Marleen liet de ketting van de
fiets lopen… helaas had ze de cur-
sus kettingopleggen nogsteedsniet
voltooid

…
Smerige vette handen

kreeg ze er wel van maar met een
graspolletje doe je wonderen
Aangekomen in Borculo werden de
slaapplaatsen bekeken. Sik, dat was
wel even schrikken. Het leek wel of
Doomroosje er voor het laatst gesla
pen had. Wat een muffe lucht. Wel
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gezelig allemaal stapelbedden dicht
naast elkaar. De A/B/C1 gingen in de
blokhut met Cindy/Simone en Hedwig
B. als bewaking. Je weet immers
nooit of er nog jongens op de loer lig-
gen.
De C2/C3/D sliepen in de verbouwde
kleedkamers metals aankleed-
hulpen/ staartjesmakers! kleding
zoekers Marian/Francis en Annet.
Onze snurkende leiding Hedwig en
Judith kregen eenapart slaapverblijf
iv.m. mogelijke overlast.
Nadat de bedden waren opgemaakt,
er hing gelukkig meteen een lekkere
wasmiddelengeur in ons slaapverblij
kon iedereen het terrein verkennen:
Er lag een mooi strak handbafveld,
met doeltjes en er was een slagbal-
veldje bij. Het avondprogramma was
vrij en iedereen kon lekker slag-of
handballen. Ook werd alvast een in-

deling gemaakt voor de bonte avond
die voor zaterdag op het programma
stond
Om 22.00 uur ging de oudste jeugd
met bewaking op zoek naareen ge-
zellig cafeetje in Borculo. Naarwij
vernomen hebben organiseerde
Cindy daar de eerste training metals
thema "voetenwerk', waamaze zelf
als enige onder de biljarttafel
belandde.……Lachunhhhhhhh..…Nee,
nee ze had nog geen wijn gedron-
ken
Voor de jongste jeugd waser nog
gelegenheid om te knutselen. Na de
nodige chips-cola-tumtum en veel



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

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

Bekken ASSURANTIËN
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

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

IMMATIC,

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 Bv
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 (|:

hogedrukreinigers
ZIEUWENTSEWEG69 TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

EalilanJos
3 ZIEUWENT

BORCULO
BREDEVOORT

De bakkerdie iets extra's maakt van uw bestelling!

Teansponrsenefs  KRABBENBORG
TRDDAnvon Tel. 0544-351215

Fax 0544-352065
ZieuwentAVIAEEDEWIST U …

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

WPTPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Ym vr: 8.00 20.00 uur Rotsel braan on adreswiegigekaaten
E = het ophalen van brieven on pakkettenei 00 1600 = het afgeven van briefpost binnen- en buitenlandzondag: SHOP gesloten et afgeven van paketten en aangetekend binnenland

strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadezus
 informatiebrochres.



gegiechel was het in de slaapzalen
stil van 3 tot 7 uur!!

Zeerfit werd de zaterdag na het ont-
bijt gestart met een fanatieke training
voor de oudste jeugd. Pfff
De jongste jeugd iep een sterrit door
het bos met vele moeilijke opdrach
ten en vragen. Ze hebben werkelijk
overal een antwoord op gevonden.
Knap hoor!!
"sMiddags kon er op de bekke met
bootjes geroeid worden. Ennnn er
moestnatuurlijk nog flink geoefend
worden voor de bonte avond.
De oudste jeugd fietste nog weerte-
Tug naar Zieuwent om Dames 1 aan
te moedigen in het Sourey…of had-
den ze een beetje heimwee? Alsof
het niets was fietsten ze onder lei
ding van Michelle een toeristische
route terug naar onze kampeerplek
Wateen kilometervreters zeg!
Om 18.00 uur werd het vlees op de
BBQ gelegd en werd er goed gege-
ten waama de bonte avond volgde.
Wat een talenten zeg!! ongelofelijk
water op het geweldig bouwlamp-
verlichte graspodium ten tonele
kwam. Van modeshow tot toneel tot
echte zang en dansacts. Het leek
alsof je naar MTV zatte kijken. Knap
hoor, binnen 24 uur hadden 8 groe-
pen een optreden bedacht, met leuke
kleding en make-up! Alles tot in de
puntjes verzorgd.
En als klapper natuurlijk een zelf-

bedacht liedje van de leiding. Op de
melodie van Fransje Bauer /Heb je
even voor mij werd al snel de polo-
naise ingezet. Simone sloeg de dut-
ten in de ranjabusse en zo bleef het
nog lang onrustig in de feesttent. Een
zeer geslaagde avond waarna de
jongste jeugd moe maar voldaan om
23.00 uur ging slapen.

