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Jachtinstinet.
Op het netvlies van het oog zitten
kegeltjes en staafjes. Kegeltjes zijn
vele malen gevoeliger voor kleur dan
de staafjes. Deze laatste echter zijn
belangrijker bij het waarnemen van
contrast. Nuis bewezen dat de vrouw
op het centrum van het netvlies, het
gedeelte dat je gebruikt om te kijken,
veel meer kegeltjes heeft. Terwijl de
man er, ten opzichte vande vrouw,

Langs het tuinpad váp mijn vader

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

veel meer staafjes heeft zitten. Dit
heeft alles met de evolutie te maken.
De oermens moest eten ende rollen
waren duidelijk verdeeld. De vrouw
ging op zoek naar vruchten en ge-
wassen, waarbij haar kwaliteit om
kleur te zien goed vanpas kwam. De
man ging op jacht naar wild enin het
schemer in een bos of op een late
avond kwam het goed uit dat hij be-
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ter het contrast Kon waarnemen, dan
de kleuren.
De manis dus een jager, op zoek

Niets anders is zo
hem dan het zoeken

ige zweet van een ge-
erdriften moet en mag

ze driften moe-
ijgen. Op jonge leeftijd

is dit:zo’ probleem. Mooi opge-
dirkte] haanijës zijn in strijd op de
‘dansbaan naar de gunsten van het
vrouwelijk wild.Lokgeuren van de
vrouWen dwingen de man de
agressiesignalen Man de tegenstan-
ders te negeren. Eenbelangrijke fout
die doorde mensheid gemaakt wordt
is dat ze zich gettelen’en de driften
onderórukken. De echte jacht is erbij
‘de monogame man uitgehaald.
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Er zijn monogame mannen die hier
wat voor proberen te verzinnen. Ze
kruipen ieder weekend op de motor
en jagen achterhun ego en elkaar
aan. In het beeld van de jagende man
op vrouwelijk schoon, is het pijnlijk
te constateren dat wij ons behelpen
door achter elkaar aan te vangen,
mannen onder elkaar. Er zijn er ook
die ieder weekend achter een bal aan
jagen, of achter een snelheidsrecord
op de schaats of fiets.
Het zijn eigenlijk allemaal vormen
van surrogaat. We doenhet om onze
natuurlijke driften te onderdrukken.
Dusbij deze wi ik alle mannen, voor
het behoud van al het wild in de buurt
en alle huwelijkeninZieuwent, veel
succes wensen bij alle surrogaat-
jachtpartijen dit jaar.

Mark Lankveld.



+ Verzekerd sparen
+ Sparen (via spaarrekening)

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544

J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud

bijzondere beglazing
Tevens verkoop aan huis

DOMHOF & WESTFLEISCH p,
@&

Denn. Schwein soll man haben,

U kunt bij ons terecht voor een professioneel
maar vooral persoonlijk advies.

Vraag geheel vrijblijvend naar informatie inzake:
+ Verzekeringen (schade en leven)

Bekken assonanmen
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

E-mail: Bekkenassurantien@freeler.nl

verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende on ZIEUWENT

Drukkerij Westerlaanv.d. Meer dele 1, Tel. 0544 37 12 07ND maakt 't je gemakkelijk

2352 145

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

TEL. 0544-351452
FAX 0544-351452

Oude Ruurloseweg 28
Zieuwent

Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449



Loon Mechanisatie Bedrijf
L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB
Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

: 5bleEalkharJ
3Sl ZIEUWENT

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

VEEVERVOER
STUKGOFDERENVERVOER

KIPPERVERVOER
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

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

WETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
TE Ume 900-0008 r = postzogel, fefkaarten en ageowiiingeksanenee = ht ophalen van even en paken= het afgeven van briefpost binnen en buitenland

= het afgeven van pakketten on aangetekend binnenland
strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadezus

+ nformatiebrochures.

zondag: SHOP gesloten.——
ee
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3 dagen eee en En hoog niveau!

SCESMENEN

1984 - Witte Paard Zieuwent
Buutavond carnavalsvereniging De
Kniepwörme.
De raad van Elf gekleed in mooie
pakken, op het hoofd een steek, zit
gespannen te wachten op het publiek
dat de zaal nog moet vullen.
Pierre Knoops staat tegen de raad
van Elfte praten.
Opeens ziet Pierre buiten een hele-
boel mensen open en denkt dat ze
de zaal in zullen komen.
Helaas, ” de karke ging uut!"

