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Waarblijft de winterpret?
De weersverwachting voorde ko-
mende dagen: tijdelijk rustig en vrij.
wel droog weer metperioden met zon
en in de nachten ochtend lichte vorst
Aan het eind van de week opnieuw
kans op neerslag en hogere tempe-
raturen…
Maar waar blijft die winterpret nu? Dit
heb ik me de laatste weken al een
aantal keren afgevraagd. Een blik

naar buiten werpenenalles zou
genlijk wit moeten zijn. Nou, dat
deze winter nog niet vaak voorgeval-
len. Enalstal witis, dan gaatergeen
dag aan voorbij of alle sneeuw is a!
weer ontdooit
Zouden we de snowboots nog van het
zolder moeten halen of. En zouden
we de ijsbaankaart nog een keertje
kunnen gebruiken of … (mogen we
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deze ongebruikt weer inleveren?) En
zou ernog een Elfstedentocht komen
of...
Aan het schaatsen zelf heb ik geen
hobby, maar ik kan er wel van genie-
ten als een ander deze hobby met
plezier beoefent. Ik sta graag aan de
kant met een beker warme chocola-
demelk.
Ik zou "deze winter" graag nogeen
slee aan schaffen voor onze dochter
‚en dan lekker de kou in. Dan moet
de sneeuw natuurlijk wel een aantal
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dagen blijven liggen. En dan zie je
ineens ook weer de sneeuwpoppen,
iglo's en sneeuwschuttingen uit de
grondrijzen… Dan begint voor mij
de winterpret pas echt!

De wintermaanden zijn nog niet voor-
bij, dusik blijf een klein beetje hoop
‘houden.

En anders ga ik voor eenfijn Pink-
sterweertje tijdens de Paasdagen.
De redaktie (EN)

Ë



IMATIG
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)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

wowzitax.nl __info@zitax.nl

YO lia
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

>UTOBEDRIJF
RTIN HEGEMAN VOF.

Voor:
Verkoop van nieuween gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna ale
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

G 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. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054
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Sankt-Hans
het feest van hetLicht

De witte keet van de
Paasvuurbouwers duikt sinds een
paar weken weer op langs hout-
wallen, in weilanden en bij boeren op
het erf. Het weiland voor het
paasvuur is inmiddels
“paasvuurklaar’ gemaakt. Het is bijna

weer zover; de paasvuurbouwers zijn
druk bezig met boesken en straks met
‘het bouwenvan hetpaasvuur. Waar
komt dat enthousiasme en die gedre-
venheid toch vandaan om elk jaar,
ondanks weer en wind, te zorgen voor
een prachtig vuur met Pasen?

Peter Waalderbos, 31 jaar, en woon-
achtig in Sonder Vilstrup (Denemar-
ken) vertelt waarom hij, ondanks de
afstand, probeert om zo vaak moge-

ijk te helpen boesken en bouwen.

Waar woonje nou precies?
“Ikwoon in Denemarken, in het dorpje
Sonder Vistrup, vlakbij Haderslev”.
Aangezien dat nog evengeen belle-
tje doet rinkelen, vertelt Peter dathet
dorpje aan de oostkust van Denemar-
ken ligt, zo'n 60 kilometer over de
grens met Duitsland, of op z'n deens,
zo'n drie kwartier over de grens op
het schiereiland Jylland. Het dorp
heeft zo'n 600 inwoners,een kerkje,
een Sparen een slager. Een kroeg
ontbreekt, maar dat mag de pret in
Sonder Vilstrup niet drukken. Vanuit
Zieuwentis de reis naar huis zo'n 50
kilometer. Die reis maakt Peter re-
gelmatig sinds 1999. In 2000is hij
definitief in Denemarken gaan wo-
nen. De plek is gekozen vanwege het
werk; Peteris landbouwadviseur bij
de ABCTA, vestiging Denemarken.
“Ik adviseer boeren op bedrijfs
technisch gebied, in de breedste zin
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vanhet woord. Het kan bijvoorbeeld
gean over voer, bouwplan en huis-
vesting.

Nadat we een tijdje hebben gespro-
ken over loopstallen, matrassen met
vering in de ligbox (!) en de nood-
zaakvoor vee om in de buitenlucht
te vertoeven,ishet ijd voor een vol-
gende vraag

Hoe vaak reis je op en neer naar
de Achterhoek?
“Ik denk in totaal zo'n 6 à 7 keer per
jaar. Dat wasin het begin, toenik pas
in Denemarken woonde, veel meer,
omdatmijn sociale leven daar toen
‘nog minimaal was. Voor het werk was
ik in Denemarken, maar mijn sociale
leven speelde zich nog vooral in de
Achterhoek af. Naarmate ik in Dene-
marken steeds meer betrokken
raakte bij het dorpsleven daar,is de
drang om naar de Achterhoek te ko-
men minder geworden. Ik ben inmid
dels trainer van een jeugdvoetbal-
team en speel zelf zaterdags ook
voetbal. Verder ga ik regelmatig met
vrienden stappen en bowlen, een erg
populaire bezigheid in Denemarken.
Elk plaatsje heeft minimaal één
bowlingcentrum”.

