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Oeps.
Oeps. Woensdagavond 18.30 uur
‚en vanavond PIOT-vergadering.…
Moest ik niet het voorwoord schrij.
ven?
Deze ‘verplichtingen* willen er wel
eens bijin schieten als je net zo'n druk
weekend achterderug hebt als het
paasweekend. Want dan staat
Zieuwent natuurlijk weer in het teken
van PaasPop enpaasvuur. Even een

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

korte terugblik naar deze evenemen-
ten. PaasPop was weerals vanouds.
Een divers programma, met voorieder wat wils. De zaterdag was met
ongeveer 1500 man redelijk bezocht:
de zondag was helemaal uitverkocht
‚en de maandag bijna. Geweldige
sfeer deze dagen. Volgens mij ook
doorde kleinere tent(althans, zo leek
het) en de weer wat goedkopere
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toegangsprijzen in vergelijking met
de afgelopen jaren. Alles was weer
tiptop geregeld met dank ook aande
vele vrijwiligers die ook dit jaar weer
hun steen{tje) bijdroegen.
Ook het paasvuur brandde als van-
ouds. Ondanks de barre weersom-
standigheden van de afgelopen
maanden was er toch weer hout ge-
noeg om een leuk vuurtje mee te
maken. De laatste wekenis er weer
een puike prestatie neergezet in de
weide naast het Sourcy. Duizenden
bezoekers zijn op de zondag naar
Zieuwent gekomen om dit paasvuur
te bekijken. Toch jammer dat de be-
zoekers niet meerzo dicht bij het vuur
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mochten komen van oom Ge-
meente. Zelfs ik had nog met een
oude jas een paar vonken willen van-
gen. Dat is toch traditie! Met het
paasvuur hebben de kinderen en ik

gewoon brandgatenin de jas. Ach, ik

snap het ook wel een beetje, veilig-
heid voor alles, maar tochis het jam-
mer dat zo bepaalde tradities verlo-
ren gaan.
Kort samengevat washet weer een
geslaagd weekend met genoeg bier:

es en schik. We kunnen er weer een
paar weekjes tegenaan tot het vol-
gende evenement voor de deur
staat…de kermis!

Mare Kamebeek



Een paar weken geleden lag ik op
zaterdagochtend nog lekkere slapen
na een flinke stafävdnd. 11

uur. Telefoon. "pfff dachk{ik neem
niet op”. 2 minutenater.. Weer tele-
Toon. "Nee, nu even niel{:3 fjnuten
later..Nogmaals. Er zal toch níetiets
zijn? Toch maar gauw naar beneden,
ondertussen denkend aan allerlei
rampscenario's..

| "Met Johnny Cuppers, tied um op te
stoan!" Volgende week zondag“
mountainbiken in Lochem op de

‘ Lochemse berg, kwart voor 10 bij mij!
Pfff, duik gauw nog weer 9vn. mijn
bed in. A

it
Na een week van sneeuw;flinke vorst
en ijzel was het dan zofer. Een dag
van tevoren had ik Johnny nog ge-
beld met de vraag ofhet wel doorzo;—

gaan. "Tuurlijk"
Met bonzend hoofd stap ik zondag-
ochtend na 6 uurtjes slaap om half 9
uit mijn bed. Wanneer ik mijn gordij-
nen open doe, zie ik een wit land-
schap, heldere lucht met een stra-
lende zon.
Warm aangekleed kom ik bij Johnny
aan, en daar staan ze dan. twee
prachtige mountainbikes, die we
mochten lenen van Paul Knippen-
borg! Bedankt Paul!! Ook kreeg ik er
een helm bij. Johnny niet, volgens
Paul had Johnny zijn hoofd hard ge-
noeg. Johnny sleutelt mijn zadel op
de goede hoogte, en danzie ik het
helemaal zitten. Buiten kom ik de
buurvrouw tegen, die meteen naar
haar onderkaak wijst en zegt:"kiek
moar gooduut, Wendy, ik bun laatst
fíink op de mond gevallen”
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PIOT-collega en ik fietsen vol goede moed richting
Herberg ’t Witte Paard. Gelukkig heeft Johnny de
sleutel meegenomen en kunnen we onderweg mijn
zadel toch nogiets hoger zetten. Ook krij
ties over de rem en het schakelen. Onder het genot
van een kop koffie ontmoeten we de anderen. Erik
Spexgoor, Edmond Grobben Bartels, Steve van
Bennie Harmes Drieka, Sander Mulder, Mike Rein-
der hebben geen naam voor hun clubje, maar MHZ
is volgens hun wel een goede naam; Mountainbike-
home-zieuwent. Johnny vraagt nog waarom ze niet

bij de tourclub Veloce gaan? Spekkie: “Wij mot
steeds op hun wachten"
Op mijn vraag "is hetniet gevaarlijk om te gaan, "tis
glad’, krijg ik van Edmond als antwoord: “nee, doar
is ’t neet glad" Denkt hij somsdat de strooiwagen
even overde bospadenis gereden?
De fietsen worden in de auto geladenen we vertrek-
ken richting Lochem. Als we daar de auto’s hebben
geparkeerd stappen we uit op een witte, harde,
gladde ondergrond. Johnny verbaast zich over het
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U kunt bij ons terecht voor een professioneel
maar vooral persoonlijk advies.

