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Mocht U benaderd worden...
Plotsklaps zijn alle bomen groen.
Mooi, het is eindelijk echt lente. De
tijd van de vele feesten en kermis-
sen is weer aangebroken. In deze Piot
werpt de Zieuwentse kermis zijn
schaduw vooruit: Eris een interview
met de voorzitter van de
Teestcomissie, ende schutterskoning
van Zieuwent wordt middels een
profielschets nader aan U voorge-—

steld. Veel plezier met het lezen hier-
van.
Tevensis dit detijd dat de verschil-
lende competities in diverse takken
van sport op een einde lopen. Vooral
bij RKZVC 1 en 2 belooft het een
spannend sot teworden. Het2e staat

opeen gedeelde eerste plek, meteen
beter doelsaldo. En RKZVC1is met
3 concurrenten in een hevige strijd
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om het kampioenschap verwikkeld,
en ookis men nog in de race voor de
laatste periodetitel, waardoor een
toetje tot de mogelijkheden behoort.
Wellicht resulteert het een of ander
in eenextra feest, de komende we-
ken.
Wanneer de competitie afloopt, bre-
ken er voor de diverse besturen weer
spannende tijden aan: Hoe krijgt men
de diverse vacatures, welke steevast
aan het eind van elk seizoen ont-
staan, weer ingevuld. Trainers, |

ders, bestuursleden, onderhouds-
mensen, wasvrouwen etc etc. Alleen
al bij RKZVC werken we met zo'n 70
kaderleden. En dan stoppen er altijd
wel wat. Gelukkig zijn er sinds jaar
en dag in Zieuwent velen die vrijwili-
gerswerk willen doen, en hopelijk blijft
dit zo. Dus, mocht U benaderd wor-
den, zeg niet te gemakkelijk nee,
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maar denk er goed over na, en help,
als U kunt, Uw clubje verder.
In dit kader kan ik niet nalaten nog

eens te wijzen op het schone
scheidsrechtersvak. Mensen die dit
jaar stoppen met het aktief beoefe-
nen van een sport zouden er eens
over moeten denken of ze niet nog
een aantal jaren de fluit zouden wil-
en hanteren. Want nog altijd is daar
het grootste tekort te signaleren. In
Vragender besloot het bestuur van
voetbalvereniging KSVzelfs om van
elkelftalte eisen, dat ze met 2 potent-
iele scheidsrechters op de proppen
kwamen. Endît had resultaat: in het
najaar is er een KNVB
scheidsrechterscursus in Vragender,
Misschien dat er mensen zijn dier
namens RKZC aan deel willte-men, zij kunnen zich voor ijliehtin-
gen melden bij het RKZVC bestuur.

Johnny Cuppers.
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[10]/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

vww.zitax.nl info@zitax.nl

YO alls
sound « light rigging + trucking® stages + events

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-51741675
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. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



Deeerste kermis in de buurt is al-
weer voorbij. Nog een weekje wach-
ten en ook onze Dorpsstraatis weer
afgesloten. Menig sluiproute doet dan
functie voor het verkeer rondom
Zieuwent.
De verschillende attracties zullen
opgebouwd worden en menig dorps-
genoot verlangt naar een lang week-
end vrij
De voorbereidingen zijn al in volle
gang. Voor de feestcommissie is dit

een drukke tijd. En aangeziener een
nieuwe voorzitter binnen de feest-
commissie is, hebben wij gevraagd
of hij bereid is om het een en ander
toe te lichten over zijn functie binnen
de commissie en de actuele zaken.

Wij kwamen terecht bij René Spek-
schoor (zoon van Nijs Willy en Riek),
woonachtig op 't Spekschoor, ge-
trouwd met Marianne en vader van
Maarten en Daan. Renéis systeem-
ontwikkelaaren projectleider bij af-
deling automatisering van Dumeco.
Zijn hobbies zijn tennissen, fitness,
stamboomonderzoek en hij

is
nog tot

juni van dit jaar voorzitter bij de
Computerkring Oost-Gelderland.
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Waarom ben jij voorzitter geworden en ho
die procedure verlopen?

Ik was plaatsvervangend voorzitter omdat Paul
Marschalk geen tijd meer had. Als bestuur zijn we
toen bij elkaar gaan zitten om te kijken wie deze
plek kon gaan opvullen. Ik ben met Henny Elschot
naar Huub Wopereis (Olthuus) aan de Batsdijk ge-
gaan. Hij wilde geen voorzitter worden en toen heb
ik besloten mijn functie als penningmeester, wat ik 6
jaarlang heb gedaan, af te staan aan Huub en het
voorzitterschap op mij te nemen.

Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen en wat
Is de taak van jou als voorzitter?

Mijn eerste doelstelling is om dit jaar stabiliteit te
creëren, omdat erveel bestuurswisselingen zijn ge-
weest en het financieel slecht heeft gedraaid. Daar-
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naast wil ik graag een betere ker
voor jong en oud. De komende jaren
gaan we samen met de optocht-
commissie zorgen voor een specta-
culaire activiteit voor de jongeren.
Hopelijk is "Glad veur 't gat” de
kermissensatie voor de komende ja-
Ten. Ik wil ook graag actief blijven
voor de mensen van 50 jaaren ouder.
Over 10 jaar zijn we (Marianne en ik)
zelf zover. Echter de belangrijke be-
sluiten worden genomen door de de

hele feestcommissie van 15 personen.
Mijn voornaamste taken zijn het voor-
zitten van de vergaderingen en
aanspreekpunt te zijn voor de ver-
schillende belanghebbende partijen
en mensen in het dorp.

Wat zijn jouw beste-, en slechtste
kwaliteiten?

Ik heb redelijk goed inzicht in zaken,
zit vol ideeen (die helaas meestal niet

oerbaar zijn) en organiseer en
stuur graag. Het presenteren voor
‚een grote groep mensen vind ik las-
tig. Ik ben niet iemand die graag in
het middelpunt staat. Dat mag van
mij iemand anders doen. Het is voor
mij somsmoeilijk hetjuiste woord op

het juiste moment te vinden!