Hiermee kwam zo'n 20 jaar geleden
een einde aan de zieuwentse
carnavalsvereniging de
Kriepwörme

Jammer, vonden Annie Stoverinck en
Inge Bruntjes dat. Dus 7 jaar gele-
den besloten zij om de carnaval
nieuw leven in te blazen.
Het oude prinsenpaar Vincent en
Reinier werd gevraagd de scepter

over te dragen aan een Eumke die
aan de barzat. Hij was uitgekozen
door Inge en Annie. Zijn naam..Prins
Dorus, Eumkede eerste!
Bjorn Domhof: "Ja, enk zat d rnoast

ande tap en werd adjudant"
Deze gebeurtenis zorgde ervoor dat
een groep mensen weer carnaval
ging vieren en zo ontstond de
carnavalsvereniging: "De Eumkes"

De vereniging is druk bezig met de
voorbereiding, maar vond toch nog

om ons over dît jaarlijkse
terugkerende feest te informeren,
Bij Richard en Inge werden we harte-
lijk ontvangen. Verder spraken we
met Luuk, Marijke, Jan (Gais) en
Bjom.

Vertel eensover de vereni
We zijn geen vereniging, we worden
doorde camavalsverenigingen in de
buurt wel zo genoemd. Wezijn er wel
mee bezig geweest om een vereni-
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ging te worden, maar dat werd ons te
duur. Wel hebben weeen gezamen-
lijke rekening, met een debetsaldo..
Richard: Dus U kunt storten op.”
We hebbeneen President Bjorn, en
de raad van 12. hierin zitten alle oude
prinsen en adjudanten. Ook hebben

ietjes; Luuk en Richard.
Luuk: wij zijn de Marietjes met de
grote verassing onder de rok"
Dan hebbenwe nog een aantal men-
sen eromheen, die ons vergezellen
naar de festiviteiten. Zo zijn we met

een man of 50.
De raad vanElfis gekleed in prach-
tige donkerblauwe kostuums. M
schien kent u ze wel van vroeger.
Toen liep daar deplaatselijke muziek-
vereniging in rond,
De broekspijpen zijn wat aan de korte
kant, maar die zijn vakkundig ver-
lengd met rode stoffen lappen.
De prins herkent u aan zijn ambts-
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ketting. (dit is de hondenketting van
Rocco,de hond van Theo en Trees
Gais.

Hoe komen jullie aan inkomsten?
Bij het Eumkesbal zetten we een
grote melkbus bij de ingang. Het 1e
jaar werdeerflink gedoneerd. De men-
sen dachten namelijk dat ze een gift
moesten doen, en vervolgens het
drinken niet hoefden te betalen.
Verder hebben weelk jaar een waan-
zinnige loterij met geweldige prijzen.

Wanneer we het hier over hebben,
begint Richard te lachen.. Hij herin-
neft zich een avonddat hij heel veel
lootjes had verkocht. Een groep men-
sen aan een tafel hadden flink loot-
jes ingekocht, ze keken me tijdens
de verloting verwachtingsvol aan.
Toen voelde ik later een heel pak
papier in de "boksetasse'..



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

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contracvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

vowzitax.nl _info@zitax.nl

YOin,
sound « light « rigging + truckinge stages«events
Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 41675
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg

= Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
‘merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en reparatie

4 verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent tel. 0544 - 351!

bgg. 06 - 53933054



We hebben geen geld aan
sponsorbundeling gevraagd, we von-
den dat andere verenigingen boven
ons gingen. We hebben 1 jaarbij de
entree voor de corso gestaan, maar
dat leverdete weinig op, doen we niet
meer.
Ook kan men elk jaar raden wie de
nieuwe prins wordt, daarvoor ontvan-
gen weook geld.

Hoe wordt de nieuwe prins geko-
zen?

Wij kiezen de nieuwe prins, het moet
iemand zijn die Veel voor de
zieuwentse gemeenschap doet. Hij
moet wel van carnaval houden. We
doen niet moeilijk. Het maakt niet uit
of je man of vrouw bent. Degene die
prins wordt, weet dit van tevoren niet
Wij tegelen de vrije dagen. Ook lich-
ten we een aantal van de kamera-

den vast in. Een paar jaar geleden,
‘kwam de Prins namelijk steeds maar
niet opdagen, hij zat met zijn adju-
dant nog niets vermoedend in de kan-
tine van de sporthal. De proclamatie
die de Prins moet oplezen wordt door
Bjorn geschreven. * niet moeilijk,
geen woorden met meerdan 3 let-
tergrepen!"