Vraag geheelvrijblijvend naar informatie inzake:

Verzekeringen (schade en leven)
Verzekerd sparen

+ Sparen (via spaarrekening)

Bekken assunax
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

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

J. WAENINK “Winesberen
SCHLDERS on BETANGE SBER :

schikdenwerk: onderhoud
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

VOMHOF & WESTFLEISCH ey
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

ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKCOEDERENVERVOER Tel. 0544-351215

KIPFESVERVOER
Fax 0544-352065

AVIA ZieuwentaaeeeeWEN
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,

WETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Vm vr: 800 20.0 uur
# het ophalen van brieven en pakketen800 (E00 Uur et afgeven van briefpost binnen. en buiteniand
zondag: SHOP gesloten het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

+ strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
» informatiebrochuresES



feit dat ze allemaal een helm opzet-
ten. Steve vertelt datze eerst een tijd
zonder helm hebben gereden, maar
na een paar valpartijen werd het toch
tijd om er een aan te schaffen. We
hebben er zin in, voorzichtig laten we
onze benen trappen en de wielen glij
den over de harde, witte, ijzige, met
sporen’ ondergrond. Steve contro-
leert de gladheid, trekt zijn voorrem
in,en. ligt al op de grond. "Het is echt
glad”, merkt hij snugger op. Een
beetje bang geworden door deze
vroege valpartij, trappen Johnny en
ik voorzichtig door.In het bos is het
prachtig om te fietsen. Bult op is wel
heel erg zwaar. maar gelukkig
wacht de groepelkaar steeds weer
op, zodat we weer samen verder kun-
nen. Ik dreig bij een flinke bult ach-
teruit te fietsen, maar de voetvan

Johnny is mijn redding. We komen
even later bij een wasbord, zoals de
jongens het noemen, dat is een stukje
met wel 10 bulten na elkaar. Mike
merkt op: “hier moet je niet overheen
gaan, wanneer je de avond ervoor te
veel gedronken hebt, want dan kom

andersumme anhet etten’. Wan-
neer we na een aantal kilometers
even staanuit te blazen zien we een
aantal wandelaars met stokken aan
komen lopen. "Doar kump de milieu
brigade aan, merkt een van de jon
gens op. "De papierprikkers" Het blij.
ken 'nordic-walkers' te zijn, ze wan-
delen terwijl ze een soort van
skistokken vasthouden. Hierdoor be-
weeg je zowel je armen en benen,
gebruik je meer spieren, waardoor je
meer energie verbrandt. "doarumme
proatwij oktijdens hetfietsen, dan
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verbranden wij meer’, zegt Steve.
Pff, wat ben ik even later blij dat bij

Johnny's fiets iets misis met de ket-
ting, kan ik tenminste even uitrusten.
Het zweet staat op mijn rug,
inspanningszweet en angstzweet,
ben steeds bang dat ik zalvallen.
Johnny krijgt tijdens de tocht weer
waardering voor het asfalt, datfietst
toch wel heel jn. Het is druk in het
bos, veel mensen met kinderen op
de slee, één langlaufer, Tom en.
Marianne, en veel wandelaars met of
zonder prikstokken
Wanneer de jongens ons vragen hoe
ver we nog willen, zijn Johnny en ik
het erover eens dathet mooi geweest

Nog één bult”, vertelt Mike, “nog
even afdalen en dan zijn weer’.
De vorige bulten kon ik steeds nief
halen, maar bij de laatste maak ik me
“hellug’. Ik word aangemoedigd en
ja hetlukt. "zonder afstappen!" Af-

dalen kost ook de nodige inspanning,
oppassen voorde boomstronken, pad
volgen en niet te hard remmen, het
gaatecht keihard!

Weer terug bij het Witte Paard drin-
ken we chocolademelk op de goede
afloop. We bedanken de jongens

;

voorde ontzettend leuke ochtend.
Wanneer we naar huis gaan, merk ik
datik me fit en goed voel. Fietsenis
dus toch beter dan slapen na een
zware avond.

De redactie (Johnny en Wendy)
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Paaszaterdag, even na de middag,
rijd ik van huis in de richting van
Beltrum. Bij de afslag naarde Zegen-
dijk merk ik al dat er een "zondags-
rijder” voorme zit. En dat nog wel
op zaterdag. Slingertje door, bij het
Souroy, en dan is de snelheid er he-
lemaal uit.De drempel wordt stap-
voets genomen en vervolgens staan
we stil. Midden op de weg. Ik haal de
‘boosdoenerin en probeer hem een
ietwat geïnmiteerde blik toe te werpen.
Zodra ik naast de stilstaande auto
rijd, zie ik hetstel in de auto met open
mond naar het nogin aanbouw zijnde
paasvuur kijken. Ik werp mijn geïrri-
teerde blik ook even naar links. En
hetzieter inderdaad spectaculair uit!
Een grote berg boesken, met daar-
naast vanaf de grond tot aan de top
een groep "rode bodywarmers” druk
bezig het paasvuur op te bouwen.

Zondagavond even voor acht uur
gaande jassen aan, wordt er wat
kleingeld in de jaszak gestoken en
gaat Zieuwent op weg naar het vuur.
En niet alleen de inwoners van
Zieuwent komen jaarlijks trouw kij
ken. De drukte in het dorp duidt erop

dater ook heel wat mensen van "bui-
tenaf" de weg naarhet vuur gevon-
‘den hebben. 5.000 bezoekers zijn
erop af gekomen hoorik later. Bo-
Vendien is via de wereldomroep heel
de wereld op de hoogte gebracht van
het Zieuwentse vuur!
En dan staan we daar met zijn allen.
ledereen heeft zo zijn eigen mening
over het paasvuur; “hiis dit jaar niet
zo hoog, maar wel erg breed"of “hij
hangt een beetje achterover, ik denk
dat ie naar achteren valt”of"de wind
staat naarhet Souroy.... De fik gaat
erin en hij brandt weer prachtig. Op
de terugweg van de paaspop is het
nog steeds druk om het paasvuur.
Ondanks de regen blijft het vuur toch
mensen trekken. Wij lopen snel ver
der, want voor onsis het paasvuur al
bijna normaal. Volgend jaaris ie er
vast weer en vast ook weernet zo
prachtig als dit jaar. Ondanks deze
wetenschap toch hulde aan alle
paasvuurbouwers en betrokkenen
Het was weer mooi!

