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Dorpsstraat 49
7136 LG Zieuwent
T 0544 35 12 82
F 0544 35 23 69

installeren van elkegrote of kleine technische
installatie t.b.v. woning- en utiliteitsbouw is ons vak!
° elektrotechniek
° centrale verwarming

° optimalisering en energiebeheer

W.A. KEMKENS b.v.
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IN DIT NUMMER
Nu de jaarlijkse kermis weer achter
de rug is, begint iedereen zich op te
maken voor de aanstaande zomer.
Enkele PIOT-redactieleden dachten
alvast in zomerse sferen te kunnen
komen door mee te gaan met enkele
Zieuwentse golfers en zelf ookeens
een balletje te staan. Een leuk sfeer-
verslag van deze nieuwe volkssport
zou het resultaat moeten zijn. Helaas—

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

valt het nog tegen met de
toegankelijkheid van deze volksport.
Niet-leden mogen tegenwoordig niet
meerde baan op en zo viel dit plan
in duigen.

Gelukkig (of misschien wel helaas)
bezorgt de actualiteit ons een alter-
natief. Twee dragende spelers van
RKZVC-1 (te weten Sander Eekelder
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‚en Toby Krabbenborg) vertrekken
naar het gedegradeerde LONGA'30.
Waarom zij dat menen te moeten
doen kunt ulezen in het interview dat
wij met hen hadden.

Ofhet tropenkolder is weet ik niet,
maar meer mensen doen ogenschijn-
lk vreemde dingen. U moet niet raar
staante kijken als u ook in Zieuwent
mensen ziet langlaufen zonderski's.
Enkele argumenten om zo te bewe-
gen leest u verderop in dit nummer.

Ook op politiek gebied is tegenwoor
dig van alles gaande. Europa komt
(of kwam) dicht(er)bij. De nieuwe
gemeente Oost-Gelre is zelfs heel
dichtbij. De gemeentesecretaris Jan

ijkman woont in Zieuwent. Een re-
den om hem via de profielschets na-
der aan u voor te stellen.

Vanaf dit nummer beginnen wij een
nieuwe rubriek in samenwerking met
de Öùdheidkndige vereniging. Perio-
diek geschiedenis belicht
van een drarkènte plek, persoon, si-
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tuatie of gebeurtenis uit Zieuwent en
zo in een historisch perspectief ge-
plaatst. In dit nummer is dat een bij-
drage over de vroegere brandweer
van Zieuwent.

Ook de evenementen-agenda ont-
breektniet. Veel verenigingen vieren
dit jaar een jubileum ener staat van
alles op stapel. Voor een meer gede-
tailleerd overzicht van alle activitei-
ten verwijs ik naar de internetsite van,
voor en over Zieuwent
www.zieuwent.info Het wordt een
druk jaar.

Op de middenpagina's van elke PIOT
staan gegevens betreffende de con-
tactpersonen van alle Zieuwentse
verenigingen en stichtingen. Ook
deze data staan op de reeds ge-
noemde site en het is aldaar moge-
lijk om die gegevensuit te laten brei-
den met bijvoorbeeld andere be-
stuursleden, wedstrijdsecretariater
e-mailadressen, enz. De mogelijkhe-
den en ruimte op intermet zijn "onbe-
perkt!

nnVeel leesplezier.
Huub Wopereis



U kunt bij ons terecht vooreenprofessioneel
maar vooral persoonlijk advies.

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

Bekken „sonannen
Werenfriedstaat9 + 7136 LZ Zieuwent

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

J. WAENINK S Winoroenen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk:

‘beglazing: WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

1452ro beglazing
Tevens verkoop aan huis

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

Denn. Schwein soll man haben.



Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB
3 Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

E ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOTDERENVERVOER

KIPPERVERVOER
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. Um ve: 8.00-20.00 wor = postzegel, briefkaarten en adroswijzigingskaartenis Ge

= hot ophalen van brieven en pakkettenee, GONE = et afgeven van bifpost binnen en buitenland
zondag: SHOP gesloten = het afgeven van pakketten en aangetekend binneland

= strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
 formstetrochres



Interview met Toby Krabbenborg en
Sander Eekelder, volgend seizoen
voetballend bij Longa '30

“En heb je het nieuws al gehoord"?
“Eh, nee, waarschijnlijk niet, vertel/”
"Toby Krabbenborg en Sander
Eekelder gaan volgend seizoen voet-
ballen bij Longa”. “Zo, dat is een ver-
rassing...

Menig gesprek op de afgelopen
Zieuwentse kermis begon hiermee.
Vraag is natuurlijk of het echt wel zo'n
verrassing was. Voor beïde heren viel
dat eigenlijk wel mee.Een mooie re:
den om ze hierover eens nader aan
de tand te voelen. Onder het genot

van cen heerlijk hapje, bereid door
de chef-kok des huizes en een
drankje (mag het vandaag ook
waterzijn") zijn hen, een dag na
de Kermis, een aantalpittige vraag-
jes voorgeschoteld:

Waarom vertrekken jullie bij
RKZVC?
Toby: "We waren toe aan een nieuwe
uitdaging, zo eenvoudig is het eigen-
lijk”. “De afgelopen jaren zijn we
beide al diverse keren benaderd door
verschillende clubs, zoals AZSV,
Pax, WVC en Longa, maar toen heb"
ben we de stap geen van beide
len nemen’. Er was op een gegeven
moment zowel bij Toby als ookbij
Sander wel een moment van twijfel,
maar de ambities, gezelligheid bin-
nen en betrokkenheid bij ZVC waren
elke keer weer doorslaggevend in de
keuze. Toener ook dit jaar weeraan
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de deur geklopt werd dooreen andere club, hebben Toby en Sander
besloten om de stap maar eens te zetten. Sander: "Op een gege-
ven moment weet je datje niet meer oneindig veel kansen krijgt om
‘hogerop te gaan voetballen, dus dan hak je die knoop toch maar
een keer door"

Maar waarom gaan jullie naar Longa? Dat is toch een beetje
onze aartsriva:
Sander: "Longa heeft ons benaderd. Hetis iets van de laatste twee
wekenen aangezien we voor 31 mei moesten beslissen, ging alles
heel erg snel. Trouwens, ik zie Longa helemaal niet als een
aartsrivaal. Als we daar voetballen, tijdens het Kef-tournooi bijvoor-
beeld, vind ik het altijd een mooie club, met een mooie accomodatie".
Toby: "Bovendien vind ik dat we volgend jaar met Longa wel in de

mooiste klasse van deze regio voetballen’.

Wat verwachten jullie van Longa en weten jullie al op welke
posities jullie spelen?
Sander: "Hetis een jong team met veel ambitie. Verder wordener
een aantal nieuwe mensen ingepast, waaronder wij tweeën, dus
iets zinnigs zeggen over de plek waar we zullen gaan eindigen is nu
nog wel heel moeilijk’. Vervolgens zorgde mijn vraag over de pos
ties, waarbij ik voorzichtig wat vaktermen door de kamer slingerde,
zoals libero, nummer 10 en centrale middenvelder, bij de heren,
inclusief de chef-kok, vooreen boel gelach.Zeker "voetbal
humor".
Mij is inmiddels uitgelegd dathet niet zo is, dater een bepaalde
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IMATIC
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

ZITA/
Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)

Ziekenvervoer
Groepsvervoer (24 pers.bus)

Contractvervoer
FAM. G. MEULENVELD

Ruurlosewegi 71368 MC Zieuwent
vewzitacnl info@zitax.nl

alls
sound « light rigging « trucking+ stages « events

Jacco

van
Wijngaarden tel. 0544-352280

De Steege 16 mob. 06-51741875
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMANVO.F.