Met de Kermis en vooral met Pasen
is Peter regelmatig in Zieuwent te
vinden. Om te helpen boesken, pro-
beert hij 6&n of twee keer terug te
komen, maar vooral het bouwen van
het paasvuur is reden om vrijdag-
ochtend of avond in de auto te stap-
pen en een weekend in Zieuwent te
verblijven. “Ik ben knettergek van het
bouwen van het Paasvuur. Het is
ontzettend gezellig om met de groep
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jongens de hele dag in weeren wind
bezig te zijn met het paasvuur. De
meest prachtige verhalen passeren
de revue. Ik ben over het algemeen
meer van het luisteren, dan van het
vertellen en na een dag
paasvuurbouwen ben ik weer hele-
maal op de hoogte van alle nieuw-
tes en wetenswaardigheden uit het
dorp’.

Peter is al zo'n 18 jaar betrokken bij
het paasvuurbouwen in Zieuwent en
hij is er dan ook min of meer mee
opgegroeid. “Juist de samenstelling
van de groep, een heel gemêleerd
gezelschap qua leeftijd, maar ook
qua karakter, maakt het altijd erg
gezellig. De meeste jongens kennen
elkaar al erg lang en de sfeeris altijd
prachtig. “Na zon weekendje heb ik
de kop altijd weer los. Altijd leuk om
met koffie of een biertje met kame-
raden en familie wat bij te kletsen in
Zieuwent. Alhoewel, maandags ben
ik dan altijd wel hartstikke moe”.

Hoe ziet een weekend
“paasvuurbouwen”er voor jou

2
“Vrijdagochtend of avond stap ik in
de auto en reis ik richting Nederland
Meestal gaikeven langs de vesti
ging van mijn werk in Lochem. De
vrijdagavond kijk ik vaak achter de
deur bij vrienden, familie ofin de De
Herberg. Hiertref ik vaakal een aan-
tal mede paasvuurbouwers en maken
we afspraken voor de volgende dag
Standaard beginnen we de zaterdag
om 9.00 uur in de Herberg en vervol-
gens's middags weer om 13.00 uuí.
Tussendoor probeerik altijd nog wat
Nederlandse boodschappen te doen,



Openingstijden:
Dinsda

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

DomhofzaAfbouw
% Tegelwerk

O.a. - Badkamer
- Keuken

- Plavuizen

% Sierbestrating

Dorpstraat 302

7I36LL Zieuwent

Fac
0 0544-352557

Dames- en Herensalon
” J, ”

Harreveldseweg 12 d_- Zieuwent
TT 0544-352391 4>———®

9 Vm vrijdag: 839-18.00 uur. Zaterdag: 8.00.14 09 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

Garage
Kolkman VOF

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

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352078



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

Feestje
Organiseren?

Wij hebben leuke
ideeën

voor een gezellige
avond

Zopenek 3, 719515 zouwont
1 (5241 3 2222weeer

GEN
POWER®P:>

De Power Plate genereert trilingen
die als energie worden overgedragen
op ons lichaam.De spieren worden

daardoor continu zeer hard
aangespannen. Door beweging

wordt het lichaam moe, door rust
herstelt het, door herhaling past het
lichaam zichaan de inspanning aan,

met als gevolg dat het prestatie-
vermogen stijgt.

Maak kennis met deze
van trainen. Informeer vrijblijvend via

tel. (0544) 482858

FIT-CARE
center sourey



zoals bijvoorbeeld vanillevia, dat ken-
nen ze namelijk nietin Denemarken”
De zaterdagavond wordt besteed aan
bezoekjes aan familie en vrienden.
Op zondag vertrekt Peter in de loop
van de ochtend weer richting Dene-
marken, zodat hij aan het begin van
de avond weerin Sander Vilstrup ar-
riveert.

Kennen ze in Denemarken ook Pa-
sen met boesken en een
Paasvuur?
“In Denemarken wordt natuurlijk ook
wel Pasen gevierd, vergelijkbaar met
hier. Goede Vrijdagis al een echte
zondag en Witte Donderdag is een
halve vrije dag. Een paasvuur enboesken kennen ze hier met Pasen
niet, hoewel... ik bener natuurlijk
nooit, dus misschien gebeurt er met
Pasen wel een heleboel in Denemar-
ken”.

In Denemarken kennen ze wel de
vuurbakens, die worden ontstoken
tijdens het Sankt-Hans, het Deense
feest van het licht. Dit feest wordt
gehouden op 23 juni enis het Scan-
dinavische midzomer feest. Het
stamt uit de vikingtijd. Er wordt dan
een soort paasvuur gemaakt door
een heleboel hout bij elkaar te schui-
ven, waarbij overigens een vergun-
ning niet nodig is! Vervolgens wordt
er bovenop deze berg hout een pop
geplaatst. Deze pop stelt een heks
voor en met het ontsteken van het
vuur met de heks wordt de heks ver-
dreven naar de bloksbjerg in Duits-
land! Dit is volgens de legende een
plek waar de heksen wonen. In elk
dorp of buurtschap worden verschil-
lende vuurbakens onstoken. De

meeste bevinden zich langs de stran-
den. Samen met de buren wordt er
dan een borrel gedronken en worst
gegeten”

Kom je tijdens pasen ook nog een
beetje terug voor de PaasPop?
“Jazeker, paaspop is voor mij vooral
gezellig bijpraten met vrienden en
bekenden. Onder het genot van een

rije en vaak goede muziek, krijg ik
altijd een typisch Zieuwents gevoel.
Hetis vooral de combinatie van het
paasvuur en de paaspop, die het zo
gezelig maakt’.