Hoeziet het programma eruit ti
dens het carnavalsweekend?
Vrijdag 4 februari is het Eumkesbal.

De nieuwe prins en adjudant worden
dan bekend gemaakt. Jammer ge-
noeg is dan ookde slag om Paaspop.
Zij hebben zo maar een datum ge-
prikt, er niet bij na gedacht dat het
dan het weekend van carnaval is. Ze
vonden het niet belangrijk genoeg om

*

het te verzetten naareen andere da-
tum. Bjorn: " wij kunnen ook niks ver-
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zetten, ballonnen, slingers, alles is
besteld!!"Hetis jammer dat we el
kaarin het vaarwater zitten. Maar we
hopen dat de zieuwentse bevolking
massaal voor ons kiest. Het Eumkes-
bal is een van de hoogtepunten van
het camaval. Vorig jaar hebben we
Martin ten Have gehuldigd, hij zag er
al 3 jaar lang als mooiste uit. Ook
wilen we graag een eervolle vermel-
ding voor Robbie Lammas, hij ziet er
alijd fantastisch verkleed uit. De ver-
eniging uit Voor-Betrum is ookalt
van de partij. "die buntdr eerder,dan
dat wij kloar bunt met versieren!”
Zaterdag 5 februari gaan we naar de
kindercamaval. Daarna gaan we ge-
zellig dansen en samenzijn in DE
horecagelegenheid in Zieuwent.
Zondag 6 februari gaan we eerst naar
Voor-Beltrum. Onze ambassadeur
Jan Rondeel gaat ons dan altijd voor
in de polonaise. Hij wordt elk jaar in
Voor-Beltrum onderscheiden. Na
menig biertje gedronken, gaan we
door naar Groenlo.
Maandag gaan we eerst ontbijen in
het Eumkesnus (doar woarhet nooit
vrus!). Daarna naar Lievelde, want
ook daar krijgt het nieuwe prinsen-
paar een onderscheiding. Wanneer
we in Groenlo aankomen gaan we
eerst naar Tapperij Domhof. De ge-
vel wordt ingewijd met bier, ook mag
de nieuwe Prins de deur van de

TD) Tapperij openen. Hierna is iedereen
vrij Richard!” ieder veur zich en God© veur ons allen’. Meestal zjn we aan

25 Pet eïnd van de dag alemaal goed
vol en al wat slecht in orde, * moar

==nhoe dichter als wij dan bij zówent
== komt, hoe better weer in orde!" Bij2 het Witte Paard wordt op maandag
=— ond atijd gekaan

EUMKESBAL

4

februari
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” dan wordt eraltied nog flink met
gekaart, gegetten en gedronken"

Enop Dinsdag?
” Dat mo'w nog zeen, da'w d'r toch
nog een dag bij anknupt, ik bun
veur! aldus Richard
Vorig jaar zijn we nog bij Hinnen ge-
weest, om daarna naar Harreveld te
gaan, maar daar zijn we uiteindelijk
niet meer gekomen.
Woensdags gaan we haringhappen
bij de Herberg en ontvangen we via
de kerkradio het askruisje.

Wat is jullie visie t.a.v de toekomst
van CV de Eumkes?
Het is een zonnige, gezellige club die
van carnaval houdt zonder verplich
tingen. We verwachten geenvolle
zalen, we wilen geen grote vereni
ging worden. We willen geen andere
verenigingen voor de voeten lopen
Wel hebben we nog een aantal
ideeënop stapel;

1e weekend van januari willen we
“de-nacht-van-de-eumkes-kaart-
avond" houden

- met plantjes langs de deur om de
kas watte vullen

- paas-volleybal-toernooi
= verkoop van oliebollen op 30 de-
cember!

- Elke 1e zaterdag van de maand; oud
papier ophalen

Samen met de nieuwe prins en aúju-
dant gaan de Eumkes ook dit jaar
weer.