De zondag stond in het teken van
wedstrijdjes onderling en tegen de
leiding. Helaaswist alleen de D jeugd
van de leiding te winnen. Het was
geweldig om te zien, 10 Kleintjes te-
gen 4 leidingmeiden. De kleintjes
hadden wel de mazzel datdie groten
ineens allemaalmet links gingen
gooien. en soms hele gekke
dingen deden.

Tja en dan moet er alweer opgeruimd
worden. En wij meiden kunnen een
heleboel zelf, koken koffie zetten/lol
maken. Maar bij bepaalde dingen is
hetis toch wel erg prettig als er een
aantal heren willen helpen. We moch-
ten zelfs handbaldoetjes, bootjes en
de Paasvuurcaravan lenen. Het
Sourcy, mannen van de leiding-
meiden en vrijwilligers van de
Paasvuurciub heel erg bedankt voor
jullie spontane hulp. De leiding-
meiden hopen dat we nog eens een
beroepopjullie mogen doen, zodat
we volgend jaar weerzo'n gezellig
kampkunnen organiseren
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Ere ProTIeiscnets elschetselsene EE proheleene Prsfielschets
Isch rofielschets p

EEEN Bennie
poorten, ze

getr. , 57 jaar,°Uuwd met Lucvan Te Y, vader EOrsten en Ma Pr

Meest favoriete sport:

st favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Favoriete sportman:

Lekkerste eten:

ra,

Autoracen en biljarten

Bergbeklimmen

Dat is misschien al wel dertig jaar geleden.
Als team zijffWe toen vijfde geworden met
de Nederla nschappen biljarten.
Ook zalk srgeten dat we met 13 per-

"Knipas
schoerg

Bijarter Cy dúed in de drie banden
techniek ®

Eigenlijk vind iK alles wel lekker, behalve
erwtensoep met hepsepeute, die niet goed
geschoren waren. Mijn voorkeur voor buiten-
lands eten gaat uitnaar het Italiaans.

Welk tv-programma moet er Onmiddellijk van de buis?

Beste boek/schrijver:

pag.14

ATL boulevard, vreselijke mietjes!
Ik leesveel, maar na Arendsoog en Witte

PIOT November2004,
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Vederis het hoofdzakelijk de krant en vak-
bladen.

Mooiste film: Titanic en Once upon a time

Politieke kleur: Wisselend, afhankelijk van de plaatselijke en
landelijke politiek.

Beste Nederlandstalige lied: Alles van Marco Borsato, "den zal 'k nooît
van 'n zender drukken",

Meest afschuwelijke kado dat je ooît kreeg:
” Ik kan mien neet herinner'n dat ‘iets nog
nooit @ bruukt hebbe".

Grootste miskoop: Eeft paar bruine schoenen, maat 45, met pijn
op gelopen

Omscholen tot: LS 4” tekenaar

Favoriete vervoermiddel! éen fiets! Doe mij maar de auto.

d NN
Tent opzetten in: {et liefst iedere keer een ander and. Ik wil

j & ï

aag een keer naar Rusland en dan tot
4e Oekraïne.{

Benje wel een$ aangehouden ‚or de politie:
t Ja, gemiddeld wel één keer in de twee

maand. Toch ben ik zeldenof nooit bekeurd.
Wel benik een keer geflitst, maar dat

> lang geleden.
A

Hekel aan mensen die: zich Groter öordoen dan ze zijn en chagrij-
de

ij

Uit bedte halen voor:—_—



Waar droom je over: Alledaagse droompjes, ik heb geen grote
wens.

Wanneer wasje voorhet laatst bang?
Dat waseen keer 's nachts tijdens het melk
halen in Mariënveide. Er was noodweer en
de dakpannen rammelde naar beneden. Dat
vond ik niet fijn!

Wat denk je als je in de spiegelkijkt:
"Steeds minder heure deur de ware’.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
"Zal 'k wal effen doan"!