Wanneer kom je weerin Zieuwent
wonen?
Er volgt een hele lange stite en een
diepe zucht.
“Wonen in Zieuwent lijkt me heerlijk.
Er gebeurt heel veel in de gemeen-
schap en er is altijd wel wat te doen.
Erzijn ook veel jongeren gebleven of
weer teruggekomen naar Zieuwent en
dat zegt natuurlijk een boe! over het
dorp. Alleen het werken in Nederland
zie ik helemaal niet zitten. De drukte
in Nederland staat me erg tegen. De-
nemarken is minder bevolkt, heeft een
schitterende natuur,ik woon zelf vlak
aan het strand, en de scandinaviërs
zijn erg vriendelijke mensen. Dat zijn
voor mij redenen om voorlopig in De-
nemarken te blijven wonen, maarjeweet natuurlijk nooit.

Peter dank voor ditinterview en veel
plezier de komende pasen!
Noëlle Kolkman
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Dweilen met de eumkes

Camavals-vakantie, dus ik besloot
om samen met een vriendin naar
Groenlo te gaan. dweilen. Het is
dan de bedoeling dat je zoveel mo-
gelijk kroegen langs gaat zodat je aan
het eind van de dag, voor alle ge-
dronken biertjes, een onderscheiding
Krijgt.
Ik verkleed als cow-girl, mijn vrien-
din zoemde, verkleed alsBij, om me
heen. Door vriendin in burger-kleding
werden we weg gebracht. In Groenlo
konje een kanon afschieten. Met
frisse zin begonnen webij Wissink
Bij ons kwam de stemming eral snel
in, bij de grolsen duurde het wat lan-
ger. We besloten naar de volgende
kroeg te gaan en liepen de straat in
Lange Gang.. Belegh van Grol... Ner-
gens nog veel levenin de brouwe-
rij. Uit één kroeg galmde muziek
daar was het feestgedruis in volle
gang. "Daar moeten we heenzei-
den we tegen elkaar.
Een huis met een vlag. Tapperij
Domhof!
En daar dansten en feestten ze. De
Eumkes! Ik meende meteen Vincent
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Trienen te zien, maar het was broer
Jelle, verkleed als.

Zo'n 30 eumkes en tja hoe noem je
de vrouwelijke Eumkes?
Eumkerinnetjes maak ik er maar

even van voor het gemak. Achterde
bar Luuk en Marijke, druk aan het
tappen en plaatjes draaien. Hier was
het pas gezellig! Al snel stonden Bij
en ik te dansen, liepen de polonaise
‚en maakten muziek met de instru-
menten die ook klaar lagen. "Waar
is de Prins en zijn Adjudant?” vroeg
ik na een tijdje. Bleek dat ze die in
Lievelde hadden laten staan. De
Eumkes waren, zoals in het pro-
gramma vermeld stond, al wezen
fruh-shoppen in Lievelde Een half
uurtje later arriveerden Prins Sander
en Adjudant Eric en was camavals-
vereniging De Eumkes compleet.
Hele gezellige uurtjes, compleet met
dweilorkest, lekkere biertjes, geen
muntjes, alleen een kleine bijdrage
voor toilet gebruik!
Bij en ik zijn later verder gaan dwei
len, heel gezellig! Maar we kwamen
tot de conclusie dat het nergens in
Groenlo zo gezellig wasals met de
Eumkes in Tapperij Domhof!!

Wendy



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
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544-352145
E-mail: Bekkenassurantien@frecler.nl

J. WAENINK © Winteben
SCHILDERS. cn BETANGERSBEDEJ

schier: ondood
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0544-351452

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

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

DOMHOF & WESTFLEISCH
@

Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB
Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

Bohlenos
ZIEUWENT
BORCULO

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

KRABBENBOR

Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

VEEVERVOER
STUKGOEDERINVERVOER

KIPPERVERVOER

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

WETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
maen Ez 800:20,00 uur  postzogels, briefkaarten en acreswsgingskaanenen = het ophalen van sien en pakketen.

= het afgeven van briefpost binnen en buitenland
het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

+ strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
+ informatiebrochres

zondag: SHOP gesloten—



Prorieiscnets prgfislseh:Profielschets DEigielsehets
fielschets profielschets

Meest favoriete sport: Kunstvlucht modelvliegen, dat heb ik een
aantal jaren gedaan. Fitness doeik voor mijn
gezondheid

Minst favoriete sport: Voetbal, daar heb ik echt helemaal niks mee.