3 dagen knallen op een hoog niveau!!
Eumkes; bedankt voor het leuke in-
terview enheel veel plezier!
De redactie (Marc en Wendy)



Dames- en Herensalon

7, 7

beso12eB onei_ »Openingstijden:
Dinsdag Vm vrijdag: 8-30-1800 uur Zaterdag: 8.00-14.00 uur

A

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

eps Kolkman VOF
% Tegelwerk

O.a - Badkamer
- Keuken

- Plavuizen

% Sierbestrating

Alle reparaties, APK.2-Keuring,
Roetmeting & Verkoop

Dorpstraat 304
7136 LL Zieuwent

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon: ax:
0544352320 0544-352557
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DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Feestje 7EWE ZENE= +,Organiseren?
0 De Power Plate genereert trilingenWij hebben leuke die als energie worden overgedragen

op ons lichaam. De spieren wordenideeën daardoor continu zeer hard
aangespannen. Door beweging

i wordt het chaam moe, doorrtvoor een gezellige||paste net door nering vra et
lichaam zich aan de inspanning aan,avond met als gevolg dat het prestatie

vermogen stijgt

Maak kennis met deze nieuwe manier
van trainen. Informeer vrijblijvend via

tel. (0544) 482858

FIT-CARE
center sourey



Woensdag 26 januari vindt in het clubhuis van
voetbalvereniging RKZVC weerhet jaarlijkse
SPORTCAFE RKZVC plaats. Medein het kader
van het a.s. 60-jarig jubileum hebben we drie oud-
trainers bereid gevonden nog eenkeer terug te
keren bij RKZVC om terug te blikken naar de tijd
datzij trainer waren.
De drie trainers die deze avond, onder leiding van
Henri Weikamp, terugkijken naar de Zieuwentse
periode in hun trainersloopbaan zijn respectieve
lijk: Jan Kemkens, George Peters en Ruud Jan-
sen. Allen zijn ze in de periode tussen eind jaren
zestig en midden jaren tac! trainer geweest bij
RKZVC. Daarnaastzullen zij vertellen over het
verdere verloop van hun carriere in het voetbal-
wereldje. Wat hebben ze hierna gedaanen wat doen
ze momenteel nog of juist niet meer in de
voetballerij.
Voor veel leden en oud-leden een uitgelezen gele-
genheid om na afloop oude herinneringen op te
halen en bij te praten. De avond begint om 20.00
uur en de toegang is gratis.
Tijdens deze avond zal ookde loting plaats vinden
van het Sourcy Center D-jeugdtoemooi dat tijdens
het pinksterweekeinde gehouden wordt met als
deelnemende ploegen: Ajax, Feyenoord, PSV, Fc
Twente, Bayer Leverkusen, Schalke ’04, Helsinki,of Genk, Spartak Moskou en RKZVC.
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Vallen en wéér opstaan

Ook wel eens gehad? Datje, na de
zoveelste keer in de lappenmand te
zijn beland, bij jezelf denkt: "Is dit wel
de goeie sport voor mij? Leer ik het
dan nooit? Moet ik dan toch maar iets
anders gaan proberen”. Nooit ge-
had? Dat is danheelfijn!

Ik heb het namelijk afgelopen jaar
wel gehad. Toen ik tijdens een spring-
wedstrijd voor de tweede keer niet
geheel zachtaardig tussen de
hindernisbalken was beland, dacht ik

bij mezelf: Nu stop ik ermee. Ik ben
niet geschikt voor deze sport. Hetis
het allerliefste wat ik doe, ik train best
veel en hard en geregeld "laat het
paard mij netjes even voor gaan,
zoals dat zo mooi in paardenvaktaal
heet. Nou het is verre van grappig
wanneer je maandagochtend je werk
weereens mag bellen met de mede-
deling dat je even een paar dagen
niet kunt komen, in verband met
kreupelheid (om maar in het jargon
te blijven).
En, zoals ervaren blessureleedkenne:
weten, is de tweede dag na een onge-
ukje helemaaleen feest. Lopen was
waardeloos, liggen ging niet, zittend
slapen is ook niet echt je-van-het.
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Maar dan wordthet weer beter. Toch
maar weer eens te paard, even kij
ken hoe het voelt. Och, gaat al best
weeraardig. En dan rijd ik braaf een
tijdje dressuur, ook heel mooie
paardensport.
Maar niet voor mij. Klein sprongetje
‘dan maar. En dan kom je erachter
dat het lichaam wel weeroké is, maar
de kop nog niet helemaal. Hetbe-
kende tussen-de-oortjes-gebeuren
moet dan nog even overwonnen wor-
den. En ik ben er inmiddels achter
dat dat nog lang niet mee valt. Je
weet precies watje wel en vooral ook
niet moet doen. Wel doen: rustig blij
ven, ontspannen zijn, lachen (want
je hobbyis immersiets leuks) en ge-
nieten. Niet doen: denken aan de
enge dingendieer allemaal kunnen
gebeuren, trekken en plukken aan je
paard tijdens het ritje, gespannen
doen. Simpel toch. Wat gebeurt er
tijdens een rondje springen: stel
dat het paard op me gaat staan, als
ik er afval, jezus wat gaat ‘ie hard,
dat redden we nooit, Ho maar, Ho
nou!". Niks ontspannen en genieten.
Springles is momenteel dus gewoon
even afzien. Maar het gaat echt voor-
uit en inmiddels heb ik me toch ook
maar weer opgegeven vooreen wed-
strijdje, wantzo gaat dat gelukkig ook
met sport. Eris voor mij niets mooiers