Wat is de doelstelling van de feest-
wat betreft de kermis?

De doelstelling is, dat het een feest
moetzijn voor iedereen, VOOR IE-
DER WAT WILS. Hierbij denk ik
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vooral aan de dagkaart-attracties, de
versierde fietsen, Glad veur 't gat, de
zeskamp en de vijftig+ avond. De
zeskamp is heel belangrijk en bijzon-
der voor de kermis in Zieuwent. Ook
de locatie vande kermis en de sa-
menwerking met de verschillende
belanghebbende partijen is belang-
rijk

Hoe zit het met de verantwoorde-
lijkheden? En kom je zelf nog wel
aan kermis vieren 10e?

Onze feestcommissie bestaatuit 15
personen en met zijn allen zijn wij
eindverantwoordelijk voor de georga-
niseerde activiteiten. Als feest-
commissie dragen wij de eind-
verantwoordelijkheid voor de kermt
maar de horeca voor de tent.
Ja, zeker kom ik nog aan kermis vie-
ren toe. Maar we lopen wacht tot on-
gever4.00uur 's morgens en moe-
ten dus wel alert blijven naar elkaar
toe. Ik vind dít niet jammer, want ik
ben op deze manier 3 dagen van
‘smorgens 06.00 tot ‘savonds 01.00
uur bezig met de kermis. Als de ker-
mis weer goedis verlopen, kan ik
weer rustig slapen na3 slopende da-
gen. Gelukkig hoef ik zelf niet wacht
te lopen.

Met welke problemen worden jul
lie op dit moment geconfronteerd?

We proberen op lange termijn de at-
tractieste regelen, die we nodig heb-
ben voor de verschillende leeftijds-
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groepen. De cakewalk hoort hier ook
bij, want dit is een goede dagkaart-
attractie voor een grote leeftijds
groep. Hopelijk krijgen we de eige-
naar zover om de komende jaren te-
ug te komenin Zieuwent. Dit blijft
echter moeilijk, want de eigenaar van
de cakewalk accepteert geen boete-
clausule of iets dergelijks. Dat vraagt
dus geduld en begrip.
Je moet ook oppassen datje niet te-
veel attracties hebt, want dat jaagt
elkaar weer weg.
Daamaast komt er een andere invul-
ling voor de jongeren op de zaterdag-
middag. De protest-optochtisvan-
wege veiligheidseisen geen haalbare

Kermis 2005
kaart meer. (Van onze kant de vraag:
"En waarom in Vragender dan wel"?
René antwoordt: "Zij doen het en be-
talen daarna de boete!) Dit wil niet
zeggen, dat de optocht definitief ver-
bannen is. De optocht zal in een an-
dere vorm moeten, wil het een kans
van slagen hebben.
Als alternatief hebbenwe dit jaar ge-
kozen voor een soort “ter and, terzee
en in de lucht’, genaamd GLAD
VEUR 'T GAT. Jongeren willen graag
iets bouwen en het moet spectacu-
lair zijn...



Dames- en Herensalon
“ ij) ”

Harreveldscweg 12 d- ZieuwenteeOpeningstijden:
Dinsdag /m vj 8.30 18:00 uur Zaterdag: 80914 00 uur

Het beste vlees
eN komt van uw slager

®
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ SLACHTERIJ

G>) H. BEERTENen Zn.TSRWIK NEE.G Zieuwentasso Telefoon 0544 - 351205

\Domher) Garage
Ùoe Kolkman VOF

Á Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

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

Dorpstraat 302 Zieuwentseweg 44
7136 LL Zieuwent 7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon: Fax:
0544352320 0544-352557



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Feestje
Organiseren?
Wij hebben leuke

ideeën
voor een gezellige

avond

Zegen2x 73615 ziuwent
ot (054) 952272 ww souyeenter nt

GN qBEONE4
De Power Plate genereert trilingen

die als energie worden overgedragen
op ons lichaam. De spieren worden

daardoor continy zeer hard
aangespannen. Door beweging

wordt het lichaam moe, door rust
herstett het, door herhaling past het
lichaam zich aan de inspanning aan,

met als gevolg dathet prestatie
vermogen stijgt.

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

tel. (0544) 482858

FIT-CARE
center sourty



Ook was er ' afgelopen jaareen fi-
nancieel probleem. Niets loopt ge-
makkelijker uit de hand dan geld. Ik
ben ervan overtuigd dat we dit pro-
bleem dit jaar gaan oplossen, on-
danks ons 60-jarig jubileum. Dit feest
gaat ook weergeld kosten.
We hebben afgelopen jaren veel
geïnvesteerd opdeijsbaan en in de
kermis. Een voorbeeld is de vergoe-
ding voorde versierde fietsen. Zes
jaar geleden gaven we een gulden
per fiets, afgelopen jaar 2 euro per
iets. De begroting is opnieuw aan-
gepast voor dit jaar.

Wat wil je kwijt over het feit dat het
parochiehuis niet meedoet ?

Wij als feestcommissie zoudenhet
parochiehuis, gelegen midden op het
kermisterrein, graag open zien tijdens
de kermis, maar aangezien het
parochiehuis geen horecavergunning
heeft sinds 1996, en de gemeente
geen toestemming geeft,is dit nu
Voor ons een gesloten station. Als ie
zijner tijd de vergunning er komt, zal
dit samen met de horeca opnieuw
opgepakt worden.

En blijft de tent?

Ja, voorlopig wel. De tent is ideaal
daglicht, uitbreidbaar, voldoet altijd
aan de laatste veiligheidseisen,
schuimpartybestendig en je kunt deze

aan alle kanten opengooien.