Noëlle
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rofielschets PoeESeneTS profielschets‘fielschielsches FeefielschetE

PrProf
rofiefielialer

Meest favoriete sport: Kijken langs delijn bij voetbal of vol-

leybal

Minst favoriete sport: Eigenlijk alles waarje van moet
zweten

Mooiste sportherinnering:

Lekkerste eten:

Favoriete sportman/vrouw: Iedereen die’ meer presteert dan over
die prôstatie Kelt Dus geen voetbal
lers öf trainers, maar wel bijvoorbeeld
Greta Smit.

Welk tv programma moet onmiddellijk van de buis:

Programma's waarnaar je kunt bellen

‘om de oplossing door e geven (en die
al weken eerder zijn opgenomen)

11 Pag.8  PIOT April 2005
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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)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

wowzitax.nl _info@zitax.nl

YO lasound«light rigging * truckinge stages * events

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 41675
7136 MP Zieuwent email osound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel: 0544 - 351542

UTOBEDRIJF
RTIN HEGEMAN VOF.

Voor:
- Verkoop van 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. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



Beste boek/schrijver: Ik heb er meerdere, maarhetmeest
onderde indruk wasik toen ik op 15-

Íarige leeftijd "Max Havelaar'van
Multatuli las. Toen is echt mijn liefde

voor lezen begonnen, dat iemand zo-
iets prachtigs kon schrijven.

Mooiste film: Finding Nemo, die scène waarin de
haaien in groepstherapie zijn om van
hun visverslaving af te komen. Bril-

jant.

Politieke kleur: Het was altijd D66, vanwege hun aan-
dacht voor het onderwijs, maar ik weet
niet of het dat blijft

Mensen en ook politici mogen best hun

mening wijzigen, maar als je steeds

[ON zo heen en weer zwalkt (kabinet
Â enende) a f7 yZealkenende) dan haak ika

Beste Nederlands talige lied:) naar huis'van Acda en de Munnick

í ®
Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

Texaco-bonnen-boekjes. Daar mocht
ik daniets voor uitzoeken. Ja.daag.

Grootste miskoop: Na een vakantie in Italië (met veel
cappuccino) kochten we, eenmaal
thuis, zelf zo'n apparaat. Het smaakte
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nergens naaren je was een poos bezig

om dat ding weer schoon te krijgen.

Omscholen tot: Ik ben nog niet zolang geleden bij
geschoold. Maar wat ik misschien
bijna net zo leuk zou vindenals juf van

groep 8, is werken bij het Klokhuis of

Villa Achterwerk. Daar zou ik nog wel

eens een cursusje voor willen doen.

Favoriete vervoermiddel: Fiets, in alles wat sneller gaatdan 15

km per uur wordt ik misselijk

Tent opzetten in: Italië. Zelf opzetten heb ik niet zulke

‘goede ervaringen mee, we hurenal-
tijd zo/n kant en Klaar geval.

Ben je wel eens aangehouden doorde politie:
Ja. Ik ben dus een van die mensen
diete lang links blijft rijden terwijl de
Test erlangs wil. Sorry.

Hekel aan mensen die: Ach iedereen heeft zjn goede en min-

der goede kanten, waar ik niet tegen
kan is onrecht teg

Uit bed te halen voor: Lijkt me niet v

Waar droom je over: Over dat ik mijn kinderen kwijt ben.

Daarom vind ik het ook zo moeilijk om
pag.10 PLOT April 2005
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Dames-en Herensalon
“ ij) ”

Harreveldscwog 12 d- Zieuwent
0544 352391®

Openingstijden:
Dinsdag /m vrijdag: 830 18:00 uur Zaterdag: 8 09 14.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
‘TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Domke Garage
ane,|Kolkman VOF

“% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

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

Dorpstraat 302

7136 LL Zieuwent
Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon: Fax
0544352320 0544-352557



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

Center
Zegen3, 19816

ve (0504) 3 22 22 ww souryeertae en

ENEWE)=>
De Power Plate genereer 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 zich aan de inspanning aan,

met als gevolg dat het prestatie-
vermogen stijgt

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

tel. (0544) 482858

FIT-GARE
center soureyOm



naar de beelden van na de tsunami te
kijken. Om echt je kinderen kwijt te

zijn, dat lijkt me het ergste wat n

mens kan overkomen.

Wat denk je as je in despiegel ikt:

Vanavond maar eens vroeg naar bed

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:
Ja.….hallo!!!

Wie zou je nog wel eens willen ontmoeten:
Ik ben dol op alles wat met ons ko-

ningshuis te maken heeft, en dan zou
ik graag prinses Laurentien eens wil-

len spreken. Overhoe ze van zwart
‘schaap toch redelijk populair is gewor-
den en welke kápper ze/feeft.

Wat zou je geen tweede keer doen:
Beginnen mef’rôken {ben ergelukkig
al4jaarvanaf); ©

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Dat vind ik te moeilijk.

De redactie, Mark Lankveld
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Paardrijden
in Vragender

x
IE= We gingen opvrijdag avond voor Britt

kelder, Dieuwertje Boucher, Martine
Doppen en Jolien Wopereis naar vra-
gender. Maar toen we er eenmaal wa-
ren, bleek dat er veel meer Zieuwentse
kinderen daar op paardrijden zaten.
Lotte Nijenhuis, Lenny Schepper, Laura
Schepper en Flore holkenborg bijvoor-
beeld.