Mooiste sportherinnering: Toen ik 8e were bij modelkunstvliegen.GedLekkerste eten: Eten waarbij d6 persoon die gekookt heeft
de originele smaken in tact aat. Dat kan dus
van alles zó zolang de puurheid van het
produef’ ‘behouden blijft.

gE ä
Favoriete sportman/sportvrouw: De EN

Hebik nief ï
Welk Tv-programma moet er onmiddelijk van de buis?

Al het inhoudsloze vermaak. Met name spel-
letjes:ef real-ife soaps. Ik voel me zwaar be-
Jedigd alsik daar naar moetkijken, ik krijg het

gevoel dat ik eenof andere randdebiel ben.

PIOT Februari 2005 pag.7



Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

z= Zieuwentseweg 69 7136 LB
Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

> BallharJes
3 ZIEUWENT

BORCULO
BREDEVOORT

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

VEEVERVOER
STUKGOFDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

AVIA
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

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

‘PTPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Vm vr: 8:00:20.00 uur + postzegels briefkaarten en adreswijigingskaartenES Kolias = het ophalen van brieven en pakketten

= het afgeven van bricfpost binnen. en buitenland
= het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland
strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
+ nformatetrochures.

zondag: SHOP gesloten

——.....



„PTorieiscnets profi heisIschets profielschetsProfielschets

Meest favoriete sport: Kunstvlucht modelvliegen, dat heb ik een
aantal jaren gedaan. Fitness doeik voor mijn
gezondheid.

Minst favoriete sport: Voetbal, daar hebik echt helemaal niks mee.

Mooiste sportherinnering: Toen ik 3e werg bij modelkuns!vliegen& 4GsLekkerste eten: Eten waarbij de persoon die gekookt heeft
de originele iftact aat. Datkan dus
van alleszizolang de puurheid van hetaiprodupar befguden blijft.=

Favoriete sportman/sportvrouw: ò |

Hebik niet” ë

Welk Tv-programma moet er onmiddellijk van de buis?
Al het inhoudsloze vermaak. Met name spel-
Ietjessen real-life Soaps. Ik voel me zwaar be-
ledigd als ik daarnaar moet kijken, ik krijg het:

gevoel datik een of andere randdebiel ben.
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Beste boek/schrijver:
Als kind vond ik de boeken van de Kame-
leon fantastisch. Nu leesik niet veel meer,
kan mijn aandacht er niet bijhouden

Mooiste film: The Piano

Politieke kleur: Rechtsvan het midden, maar ik stem VVD.

Beste Nederlandstalige lied: "De dood" van Simone Kleinsma.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooît kreeg:
Ik vind het jammer wanneer ik een cadeau
krijg waar mensen niet over nagedacht heb-
ben. Als iemand op vakantie is geweest en
hij heeft een hele mooie steen voormij ge-
zocht, dan word ik daar blij van. Niet als ie-

iand 80 euro uitgeeft aan iets wat mij hele-
niet boeit

Grootse miskoop: en beeldscherm. Die was zo mis, datik hem
heb weggegeven.

omscholen tót ‘sycholoog of zo.. in ieder geval iets waar-
ik mensen kan helpen.

Favoriete Vervoermiddel: Ik loop het liefst

Tent opzetten inz In Italië, hoog in de bergen, in the middle of
‘nowhere (op de achtergrond zijn vrouw: "dan

gaik met jè mee")

Jaedeteen reed te hard, ik reed in de stroom
pag.8 PIOT Februari 2005 VN



Siebert & Wassink

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

Onze Kernactiviteiten:
© P8O Advies
© Werving & Selectie
© Interim Management

Bent u op zoek naareen interessante baan
op MBO of HBOniveau en wilt u deze baan

eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:

www.siebert-wassink.nl
zE EEinfo@siebert-wassink.nl eee eeneee&Zo divers Donny Rots

in krantená Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

BOMEO DELTA ZJ
MuttiMeDia sv

Postbus 101
7130 AC Uehtenvoorde
Werenfriedstroor 1

7136 2 Zieuwent
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Tel 0544 350235 Telefoon 0544 352133
Fox 0544 352035 Fax 0544 - 352237Emil info@romeodelt.nl
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Peerzaar H ustor Zieuwenseweg5s  TIS6LA Zieuwent 351890|
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[zsawoerolzvz Ruus Donderwinkel Vogeterssraat2s  7132CD Lentenvoorde 379552)
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mee, ik werd aangehouden en bekeurd.

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor: Als je mijn hulp nodig hebt.

Waar droom je over; Als ik droom, heb ik angstdromen. Angst om
mijn kinderen te verliezen.