De kermis is een dorpsfeest. Hoe
weten jullie wat de bevolking

Kermis is een feest voor iedereen in
Zieuwent. Daarom proberen we te
voorkomen dat mensen een weekend
weggaan omdat de kermis te duuris.
Echter hetbierbij de burenis altijd
koeler. Hetgras is daar ook altijd
groener. Dit lijkt zo. Wat kaner be-
langrjker zijn dan feesten met buren
en dorpsgenoten?
Zieuwentse mensen zijn erg trots op
elkaar, maar ook zeer kritisch naar
elkaar toe. Als een kaartje voor een
popfestival in Zieuwent 20 euro kost,
vindt men dît te veel geld. Als een
soortgelijk popfestival buiten
Zieuwent wordt gehouden, wordt dit
wel geaccepteerd. Uiteindelijk heeft
alles een prijskaartje en proberen wij
een goede prijs/kwaliteitsverhouding
na te streven.
Zeven jaargeledenis er een enquête
gehouden. De uitslagen hiervan heb-
ben we zo goed mogelijk gebruikt om
‚één en ander te veranderen.
Op school werd dit jaar aangegeven
dat er weinig animo bij de kinderen
van groep 6 en7 is om fietsen te
gaan versieren. We zijn de klassen
ingegaan en hebben gevraagd wat de
behoefte was. Op de zaterdag-
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ochtend zal daarom dit jaar voor hen
een apart spel georganiseerd worden
met aparte prijzen tijdens de jeugd-
zeskamp.

Is het programma eigenlijk niet elk
jaar het zelfde?

Ja, dat is grotendeels zo. Echter, als
het programma goed is, moet je er
vanaf blijven. Erzijn best wel ideeën
om dit te veranderen, maar mensen
willen ook graag weten waarze aan
toe zijn. Je moet met verschillende
partijen rekening houden, 0.4. de
‘harmonie, de schutterij, de horeca,
de optochtcomrissie, de gemeente,
de school, ehbo, de buurt van de
locatie van de kermis, de zeskamp-
buurten, de kerk, de avondvier-
daagse, etc. Het is dus niet makke-
lijk om wijzigingen door te voeren.

De kermis is een hoofdactiviteit
Zijn er nog ander ontwikkelingen
naast de ijsbaan, fietstocht en sin-
terklaas activiteiten?

Noe, op dit momentniet. Wezijn hier-
mee ook behoorlijk druk. Bovendien
moet je oppassen datje niet andere
verenigingen voor de voeten loopt.

Kun je nog een hoogtepunt en
dieptepunt noemen in de geschie-
denis?

Voor mij persoonlijk is het hoogtepunt
de verplaatsing terug naar het dorp.
Het dieptepunt is het vertrek van de
cakewalk vijf jaar geleden. Zo zie je

maar, dat je helaas niet overal vat
op kunt krijgen. Hoogtepunten op de
ijsbaan zijn de ijsdisco en de
ijsspeedway van 2002.

Wat moet anders/beter?

Tijdens de enquête van 1999 bleek
dat zeker 60% van de mensen tot 45
jaar 3 dagen kermis wil. Daar hoort
de maandagavond ook nog bij. We
willen meer mensen in de tent op
maandagavond. Daaris al aan ge-

werkt door het organiseren van een
thema-avond. Om op maandag-
avond nog meer mensen in detent
te krijgen, zal om 16.00 uur 's mid-
dags gestopt worden met het verko:
pen van drank.
Dit jaar wordt doorde gezamelijke
horeca een smartlappenact georga-
niseerd: "Tante Annie en de sfeer
heren’. Ik hoopdat ook deze avond
een succes gaat worden!

Wat zijn wij nog vergeten?

Dit jaaris voor ons een jubileumjaar.
Wij bestaan 60 jaar en gaan dit vie-
ren op 25 september met een Klein
tje Kermis. Verdere informatie hier
over volgt.

René, bedankt en hopelijk wordt het
weeren geslaagd festijn!

De redactie (HW enEN)
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Groo: Zomer Sport Spektakel met
Voetbal, Handbal- en volleybal-
Toerrooien op 11 en 12 juni bij
Sourcy Center

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 geze!
leuke terrasjes, barretjes en een bar-
becue.
Vier Zieuwentse sportverenigingen,
te weten voetbal, handbal, volleybal
en zaalvoetbal hebben de handen
ineen geslagen om weereen groots
zomer buiten sporttoernooi te hou-
den zoals in het verledenze dataf-
zonderlijk deden. Maar nu gebeurt
dat gelijktijdig en wel op zaterdag 11

juni voor de jeugd t/m 16 jaaren zon-
dag 12 juni voor de senioren vanaf
17 jaar. Iédereen kan deeïnemen. De
velden worden buiten achter het
Sourey Center complex
opgesteld.De eerste planning is 4
velden voor elk sportonderdeel.maar

dat kan naar aanleiding van het aan-
tal aanmeldingen uitgebreid worden.

Zaterdag 11 juni
voor de jeugd t/m 16 jaar
De teams kunnen zowel meisjes- als
jongensteams zijn. Mix-teams zijn bij
handbal en voetbal niet mogelijk.
Wel bij volleybal. Ze kunnen bestaan
uit familieleden, vriendenof vriendin-
nen, klasgenoten, buren clubteams
of zo maar een team. Naast deel-
name aan bijv. handbal is het ook
mogelijk deel te nemen met het-
zelfde team aan bijv. voetbal en/of
volleybal (als daar nog ruimte voor
is). Je moet dat wel extra melden op
het inschrijfformulier.
Maar daarnaast zijn er voor ieder
team nog diverse andere activiteiten
die dag

Planning
Vanaf 9.30 uur
Aankomst deelnemers en leiding.
10.00 - 10.20 uur
Gezamenlijke Warming Up voor alle
deelnemers door instructeurs van Fit-
Care Sourcy Center
10.30 uur
Aanvang toemooien
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U kunt bij ons terecht voor een professioneel
maar vooral persoonlijk advies.