TK
Hoe zag het daar eruït:
Zoals de meesten al weten is er een
compleet nieuwe binnen bak aangelegd.
Je kwam binnen bij een receptie, en als
je de deur aan de rechterkant doorliep
kwam je bij een gezelig barretje waar
je na die tijd koffie kon drinken of wat
fris. Ook hadden ze voor in de winter
een openhaardje, met een paar stoelen
erbij. Daarnaast zat eon paardrij winkel-
tje, waar je alles voor jou, en je paard
kon halen bijv: paarden smikkels (een
soort snoepjes voorje paard), borstels,
jacks, en paardrij broeken. Je had ook
nog een dokterskliniek waar je met je
paard heen kan, als

hij
of zij net goed

in orde is. Ook hebbenze voor gehan-

“ dicapten een opstapje om op het paard

TK
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Siebert & Wassink

Siebert & Wassink is de Bent u op zoek naar een interessante baan
specialist op het gebied van|op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
EE #eeEE eenvoudig vinden via eenprofessioneel
NEE intermediair?

naarons vacatureaanbod op:
Onze Kemactsterten:
© PBO Achies . i
© Werving & Selectie www.siebert-wassink.nl
Interim Management a

Tere: cheritseAmiend James Watt 10info@siebert-wassink.nl IRE neede IST ME Ltierieode
Tes GEen TGE ETEKOS GE OOS TEE

Zo divers Donny Rots
in kranten...|Boom- en rozenkwekerijen

za Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

z& Partikuliere verkoopaf kwekerij

ze
ROMEO DELTA JE
MuuTiMeDia ev
Postbus 107
7130 BC Uchtenvoorde eNese 7136 KX ZIEUWENT
Tel. 0544 359935 Telefoon 0544 352133
Fox 0544 359035 Fax 0544 - 352237nail nfoGioneodelo.nt



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN D.

[orcansarE CONTACTPERSOON ADRES PosTCouE woonaars TELEFOON
eocmintenverenging JienBras De Haars 3 7136 MK Zieuwent 35173
ijver Kever © Wieringa Wisdachenstaat6S TI3TGE Lichtemoorde
siege Zeuwen{8 CZ) Frisva Ven Chuchstaati2 7136 MB Zieuwent

eure Rustoseueg WedwigHeuinek Ruulesemegt3A 7136 MC Zieuwent
[euver Sprenkerdemook © Hummeink Schoppenwegt4  TISGKH Ziemer
[euver tHoendertoom  VeronieGebbinck  Dorpsstaat® TILK Zieuwent

[guur keveder Rob Aagten AMolemanef32  7ISBMS Zieuwent
[guur Zegendik PKenGoldenik  BedeloarsdikT  TZ6TRZ Ru
[chart Pastoe Dopesraas 71266 Zere
[Dames gym Spekschoor Kleuertarss TIP Zeuren
enso Ma ve Role Heleweg 8 TIGEKS Zeuwent
Feestcommissie H Escort Romhorsteraijk20 TISEKW Zeuwent
oto mie A Storace Ouse Aatenseweg27 7131ZC Lientemoorde
Iskv F HabersStoeler Dorpsstraat  T136LK Zieuwent
|Gezondheisceum GER Voss  Dorpesraner TI36LJ Zieuwent
|Gymeub dames B Roombort Zieuwenseuegss T136LC Zieuwent
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Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldse
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te komen, want die komen daar
ook regelmatig paardrijden
Verder hebben ze nog een
douchevoor de paarden.

Het interview, met Dieuwertje,
Britt, Martine en Jolien.

1. Wat vind je zo leuk aan
paardrijden?
Dieuwertje: Verzorgen en knuf-

telen met je paard. Als je ver
drietig bent, vertel je 't aan het
paard, want die verteld toch
niks door.
Britt: Ik vind het leuk wanneer
het paard naar je luistert.
Martine: Samenwerken met
het paard vind ik leuk. Ik leer
watvan het paard, en het paard
leert wat vanmij.

2. Hebben jullie allemaal een
eigen paard of pony?
Dieuwertje: Ik heb een eigen
verzorg paard, maar die is te
oud om mee naarDe les te
gaan, want dat kan hij niet vol
houden. Hij is ook al 23
Britt: 5 verzorg pony's en 2 ver-
zorg paarden
Martine: Ik krijg over een week
een pony, daarga ik dan mee
naarde Pony club,
Jolien: Ik heb een eigen paard
die heet Amber, ze moetalleen
nog wel ingereden worden.
3. Leuke Ies gehad?
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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

eve
Zieuwent

Telefoon: 0544 - 35 16 07

ZIEUWENT
oee

EEENSEEEnEesSENOSSNEEBSEEENnBENEN)TOEN

GEBROEDERS

Spieker

LEGEN (0544) 48 29 84
WOLJIEN (06) 29 31 62 31



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

« Wij Verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden, bestrating en loopwerk.
« Gespecialiseerd op het gebied van kauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheemmachines,
« Sijpen van messen terwijl u wacht
+ Officieel dealer MF en Zetor actoren,

Telefoon Harendd 0545-372415
Zeowert 0544-381828BVs aeneVa Eri nogrzan

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
2jg tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

+2 tuinonderhoud tuinideeën tuincmleg8 tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Het was wel leuk, maareigenlijk was het te makkelij
beginnerachtig.
wat wel leuk was, dat we even heel hard in galop mochten.

k
4. Hoe verloopt meestal eenIes?
Eerst moeten we Iosstappen, zeg maar warm lopen voor paar-
den. Dan gaan we draven en meestal ‘van hand verande-
ren’. Dat betekent andere kant oprijden.
Nu gaan we altijd figuren rijden, rondjes en halve rondjes.
Aan het inde van de Ies gaan we vaak in groepjes galoppe. 6
Ten en daama uitstappen.

5. Doen jullie ook aan wedstrijden mee?
Nee, nu nog niet, maar we hebben wel een ruiterpaspoort
gekregen en dan mag je meedoen met manegewedstrijden.
Dus misschien in de toekomst doen we wel een keer mee.