Wat denk je als je in de spiegelkijkt:
"Ik heb wel eens wat frisser uit de ogen ge-
keken"

Welkezin of welk woord gebruik je te veel:
Weetik niet.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Andy Warhol, maarhij is helaas (in het hier
‘namaals overleden) )

GG!Wat zou je geen tweede keer doen:
E

Een eigen zaak begingen,

jezelf in 5 woorden: Goudeerlik, creatief, IVI onrustig,

De redactie (Wendy)
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A-Team
Er werd ons (het A Team van hv
hoenderboom/pacelli) gevraagd een

stukje te schrijven voor de piot. Daar
zeiden we natuurlijk geen nee tegen

Competitie
In het begin van onze competitie ging
‘het niet zoals we het haddengehoopt
Er kwamen een paar meiden van de
B bij in het team en daarom moesten
we nog erg aan elkaar wennen. Ook
hadden we pech dat er een aantal
meiden geblesseerd raakten.
Maar in de 2e helft van de competi-
tie ging het beter. We pakten steeds
meer puntjes en klommenop tot de
middenmoot. We hopen dat het
steeds een stukje beter gaat, want we
moeten ons natuurlijk bewijzen tij
dens het internationale toernooi in
Den Haag, dat met Pinksteren gehou-
den wordt.

Uitje
5 februari hebben wij een uitje met
de A gehad. Het was een verrassing
wat we zouden gaan doen. We be-
gonnen

bij

onze trainster/coach thuis
met een lekker bakje thee en een
zelfgemaakte appelflap. We hebben
toen een videoband gekeken over
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handbaltechnieken die uitgevoerd
werden door het Nederlands
vrouwenteam. Daarna zijn we met het
hele team gezellig naar Kruup inLichtenvoorde geweest. Later zijn we
ook nog naar het Dokterije gegaan.
Ook voor deiets ouderen onder ons
(trainster/coaches: Annet Hummelink

en Tineke Beening) washet erg ge-
zelig!
We hebbenhet een lange tijd, totin
de late uurtjes, volgehouden.

Selectie
Wij, Ilona Schrijvers, Kim Beening (A)
en Martine Knippenborg (B1) trainen
sinds vorige week vast mee met de
Selectie Oost-Nederland. Vier maan-
den geleden begonnen we met die
trainingen, samen met nog2 meiden
van onze vereniging (Marlot
Hanselman en Lize Berendsen B1).
We hadden het geluk dat er nog geen
vaste trainer was, zodat er nog nie-
mand af kon vallen. De afgelopen
keer kregen we training van de train-
ster van Jong Oranje. We vondenhet
in het begin erg spannend, maar het
was wel heel leerzaam. Na deze trai-
ning kregen we te horen dat de groep
werd ingekort, doordat onze trainer
(Frits van der Vegt) het seizoen in
eens toch af ging maken met ons.
Helaas moesten ook Lize en Marlot
met nog een paar anderen afvallen.
Na een tijdje mee te hebben getraind
werden wij, Ilona en Kim gevraagd
om mee te spelen met de wedstrijd



KLUSSERVICE

Uw veelzijdige
vakman voor
alle klussen

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31

Deleukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351259

B RR TE vor
Jos en Tineke Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46 ES ed
Tevens winkelverkoop ij



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De specialisten in proj. tige teg: rken
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 con kijkje te komen nemen.
Tevens zijn wij altijd op zoek naarnieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in cen zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding)
Telefoon: 0544 371042 James Wattstraat& Postbus 86
Teef: 0544 375007 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vrwwesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



tussen Selectie Oost en Selectie
Twente. Dit vonden we erg leuk
Wij mogen gelukkig nog wel blijven
doortrainen. Ook kregenwij een brief
mee toen onze trainer vertelde dat
wij door waren, waarin een erg leuke
verrassing voor ons stond: Wij gaan
naar Zweden samen met de hele se-
lectie Oost!
In de zomervakantie vindt daar het
grootste jeugdtoernooi ter wereld
plaats. Hier doen 900 teams aan mee

tot de leeftijd van21 jaar. Dit toer-
nooiis van 4 tot 11 juli en we kijken
er erg naar uit.
Wezijn hier natuurlijk best trots op!

Aanstaande zondag hebben wij een
competitiewedstrijd tegen AAC
Arnhem en ook hebben wij nog een
aantal wedstrijden thuis in het Sourcy
Center, dus kom gerust een keer kijken!

Groetjes de A

Nieuws van ZTV

Kunstgras vanaf augustus bij ZTV?
De geruchten zijn bewust verspreid
dat hetbestuur van ZTV eraan denkt
om de gravelbanen te vervangen
door kunstgrasbanen.Op de jaarver-
gadering van eind maart zal dit voor-
stel aande leden worden voorgelegd.
Dit idee (vervanging van gravel door
kunstgras) was eral voordat bekend
werd dat na de zomervakantie het
indoortennis bij Sourcy niet meer mo-
gelijk zou zijn. Het is wel een prettig
idee dat we, als het voorstel op de
ledenvergadering wordt aangeno-
men, de leden die 's wintersbinnen
tennissen dan toch het gehele jaar de
mogelijkheid bieden om te tennissen.

Mogelijk blijven leden die nu ’s win-
ters niet (binnen) tennissen dan ook
's winters tennissen.
Dit alles is uiteraard wel afhankelijk
van goedkeuring van het plan door
de leden op de jaarvergadering die
gepland is op 21 maart.