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

Bekken ASSURANTIEN
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

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

J. WAENINK 3Wines Hen
SCN DERS cn BETANGERSBEDRIJF

schidenwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende 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 07maakt 't je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH py,
@

Oude Ruurloseweg 28
Zieuwent

Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 377449



Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB
5 Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER
Tel. 0544-351215

Fax 0544-352065
Zieuwent EsWIST U

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

WPTPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Ym ve: 800-20.00 uur ostzeges briefkaarten en acreswiziingekaaren
zaterdag: 8.00-18:00 uur
zondag: SHOP gesloten. = het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

strippenkaarten, tefoonkaarten en boncadeats
+ nformatebrochures.



Jeugd Handbal
Gespeeld wordt op buitenvelden van
27 x 12 meter. De teams bestaan uit
4 spelers(sters) eneen keeper en 1

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

rculatievolleybal kan dat minder
zijn.
B-jeugd 15 en 16 jaar
C-jeugd 13 en 14 jaar
D-jeugd 10 tot 12 jaar Circulatie

volleybal
De teams mogenzowel geheel be-
staan uit jongens of geheel uit
meisjes.Mixteams zijn echter ook toe-
gestaan. De jeugdleden van Tohp,

KSH en Marvo die dit weekend een
gezamenlijk jeugdkamp hebben, zul-
len die zaterdag ook meedoen aan
dit toernooi. Juist voor henis het een
uitdaging om teams uit
Lichtenvoorde, Vragender, Lievelde,
Groenlo of verder uit de regio uit te
nodigen ook aandit grootse toernooi
met een team deel te nemen.

Neven Activiteiten
Naastje eigen toernooi doet elk team
mee aan enkele andere wedstrijden
om zo de tussentijden op te vullen
De invulling hiervoor volgt tzt.
Zondag 12 juni voor Senioren en
A-Jeugd (17-18 jaar)
Ook voor de volwassenen is het mo-
gelijk een team opte 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 bestaan uit
milieleden, vrienden of vriendinnen,
collega's, buren of zo maar een team.
Naast deelname aan bijv. handbalis
het ook mogelijk deel te nemen met
hetzelfde team aan bijv. voetbal en/
of volleybal (als daar nog ruimte voor

ZomerSport
Spektakel

PIOT Mei 2005 pag.11



is). Je moet dat wel extra melden op
het inschrijfformulier. Realiseer je wel
dat één onderdeel voor sommige
deelnemers al meer dan genoeg is.
Tevens worden er volop neven-
activiteiten georganiseerd waardoor
de wachttijden op een leuke manier
ingevuld kunnen worden.

Planning
9.45 uur aankomst deelnemers
10.00 uur Gezamenlijke Warming-Up
door instructors van Fit-Care Sourcy
Center
10.30 uur Aanvang Toernooien

Voetbal
De teams bestaan uit 4 spelers en 1

keeper enenkele wisselspelers.

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 dat er in elk team maxi-
maal 3 competitiespeler(sters) mo-
gen meedoen. Bij het volleybal kan
men ook inschrijven voor mixteams.

Gezelligheid troef
Door het extra gezellig te maken en
de grootse opzet hoopt men eente-
rugkeer te krijgen van de grote buiten-
toernooien zoals die in het verleden
in Zieuwent en in Lichtenvoorde wa-
ren.
De bedoeling is dat de deelnemende
teams bestaan uit buren, familiele-
den, vrienden, cafés, straten, colle-
ga's, gezinnen, etc. Momenteel zijn
de 4 organiserende verenigingen
druk doende met een goede opzet en
invulling van het geheel

Inschrijvingen en informatie
Binnenkort zijn de inschrijfformulieren
verkrijgbaar bij Sourey Center, ver-
schillende voetbalkantines en
sporthallen.Ook kan men inschrijven
via internet: www.sourcycenter.nl
Voor verdere informatie kun je bel-
len met Sourcy Center, tel. (0544)
352222
De organisatie gokt voor beide da-
gen op een deelnamevan meerdere
‘honderden sporters en verwacht op-
komst uit een grote regio.Ook zijn er
leuke prijzen te winnen voor de
winnaars.

pag.12 PIOT Mei 2005



Ischef pliefielschet 5
Ischets pro

rofielschets FrorieiscnetsIsched= PI

ProfieiselDrntialerhafe —

Meest favoriete sport: Zelf sport ik niet Ik kijk graag naar de

Formule 1

Minst favoriete sport: Cricket

Mooiste sportherinnering: Topscoorder bij de D-pupillen.
je

LEELekkerste eten: Doegfijmaargewoon gebakken aard-

Welk tv-programma moet onmiddellijk van de buis
Barênd en van Dorp.

Beste boek/schrijver: Het Îaatste boek datik gelezen heb

was voor school van Jules Vernes. Dat

vond ik een mooi boek.

Mooiste film: Kijk weinig films, wel kijk ik graag naar
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the Bandof Brothers, een serie.

Meer rechts van het midden.

Afscheid nemen bestaat niet’ van
Marco Borsato.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Fles badschuim van oom Henk. Een

Îles met een grote dennenappel erop.

Die bewaren wevoor als de hondin
bad gaat

Grootse miskoop: Rodegolf, of was 't nou roze?

Omscholen tot: AN & Kraanmachinist.—z=
Favoriete vervoermiddel: Auto.

Tent opzetten Noorwegen.“>

Ben je wel eens aangehouden doorde politie:í Ùj °) Ja, heel vaak, alcoholcontrole of

dieselcontrole.

Hekel aan mensen Achterbaks zijn.