Wie zouje nog willen ontmoeten:
Nelson Mandela, die altijd positief blijft den-
ken, ondanks all ellende hij meemaakt
en heeft GA f

Wat zou je geen tweede keer doen:
"Zo'n grotenvien

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Ik zegTXneëk

De redaktie (EN).
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Siebert & Was

Siebert & Wassink is de
specialist op het gebied van
werving & selectie op MBO

Bentu op zoek naar een interessante baan
op MBO of HBOniveau en wilt u deze baan

eenvoudig vinden via een professioneel‚en HBOniveau in Oost
Nederland.

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

info@siebert-wassink.nl

intermediair?

Kijk naarons vacatureaanbod op:

www.siebert-wassink.nl
Achterhoek

„James Watstraat 109
7I31 ME Lietervoorde

Tet 0544 352743
Fax 0544352748

Twente:
Rigtersbleek Asten &

7521 RB Enschede
Tet 053 4803550

Fax 053 2803555

&gp
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 20 35

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Vooruw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

Zl
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 352237
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Onze visie over

'HET DORPSPLAN': ONZE VISIE
OVER ZIEUWENT

Enkele weken geleden kregen we al-
lemaal een uitnodiging (in de kerk
klok bijgevoegd) om op 23 novem-
ber massaal naarzaal Bongers te
komen meedenken en meepraten
over de toekomst van Zieuwent. Een
aantal mensen uit Zieuwent is al sinds
augustus bezig met de voorbereiding
voor een dorpsplan. Waarom een
dorpsplan, en waarom moeten we al-
lemaal meedenken?

Het Dorpsplan' is een initiatief van

z Zieuwent
de Vereniging Kleine Kemen Achter-
hoek/Liemers (VKK A-L). Met het
handboek, 'Een Dorpsplan maken’,
willen zij dorpen een handvat geven
om het niveau van de leefbaarheid
in een dorp te behouden dan wel te
verbeteren. Om dat te realiseren
moet een dorpsgemeenschap eerst
helder voor ogen hebbenwat zij wil
Projectbegeleiders van het VKK-AL
begeleiden dorpen die zich aanmel-
den voor het maken van zo'n dorps-
plan. Zij zijn onpartijdig en kunnen
belangenverstrengeling voorkomen.
‘Zieuwents Belang’ heeft zich, aan-
gemeld bij het VKK-AL. Ook de dor-
pen Lievelde en Harreveld zijn gestart
met het project. Vragender heeft drie
jaar geleden een dorpsplan gemaakt

Karin Klein Goldewijk (41 Jis een van
de leden die door het
lang'is gevraagd om zitting te nemen
in de voorbereidingsgroep voor het
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dorpsplan. Deze groep bestaatuittien middenstanders", vertelt Karin. Daar-
inwoners van Zieuwent en zij verte- naast wonen ook twee mensen uit hetgenwoordigen de drie leeftijds- 'Zieuwents Belang’ en drie proces-categorieën 20-35jaar, 35-50jaaren begeleiders van het VKK-AL de bi
50 jaar en ouder. "Een goede afspie- eenkomsten bij.geling van de Zieuwentse bevolking
is erg belangrijk. Daarom is gekozen "Het Dorpsplan wordt een visie overvoor een mix van mensen uithetdorp hoe Zieuwent in de ogen van de in-en mensen van buitenaf, mannenen woners er over de komende tien totvrouwen, jong en oud, burgers en 15 jaar uit moet zien’, zegt Karin.
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"Watis goed in Zieuwent, en moet zo
blijven en wat willen we nog realise
ren. Willen we uitbreiding van
Zieuwent door meer woningenof is
Zieuwent groot genoeg. En als we
woningen willen, welke soort wonin-
gen willen we dan en waar moeten
deze worden gebouwd? Moet er meer
werkgelegenheid komen door meer
industrie aante trekken? Of willen we
meer toerisme naarhet dorp halen?
Wat vinden we vande infrastructuur
of de verkeersveiligheid? Zo kan ie-
dereen misschien wel iets bedenker
waarvan hij of zij denkt, dat is

ni

goed in Zieuwent dat moet veran-
derd, verbeterd worden ofkan zo blije
ven, legt Karin uit

"We willen weten wat de prioriteiten
zijn van de inwoners van Zieuwent.
En datwordt vertaald in het dorps-
plan. Met het dorpsplan in de hand
kunnenwij als de Zieuwentse bevol-
king aan de gemeente laten zien wat
wij willen of juist niet willen. Bij het
maken vannieuw beleid kan de ge-
meente daar rekening mee houden.