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

5 verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
+ aanhangwagenopleiding (Ebij B}

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

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



positie kan worden geëist. Er is door
zowel Toby als ook door Sander een
voorkeur aangegeven; Sander graag
een positie op het middenveld en
Toby bij voorkeur voorstopper.

jn jullie niet te oud om nog
carriere te maken in het amateur-
voetbal? Had dat al niet veeleer-
der moeten gebeuren?
Toby: "Carriere maken is natuurlijk
wel een groot woord. Achteraf had ik
het misschien inderdaad al veel eer-
der moeten doen, maar dat is natuur-

jk altijd achteraf".

Zouden jullie ook individueel ver-
trekken naar een andere club?
Sander: Datis nu een beetje mo

jk te zeggen. We hebben nu voor
de tweede keer metzijn tweeën de
kans gekregen en datis inderdaad
wel prettig. Je kunt eens een keer wat
dingen overleggen en altijd op elkaar
terugvallen”. Toby: “Individueel ver
trekken was nu nietter sprakeen je
kuntje voorstellen dat de stap samen
makkelijker te nemenis dan alleen”.

Unaniem: “Positief”

Toby: "Hetis een beetje half om haf.
Er zijn een boel mensen

die
het heel

positief vinden en er zijn er ookeen
aantal die het niet helemaal, of beter
gezegd, helemaal niet begrijpen".
Toby had van huis uit ook al de waar-
schuwing gekregen dat er een hele-
boel meningen over zouden zijn. De
&én wat positiever dandeander. Dat
hetzo'n stof zou doen opwaaien had

Sander niet verwacht. Sander: "Ik heb
‘het gevoel dat ik de hele Kermis al-
leen maar over voetbal heb gepraat.

Komenjullie uiteindelijk een keer
weer terug?
Toby: "Vast en zeker. Als dat dan ten-
minste nog mag...

Toby en Sander, bedankt voor dit in-
terview en heel veel succes komend
seizoen bij Longa!

Noëlle
PIOT Juni 2005 pag.5—



3 keer jamme

Dinsdag 17 mei. Een gewone werkdag
en ik tour met de koekjesbus door het
Sallandse land. De telefoon gaat
Ruud aan de lijn. Of ik volgende we:
24, 25 en 26 mei meewil naarIstanbul
om de champions-leage finale mee te
‘maken? Is de paus katholiek? Tuurlijk
wil ik dat, mítsik het op het werk kan
regelen en PSV moet natuurlijk nog wel
even winnen van AC Milan op 18 mei,Het eerste was geregeld, het tweede
helaas niet. Wat een spectaculaire wed-
strijd die 18e mei. Hoed af voor PSV,
maarnet niet gehaald en dus ook geen
kaarten voor Istanbul. 1 Keer jammer.

Op die 25e mei, terwijl we eigenlijk in
Istanbul hadden moeten zitten, zaten
we op de tribune in Doetinchem naar
de Graafschap - FC Zwolle te kijken.
Het hele seizoen hadden we al een
seizoenskaart van de achterhoekse
trots, maar helaasis hetze niet gelukt
direct in de Holland Casino Eredivisi
tebliven, dus nacompetitie. Ditwas de
eerste wedstrijd in deze reeks enna
veel gestuntel, gemartel en gemier wer
den toch de eerste 3 punten behaald
De zaterdag erop werd in Helmond nog
een puntje gestolen en gisteravond in
Dostinchem(31 mei |. werd kansloos
verloren van een uitgekookt Sparta uit
Rotterdam. Op moment van schrijven
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lijkt de Eredivisie wel heel ver weg en
komt de Gouden Gids divisie wel hee!
dichtbij. Waarschijnlijk 2 keer jammer.