Uit bed te halen voor: eentiielefoontje van mijn schoonvar

der, Wanneer hij hulp nodig heeft op
‘de boerderij. Dat vind ik mooi werk.
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Siebert & Wassink

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

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

info@siebert-wassink.nl

Bent u op zoeknaar een 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
Twente: Achterhoele

Aigtersbleek Aaen James Watttraat 103l 7521 AB Enschede 7131 ME Lichtenvoorde
Tel 053 3803550 Te 0544 382743
FacOS3 280555 Fac 0544 352748

Zo divers
in krante

ROMEO D
MuLTIMeDIa ev

Postbus 101
7130 AC Lichtenvoorde
Werenrledstraat 1

7136 U Zieuwent

Donny Rots
Moc|Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

ELTA Zl
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Tel 0544 3590 35 Telefoon 0544 - 352133
fox 0543 352035 Fax 0544 352237
Email info@romeodeko.nl
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ereAn: holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

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



Waar droom je over: Ik zou nog wel een keer eenverre reis
willen maken samen met mijn gezin.

Wat denk je als je in de spiegelkijkt: "D'r mag wal een paar kilo af”

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:

“kump wal"

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Mijn opa ten Dam, die heb ik nooit

gekend, hij is in de oorlog omgeko-

men.

Wat zou je geen tweede keer doen:
Auto in elkaar rijden.

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Gemakkelijk, rustig, gevoelig, be-

scheiden, eigenwijs.

Bedankt, Arne, en veel plezier tijdens de kermis samen met koningin Simone!

(Wendy)
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Jeugd Zaalvoetbal (Futsal) voor Ju-
nioren van14 Um 18 jaar.

Om het zaalvoetbal ook bij de jeugd
te promoten reserveert ZVZ een 5 tal
maandagen waarop junioren van 14
Um 18 jaar beter kennis kunnen ma-
ken met het zaalvoetbal ‚Futsal zo:
als dat tegenwoordig heet
‘Op maandag 23 mei om 20.00 uur is
de eerste avond en zal er eerst een
korte training van c.a. 30 minuten zijn
en vervolgens en oefenpartijje
Op maandag 6 juni (30 meiis er ker:
mis) is ZVZ bezig een speciale clinic
voor de jeugd te organiseren te sa
men met zaalvoetbalver. LZV uit
Lichtenvoorde onder leiding ‘van
waarschijnlijk eredivisie trainer Ma-
rino Pusic‚voor geïnteresseerde
jeugdspelers van 14 Um 18 jaar uit
de gehele gemeente. Hierover komen
nog nadere mededelingen in 0.a.de
Elina.
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Vervolgens zal erúê daarop volgende
maandagen 13,17 enmogelij{#0
juni weer oefenpartiijesgespeeld
worden met mogelijk wat extra
trainingen telkens van 20.00 tot
21.00uurdeze traffingen evenals die
op maandag 28{mei zullen order lei
ding gaaf Man ervaren zaal
voetballersdan VZAlle deze avonden zijn gratis Röewel

eendosis techniek wel een vereiste
is. Dd %
Als jullie interdsse hebbenkom ‘dan

op één van deze avonden en breng
dan je sportspullen en geschikt
schoeisel voor in de zaal mee.

_—_____.......,.,___



Belterman
Verslag Joey Belterman bij Twente/
Heracles

Loes, Laura en Jolien zouden vo
dit nummer van de PIOT met Joe
Belterman meegaan naar een training

bij Heracles. Maar dit ging hefaas niet
door, dus hebben wij hem thuis geïnter-
viewd

OTK

Interview:

1 Hoe ben je bij Heracles gekomen?
Soms komen er mensen kijken van een
voetbalclub, die mensen heten scouts
die kijken naar kinderen en mensen die
ze wel kunnen gebruiken voor hun
selectieteam. Er kwam dus ook een
scout naar mij kijken. Die vond mij wel
goed,en heeft dat met de andere scouts
overlegt die dus ook naar mij gingen kij.
ken.
Die anderen scouts vondenmij ook goed
en ik mocht komen voor een proef-
training. Na die proeftrainingen vonden
ze mij nog steeds goed en kreeg ik te
horen datik het eerste jaarbij Heracles

NS mocht mee voetballen

TK
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2 wat is het verschil tussen eentrai
training bij RKZVC?
De training bij Heracles is zwaarder, en je doeter meer aan tech-
niek.

3 Waarom hebje voor Heracles gekozen en niet voor de Graaf-
schap waar je ook was gescout?
Heracles had een betere opleiding.

® 4 Hoe vaak per week train je en hoe ziet zo'n training er dan

Ik train 1 keerper week in Zieuwent en 2 keer per week bij Heracles
dus eigenlijk 3 keerper week. En ik doe 1 of 2 keerin de week een
wedstrijd. De trainingen zien er verschillend uit, dus eenbeetje
moeilijk uit te leggen.

5 Hoe lang speel je al bij Heracles?
Ongeveer1 jaarx
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KLUSSERVICE

NESrIIeE
vakman voor
ETEN

Laurens Berendsen

7136 MK Zieuwent OToen GESie 15 abobank
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

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

B == E vor
Jos en Tineke Beening

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

Tevens winkelverkoop



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De specialisten in proj. matige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegals aan aannemers, handelaren
en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten.
U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen.

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

Telefoon: 0544 371042 James Wattstraat6 Postbus 86
Telefax: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vwwwesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



6 Wil je later van voetbal je beroep maken? ke
Ja, ik wil wel iets met sport gaan doen later, zoals sportleraar
of werken in een sportwinkel. Natuurlijk wilk ook graag prof-
voetballer worden

7 Hebje een favoriete club waar je wel in zou willen spe-
len en wie ís je favoriete speler?
Ajax is mijn favoriete club en Wesley Sneyder is mijn favo-
riete speler.8In welk team speel je en op welke posi PF
Ik speelin D2 en sta links buiten.

9 Weet je waarom Heracles voor jou gekozen heeft en
op welke techniek?
Ik heb een goede balcontrole enik ben linksbenig.

10 Wieis je trainer?
Gerard Wermink uit Ommen en hij is 36 jaar oud. x
11 Spelen jullie ook competitie en tegen welke teams
speelje dan?
Ja, we spelen wel competitie maar te veel teams om op te
noemen. Zeg maar regio Enschede.