Siebert & Wassink

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

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

f 4 Rigtersbleek Aaen: James Watsvan 102info@siebert-wassink.nl 7521 AB Enschede 7131 ME Lichtenvoorde
Tel 053- 4803550 Tel 0524 352743

Fax 053 4803565 Fa 0524 382748

k itse
Bent u op zoeknaareen interessante baan

eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:

www.siebert-wassink.nl
Twente: achterhoek:

Zo divers Donny Rots
in krant

A9

ROMEO DELTA Zl
MuuriMeDin ev
Postbus 101
7130 AC Uichteovoorde MeEe 7136 KX ZIEUWENT
Tel. 0544 35 99 35 Telefoon 0544 - 352133
Fax 0544 3590 35 Fax 0544 - 352237
€ mail: info@romeodelto.nl

Boom- en rozenkwekerijen€en.
ie Vooruw TuinaanlegEa - Tuinonderhoud

zE Partikuliere verkoopaf kwekerij
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acmntonverengeg JtenBras De Haas 3e 7136 MK Zeuwert 381798
[eijervor  Keverger © Wieringa Mddschtenstraats TI3IGE tihtenvoore 37019
eridgecub Ziawen BCZ) Frits. Ven Crurchisrastiz  7I3EMB Zisowert 95139
[Beumer Ruutoseneg MoowigHeinck AuuloseegtyA 7138 MC Zieuwent
Buurver Sprenkelgerheek  C.Hummelnk Schoppenwegt4  TISGKH Zeuwent
[euwe tMaenaetoem  VororieGebbinck Dorpsstraat 7136LK  Zeuwort
[euurvor tKeveider ob Aagtes AMolemanhot32  713EMS Zieuwent
[puur zegendi P Klein Goldenik  Bodelarscijk7 7261 RZ Ruwe 0573 291830
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|ouheidkumgever"Zuwent HamySpekschoor Dr Afbosstraati6  7I3TXM lichtevoorde 372688
Parochiebestu Zieuwent Pastorie Dorpsstraat 41 7ISELG Zeumen 351242

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldse
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7136 MN ZIEUWENT
@&> 0544 - 352290



om in wedstrijdverband te strijden strijden. En als we weer
tegen collega-ruiters, die vast alle- vallen, dan maar gewoon
maal al eens in hetzelfde schuitje weer opstaan, lichaam en
hebben gezeten. Mijn doel voor dit geest laten herstellen en
seizoen is dan ook om uiteindelijk opnieuw beginnen!
weer voor de prijzen mee te kunnen

Noëlle____—_
Ische;elscheti Gertschets:

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Prortieiscnets [schetsor igielschets Profielschets

Mooiste sportherinnering: Toen Henfbij AZSV voetbalde en kampioen

Favoriete sportman:

Lekkerste eten:

werdin de eerste klasse, dat was. erg leuk.
Mart enJen$ Schutten, m'n kleinzonen, erg
fanatieke voetballers weer of geen weer.
zij zijner altijd. ë

E Stamppot



Welk tv-programma moeter onmiddellijk van de buis?
RTL- boulevard, wat ne kwallen!

Beste boek/schrijver: Lezen doe 'k nooit.

Mooiste film: He 'k neet ik kieke nooit ne film.