Wordt nu lid van ZTV!
Het is om 2 redenen aantrekkelijk om
nu lid te worden van ZTV. Ten eerste
kun je dit jaar voor hetzelfde bedrag
aan contributie 2 maanden extra bui-
ten tennissen: niet tot eind oktober
maartot en met december. Ten
tweede bieden we nieuwe leden (vol-
wassenen) dit jaar 5 gratis tennis-
lessen aan. Hierbij proberen we ui-
teraard zoveel mogelijk nieuwe leden
in een groep bij elkaar te zetten die
ongeveer hetzelfde niveau hebben
(op voorwaarde natuurlijk dat er
nieuwe leden zijn met ongeveer het-
zelfde niveau). Het prettigst is natuur-
lijk dat er zich een groepje aan meldt
Dit geldt ook voorouderen. Zo zijn
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er bijvoorbeeld bij veel tennis-
verenigingen vutters en gepensio-
neerden die op een morgen of een
middag gezellig met elkaar tennis-
sen. Een beetje bewegen is goed
voor je conditie terwijl je gezelig bij
elkaar bent.

Vroege opening van de tennisba-
nen
Op het moment van schrijven van it
artikel ziet het er gezien de
weersvoorspellingen naaruit dat het
gereed maken van de banen op 19
februari door gaat. We proberen dan
de tennisbanen reeds op 5 maart te
openen! Uiteraard is dat wel afhan-
kelijk van de weersomstandigheden.
Als het vriest kunnen de banen nog
niet klaar gemaakt worden. En als het
's nachts gevroren heeft, mag je niet
tennissen voordat de baan volledig
ontdooid is.

Informatie naar ledentoe
Uiteraard krijgen leden meer gede-
tailleerde informatie. Als het goed is

‘hebben zeal een informatiebulletin
ontvangen op het moment dat u dit
artikel

in

PIOTleest. Daarna ontvan-
gen leden rond 13 maart de uitnodi-
ging voor de ledenvergadering met
meer informatie over de aanleg van
kunstgrasbanen. Op de eden-
vergadering zal verder uitgebreid toe-
lichting worden gegeven overhet
plan om kunstgras aan te leggen.
Aspirant leden die zich tijdig aanmel-
den ontvangen deze informatie uiter-
aard ook.

Schooltennis
De basisscholen van Zieuwent en
Mariënvelde doen mee aanhet pro-
ject schooltennis van de KNLTB (de
tennisbond) Hiervoor stelt de KNLTB
een lespakketen tennismateriaal be-
schikbaar. Eerst worden erin enkele
gymnastieklessen in de sporthal een
aantal tennisoefeningen gedaan.
Eind maart wordt dit project afgeslo-
ten met een laatste les die plaats vindt
opde tennisbaan onder begeleiding
van de jeugdcommissie van ZTV.

22e Open Z.M
Libre-Biljarttoernooi

Evenals voorgaande jaren wordt er
dit jaar weer een biljarttoernooi
georganiseerd die plaats zal vinden
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bij: Café Bongers, Café Heutinck
Café Wieggers en het Clubhuis 't
Kevelder. De belangstelling voor dit
toernooi al jaren goed te noemen.
Doch de organisatie hoopt echter op
een nog grotere deelname en wel
om de volgende redenen. Men heeft
de beschikking over6 biljarts, ver-



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens de rust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

28 juni 1945geZieuwe

Telefoon: 0544 - 35 16 07

ZIEUWENTSn
Gezellig CAFÉSEG“Diverse ZALEN voorEsSENCESNNSbittergarnituurGENEEnBENEN)TEENSN

Bonger:

GEBROEDERS

Spieker

KEEN (0544) 4829 84
NOTE (06) 29 31 62 31



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

+ Wijverzorgen dl uw loon: en grondwerkzaamheden, bestrating en soopwerk.
+ Gespecialiseerd op het gebied van Kauwverzorgingsboxen,

gereedschappen enveescheermachines,
« Slijpen van messen terwijl u wacht,

Officieel dealer MF en Zetor tractoren.

Telfoon Henevee 0505 372415
Zoover: 0524-381828BVs sinenEma noga

ELUMEN

VOOR EEN MOOIE FELLE£ OF DIEPE KLEURING

ant
style Youn= new 5Bouge

ne new sMeY
‚ KAPSALON He-fn

DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

p à A= tuinammleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



deeld over4 lokaliteiten
‚en de drempel om mee te spelen is
laag gehouden, omdat ongeacht leef-
tijd of speelstijl iedereen even veel
kans heeft een goed eindresultaat
neerte bereiken.

Opgave voor deelname dient ute
lijk plaats te vinden voor 12 maart
a.s. bij bovenvermelde locaties en
locaties waar posters zijn opgehan-
gen. Inschrijvingslijsten zijn op bo-
venstaande adressen aanwezig
De plaatsing van de deelnemers over
de lokaliteiten wordt door de
organisatiecommissie bij [oting vast-
gesteld. Duidelijk is hierbij dat de
deelnemer geen keuze heeft van
plaats ofwel tegenstander betreffende
dit toernooi. Wel houd de organisa
tie rekening met de indeling naar de
speelsterkte vande spelers voor de
voorrondes.