6.Droom je ervan om van paardrijden je werk te maken?
Allemaal in koor: Nee’ We vinden het allemaal hee! leuk alshobby, maar ook niet meer dan dat. E

Het slot:
We vondenhetheel leuk en gezellig om dit interview te maken
samen met de dames, en daarom bedanken wij hun. Som-
mige dingen wisten we nog niet bijv: wat ze het leukste von-
den aan paardrijden. Ook heel erg bedankt: Wendy, dat ze
ons naar Vragenderheeft gebracht, en dat ze ons wou hel NG

pen met het interview. De volgende keer komter weer een[=
nieuwe sport aan de beurt. Dus. -

Tot de volgende piot time!
Groetjes van Loes en Laura (Jolien waszelf aan het paard-
rijden, dus die kon niet meedoen).

x
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Er zijn dit jaar al zoveel jubileums in
Zieuwent, daar kan er nog wel éntje
bij. De volleybalvereniging TOHP
(Tevreden Over Hun Prestaties) be-
staat 40 jaar op 1 september 2005.
40 jaar volleybal. Dit alles begon ooît
in de houten gymzaal. Er zullen er
nog velen zijn die zich dit herinne-
ren. In het begin was alle volleybal
recreatief. Daarna kwamen de
competitiespelende leden erbij.
Het Sourcy kwam en de houten gym-
zaal verdween
Het ledenaantal van TOHP blijft
schommelen. Dit geldt met name
voor de seniorenleden. Dit was in al
die 40 jaren zo. Voor 15 jaar terug
liep het ledenaantal ookflink terug.
Dit groeide in de loop der jaren ook
weer. De laatste jarenis het aantal
jeugdleden flink gestegen. In 1998
waren de laatste jeugdledengestopt
met volleybal, mede omdat er geen
doorgroeimogelijk-heden waren of
het verschil met de laagste
competitiegroep was qua leeftijd of
spel te groot. Best jammer vonden
een aantal leden, want de jeugd heeft
de toekomst. Zij zijn begonnen met
het geven van volleybal op school
onder de gymuren. En dit sloeg best
aan. Ook de volleybalinstuif met
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Mavo en KSH werd opgezet, en dit
was een groot succes voor alle drie
verenigingen. TOHP begon met 8

jeugdleden in 1999 en anno 2005 zijn
er dit rond de 40 jeugdleden. Mede
dankzij de circulatievolleybal is dit
voor kinderen een hele leuke sport
geworden.
Ook is TOHP gaan samenwerken
met een KSH en Marvo. Dit resul-
teerde in een convenant op 12 okto-
ber 2002 ondertekent door Marvo,
KSH en TOHP. Uit dit convenant is
een stuurgroep ontstaan die samen
een aantal onderwerpenbehandelen
die alle verenigingen aangaan. Zo
kun je voor elkaar wat betekenen op
een aantal gebieden. Ook de jeugd-
‘commissies willen meer samenwe
ken, er ligt nu een plan voor een ge-
zamenlijk kamp, en ook onderlinge
toemooien worden gehouden.
TOHP zet zich in voor gezelligheid
en sportieve prestaties.
Het 40-jarig jubileum willen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Het
gaat allemaal gebeurenop zaterdag
3 september 2005. Voor de jeugd
wordt erin de morgen een toernooi
tje georganiseerd. In de middag zal
er een receptie zijn voor genodigden
en belangstellenden ens avonds zal
er een feestavond zijn voor alle le-
den (incl. jeugd en genodigden)
Tegen die tijd zal er meer verschij-
nen over dit jubileum in de plaatse:
lijke krantjes.

Feestcommissie TOHP

_____’_...
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We OOP speciaalzaak in: $

* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheden’
* ijzerwaren &

gereedschappen Welkoop Zieuwent
* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30

7166 LR Zieswert
* werkkleding €& schoeisel Telefoon: 0544 - 361224

EE „ERN;
(Open: Di.Vm Vrij. 9.00 12:30 uur + 18.30-18.00 uur

Za. 900. 16.00 uur

Dorpsstraat 21A
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0542 352372

Asde:SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEUWENT=> O544

—
352304



E Biekenuerwaer
Bantteeliene Giel

Groepevewser

OETOfS EsTAX10544 -35 14 16 jeFax 0544 352166
Zouwensensgs TILE ZEUWENT  Erelaaceue Touwaate's

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
van merkauto’s=b.9.4. 951601

Waalderweg 12a

R voor AL uw: Sportschoenen
BÂ- SportkledingSportartikelen

f

\l Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457
aA ‚ Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings E\Yonex - Lotto - Dunlop

Hummel - Masita - VikingZAAN



B1 bijna kampioen!

Meisjes Hoenderboom / Pacelli
Dit jaar spelen we voor het eerst me
dit nieuw samengestelde team. In het
begin liep het af en toe dan ook wat
moeizaam en dan vooral de
zaterdagochtenden. In de1e helftvan

de competitie hebben we dan ook de
2 wedstrijden verloren die op de
vroege zaterdagochtend gespeeld
moesten worden. Inderdaad, op de
vroege zaterdagochtend endit bleek
voorons té vroeg te zijn

Gelukkig waren dit ook de enigste 2
wedstrijden die op zaterdag werden
gespeeld, want anders. Op de zon-
dagenzijn we ophet sterkst, zelfs
voor de kampioen in onzeklasse. Die
moesten ons twee keer feliciteren. Dit
waren voorons zulke leuke en span-
nende wedstrijden met een voor ons
goed resultaat dat wij ons toen maar
zelf hebben getrakeerd op een
kinderparty bij Mc. Donalds.
In de 2e helft van de competitie heb-
ben wealleen bij en tegen Huissen
onzepunten moetendelen. Een 12 -
12 uitslag (of was het nou 12 - 13)
zorgde voor ons enigste punten-

ace

verlies in de 2e helft. Dit punt kwa-
men we aanhet eind nette kort om
kampioente worden. Jammer maar
helaas. De kompetitie zit er nu weer
op en wij zullen de aanmoedigingen
die we van onze ouders, vriendjes en
trouwe supporters kregen erg missen
de komende zondagen. Wij hopen
dat we het volgend jaar weerop jul-
lie mogen rekenen.