Politieke kleur: CDA

Beste Nederlandstalige lied: Alle Nederlandstalige muziek is over het al-
gemeen mooie muziek. Engels he 'k nooit
'eleerd, dus dat zegt mien niks.

Meest afschuwelijke kado dat je ooit kreeg:
Zo'kzo neet wettn.

Grootste miskoop: Kan ik meniet herinneren.

Omscholen tot: it kump neet meer tersprake op disse
aftied.

Favoriete vervoermid en de auto.

exel, 12 jaar lang gekampeerd toen de kin-
ren nog klein waren, prachtig daar.

Tent opzettenn:

ie:
Jafalles was goed.

Hekel aan mensen die: méöhtdat ze wat bunt.*Doo moarigewoon..
<W N

Uit bed te halen voor: Loat mien moar sloapen…. 'k motd'r al
vaak genog vróg uut!

JET pag.10 PIOTJanuari2005 Xh
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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

28 juni 1945

Zieuwent
Telefoon: 0544 - 35 16 07

“RESTAURANT à la carteEINOesSnOUD: HOLLANDSE SPELENNEEeeEN= BARBECUE binnen en buitenEENSEOvrijblijvend informeren.

GEBROEDERS

Spieker
Gn VRD



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

+ Wiverzorgen aiuw oon en grondwerkzaamheden, besig en soopwerk.
+ Gespeciclseerd op het gebied van Kaumwerzorgingsboxen,

gereedschappen en vooscheerachings.
+ Sijpen van messen terwijl u wacht.
+ Officieel dedier MF en Zetor tractoren,

Telefoon. Haren 0528-3724 15
Zieovert 0544-381528BVs sioneV Cra tegaan

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

KAPSALON He fn
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
op

} “4 tuinaanleg tuinonderhoud tuinides Sn3,E42 tuinonderhoua tuinidecën tuinaanleg

ei Za jneon tuincenleg tuinonderhoud

Ger)
A

“i 3 Ruurloseweg 7 Zieuwent
kie Telefoon: 0544 351954



Waar droom je over: Vulle ged, wat wej nooit krieg.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Den kop wordt older.

Welkezin of welk woord gebruik je te veel
Welk zoneet

Wie zouje nog willen ontmoeten:
Ik ontmoet d'ral zo ulle, dris hier volk zat.

Wat zou je geen tweede keer doen:
Met de bus naar Spanje, ik ga liever viie-

gen.

Jezelf in 5 woorden: Behulpzaam, opgewekt, spontaan, redelijk
van alles op de hoogte, humoristisch.

De redaktie (EN).

PIOT Januari 2005 pag.11—.



IT
STILLE

KRACHTEN

Er wordt vaak niet bij sti gestaan en
er wordt niet over gesproken.

Stille krachten binnen een vereniging.
Wat zijn dat voor mensen? leden.
ouders, bedrijven, middenstanders,
vriendenof zomaar mensen die de
vereniging een warm hart toedragen?
In ieder geval mensen die niet graag
op de voorgrond staan en zeker niet
met naam of toenaam genoemd wil-
len worden

Vooreen vereniging zijn het de men-
sen die samen met de actieve leden
zorgen voor het gezicht van een ver
eniging, die een vereniging die plaats
in de samenleving geeft waarop we
met z'n allen trots zijn. Mensen die
er dikwijls veel vrije tijd voor over
hebben om anderen te aten genie-
ten van hun hobby.

Mensen die in commissies zitten en
de diverse akties organiseren
(plantenaktie / Sinterklaasaktie /
oliebollenaktie), train(er){(ster)(s),
(ieugdjcoaches en -leidsters,
scheidsrechters, mensen die met de
teams op pad gaan naar de uit-
wedstrijden, bedrijven, middenstan-
ders, mensen achter de bar van het
pag.12  PIOT Januari 2005

Sourey Center.
Allemaal mensen die je kunt bena-
deren en aftijd wel een gaatje vrijheb-
ben of een mogelijkheid zien om de
vereniging op de een of andere ma-
nier te steunen.

Mensen ook die de vereniging vaak
nog financieel steunen, km-vergoe-
dingen niet willen ontvangen, kosten
voor telefoon, papier en postzegels
niet declareren, vrije dagen opne-
men, ete. Wanneer je de mensen
vraagt naar hun beweegredenen hoor
je vaak: "Ach, een hobby mag wat
geld kosten’. Bedrijven die de vere
niging helpen bij de aanschaf van m:

terialen die beslist niet willen dat hun
naam genoemd wordt. Enfin zo kun-
nen we nog wel even doorgaan.