Zoals boven omschreven is dit een
open toernooi, waarbij iedereen zich
kan opgeven die deze sport beoefent
Lidmaatschap van een biljart-

vereniging is dus niet verplicht
nogvereist.
De finalistenvan vorig jaar 2004 wa-
ren: B Rouwhorst ‚ A Kemkens, E
Doomerink en T Heutinck, waarvan
uiteindelijk B Rouwhorst de kampioen
werd.

Het toernooi strekt zich uit over drie
ronden. De voorronde wordt in drie
avonden afgewerkt via poules van 5

deelnemers in de periode 29 maart
'm 26 april. Deze voorronden worden
verdeeld over bovengenoemde
locaties. Daarnavolgt er een revan-
che ronde, ofweleen herkansing.
Dezevindt plaats van 10 meitm 26
mei. De 32 spelers met de beste pres-
tatie uit de voorrondes, plaatsen zich
voor de finaleronde. Deze finaleronde
vindt plaats van 31 mei tot t/m 8 juni.

De finaleisop donderdagavond 9
juni om 19.30 uur bij buurten elub-
huis ’t Kevelder.

Naast een sportief gebeuren zijn er 4
prijzen beschikbaar voor de vier best
geplaatsten.

Namens de commissie een sportieve
strijd, maar vooral rekenen wij weer
op een grote deelname.

Voor deelname 22e Open Z.M.-
biljartonooi uiterlijk 12 maart aan-
melden:
- Clubhuis 't Kevelder tel. 352385
- Café Bongers tel. 351271
- Café Heutinck tel. 351297
- Café Wieggers tel. 351527
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Winterprogramma
RKZVC E-pupillen

Het winterprogramma was weer rijke-
lijk gevuld, met alleriei activiteiten voor
de É-pupillen. Zo was er in december
nog het “Norbert Kuyper’ toernooi en
hetjaar werd op 31 december afges!o-
ten meteen spellendag, in het Sourcy
Center.

Op 7 januari was erde jaarlijkse feest-
avond vooralle jeugdleider, trainers,
kantine beheerders, terreinknechten,
scheidsrechters enz. Voor één keer was

dekantinede thuisbasis van alle regio-
nale voetbalclubs. Van Grol tot Longa,
KSH tot KSV, Mariënveld, Vios en na“
tuurlijk RKZVC. Allen waren van de
parti. Diverse spelonderdelen werden
afgewerkt onder toezicht van scheids
Linda onStef. Na de koffie werd er
afgetrapt met het spel spijkerpoepen. t
Veel neet met um den 10 dumer in ‘t
geatjen te kriegen. Tijdens het ballon
zitten knalden Ietterlijk de “vonken er
van af. Na het theezakje slingeren en
het negerzoen happen bleken Grol en
Mariënveld het sterkste.

De beide teamcaptains, Martin en Mark
speelde tot slot het kopspijkers spel
Vooraf had iedereen € 5,- ingelegd,
maar waarvoor???
Als winnaar mocht Mark bepalen aan
welk goed doel, het mooie bedrag van
€ 285, zou worden geschonken. Het
werd Giro 555, voor Azië
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Toen de laatste moppen waren getapt,
werd de gezellige avond afgevloten.

Gezien zijn inzet voorde jeugd, was het
natuurlijk jammer dat Dolf niet aanwe-
zig konzijn. De zonnetjes heeft hij waar-
schijnlijk in Mexico wel gehad.

Op 22 januari gingen we zwemmen in
het mooie Bahia bad in Bocholt. Wat
kan je toch veel waterplezier hebben in
het buitenland. De waterrotten uut
Sòwent voelden zich als een vis in het
Duitse water

Een week later was het klootschieten.
Niet met een kloot maar al schietend
met een voetbal. Iedereen kon zich uit-
leven op eenrondje kerkepaden. Toch
moeilijk om de ba in het rechte spoor
te houden. De ballen moesten met re-
gelmaat uit de ijzige beekjes worden
gehaald. Team f en 2 van E4 hadden
de minste schoten nodig. Hoe zou dat
toch komen.

Uitslagen;
E4 team 1 73 schoten
E2 team 1 85 schoten
E4 team 2 75 schoten
E3 team 2 86 schoten
E41 team 1 79 schoten
E1 team 2 88 schoten
E2 team 2 84 schoten
E3 team 1 89 schoten

Inmiddels zijn de trainingen weer begon-
nen en staat de voorjaarscompetitie
2005 voorde deur. Iedereen natuurlijk:
veel voetbalplezier en op naarde
kampioensschappen.