Handbal voor kids!
de jongste jeugd van pacell is op
zoek naar enthousiaste team-
genootjes.
Daarom is er in de maanden april en
mei de mogelijkheid voor kinderen
van 6 tot 10 jaar om gratis mee
te trainen. Ook vriendjes en vriendin-
netjes zijn van harte welkom
Lijkt het uw kind leuk om een keer
meete trainen, laat ze dan 's woens-
dags van 16.00 - 17.00 uur in het
Sourcy Center komen.
Ze mosten dan hun sportkleding
meenemen.
Ook kinderen van10 tot 12 jaar zijn
van harte welkom. zij trainen op vrij.
dag van 16.00 tot 17.00 uur.
Eventuele vragen kunt u dan gerust

aanons stellen.
We hopen jullie in april te zien!

Jeugdcommissie Pacelli
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Over een ding zijn alle leden het eens,
de kunstgrasbanen moeten erkomen!

Opde jaarvergadering van 21 maart
jl. van ZTV, waarbij meer dan 40%
van de leden aanwezig waren, was dit
de belangrijkste conclusie.

Vooral door nieuwe keuringseisen
voor tennisbanen, die pas 3 dagen
voor de jaarvergadering bekend wer-
den, kwamen er onduidelijkheden
naar voren die vanwege het Kort tijds-
bestek niet konden worden beant-
woord. Dit betroffen vragen rond dis-
pensatie voor de keuring van de ba-
nen en de gevolgen voor de financie-
ring daarvan.

Tien dagen later, op het moment van
schrijven van dit artikel, kunnen we al
wel stellen dat de kanserg groot is
dat er dispensatie komt voor de

ieuwe eisenbij de keuring van de
banen. Dit betekent ook dat de kans
erg groot is dat op de extra leden-
vergadering van9 mei de leden toe-
stemming geven voor het vervangen
van het gravel in augustus (als alles
volgens planning vertoopt) door kunst-
gras. Op deze extra ledenvergadering
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zullen leden meer in detail worden
geïnformeerd.

Een tweede conclusie van de leden-
vergadering was, dat als er kunstgras
komt, het clubgebouw geïsoleerd
moet worden. Hierdoor kan men ook
in de winter naar de WC, na een uur-
‘etennissen douchen, evenin de kan-
ne zitten en eventueel iets drinken

Hoewel de financiering van dit alles
nog wel enige inspanning vereist, is
de overtuiging bij het bestuur aanwe-
zig dat dit alles door gaat
Dit betekent dat erin Zieuwent vanaf
dit najaar onbeperkt getennist kan
worden voor ongeveer 2 per week.
Wezijn als ZTV erg blij dat we dit te-
gen een relatief lage prijs mogelijk
kunnen maken voor liefhebbers van
tennis in Zieuwent. Alsje dit vergelijkt
met deprijs van ongeveer « 5 per
weekdie Fit Care in Lichtenvoorde
(voormalig tenniscentrum Zuidinga)
gaat vragen, mag je die conclusie wel
trekken.

Hoe gaat het reserveren van de ba-
nen?
Dit gaat verschillend voor de zomer
en de winter (als er kunstgras komt).
In de zomerperiode kan men nu voor
4.4 5 weken een vast uur reserveren.
Daamaast is het vrij om de overige
uren af te hangen. Voor de winter-
periode zal er zo goed als zeker een
vast uur voor de hele winter komen.—____



Hiervoor kunnen leden van ZTV als
eerste inschrijven. Daarna zal er pu-
bliciteit gezocht worden om winter-
eden te krijgen. Deze krijgen dus de
keuze voor de uren die nog vrij zijn
nadat ZTV-leden gekozen hebben
voor een vast uur
De uren de daama nog vrij zijn, zijn
vrij af te hangen.

Wordt nu lid van ZTV!
Zoals hiervoor is aangegeven,is de
kans groot dater in het najaar kunst-
grasbanen komen. Voordit jaar is de
contributie nog 80 per jaar en daar-
voor kunje tot eind december tennis-
sen. Vanwege de investering in kunst-
gras en clubgebouw zal de contribu-
tie per 1-1-2006 voor volwassenen
waarschijnlijk met 20 tot 30 euro naar
‘boven gaan (je kunt nog steeds ten-
nissen voor ongeveer + 2 per week!)
Voorde jeugd willen we de verhoging
beperken tot = 10. Hiervoor kan men
wel 12 maanden tennissen in plaats
van 6 maanden.
Mensendie nog nooit tenniservaring
hebben, kunnen daarbij dit jaar ook

nog5 gratis tennislessen krijgen om
te kijken hoe alles in zijn werk gaat.
Watook reden voor tennisliefhebbers
kan zijn om nu lid te worden, is dat
ledendie voor de zomer lid zijn, de
komende winter (als er kunstgras is
aangelegd) de eerste keus krijgen om
een vast uur te reserveren voor de
hele winter.

Competitie ZIV
De volgende thuiswedstrijden zijn ge-
pland voor de teams van ZTV.
Heren (zaterdagmiddag vanaf 13.00)
94 tegen Winterswijk
234 tegen Aalten
28-5 tegen Lichtenvoorde

Dames (dinsdagmorgen)
12-4 tegen Ermelo
264 tegen Tiel

144 tegen Harderwijk
31-5 tegen Apeldoom

Dames (dinsdagmorgen)
28-4 tegen Doetinchem
246 tegen Veenendaal
195 tegen Lobith
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roo’ zomer
Sport Spektakel

Voetbal, handbal en volleybal zijn de
‘hoofdbestanddelen van een groots
sportevenement dat op zaterdag 11
en zondag 12 juni rondom Sourcy
Center georganiseerd wordt. Daar-
naast zullen er nog diverse andere
activiteiten ontplooit worden voor alle
deelnemers. Het hele gebeuren wordt
omlijst met gezellige muziek, leuke
terrasjes, barretjes en een barbecue.
Vier Zieuwentse sportverenigingen,
te weten voetbal, handbal, volleybal
en zaalvoetbal hebben de handen
ineen geslagen om weereengroots
zomer buiten sporttoernooi te houden
zoals in het verledenze dat afzon-
derlijk deden. Maar nu gebeurt dat
gelijktijdig en wel op zaterdag 11 juni
voor de jeugd t/m 16 jaar en zondag
12 juni voor de iedereen boven de
16 jaar. Men hoeft niet persé uit
Zieuwent te komen. Idereen kan
deelnemen. De velden worden bui-

ten achterhet Sourcy Center com-
plex opgesteld.De eerste planning is
4 velden voor elk sport-
onderdeel.maar dat kan naar aanlei-

ding van het aantal aanmeldingen
uitgebreid worden.