Maar ook naar het waterschap, de
streekcommissie, het vvv en het
recreatieschap kunnen we met het
dorpsplan laten zien wat de
Zieuwentse gemeenschap wil.”

Juist om alle wensen, suggesties en
ideeën mee te kunnen nemen in dat
plan, is het zo belangrijk dat op 23
november alle generaties van de
Zieuwentse bevolking ruimschoots
vertegenwoordigd zijn. Want de tie-

ners hebben hele andere wensen dan
de vijfenzestigplussers. Ouders met
kinderen kijken hee! anders tegen de
verkeersveiligheid aan dan twintigers.
“Ook de kinderen van de basisschool
hebben we gevraagd na te denken
over wat zij in Zieuwent wilen. Om
tot een goed dorpsplan te komen wil-
len wij op de bijeenkomst van alle leef-
tijdsgroepen horen waar de priori
ten mosten liggen", vertelt Karin.
Doorde voorbereidingsgroep(de
denktank)is al het een en ander aan
voorwerk verricht. Tijdens twee avon-
den onder begeleiding van proces-
begeleiders hebben de leden van de
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denktank gesprekken gevoerd over
de volgende thema's: Sport en spel,
Woning en woningbouw, Aankleding
van het dorp, Economie, Voorzienin-
gen, Jongeren, Zorgvoorzieningen,
Onderwijs, Winkelaanbod, Sociale
voorzieningen, Saamhorigheid, Net-
werken. Uit deze gesprekken hebben
zij 6 thema's gekozen waarvan zij
denken dat die belangrijk zijn voor de
Zieuwentse bevolking en daarom de
meeste aandacht moeten krijgen.

Op de bijeenkomst van 23 novem-
ber worden deze vijf thema's be-
noemd : Woningen, Voorzieningen,
Infrastructuur, Economie en werkge-
legenheid en Sociale samenhang.
"Als zesde thema hebben we bewust
voor Overige'gekozen omdat ervast
ook zaken vanuit de mensen komen
waarwij niet aan gedacht hebben.
Daar moetook ruimte voor zijn, want
ook die dingen willen we graag ho-
ren”, verklaart Karin.

Op de bijeenkomst zal gewerkt wor
den met plakkaten waarop bovenge-
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noemde thema's staan. Aan de inwo-
ners van Zieuwent vragen we op plak-
papiertjes te schrijven wat zij belang-
rijk vinden bij dat thema met betrek
king tot ons dorp Zieuwent. Die brief-
jes plakken ze dan op de plakka-
ten. Aan het eind van de avond is
dan te zien wat de prioriteiten moe-
ten wordenin het dorpsplan. Datzal
ook direct in hoofdlijnen op de avond
zelf al vertelt worden. Na deze bij-
eenkomst komt er een verslag over
‘de uitkomst van deze avond ( met
de kerkklok) naar alle inwoners toe.

Als het plan gereed is weet
'Zieuwents Belang’ waaraan in
Zieuwent gewerkt moet worden
Ook is dan helder wat de meeste
prioriteit heeft. Daar wordt dan ook
actie op ondernomen. Het
‘Zieuwents Belang’ zorgt ervoor dat
dit plan bij de juiste organisaties
komt. Uiteraard wordt 'Het Dorps-
plan’ ookbij de gemeente aange-
boden. Als organisaties iets in
Zieuwent willen veranderen of rea-
liserenheeft het 'Zieuwents Belang’



D}KLUSSENIER

SSIvakman voor
ESTEN

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkelin de buurt! Tel. 0544 - 351259

BDE ED vor
Jos en Tineke Beening

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

Tevens winkelverkoop



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De sp te projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegetwerken 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 een kijkje te komen nemen.

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

Telefoon: 0544 371042
Telefax: 0544
Internetsite: nwe
E-mailadres: infos

6 Postbus 86
375907 7130 AB Lichtenvoorde



‚een goed onderbouwde visie in han-
den vooroverleg.