Stille krachten. Ze mogen wel eens
genoemd worden want zonder hen
zou het niet mogelijk zijn een vereni-
ging in stand te houden.

HULDE WIN

Ook willen we hierbij de Rabobank
Midden-Achterhoek bedanken. Door
de aanwas van jeugdleden en de
grote trainingsopkomsten was er een
gebrek aan goede handballen. Dit is
doorde sponsoring van 25 handbal-
len door de Rabobank Midden-
Achterhoek opgelost.
Onze hartelijke dank hiervoor!!!

Bestuur H.V. Hoenderboom/Pacelii.



OOP sociaazaa

* tuinartikelen
= diervoeders &

dierbenodigdheden
* ijzerwaren &

ereedschappen# pp
Welkoop Zieuwent

* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraar 30
: î

7196 LR Zieuwent
+ werkkleding €@ schoeisel Telefoon; 0542 361921

Bloemsierkunst „ERNA“
(Open: Di.Vm Wij. 9.00 12.30 uur + 18.30 18.00 uur

Za 9.00- 16.00 uur

Dorpsstraat 21A
7136LE ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

AsleSCHOONHEIDSSALON
Steege 77, 7I36MN ZIEUWENT

O544 -: 53O4



Biekenuerwaer)o
Pantieudiene Biekenueuer

Pe  nsonenuerwaerGE
Fax 0544-352166 Vrachttast

Zieuwentseweg 67-7136 LB ZIEUWENT Erclasieue Trouuate'e
AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties

EN van merkauto’sge T 0,Lt Gezn enee Waalderweg 12a

AAT
VOORAL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

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

Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel - Masita - VikingATA

o59

Da

BR]

MIE

©



Het was er heel gezelig. Je kon er zaalvoetballen of darten.
Voetbal was helemaal vol maar darten niet. Zaalvoetbal be-
‚gon van: 15:00uur Um 21:30uur, Darten begon van: 15:00uur
Vm 19:00uur. Bij voetbal waren er 12 teams met verschil-
lende namen. Bij darten kon je zelf meedoen, er was niet

echt een wetstrjd. Als je +1,00 betaalde konje 15 keer
gooien. Wij zelf hebben het niet gedaan maar zagen wel
‚een paar mensen darten. De meeste deelnemers van voet-
bal kwamenuit Zieuwent of Lichtenvoorde. Er werd gespeeld
in de normale sporthal en in de tennishal, Wij vonden vooral
dat er vooral sportief gespeeld werd bij de voetballers, en er
was ook veel publiek om hen aan te moedigen. Kortom het
was gewoon een gezellige boel

PIOT Januari 2005 pag.13
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We wilden Fantasy interviewen omdat erveel bekende in het team zaten:

1. Hoe komen jullie bij elkaar?
We vroegen gewoon aan elkaar of ze mee wou-
den doen, en verder kennenwe elkaar van vrien-
den en rkzv.c.

Waarom doenjullie mee?

Omdat het leuk en gezellig is, maar ook omdat
we voetbal een hele leuke sport vinden.

3. Trainen jullie hiervoor?Ja, zo'n ongeveer5 keer.

4. Hebje al eerder aan sportnacht mee gedaan?
De meeste wel.

5. Vinden jullie het niet jammer dat je niet s'nachts mag sporten?
Maakt eigenlijk niet uit, je doet mee voor de lo!

en daar gaat het om.

6. Uit wie bestaat jullie team?

Stan:1ijaar Bas:12jaar Simon:12jaar
Ruud:13jaar Joey:11jaar Jouke:12jaar en
Jens:ook 12jaar.

! pag.14  PIOTJanuari 2005.___._...-



KLUSSERVICE

DUDES
vakman voor
alle klussen

Laurens Berendsen
De Haare 24
7136 MK Zieuwent
Telefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12 07 54 17

Rabobank

De leukste winkel in de buurt!

Zieuwent
Dorpsstraat 31

Tel. 0544 - 351259

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

Regelmatig hobben wij verkoop van restanten,
U bent van harte welkom eens een kijkjete komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerdineen zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding)
Telefoon: 0544 371042 James Wattstraat Postbus 86
Telef 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde *

Internetsite: wuw.we
E-mailadres: info@wess

setsafwerking.nl
afwerking.