Zaterdag 11 juni voor de jeugd Um
16 jaar
De teams kunnen zowel meïsjes- als
jongensteams zijn. Mix-teams zijn bij
‘handbal en voetbalniet mogelijk. Wel
bij volleybal. Ze kunnen bestaan uit
familieleden, vrienden of vriendin-
nen, klasgenoten, buren of zo maar
een team. Daag ook kinderen uit de
regio uit om met een team aan dit
toernooi deel te nemen. Naast dee!-
name aan bijv. handbal is het ook
‘mogelijk deel te nemen methetzelfde
team aan bijv. voetbal en/of volley-
bal (als daar nog ruimte voor is). Je
moetdat wel extra melden op het
inschrijfformulier

Planning
9.30 uur Aankomst deel-

nemers en [eiding.
10.00 - 10.20 uur Gezamenlijke

Warming Up voor
alle deelnemers
door instructors
van Fit-Care Cen-
ter Sourey

10.30 uur Aanvang toernooi

Jeugd Handbal
Gespeeld wordt op buitenvelden van
27 x 12 meter. De teams bestaan uit
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KLUSSERVICE

UNEFIINs
vakman voor
ETEN

Laurens Berendsen
De Haare 24
7136 MK Zieuwent d O, anTelefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12007 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351259

B == TE vor
Jos en Tineke Beening

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

Tevens winkelverkoop__—__



WESS ELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.

LICHTENVOORDE

De speci ‚ctmatige tegelproje: rken
Naast het uitvoeren vantegelwerken 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.
een zelfstandige baanIn een

dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding)
Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat6 Postbus 86
Telefax 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: waw.wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl_—__



4 spelers(sters) en een keeper en1
of meerdere wisselspelers.
B-jeugd van 13 t/m 16 jaar
C-jeugd van 10, 11 en 12 jaar
D-jeugd van 7, 8 en 9 jaar

Jeugd Voetbal
Gespeeld wordt op buitenvelden van
40 x 20 meter. De teams bestaan uit
4 spelers(sters) en een keeper en 1

of meerdere wisselspelers.
B-jeugd 15 en 16 jaar
C-jeugd 13 en 14 jaar
D jeugd 11 en 12 jaar

Jeugd Volleybal
Gespeeld wordt buiten op normale
velden van 18 x 9 meter. De teams
bestaan bij de jeugd uit 6 spelers of
speelsters met 1 of meer wissels.Bij
circulatievolleybal kan dat minder
zijn.
B-jeugd 15 en 16 jaar
Cjeugd 13 en 14 jaar
D-jeugd 10 tot 12 jaar Circulatie vol
leybal
De teams mogen zowel geheel be-
staan uit jongens of geheel uit
meisjes. Mixteams zijn echter ook toe-
gestaan. De jeugdleden van Tohp,
KSH en Marvodie dit weekend een
gezamenlijk jeugdkamp hebben, zul-
len diezaterdag ook meedoen aan dit
toernooi. Juist voor hen is het een
uitdaging om teams uit
Lichtenvoorde, Vragender, Lievelde,
Groenlo of verder uit de regio uit te
dagen ook aan dit grootse toernooí
met een team deel te nemen.

Neven Activiteiten
Naaste eigen toernooi doet elk team
mee aan enkele andere wedstrijden
om zo de tussentijden op te vullen
De invulling hiervoor volgt t.2..

Zondag 12 juni voor Senioren en
A-Jeugd (17-18 jaar)
Ook voor de volwassenen is het
mogelijk een team op te geven voor
voetbal, handbal en volleybal. Ge-
speeld wordt op velden met dezelfde
afmetingen als bij de jeugd. De teams
kunnen zowel dames- als heren-
teams zijn. Mix-teams zijn bij hand-
bal en voetbal niet mogelijk. Wel bij

volleybal. Ze kunnen bestaanuit fa-
milieleden, vrienden of vriendinnen,
collega's, buren of zo maar een team.
Daag ook mensen uit de regio uit om
meteen team aan dit toernooi deel
te nemen. Naast deelname aan bijv.
handbal is het ook mogelijk deel te
nemen met hetzelfde team aan bijv.
voetbal en/of volleybal (als daar nog
ruimte voor is). Je moet dat wel extra
melden op het inschrijformulier. Rea-
liseerje wel dat één onderdeel voor
sommige deelnemers al meer dan
genoeg is. Tevens worden er volop
nevenactiviteiten georganiseerd
waardoorde wachttijden op een leuke
manier ingevuld kunnen worden.

Planning
9.45uur aankomst deelnemers
10.00uur Gezamenlijke War-

ming-Up door
instructors van Fit-
Care Center Sourcy

10.30 uur Aanvang Toemooi
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Voetbal
De teams bestaan uit 4 spelers en 1

keeper en enkele wissclspelers.

Handbal
De teams bestaan uit 4 spelers
(speelsters) en 1 keeper en enkele
wisselspelers.