Het is belangrijk datjj ook komt, zo-
dat wij ook horen watjouw visie op
Zieuwentis. Jong, oud, middenstan-
ders, boeren, oorspronkelijke bewo-
ners en nieuwkomers

KOM EN LAAT HOREN WAT
Í JOUW VISIE OVER ZIEUWENT

KS
23 November om 19.30 uur bij zaal
Bongers

Woensdag 8 dec. 20.00 uur:
lijk inleveren Kopie

Maandag 8 Nov. Kaartavond RKZVC
! kantine

Zaterdag 27 nov. Open podium
Zaterdag 01 Jan. Nieuwjaarsgalabalss
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De. momenten v/d pupillen

DATUM: 09-10-2004
WEDSTRIJD AKZVC F2 - WWG2S F3
UITSLAG: 0-14
DOELPUNTENMAKERS: De tegenpartij
MOOISTE GOAL: Neel an onze kante”
MOOISTE MOMENT: Thijs Klein Goldewijk (iecje “dromenland
MAN VID WEDSTRIJD Kan ook ecn vrouw zjn:Hermien Boomgaars

DATUM: 25-09-2004
WEDSTRIJD AKZVC F1 - Ruurlo F2
UITSLAG: 7-0

DOELPUNTENMAKERS: Nick Buiting (3x, Bob te Molder(2x). Tom Schepers
ex

MOOISTE GOAL: De 2e goal van Bob. Hij nam een comerbal in één
keer uit de lucht en sooorde boven in de hoek

MOOISTE MOMENT: Er kwam pas na 10 minuten wat publiek omdat we
eenbeetje te vroeg waren begonnen.

MAN VID WEDSTRIJD Stan te Molder

DATUM: 16-10-2004
WEDSTRIJD: RKZVC F1 Bon Boys F3
UITSLAG: 2-1

DOELPUNTENMAKERS: ‘Tom Schepers en Bob te Molder.
MOOISTE GOAL: Bobte Molder; vrije trap vanaf 15,26 meter strak

boven in de kruising.
MOOISTE MOMENT: Eindsignaal: dus bijna kampioen!
Treurigste MOMENT: Nick verrekt een spierin het bovenbeen, net voor

aanvang van de wedstrijd.
MAN V/D WEDSTRIJD Jorim Groot Zevert
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De. momenten v/d pupillen

DATUM: Eind augustus 2004
WEDSTRIJD: Toernooi DZSV (RKZVC E4).
UITSLAG: 1 gelijk en 2 verloren.
DOELPUNTENMAKERS: Mark Wopereis.
MOOISTE GOAL: Mark Wopereis.
MOOISTE MOMENT: De wedstrijd tegen meisjes uit Varsseveld. Zij

waren een stuk groter en "Hetiijken wel moe. |
ders! zeiden de jongens |

MAN VID WEDSTRIJD All jongens; ze werden gekneed tt é

maat het kan nog wel even duren

DATUM: 02-10-2004
WEDSTRIJD: RKZVC €4- SDOUC E4
UITSLAG: 4-10
DOELPUNTENMAKERS: Mark Wopereis, Stijn Wopereis en Martijn

Wopereis.
|MOOISTE GOAL: Martijn Wopereis; via goed samenspel van |

Michel, Stijn en Mark, schoot Martijn de bal goed
|binnen.

MOOISTE MOMENT: De gehele2e helft, die we door goed spel maar
met 3-2 verloren.

MAN VID WEDSTRIJD Bem Klein Holkenborg; door zijn prima reddin-
gen bleef het maar bij 10 tegengoals.

DATUM: 09-10-2004
WEDSTRIJD: RKZVC E4- NVC E1
UITSLAG: 0-13
DOELPUNTENMAKERS: Niet van toepassing.
MOOISTE GOAL Stond er al
MOOISTE MOMENT: Na de rust maar tegengoals.
MAN V/D WEDSTRIJD ‘Bem Klein Holkenborg.—.



D. momenten v/d pupillen
DE EERSTE OVERWINNING, .
De competitie voor RKZVC E2 is nu al zo'n 6 wedstrijden oud. Goed
om even terugte kijken hoe het allemaal begon.