12 Op welkeplaats staan jullie dan met de competitie?
Gedeelde 1e plaats samen met Neo.

xslot E
Wij willen Joey bedanken voor het
interview en de tijd die ij voor ons
heeft vrijgemaakt. Allemaal een pret-
tige vakantie en tot de volgende
PIOT-TIMEN!

Groetjes Laura, Loes en Jolien

PIOT Mei2005 pag.19



l

Training van Frits van de Vecht
Iedereen stond er klaar voor om te
beginnen. Jammergenoeg mochten
niet alle spelers van de C-jeugd mee
doen. Het was een hele ervaring om
mee te mogen doen en we hebben
er veel van geleerd. Er waren mak-
kelijke en moeilijke opdrachten. Het
was enorm leuk om te doen en erg
leerzaam.
Groetjes van de C-jeugd

ace

Kampioen C1!!
Wij zijn met de C1 op 12 maart kam
pioen geworden. We moesten tegen
Sv Loo. De eerste helft was heel
spannend. We stonden meteen met
1-0 achter. Toen de eerste helft was
afgelopen stonden we met 4-3 voor.

De tweede helft gîng stukken beter.
We wonnen met 12:6. Op het eind
washet feest, champagne er bij en
het feest kon beginnen. We zijn
daama ook nog naar de mac mac
geweest (Mc Donalds) dat was ook
erg leuk. Toen het feest was afgelo-
pen gingen we met de auto weer naar
h

Groetjes de C1

Nieuws van ZTV

Zeuwentse Tonnis Vereniging
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ZV genomineerd voor Coöperatie
fonds van RABO voor aanleg kunst-
grasbanen!!

De RABO heeft een coöperatiefonds
ingesteld waarvoor ze elk jaar 5 prij
zen geeft aan verenigingen ofstich-
tingen die voor buurt of dorp iets wit
uitvoeren. Om in aanmerking te ko-
men wordt gekeken naar
duurzaamheid, zorg, werkgelegenheid
en vrijwiligerswerk.

Het streven, om doorde aanleg van
kunstgras ook in de winter tennis in

——
GES



Zieuwent mogelijk te blijven maken
(vooral nu na de zomer in Sourcy niet
meer indoorgetennist kan worden) isdus blijkbaar goed gewaardeerd door
de commissie van de RABO die de
1e selectie heeft gemaakt. De prijzen
variëren van + 1.000 voorde 6e plaats
tot + 5,000 voor de1e plaats. Op13
juni moeten de 5 genomineerden de
plannen presenteren en wordt ge-
stemd wie welke prijs krijgt. Alleen
RABO-leden mogen stemmen. Vorig
jaar kreeg Jong NederlandZieuwent
de 1e prijs door een grote opkomst
van Zieuwentse inwoners.

Oproep voor RABOleden om 13 juni
te komen stemmen.
Uiteraard hoopt ZTV ook de 1e prijs
te krijgen maar datis afhankelijk van
mensen die ZTV willen steunen. Wij
roepen dus Zieuwentenaren die
RABO-Iid zijn op om 13 juni naar 't

Zwaantje te komen om onste helpen.

LE:
ES

ZieuwentsZ Toms Vereniging

Competitieresultaten
Tot op heden loopt het redelijk voor-
spoedig. Er zijn 3 speelrondes ge-
weest. De dinsdagdames staan 2e:ze
hebben 7 van de 12 wedstrijden ge-
wonnen. De donderdagdames hebben
8 van de 12 wedstrijden gewonnen en
staan daarmee op de 4e plaats. De
zaterdagheren hebben alle 18 ge:
speelde wedstrijden gewonnen. Dit is
echter niet zo verwonderlijk omdat ze
om onverklaarbare reden een klasse
lager ingedeeld zijn als vorig jaar.

Competitie ZIV
De volgende thuiswedstrijden zijn nog
gepland voor de teams van ZTV.
Heren (zaterdagmiddag vanaf 13.00)
285 tegen Lichtenvoorde

Dames (dinsdagmorgen)
Dames (dinsdagmorgen)
24-5 tegen Veenendaal 19-5 tegen
Lobith
31-5 tegen Apeldoor

Kemkenstoemnooi van 13-19 juni
Omdathet op het moment schrijven
nog niet duidelijk is wanneer de vol-
gende PIOTuit komt, wordt er nual
even naar verwezen. Het is dan altijd
een gezellige drukte waarbij
Zieuwentse tennissers zich meten met
spelers van andere verenigingen. De
toegang is gratis en iedereen is dan
uiteraard welkom om doorde weeks
('s avonds) of in het weekend (vooral
overdag) even te komen kijken.
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De momenten v/d pupillen
DATUM: 26-03-2005
WEDSTRIJD: Longa'30 F9 - AKZVC F2
UITSLAG: Officieel 5-2:Formeel 3-4
DOELPUNTENMAKERS: Maurice Paul, Jacco K!.Golderwijk, Remco Nijen-huis

(eigen goa!) en Rob Spekschoor (eigen goal)MOOISTE GOAL Penalty door Jacco van Thijs Lageschaar.MOOISTE MOMENT: Formeel de uitslag.
MAN V/D WEDSTRIJD Maurice Paul, die ziet van de wedstrijd het hele veld.

Loopt echt overal, Goed zo.

DATUM: 09-04-2005
{ WEDSTRIJD: RKZVC F2 -KSH F2
l UITSLAG: 5-2

DOELPUNTENMAKERS: Jaco Kl.Goldewijk (2x), Thijs Lageschaar, Jochem
| Meuleveld en Thijs KI. Goldewijk.

MOOISTE GOAL: Thijs KL.Goldewijk; de keeper lag op de grond en Thijs
schoot mooi over de keeper heen.