Op plaatselijk niveau gebeurter ook van
alles bij de voetbalclub. Dit afgelopen
seizoen iserhelaas geen prijs gepakt,
terwij hetin mijn ogen zeker mogelijk
was geweest. Maar goed; dat hoort bij
de sport enmet deze groep moet dat
met de 2 aanwinsten dieer volgend aar
bij gaan komen zeker wel gaan lukken
Maar wat hoor je dan op de vrjdag-
avond oor de kermis? Twee van de
steunpiläfen van de afgelopen jaren
jaan-bij de “grote” buurmaninLichtenvoorde voetballen. Ik ga ergeen

oordeeloyer vellen, dat moet iedereen
voorzichzeif weten, maar uitgerekend
bijze Longa?
Ik hebimeerhgrijg verleden min of meer
hetzelfameegemeakt, toen ik de over-
tap van de ww Marienveld naar RKZVC

[aakte. Jemag in Marienvelde overal
‘gaan voetballen, maarniet in Zieuwent.°Datheeft me toch een heleboel gezeik
en gedram opgeleverd...
Hier in Zieuwent is er ook zo'n
Marienveids tegelij. Je mag overal
naartoe gaan maar niet naar
Lichténvoorde. Het zal deze twee jon-

gens ongetwijfeld esn boel gezeik en
gedram opleveren en dat zullen ze af-
gelopen kermis al best ondervonden
hebben. Toch is en blijfthet jammer dat
twee goede voetballers RKZVC gaan
verlaten. 3 keerjammer!

Marc Kamebeek



Dames- en Herensalon
"g, “

Harroveldseweg 12 d - Zieuwent
TZ 0544-352391 4>emeOpeningstijden:

Dinsóag Vm vjdag: 8-30-18.00 ur. Zaterdag: 8.00 14.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

- _

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENSVERZORGENWAT Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544 - 351205

vomhef Gids
Afbouw Kolkman VOF

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

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

Dorpstraat 302
7136 LL Zieuwent

Fax
0544352557

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoor
0544-352320



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

GEN&@
POWER© PLATE4

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 zich aan de inspanning aan,

metals gevolg dat het prestatie
vermogen stijgt.

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

tel. (0544) 482858

FIT-GARE
center sourty



SPISGSECRSE
|rofielschetshy

Profielschets |

in Zieuwent,
kinderen enSemeentese Cretari:gemeente © an de

STOOM Lichtenvoorde

Welk tv-programma moet onmiddellijk ven ‘de bui
Alles wat er op de commerciële zen-
ders te zien is.

Beste boek/schrijver: Boeken van Harry Mulisch

Meest favoriete sport: Hardlopen en wandelen. Ik kijk graag
naar voetbal

|

|

Minst favoriete sport: Korfbal, omdat 't net geen basketbal is. |

Mooiste sportherinnering: De 7/heywelenloop;in de buurt van
|

Nijmégen,f |

Favoriete sportman/sportvrouw: Marco van Basten j

{SJNLekkerste eten: Áliés wat met italiaans te maken heeftea

|

|

Mooiste film: De film die het meest indruk op me |

heeft gemaakt is de film Novecento |

ïvan Bemardo Bertolucci.
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Politieke kleur: Dat kan ik niet zeggen.

Beste Nederlandstalige lied: Liedjes van Gerard van Maasakkers.
En de muziek van Acda en de Munnik.

Meest afschuwel e cadeau dat je ooit kreeg:
Een gehaakt sprei

Grootse miskoop: Een grastrimmer die na tweekeer al

kapot was.

Omscholen tot: Kok

Favoriete vervoermiddel: Fiets.

Tent opzetten in: Italië, daar ga ik nu al 7 jaar achter
elkaar naartoe.

\Hekel aan mensen "Ik heb niet gauw een hekel aan men-
% sen, wel aan mensen die liegen!

Uit bed te hálen voor: Goede muziekt

Waar droom je over; Een woning in lalië.

Wanneer wasje voorhet laatst bang:
Vorige week is

mijn
vader na een erh-

stige ziekte overleden. Tijdens het af
scheidhebikhet woord gedaan. Ik was

Pag:  PIOT Juni 2008___‘_‘Ï‘'_.'