De oefenwedstrijden waren meteen veelbelovend. Er werden goals
gemaakt en ook kregen de jongens te maken methet verliezen van
wedstrijden. Belangrijk is dat de jeugd kan en mag voetballen. Vandaar
de vroege wisseling van enkele jongens van E2 naar D3. Wat ik ervan
zie op de zaterdagen doen Remco, Daveen Bart het ook prima in D3.
In ieder geval succes voor de komende voetbalja-ren.

Terug naar E2, want hier kan ik het meest over vertellen. Als trainer en
leider, zekeréén van de mooiste ervaringen, "um met disse jongs" te
mogen werken. De eerste goal werd door Melvin in de derde wedstrijd
van het seizoen tegen Longa E3 gemaakt. Het was als een overwin-
ning voor het hele team. De gedre-venheid is steeds meer aanwezig.Melvin en Joep als stormers in de spits. De goalis soms nog te klein.
Ook het vizier staatsoms op het houtwerk in plaats van op het netwerk.
Een stabiel middenveld met Pieter, Harm, Pim en Thomas. Het over-zicht komt er steeds meerin, de kracht in de kleine bene wordt ook
steeds meer. De verdediging raakt steedsbeter op elkaar ingespeeld
met Lu-cas, Reinout en niet te vergeten onze keeper David.

Dat een overwinning nog even op zich laat wachten, heeft zeker te
maken met de klasse van de tegenstanders. Ondanks de verloren wed-
strijden, doet ieder-een zeker zijn best en staan alle neuzen dezelfde
kant op. Dit werkt zeker door op de leiding van E2. Zelfs Linda is de
stem nog dagen kwijt, door de vele positieve aanmoedigingen tijdens |

de wedstrijden. Wonderen kan ze verrichten met een sponsen een zak
vol leidingwater.

Wanneer het plezier in het spelletje voetbal voorop blijft staan, zit de
eerste overwinning er zeker in. Dit zien we als onze overwinning voor
dit seizoen.

Door: Stef Hoitink (trainer RKZVC E2)
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* diervoeders &

dierbenodigdheden
* ijzerwaren €

reedschappens Pp
Welkoop Zieuwent

* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
7106 LR Zieuwent

* werkkleding & schoeisel Telefoon: 0542 351221

Zeg
Bloemsierkunst „ERNA“

Open: Di.Vm Vri. 8:30 12.30 uur 1 13:30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za 38.30-16.00 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0543 352972
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BILJARTEN
\ MET KEMBERIY ELSCHOT

WAT WE HEBBEN GEZIEN:

HET IS EEN GEZELLIG CAFÉ MET 2
BILJARD TAFELS. OOK HEBBEN ZE

VEEL ZITPLAATSEN EN EEN LANGE BAR. EERST BEGON-

WEN KEMBERIY EN JANAIKA MET OPWARMEN (DUS

INSTOTEN). ZE HADDEN HUN EIGEN KEU BIJ ZICH (DE

BILJARD STOK), DIE IN EEN SPECIALE TAS. ONDER DE

TRAINING DOOR HEBBEN WE KEMBERIJ GE INTER-

VIEWT. DE LERAAR VAN KEMBERLY EN JANAIKA HEET

NIELS , EN LEGT ALLES GOED UIT.

INTERVIEW MET KEMBERLY,

f WAT VIND JE LEUK AAN DEZE SPORT?

BIJ ONS THUIS HEEFT HET HELE GEZIN OP BIL-

JARTEN GEZETEN, EN IK WOU HET OOK WEL EENS

PROBEREN. VOORAL HET WINNEN IS ERG LEUK.
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2. HOELANG DOE JE AL AAN BILJARTEN?

BS

2 JAAR OM PRECIES TE ZIJN.

3.WAT WIL JE MET DEZE SPORT BEREIKEN?

HET IS MIJN HOBBY EN IK WIL IN DE

FINALE'S OOK WEL EENS EERSTE WOR-

DEN.

4. WAT ZIJN DE REGELS BI BILJARTEN?

KINDERPIOT

N

JE MOET MET 3 BALLEN SPELEN, IN
DE KLEUREN: ROOD, GEEL EN WIT.