MOOISTE MOMENT: Dat wij 5 doelpunten hebben gescoord en allemaal
ons best hebben gedaan.MAN V/D WEDSTRIJD Jaco KI.Golderwijk; nergens bang voor en gaat goed
door.

DATUM: 27-04-2005
WEDSTRIJD: RKZVC F2 KSV F2
UITSLAG: 1-1
DOELPUNTENMAKERS: Thijs Kl.Goldewijk
MOOISTE GOAL Het missen van de 2.1
MOOISTE MOMENT: De ziijn
MAN VID WEDSTRIJD Alle papa's en mama's, want die keken de wedstrijd

In de zon. Bedankt ouders. Leiders F2.
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens derust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

ZIEUWENTEensesSESOEEDs EEOUD-HOLLANDSE SPELEN
ïeens Spieker

ESSE HOVENIERSGEENEn ONDERHOUDEENS) ë

3

elke woensdag WEKERIJ
VIJVERS
BESTRATING

ONTWERP

oes

USO] (0544) 48 29 84
WIET (06) 29 31 62 31



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

= Wij verzorgen al uw Joon- en grondwerkzaamhect
« Gospeciaiseerd op het gebied van Kaawerzorg:

reedschappen en vacscheermachines

WOPA Tetetoon: Hare 372415BA Zieuwent 0544-351526OPAsv:=:‘noga

‚en soopwerk

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

nj ‚Ön
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
4, tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

1 Ee 2 tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

# 5 jantoon tuinaanleg tuinonderhoua

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



De momenten v/d pup
DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG;
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:
MAN V/D WEDSTRIJD

—_—.

09-04-2005
Vosseveld F1 - BKZVC F1

5-2
Kaily Orriëns en Tom Schepers.
Tom Schepers; cen prachtige aanval van ons:

Bob gaf de bal met een hakbal aan Tom mee,
waarna Tom de bal er alleen maarin hoefde te
lopen.
Dat na lang zoeken en ruilen, iedereen z'n eigen
kleren weer in de tas had.
Bob te Moldor.

16-04-2005
AD'69 E4 - RKZVC E4
3-5
Mark W. (2x), Stijn W. (2x) en Michel L.(1%)
Stijn W; schoot de bal vanuit een corner in één
keer in de goal
Het “kwartje" begint te vallen. Er wordt steeds
beter gevoetbald en goed samengespeeld.
Miche! L.

; stofzuigt over het hele veld enis niet
moe te krijgen.

23-04-2005
RKZVC E4 Trias E4
1-3
Mark Wopereis.
Mark; goed samenspel tussen Miche! en Koen,
die de bal naar Mark schoot en intikte.
Het doelpunt en de teveel gemiste kansen,
Koen Hermans; regisseur van het team.
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nederland

Jong Nederland Zieuwent heeft dit
jaar een jubileum te vieren.
Op 11 november bestaan weprecies
50 jaar. We gaan dit vieren opvrij
dag 11 en zaterdag 12 november. Op
dit moment is de jubileumcommissie
druk in de weerom er een spetterend
feest van te maken, voor jong en oud.
Op vrijdagavond gaan we het feest
weekend starten met de
playbackshow. Wieal eensin het
Parochiehuis is wezen kijken weet dat

je dit niet mag missen. De kinderen
maken er een geweldige happening
van met eigen gemaakte kleding,
actsen muziekinstrumenten. De zaal
zit altijd overvol met ouders, broers
en zusjes, opa's en oma's en andere
belangstellenden. Op zaterdag-
morgen gaan we verder met een
feest voor de kinderen die lid zijn van
Jong Nederland. We hebben voor de
onderbouw en bovenbouw van de
basisschool en voorhet voortgezet
onderwijs een leuke verrassing in
petto. Wat dat is gaan we dus nog
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niet verklappen. 's Middagsis er een
receptie voor
iedereen die ons wil komen felicite-
ren met dit jubileum en 's avonds
gaan we feest vieren met de leiding,
het bestuur, oud-leiding en oud-be-
stuursleden. Wij zijn op zoek naar
mensen die leider, leidster of be-
stuurslid geweest zijn en zin hebben
in een feestje waarje oud gedienden
kunt ontmoeten. Meld je dan aan; zie
onderstaande advertentie. Wij hopen
dat wevele reacties tegemoet kun-
nen zien, zodat we ater terug kun-
nen kijken op een geweldig feest

De commissie van het50 jarig jubileum

50

Jaar

Jong

Nederland

Zieuwent

nn



Oproepd-leiding en Oud-bestuursleden

Ditjaar viert Stichting Jong Nederland Zieuwent haar
50 jarig bestaan. Samen met leiding, oud-leiding,
bestuur en oud-bestuursleden willen we dit feest vie-
ren op zaterdagavond 12 november 2005. De uitno-
digingen volgen t.z.t
Wilt u dit met ons vieren laat dat dan voor1 septem-
ber 2005 weten via:
Website: www.jongnederland-zieuwent.nl

Î

e-mail: info@jongnederland-zieuwent.nl

|

|

|

|

telefoon:0544-351289
Heeft u oude foto's, krantenknipsels, informatie over
andere oud-leiding, oud-bestuursleden, de oprichting
en andere zaken, geef dat dan ook even door via
mailof telefoon. Alvast bedankt voor uw reacties.

50

Jaar

Jong

Nederland

Zieuwent

Bestuur Stichting Jong Nederland ZieuwentNE|Daarnaast zijn we op zoek naareen- Wij bieden hun ontspanning in hun
thousiaste leiders en leidsters die in vrije tjd op het gebied van sport, spel

het nieuwe seizoen onze groep wil en creativiteit.
len komen versterken. Ook zijn we
voor de kampen op zoek naar men- Wij vragen je om &6n maal per week
sen die willen koken. Voeljehiervoor 1,5 uur tijd vrij te maken voorde
of wilje meer informatie, reageerdan
snel.