Siebert & Wassink

www.siebert-wassink.nl© Werving & Selectie
© Interim Management

Siebert & Wassinkisde|Bent u op zoek naar een interessante baanaop het gebievan|op MBO of HBO niveau en wt u deze baan
werving&selectie opEEEE eenvoudig vinden via eenprofessionelEi |

intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:Onze Kemactvteiten
© P&O Advies

Twente: Achterhoek:
: Rigtersbleek Aaten& James Wattsran 10info@siebert-wassink.nl 7521 /RB Enschede 7131 ME Lichtenvoorde

Tel 053 4803550 Tol 0644 362743
Fac 053 480355 Fac OS 250748

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

Voor uw - Tuinaanleg
Tuinonderhoud

Partikuliere verkoop af kwekerij

ROMEO DELTA [1MutTiMeDia ev
Postoos 101
7150 8C Udnemoorde FsidenegEe 7136 KX ZIEUWENT
Tel 0544 359935 Telefoon 0544 - 352133
Fax 0544 3520 35 Fax 0544 352237Email infoSromeodelta.nl



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

[onGawsaTE CONTACTPERSOON ADRES eosTCoDE woonrcaaTs TELEFOON]

saemntonverenigng Viens Do Haro 36 TI36 MK Zeowent 351738
stjamer Kever © Winge Mijgsehterstaat@s TI3IGE Liehteoore 370195)

[gisgeebzZemer:{BCZ} Frtsvd Ven Chwcriktraatie 7136 MB Zire 351399)
[euver Ruuroseweg  HogwigHeuinek  Ruiosomegt3A 7136 MC Zieuwent 352029)
[euurvor Sprenkedernook Hummel Schoppenwegt4 TIG KH Zeuren 351797|
[eure Hoendersoom  VeronieGebbinck Dorpsstraat 7136LK Zuwe 352379)
[guur Kever ob Aaen Alolemanose  TISEMS Zieuwent 352389)

guur. Zeger PKenGoldeijk  Bedelaardik? 7261 AZ Buurto 0573-491990]
[ohartas Pastorie Dorpsstraat et 71361LG Zeuwet 35122
|Oames gym 3 Spexschoor Keestra  TIS6LP Zeuwent 352124)

enso A 1e Role Helemweg 7136KS Zeuwent 352258
eoesteormiscie Hi Eenot Fouborserikzo  TIS6KW Zeuwent 352268
oro tmc & Sorelder Oude Aatenseweg27 7131ZC Lientemoorde 372714]
[exv. EHaberStoreler DorpssraatiA  TIJELK Zeuwent
\Gezonenicsconm GER Voss Dorpsstraatd? 71361  Zeuwent
|Gymelub games B Romont Ziouwentsewegss  7136LC Zeuwen
eandoater Pace Petratergog: Umonwoeerz 7141BB Groene
|kamerie Zieuwent AngelaBeeren  Aumosevogis  7I36MC Zeuwont
[long NederangfeGice)  DansäleOnstenk  Hememeledijk? 7137RB Leede 35128)
lJongereekoorzemer AstiWopereis De Waareise 7 7136LT  Zieuwont 352292
kao Giek Grotenhuis Kunnen 10 7268 RD Maiëmede 351961
\arstecuo MJ CHN Gus Aijnders Lariestaat18 7182CS tertemaorde  374928|
ktotschieker De Hemmele & Papenborg Vingendijes 7263 RH Mariërvesde 35152
To. Biageroaar  Schaameg?a 7134 PK Vragender 0543 520123
Lonusgroep PereBouuis  Deuzenes 17 TI01 WV Witerswik 0543523951
Loerdesuee mov) Mew Wopereis ZogenijkS TISGKR Ziemer: 351574
KE (4 Ze Ha Mar) EmaKamebeek  Vordeingeueg 3 Maranvelde 252354]
Ned-Levers Darmstentng Mevr Rousborst De Hare Zieuwent 35198
|ousemaadBassschool 5 Jansen tentHave  Grensueg 4 TISGKN zemen 352389
|ousneidkundgever “Zuwont WarySpekschoor Dr Afdnsstaati6 IST XM Lientemoorde 972688