MET DE GELE OF DE WITTE MAG

JE STOTEN. ALS JE EEN WET-

STRIJD HEBT EN DE TEGENSTAN-

DER KOMT NIET OPDAGEN, DAN

HEB JIJ GEWONNEN (DUS HET

TEAM WIE WEL AANWEZIG IS). JE
MAG NIET ROKEN ONDER HET SPEL. ALS

JE MET DE WITTEN BAL DE RODE EN DE

GELE GESTOTEN HEBT DAN HEB JE EEN

CARAMBOOL, DAT IS EEN PUNT.

5. OP WELKE DAGEN ZIJN DE WEDSTRIJDEN

EN TRAININGEN?

ZATERDAG IS TRAINEN EN OP ZONDAG

IS ER MEESTAL EEN WEDSTRIJD MAAR

WIET ALTIJD.

A
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6. HEB JE AL VEEL PRIJZEN GEWONNEN?

IK HEB 3 BEKERS, 1 KLEINE EN 2 GROTE. 2 FINALE

BEKERS EN $ TOERNOOI BEKER.

7. WAT HEB JE NODIG OM TE KUNNEN BILJARTEN?

DE KEU DAT IS DE BILJARD STOK, DE DRIE BALLEN

ANDERS KUN JE NIET SPELEN, KRIJTJE ANDERS KETST

HIJ, EN ALS JE ZWEET OF STROEVIGE HANDEN HEBT

DAN KUN JE BETER EEN HANDSCHOENTJE AAN DOEI

OOK HEB JE SPECIALE KLEDING VOOR DE WETSTRIJDEN!

PAARSE TRUI, ZWARTE BLOUSE EN BROEK.

8. WAAROM HEB JE BEWUST VOOR DEZE SPORT GEKOZEN?

HET LEEK ME WEL LEUK EN JE SPEELT IN EEN TEAM

ZO KUN JE STEEDS MEER MENSEN ONTMOETEN WIE

IK EIGENLIJK HELEMAAL NIET KEN.
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MOET JE VER RIJDEN VOOR DE BESTEMMING VAN

WAAR JE MOET TRAINEN OF EEN WETSTRIJD

HEBT? ®
VALT WEL MEE EN DE ENE KEER IN ZIEUWENT

DE ANDERE KEER IN LICHTENVOORDE OF OOK

WEL EENS IN BORCULO.

10. WAT VIND JE DE MOEILIJKSTE STOOT?

DE TERUGKEER BAL. EEN SOORT KLEINE DRIE-

HOEK EN JE MOET DE BAL GOED ONDERIN

RAKEN ANDERS KOMT HIJ NIET TERUG.

DAT WAS DE INTERVIEWMET KEMBERLY.

EejDIEN
SLOT:

TOT SLOT NOG EVEN DIT:

WIJC JOLIEN, LOES EN

LAURA) ZITTEN PAS IN

DE JEUGD - REDACTIE

VAN DE KINDERPIOT.

VOOR ONS IS DIT DUS DE EERSTE KEER. HOPELIJK

KUNNEN JULLIE BEGRIJPEN DAT ALLES ANDERS IS,
OMDAT DE ANDERE ER NIET MEER BIJ ZITTEN: WE

WILLEN HET ZO LEUK MOGENLIJK VOOR JULLIE MAKEN

ZODAT JULLIE HET OOK ECHT GAAN LEZEN. DEZE ER-

VARING MET KEMBERIJ EN JANAIKA WAS HEEL ERG

LEUK EN WIJ WILLEN HUN DAAROM OOK BEDANKEN

DAT WE MEE MOCHTEN. VERDER VEEL LEESPLEZIER.

GROETJES VAN DE JEUGDREDACTIE.

GOLEN WOPEREIS, LOES MAARSE EN LAURA JETTEN).
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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

TNSen
* Gezellig CAFÉSSESE % Tegelwerk

O.a. - Badkamer
EEEs - Keuken
ESESI - Plavuizeneen+ CATERING van salades, = 5Tea [V{ Sierbestrating
en Buffetten

BARBECUE binnenien buiten
BENN)Een

Kom vrijblijvend informeren.

Adres:
Dorpstraat 30a

Telefoon: Fax:
0544352320 0544352557



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

Wi verzorgen al uw loon: en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk
+ Gespecialiseerd op het gobied van Kauwverzorgingsboxen,

gereedschappen enveescheermachines.
« Siipen van messen terwijl u wacht.