Stef Hoitink (trainer RKZVC E2)
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+ tuinartikelen
* diervoeders & ij

dierbenodigdheden
* ijzerwaren @

ereedschappen& pp:
Welkoop Zieuwent

* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
E ë

7196 LR Zieuwent
+ werkkleding & schoeisel Telefoon: 0544: 351224

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Dim Vrij. 9.00 12:30 uur + 13.30 18.00 uur

Za 9.00- 16.00 uur

Dorpsstraat 21A
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372AsheSCHOONHEIDSSALON
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Particuliere Fiekenuewser

Groepsvervoer
Pereonenuerwaer
Traa | Raa

Trachttar
Evelusceue Troawaute'e

AUTOBEDRIJF Verkoopen reparaties
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Schoenen en Sporthuis
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‚ Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings
Yonex - Lotto - Dunlop

Hummel - Masita - Viking
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AEVENEMENTENAGENDA

19 en 20 maart

Jaarvergadering Feest commissie/Zieuwents
Belang bij Bongers

Harmonie:Donateursconcert

26, 27 en 28 maart PAASPOP

Woensdag 30 maart 20.00 uur, Uiterlijk inleveren PIOT-Kopie

30 april Kinderspelen Koninginnedag

30 april 11.00 tot 13.00 uur

30 april

Start fietstocht bij Bongers

14.00 tot 16.00 uur
Rommelmarkt op parkeerplaats centrum

28, 29 en 30 mei KERMIS Zieuwent

3,4en5juni Jong Nederland:Klein Kamp

2 Um6juli Jong Nederland: Groot Kamp

20 augustus RKZVC:Feestdag i.v.m. 60-jarig
jubileum v.d. voetbalvereniging

Ta 3 en 4 september Jong Nederland:Ouder Kamp
| 25 september Minikermis i.v.m. 60jarig jubileum

\ van de Feestcommissie

| 11 en 12 november Groot feestweekend ter ere van het 50 jarig
bestaan van Jong Nederland Zieuwent, met
Verschillende activiteiten. (Informatie volgt
tzt)
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Met peren
Glennis Grace. Wij denken direct aan
windmolens, klompen en tulpen. Bij
het horen van deze oer-Hollandse
naam denkje natuurlijk aan de vol-
maakte vertegenwoordiging van Ne-
derland op het Eurovisie Song-
festival. Geef Neerlands hoop in
bange dagen een kraker mee met de
titel "My impossible Dream’en dat
wordt punten oogsten in de Oekraïne.
"Les Pays-Bas, douze points!" Of
zou het toch weer een drama wor-
den zoals met Nulleke Alberti en Flut
Jacoth
De nationale ronde om tot een verte-
genwoordiger te komen was al een
aanfluiting op zich. Loensende schep-
sels die hun semi-poëtische bijeen-
raapsels van populaire Engelstalige
woordjes met een ongekende
schaapachtigheid de wereld
inslingerden. Dat er zo véél mensen
zijn die zichzelf voor schut willen
ten op de televisie en dater zo wéi
nig mensen zijn met een fatsoenlijke
stem en een normaal Nederlands
nummer. Sinds ieder land niet meer
verplicht in zijn eigen taal hoeft te
performen heeft het songfestival het
laatste beetje charme dat het nog had
overboord gekieperd.Je kunt je dan
ook afvragen waar die visie op slaat
in Eurovisie.
En de manier waarop! Het
gekoketteer met stembereik en de
stemmingsontwrichtende franjes aan
de melodie à la Mariah Carey (wed-
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strijdjes "wie kan het langste moellijk
doen!) doethet derde been weemoe-
dig naar de aardkloot wijzen.
Maaaaar, niet alleen het aanstormend
songfestivaltalent lijkt schaars, ook
de vaderlandse muzieksmaakis niet
om over naar Kievte schrijven. Al
enkele weken lang wordt de Neder-
landse hitijst, toch een serieus lijstje
op basis van verkochte singles, ge-
domineerd door een klein meisje dat
met een nasaal - billen geknepen -

stemmetje over boze krokodiletjes
zingt. De Duitse versie op één, de
Nederlandse op drie en daartussen
met stip op tweede letterlijke tranen-
trekker voor GIRO555. Dat nummer
is bijna net zo erg als die tsunami zelf.
Het doe! heiligt blijkbaar niet alle mid-
delen. Als Karin Bloemen zingt "maar
als je maar een beetje geeft dan is
dat ook OK", besef je dathet eigen-
lijk jammer is om haar kop eraf te
trekken, omdat je die handeling
daarna niet nog eens kunt uitvoeren.
Gelukkig zijn overal in de winkels de
paaseieren al te vinden, ieder jaar
opnieuw eenstile hint. Als de onfrisse
songfestivalwinden zijn overgewaaid

worden de tenten aan de Rouw-
horsterdijk opgebouwd enkan erweer
naar muziek geluisterd worden zoals
het ooit bedoeld is. Live, levend, met
liefde en Iiters bier. In Zieuwent we-
ten we wel beter. Glennis
Grace …pfff.

Toon & Johan



“HEBT U NAAST ZDE LAAGSTE RENTE,
NOG EEN ANDER

VERZOEK?”

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

Tel. (0544) 37 71 13 © www.hypotheekshop.nl

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

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



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich
mee. Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en turn-key-

oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.

Oplossingen op maat, een praktische instelling en het nakomen van

afsprakenstaanhierbij aan de basis. Vakwerk totin de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.

Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 - 35 13 32.

aannemersbedrijf

HOENDERBOOM
[Vakenmensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent  www:hoenderboom.nl