ParochiebostunZieuwent Pastorie Oorpesraat 41 713616 _Zemwert 351232

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldseweg 39, 7136 LW ZE



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES ‚nizons
ORGANSATIE CouracTeERSooN ADRES eosTcoDe woontAars TELEFOON]
Peuterzaa A Hulshof Ziowensowegss  TIJGLA Zere ‘351890|
Ponycha De Schanenuters Grotere Schurinkege T13SKI  Hormeveis 351510
Rive Zouwent/ Harreveld 1 Hendris Meerstraat 8 TI26CE Bredewoon 0543452351
RKZVE Joris Viassok De Maare 4 71G6MJ Zee 352810
Fade Kruis FransHeuinck Rolorsmeg4 TIS6KX Zieuwent 351430)
Spit 90 van Pieter Kuenenger Grutostraat 7 7182DC tientemoorde 373440
Stg Paarden Gebaren Oude oat 1 7268 RC Maremeice 351281
Siching rotsen WarikeEngeen  Dopssraat4t TIS6LG Zieuwent 35199|
SichingHeendeHand MJ Bekken  Werentedstaat® 7136ZG Zieuwent 351461
Stehing Jeugdraad De Steog08 TI36MP Zieuwent 351429
Stering Kerkepaden Dopestraat 32 7136LM Zeuwent 351598
Stching PaasPop Do Steege 87 7I36MN Zieuwent 351915
Sichting Pans Renerdspeeer  Reindersweg 7 7I36KE Zieuwent  062S127550

chlngSpeevoorienng  AnneiesAnkoré  Ziewenseweg aa 7136LC Zieuwent 38125
Schie\erenigng Zewwert Oo Haar 92 7136 MK Ziewwent 351970
Schutrij St Sebastiaan Kenner S 7263 RM Variënvelde 351818
schooicommisie RK Ruwosewegs'a 7136 MC Zeuwent 352544
sporraa contacpersoon Ruuwdosowegze TIG MD Zeuwont 351294
sponsorbundeing Zieusent voorst Zegendij 18K 7I36LS Zieuwent 352109

afltenrisver Sagvaardig € Hoendertoo De Steege 71 7136 MN Zeuent 352318)
eneisvereriging ZIV mt Thezzen AMolemamols  7I36MS Zieuwent 351468|
onceher Semper Avant Dionne Buiting VondermarscijkiO  TIS6KT Ziet 37743orci Veloce CaspertwBrake Groening 25 7132ED ihtenoorse 378788
'lybalerenijngTOHP Petra Kein Gedenk de Haare 75 7136 MG Zieuwent 351479|
(vz Mec A Spersoor Roinderaweg 7 7136KE Zeuwent 351481aait ZVZ Bust onderwinkel Vogelerzstaat2  7132CD Lchtenmoorde 370552
angoor RK B Hero Zieuwonsewegs3A TISGLA Ziemer 381204
ieuwents Belang WimsKolkman Zieuwensewegs0 7136LC Ziemer 351590|
onnetoem De ten Heuink Rolorswogwa TIJ KK Zeuren 351490

vent of email h.wopereis@chelo.nl of via WWWZIEUWENTINFO



architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

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



bang, omdat ik wist dat het emotio-
neel en moeilijk zou zijn.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

Dat ik best wel oud word.

Welkezin of welk woord gebruik je te veel:
Zouik niet weten.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Geen bijzondere wensen. Wel zoek ik

binnenkort in ieder geval een vriend
van heel vroeger op die ik heel lang
uit het oog ben verloren endie ik twee
weken geleden geheel onverwacht
tegenkwam.

Wat zou je geen tweede keer doen:
Kajakvaren in een snelstromende
rivier. \

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Rustig, vriendelijk, soms ongeduldig,
humor, hulpvaardig.