Vind jj het enorm leuk om met «in GEZOCht Gezocht
deren en jeugdigen te werken, dan
zijn wij op zoek naar Joul! Gezocht Gezocht
wij zijn Stichting Jong Neserans CCZOCht Gezocht
Zieuwent. Wij zetten ons ats vrijGezoeht Gezochtligers in voor de kinderen en jeugd
van Zieuwent en omstreken. GeEZocht Gezocht
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groepsavonden. Daarnaast vragen we Gezocht Gezoch:nog wat voorbereidingstijd.
Verder gaan we twee maa! perja > GEZOCht Gezoch'!kamp, hebben we een heuse
playbackshow en organiseren we ng GEZOChE Gezocht
extra activiteiten voor de gehele jeugd
van Zieuwent.

Wij bieden je de hulp en ondersteuning
van opgeleide leidsters en leiders.
Wij bieden je ook de mogelijkheid om
door middel van het volgen van cursus-
sen te groeienin het begeleiden van de
kinderen en jeugdigen.

Verder zijn we ook op zoek naar enthou-
siaste mensen die twee keer per jaar Gezocht Gezochímee willen gaan als kookstaf met onze
kampen, Samen met de andere dn GEZOCht Gezoch!van kookstaf verzorg je het gehele ge-
beuren rondom het eten, van inkoop vt GEZOCht Gezocht
en met het koken. Je moethet een uit-

daging vinden om voor grote groepen
‚een gerecht op tafel te zetten. Uiteraard
staat daarde hulp en steun van een er-
varen iemand tegenover en enorm veel
plezier en gezelligheid.

Ben je enthousiast geworden,
Teageer dan snel:

Stichting Jong Nederland Zieuwent
p/a Anita Domhof
telefoonnummer 0544-375488

50

Jaar

Jong

Nederland

Zieuwent
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WELKOOP sreszteane @
El

* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheden’
* ijzerwaren &

ereedschappen&
Welkoop Zieuwent

* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
: 5

7136 LR Zieuwent
+ werkkleding & schoeisel Telefoon: 0544 351221

Bloemsierkunst „ERNA“
(Open: Di Vm Vi. 9.00 1230 uur + 18.30 18.00 uur

Za 9.00 16.00 uur

Dorpsstraat 21A
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372AsheSCHOONHEIDSSALON

De Steege 77, 7156MN ZIEUWENTd= O544

—
Z523O4



BE
Koelofs:

TAX10544-35 1416
FaxO544 352168

Zieuwentsoweg 67-7136 LB ZIEUWENT

Biekeneroer
Particuliere Biekenuewoer

Groepaueruaer
Pereonenuewaer
Trouw / Raa

Trachttar
Erctasieve “hoawauts'e

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
van merkauto’s=b.9.9. 351601

Waalderweg 12a

5
X VOOR AL uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

3

t ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457
SNG], Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings

ò

£ el Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel - Masita - Viking



14 en 15 mei 3e Sourcy Center Jeugdtoernooi

28, 29 en 30 mei KERMIS Zieuwent

3,4en5 juni Jong Nederland : Klein Kamp

11en12 Juni Groot Midzomer Sport Spektakel

13 Um 19 Juni Kemkens Tennis toemooi

19 Juni Stichting Fratsen Vertelfestival

2 Um 6 juli Jong Nederland:Groot Kamp

6 Juli Kopie Piot

14 augustus Kleintje koepel

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

3 september feestdag tgv. 40-jarig jubileum volleybal-
vereniging TOHP.

3 en 4 september Jong Nederland:Ouder Kamp

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

11 en 12 november Groot feestweekend erere van het 50 jarig be-
staan van Jong Nederland Zieuwent, met
Verschillende activiteiten. (nformatie volgt t.z.t)

Een uitgebreid overzicht van “alle” evenementen en activiteiten kun je vinden
op: www.zieuwent.info
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reVragender heeft het niet nodig en Lievelde
heeft geen idee waarhet over gaat!

DESSESelad veur
EeiiSEENSEEEESISSNESEEE SIENECSS SEENESESEEENESSEnomen in de noordelijke provincies.EESENes GEVEEENSBEEEEEETEESEEEEESESSNKNOEEESESGESEENEne

PIOT Mei 2005

De afgelopen twee jaar werd tever-SINESESESENspelen.

EESSEEENESSESSSvioeden itverschillende sporttakken.
Zelfgebouwde zeepkisten, een helingESSENESE SNEsGESEsErHetis de bedoeling, ommeteen (lestESE ENmaat middels een helling met de no-EEESEENENEE OSISENACnSEENEEseEEESOzoals: Origineelste voertuig en meesteeN
Voorverdere informatie/ opgeven,elsEESOEENWitte/Paard of bijhet Sourcy Center.



“HEBT U NAAST eeDE LAAGSTE RENTE,
NOG EEN ANDER

VERZOEK?”

De Hypotheeshop,
“md: Meer de Walcherenstraat 2 «7131 EN Lichtenvoorde

Tel (0544) 37 7115 on
ENSAID MODEVAKSCHOOL

=S knipzennaailessen
patroontekenen

=S opleidingvan modinette Um/lerares

NER ON NINE



‘Wij staan voor een

wij dat bi Hoenderb0on

Dope IES IEenn oweoenderboomnl

doordacht stuk vakwerk.”

HIK bouwprójelt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich

mees Bij Hoenderboom weet ude planning, realisaue en tum ke)
‘oplevermg van] uw woonhuis off bedrijfspand in goede banden.

Oplossingenlóp/ maat, een praktische instelling €n/het nakomen van
afspraken staan) hierbij aande basis Valaverk tot ml de puntjes noemen

BelVoor nformatieof een vrijblijvende presentatie OS44 SS TES

aannemersbedrijf
HOENDERBOOM

vak en mensen goed begrepen