Volleybal
De teams bestaan uit 6 personen en
enkele wisselspelers met dien
verstande daterinelk team maxi-
maal 3 competitiespeler(sters)
mogen meedoen. Bij het volleybal
mogen wel mixteams mee doen

Gezelligheid troef
Doorhetextra gezellig te maken en
degrootse opzet hoopt men eente-
tugkeer te krijgen van de grote buiten-
toernooien zoals die in het verleden
in Zieuwent en in Lichtenvoorde
waren.
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De bedoeling is dat de deelnemende
teams bestaanuit buren, famiiele-
den, vrienden, cafés, straten, colle-
ga's, straten, gezinnen, etc. Momen-
teel zijn de 4 organiserende vereni-
gingen drukdoende met een goede
opzet en invulling van het geheel.

Inschrijvingen en informatie
Binnenkort zjn de inschrijfformulieren
verkrijgbaar bij Souroy Center, ver
schillende voetbalkantines en
sporthallen.Ook kan men inschrijven

via intemet: www.sourcycenter.nl
Hou de komende tijd de media in de
gaten voor aanvullende informatie.
Voor verdere informatie kun je bel
len met Sourcy Center, tel. (0544)
352222.

Intussen kunt u uw vrienden, kennis-
sen, buren etc. alvast warm maken
voor deelname aandit mega zomer
sportspektake!.



30 april

30 april

30 april

4 mei

28, 29 en 30 mei

3,4en5 juni

11en12 Juni

2m 6 juli

20 augustus

3 en 4 september

vn 25 september

11 en 12 november

EVENEMENTENAGENDATTA
Kinderspelen Koninginnedag

11.00 tot 13.00 uur
Start fietstocht bij Bongers

14.00 tot 16.00 uur
Rommelmarkt op parkeerplaats centrum

KOPIE PIOT

KERMIS Zieuwent

Jong Nederland : Klein Kamp

Groot Midzomer Sport Spektakel

Jong Nederland:Groot Kamp

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

Jong Nederland:Ouder Kamp

Minikermis i.v.m. 60-jarig jubileum
van de Feestcommissie

Groot feestweekend ter ere van het 50 jarig be-
staan van Jong Nederland Zieuwent, met
Verschillende activiteiten. (Informatie volgttz.t)
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KLEFFE FRIKADELLEN

Inmiddels twee weken geleden, maar
nog steeds is de film niet compleet.
Het lijken wel de fotorolletjes van het
Nederlandse leger. Waar zijn ze nou?
Het Paasweekend was weer éénen
al muziek, soms herrie, vuuren bier.
Wij verdenken deze laatste versna-
pering van de lacunes in onze herin-
nering. Ach, wat maakt het uit dat je
niet meer weet hoe je thuis kwam, of
datje opvallend lang met een ex hebt
staan praten. Het is ook geen dood-
zonde dat je 's nachts op eenhaar
na het toilet hebt gemist of achter-
stevoren bij je vriendin aan het voe-
teneind lag. Wij kunnen, naar ons
beste (incomplete) weten, zeggen dat
het een enorm mooi feest was. Mooî
dikke, neet bange.
Maar fijn in de olie, de angst verdre-
ven kan ook een minder aangename
weerslag op het doen en aten van
dezenof genen hebben. Zaterdag-
nacht na Paaspop is er een ware
verkeersbordenrazzia door het dorp
gegaan. Een ANWB-paal “an
plodden uut mekare" (tekstadvies
Neutje Stieneman) en bij de Timp een
lantaarnpaal díe door toedoen van
ongekende krachten was verworden
tot een oude mandie al kijkend naar
zijn schoenen de weg naarde slijterij
trotseert. Verkeersborden verdwe-
nen, sporen van ravage. De vraag
mag gesteld worden: Wie deed dit?
Van ons krijgt U in ieder geval geen
antwoord. Wel viel ons op dat de
alom vertrouwde sleutel-darteene
tegenwoordig betere bekendheid ge-
niet onder de naam Jovink-sleutel
Even héél wat anders

…
(knipoog,
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knipoog) … Het was maar weinig ver-
nieuwend wat Jovink liet zien op
Paaspop. De mannen hadden, toe-
gegeven, netjes alledrie akkoorden
ingestudeerd en de tekst was niet
voor meerdere interpretaties vatbaar.
De band swingde niet, maar bewoog
wel heen en weer. Tijdens hetoptre-
den hoorden wij iemand zeggen:
"Wat knap datdie nieuwe gitarist zo
snel de nummers oppakt’. En datis
ookzo, de show was meer dan af,
niets meer aan doen. Tot verrassing
van alle fans aanwezig kwam Oma
Baktaart ook nog haar kleffe
frikadellen opwarmen. Eenware lust
voor het 009. De jeugd is nog wel te
porren voor een verlepte kenauin een
met oud frituurvet bevlekt koks-
kostuum.
Over kostuums gesproken, de Band
Zonder Banaan pakte dit jaar ook flink
uit. De surfplank en het neuskapotje
waren vervangen door een doede!
zakspeler en een opblaas-non van
Pink Floyd formaat. De show kreeg
nog meer allure door een gast-
optreden van de onvolprezen Walt
Raaf. Ja, die engel waarvan wij ze-
ker weten dat God hem niet gestuurd
heeft. De Meddose Raaf verheft het
ambacht van dorpsgek tot op regio-
naal niveau. En toen de engel al lang
was gevlogen en het festival op zijn
einde liep, brak de hemel open en kon
iedereen, van een nat pak voorzien
(met een bier- én moezelrecord op
zak, waarvan acte en waarvoor
hulde), huiswaarts keren.

Toon & Johan
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ne“HEBT U NAAST 2DE 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 naaïlessen
— patroontekenen

ing 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 tum-key-

oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen

Oplossingen op maat, een praktische instelling en het nakomen van
afspraken staan hie an de basis. Vakwerk tot in de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.

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

aannemersbedrijf

HOENDERBOOM
n mensen goed begrepenDvek

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent  www.hoenderboom.nl