De redactie (Wendy)
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Langlaufen zonder ski's

Onlangs liepik met mijn dochter door
het dorp en zag een tweetal mensen
“snelwandelen* met stokken. Ik
dacht:"Wat is dit nu dan weer?
Langlaufen zonderskis, een nieuwe
mode?29"
Eenpaar dagen daama stond ik voor
de etalage van Schoenenhuis Ten
Bras en zag er een paar stokken lig-
gen: "Nordic Walking Poles". Bij mij
ging toen een lampje branden. dit
is dus een sport! Maar waarom Io-

pen met stokken?

Nordic Walking is een nieuwe outdoor
fitness activiteit. Hetis een vorm van
sportief wandelen. Maar dan wel in-
spannender, omdat je een groter deel
van je lichaam actiever moet gebrui
ken. Nu kom je beoefenaars nog
weinig tegen, maarer wordt gezegd
dat dit een kwestie van ijdis.
Even een aantal voordelen op een
rij: het is dé nieuwste uitdaging voor
wandelliefhebbers, wandelen op ei-
gen niveau, ‘is overgewaaid uit Fin=
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land als zogfóitváining voor
langlaufen, eerteukémanie erOrfa
wisselend en verantwoordtebewe-
gen, veilig voor Gewrichten en spie-
Ten, minder belastend

voor

knieën,

woon spofti n eh
Je uithoudingsverhggen naetoe.

Ie verbruiker energiedan bij ge

Eén nadeel wilk 00keven noemen.
Je word ongetsiffeld nagekeken,
omdat Nederlandersniet gewendzijn
aan het straatbeeld van langlaufers
zonderski's.
Maardat mag deze'nieuwe uitdaging
nietin de weg’staan.
Kortom, ben je een wandelliefhebber,
dan is dit misschien voor jou een
leuke nieúwe uitdaging!!!

Veel wandelplezier

 De-êdaktie (Elles Niënhuis)



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

28 juni 1945

gbgvC
Zieuwent

Telefoon: 0544 - 35 16 07

* Gezellig CAFÉSIS=Diverse ZALEN voor
bruiloften etc
* Specialist in GEBROEDERSON Ss kSCTERING van Sede piexerLim HOVENIERSz=n ONTWERP* BARBECUE binnen en buiten

ONDERHOBENN RHOUD
elke woensdag KWEKERIJ

VIJVERSKom vrijblijvend informeren. ESR NeESvangenmeen
WIEN (0544) 48 29 84

WIE (06) 29 31 62 31



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

Wij verzorgen al uw loon: en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk
+ Gospociaiseerd ophet gebied van auwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines
« Slipen van messontori u wacht

Officieel dealer MF en Zetor tractoren,

Teetoon. Harel 0544-3726 15
Zieuwent 0544-351528BVs sinenEl oop

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

eo wentSe WSsleThene
Tine new 5snie 19 fe

esengf77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
£% tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

ps Za jeden tuincezieg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



TK

TK

TK

x

TK E TK
Hallo allemaal!

Voor deze piot me een keer geen verslag over een bepaalde sport,
maar een prijsvraag
De bedoeling is datje de puzzel oplost. Dat doe je door de woor-
den onder de puzzel te zoekenin de puzzel. (schuin-recht en act
terstevoren) En metde letters die je over houdt kun je een zin
maken. Als je de oplossing hebt en het voor 25 juni inlevert bij
Loes,Laura of Jolien kun je een prijs winnen!
1e prijs - waardebon
2eprijs- super-zak-snoep
3e prijs - bal

als [our ely] Isi left la]gfr |alt | LI lelols/glyolelt |/r /olp d/h/i [e|b/t Im)

plalass/p/olp|! [p/e|vle/r jd

jlelug/d/r Jeld/alc|t [i Je [e

vler ft Tei ff [es {fi [v{a]1]bloiniinbblsli nine li |

c kler Im/i [sj |I Jo Jes [aT1

v/a/lu/p/alele|t [| [r [balgzenj o/t Inle/wlule li |z]olt /o'h/p ji /h/a/n|d [ba]! a
lb {a /s Ji |s |s [c [h lo [o |I le n |l

tohp goal
gym piot
sport Paaspop
zieuwent kermis
jeugdredactie vertelfestival
handbal basisschool ®fratsen
zwe
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Brandweer Zieuwent

BRANDWEER ZIEUWENT
Met ingang van dit nummer kunt u
Tegelmatig een bijdrage lezen van de
oudheidkundige vereniging "Zuwent’.
Hierbij een historische verhandeling
over de brandweer van Zieuwent.