Slot

Wij vonden het leuk om deze 2 of 3 bladzijdes vol te schrijven met dingen
over de sportnacht. We willen natuurlijk het team: Fantasy bedanken voor
het interview, en dat ze nog lang doorgaan metdit team.

Dit was het dan weer voor deze keer, maarwe zien jullie gauw weer.
Tot de volgende:

PIOT TIME!!!

Veel groetjes: Jolien, Loes en Laura

Woensdag 16 FEBR. 20.00 uur: |

Uiterlijk inleveren Kopie
Zaterdag 01 Jan. Nieuwjaarsgalabal
5 februari Kindercarnaval
30 april Kinderspelen Koninginnedag3,4en 5 juni Klein Kamp

| 2 t/m 6 juli Groot Kamp
1len12november Groot feestweekend ter ere van

het 50 jarig bestaan van Jong
Nederland Zieuwent, met
verschillende activiteiten.
(informatie volgt tzt)
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LANGS HET TUINPAD VAN
MIJN VADER

Thuis hebben wij nog een ansicht-
kaart waarop een kerk, herberg 't
Witte Paard..en datwas het dan ook
wel. Het is inmiddels een publiek ge-
heim dat ook "ReCa' Bongers ten
prooi gevallen is aan de eenheids-
worstmachine die nieuwbouw heet
De concrete plannen liggen nog niet
bij de gemeente ter inzage, maarwe
kunnen ons niet aan de indruk
ontrekken dat het dichtbouwen van
het perceel en het wegvallenvan de
aloude vesting van de jongens van
vader Bongers wel eens een nega-
tief effect op de sfeer in het dorp kun-
nen hebben.

De moderne tijd, net wat u zegt, nu
zijn ze op de goede weg..maar toch
is het zonde dat oude gebouwen vaak
weer het onderspit moeten delven als
er gekozen moet worden tussen
nieuwbouw en renovatie. Kan erdan
niets gedaan worden? Misschien kan
iemand uit nostalgische overwegin-
gen het ijsco-raampje adopteren en
inmetselen in zijn nieuw te bouwen
prachtstulpje. Als kinderen hebben

we daar toch regelmatig met de han-
den in de lucht naar ijs staan sprin-
gen. Nostalgie, nostalgie. Wat er-
geris (daaris ons stokpaardje weer),
er is natuurlijk ook een
horecagelegenheid minder. Kort-
geleden werden landelijke cijfers be-
kend; er werd een drastische afname
van het aantal café's waargenomen,
met nameop het platteland. Op zijn

minst een zorgelijke ontwikkeling te
noemen

Weet u trouwens al wat er op de plek
van het Parochiehuis en de kerk
komt? Er doen verhalen de ronde
over portiefiats en parkeergarages.
Ener schijnt een groot motel te ko-
men bij het truckerstation als straks
toch de A18 wordt doorgetrokken en
het frivole geluid van rubber banden
en dieselmotoren haar weg baant in
de richting van hetookal esthetisch
hoogstaande Enschede. Nieuwbouw,
lelijkheid, kabaal en asfalt. Wat ons
betreft mag er oog blijven voor het
dorp en haar omgeving zoals dieis.
We kunnenniet veel meer doen dan
de wens uitspreken dathet nieuwe
jaar mooie dingen brengt. Zoals daar
zijn: geen plastic grasmat voor
RKZVC, geen kunststof kozijnen,
geen drempelaanpassingen, geen
legitimatieplicht, geen normen-en-
waarden-debatten, geen kerstherten,
geen sluiting van café's, geen slui-
tingstijden voor café's, geen gemeen-
telijke herindelingen, geen kiesrecht
voor gemeentenamen, geen moord
op columnisten (please), geen
tsunami's, geen Boris, geen Neder-
land-Portugal, geen zeehond Hannes
en zeker geen sluitingen van café's!
Engeen herhalingen.

Tot zover onze opiniebijdrage. Geluk
kig 2005!

Toon & Johan



“HEBT U NAAST isDE LAAGSTE RENTE,  S-
NOG EEN ANDER

VERZOEK?"

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

Tel (0544) 37 71 13  wwwhypotheekshop.nl

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

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



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich

mee. Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en 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.

xx HOENDERBÖOM
vak en mensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent  www-hoenderboom.nl