Officieel dealer MF en Zetor tractoren,

Teetoon. Hameels 0544-372415
Zieuwent 0544361526

emee wepe cm
a Ema ogrepan

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

The new $

KAPSALON HeÔn
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
24 tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

Ee tuinonderhoud tuinideeën tuinaanlegsn jason tuincalog tuinonderoug

&f eN zal
À Ruurloseweg 7 Zieuwentbs Elen Telefoon: 0544 351954



Ep “R

_ Fratsen?

1. Dinosin Zieuwent 2. Bouwsels onstaan op het maisland

3. Timmerdorp Jurassic Parkis in
volle gang
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5. Jong en oud werken mee 6. Sommigen staren wezenloosin de
verte

7. Ook de naambordjes zijn in
stenen tijdperk stijl

9. Met receptie 10. En knusse kamers
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12. En steken hyikofde lucht/

14. is het tijd om met de
Flinstonemobiel te gaan crossen.

Piotfeliciteert de Stichting Fratsen met
\

wederom een zeer geslaagd evement.

PIOT November 2004 pag.31 ZE—



OF COURSE, MY HORSE

Ergens op de vlakte was leven te
bekennen. 'Va, met mij klinkt het op
enige afstand van ons In het gele
verstrekkende zandlandschap. 'Je
komt dus later, maardat maakt niet
uit’ Veel was er niet te zien, enkel
geel zand en paarden. Met deze
sfeerimpressie zou men zich haast
in de film "Once upon a time in the
West" wanen, maar schijn bedriegt
Het betreft hier de heer M. Kamebeek
op een paard op de hoefslag van
manege Hendriks te Vragender, te-
lefonerende met de heer M.
Lankveld. De heer te paard heeft
weinig weg van Henry Fonda en de
heer aan de andere kant van de lijn
evenmin van Claudia Cardinale. Al-
dus sneuvelt deze vergelijking in de
eerste alinea.
De heer Lankveld wasniet doordron-
gen van het feit dat het befaamde
PIOT-uitstapje vandaag, een regen-
achtige zaterdag begin oktober, ge-
pland was. De andere redactieleden
maakten zich daarentegen monter
meester van de Vragenderse praïrie.
De eerste voorzichtige stapjes wer-
den al snel rasse schreden.
Maar dat was het dan ook. Een laffe
draf bleek het maximaal haalbare.
Alleen Noëlle wist, gewapend met
zweep, nog enig temperament Ios te
maken in de tamme rossen. De luie
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beesten waren niet aante sporen.
Volgens J. Cuppers (junior) waren we
beter met pony's afgeweest; die kun
je met je eigen voet nog bijsteppen.
Gelukkig ontdekten de PIOT ruiters
‚en amazones dater een inpandige
kantine was. Daar konden ook Toon
en Huub zich weer bij de groep voe-
gen. Ze hadden tijdens het paardrij-
denals stoere cowboys langs de kant
staan toekijken hoe de rest kramp-
achtig op hun edele dieren probeerde

jven zitten. Dit kwam omdat ze
(minder stoer) zich niet op de ruggen
van de premature vleeskroketten
waagden. Een idee dat bij één van
de twee misschien ookwel een beetje
uit dierenliefde is geboren.
Gemis aan tempoin de bak, dan
maar aan de tap. En gezellig...daarna
eten en …huubhuub naar de kruup!!!
Om hier de laatste PIOT-centjes ook
nog maar eens met een niet aflatende
nauwkeurigheid over de balk te smij-

ten. Meteen redactie die uit stuk voor
stuk grootmeesters in het notoir i

nemen bestaat, werd ook deze hi
dermis met twee vingers in de neus
genomen.

Al metal lang geen kinder-
achtig avondje. Een bezoekje van de
man met de hamer lag dan ook in
het vooruitzicht... Nu al weer zin in
het uitstapje van volgend jaar.

Toon & Johan—B



“HEBT U NAAST &DE LAAGSTE RENTE,  \-
ë

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”

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

Tel. (0544) 37 71 13 « ww.hypotheekshop.nl

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

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



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich

mee. Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en turn-key-
oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.
Oplossingen op maat, een praktische instelling en het nakomen van
afspraken staan hierbij aan de basis. Vakwerk tot in de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 - 35 13 32.

x HOENDEREÖOIM
vak en mensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent  wwwhoenderboom.nl