Brandbestrijding en brandbeveiliging
is door de eeuwen heen altijd een
groot probleem geweest voor de sa-
menleving. Vooral in de steden bin-
nen de ves-tigingsmuren methun
nauwe straatjes en steegjes en dicht
bij elkaar staan-de panden. Als er al
een uitslaande brand was, dan viel
er niet veel meerte blussen en was
men gedwongen zichte beperken tot
het nathouden van de aangrenzende
panden om deze nog voor de vuur
zee te behoeden

Bij een brand in Delft anno 1536 dat
werd aangewakkerd door sterke wind,
is een groot gedeelte vande stad in
as gelegd en heeft veel slachtoffers
ge-eist. Ook Doetinchem werd bij een
stadsbrand van 1917 geheel wegge-
vaagd, waarbij ook het stadsarchief
verloren ging.

Op het platteland was het met de
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brandveiligheid eveneens slecht ge-
steld. Boerderijen met veel brandbaar
opslag in huis, waren veelal mede de
oor-zaak, dat de rode haan victorie
kraaide.

Vooral in de winter, dan moest men
zich warmenen koken bij een open
haardvuur, waar niet alleen
takkebossen ("boesken") werden ge-
stookt, maar ook slaghout werd op
het vuur gelegd. dat bracht met
warmte voor langere duur. Er ging
zelfs een verhaal in 't rond, dat een
landbouwer in Zieuwent met een
paard een flinke boom door de ach-
terdeur binnen sleepte, de boom op
het vuur deponeerdeen het paard via
de voordeur van de boer-derij naar
buitenlietgaan. Toen de boom al aar-
dig brandde, sprong uit de holte van
de boom ‘nog een eekhoom("kat
eker’), die met brand in zijn staart ij.
lings eenveilig heenkomen zocht. Of
erin die staart nog venijn zat … is
niet bekend!

ietalleen de openhaard, met soms
slecht ventilerende schoorstenen wa-
ren een risico, maar ook de olielamp-
jes, die nodig waren voor de verlich-
ting van de stal en schuur konden
noodlottig zijn. Daarnaast stond erin
de meeste boerderijen in de schuur
of het *varkenshuusken" een
fomuspot waarin aardappelen en an-
der groenvoer werd gekookt voor de
varkens. Zo'n ketel meteen inhouden



* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheden”
* ijzerwaren &

gereedschappen

* werkkleding & schoeisel

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di. Um Vi

Dorpsstraat 214
7i36LE ZI
Telefoon 05:

Welkoop Zieuwent
* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30

7136 LR Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351221

9.00 12.30 uur + 13.30 - 1800 uur
9.00- 16.00 uur

IEUWENT
44362972

SCHOONHEIDSSALON
De Steege77, 71 156MN ZIEUWENT

O5áA4 -



ol

===
OELOJS.

TAX10544 -35 14 16

Fiekenverwaer
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AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
gBENg van merkauto'sAI &SE Q =b.9.4. 951601eN Waalderweg 12a

PARE
VOORAL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

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

Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel- Masita - Viking
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van plusminus 150 liter werd ook gestookt met takkebossen, die
gezienhun lengte niet geheel in de oven konden, zodat,als er nietopge-let werd, er soms meer voorvóórdan in de oven was. Veel
boerderijen zijn daardoor in brand geraakt.

Vatte een boerderij vlam, dan waren het in de eerste instantie de
buren, die hulp verleen-bi den en trachtten mens en
dierin veiligheid te bren-
gen. Het vuur werd toen
bestreden met emmer-
tes water, geput uit een
sloot of brandkolk, mits

‚ aanwezig. Er werd een
menselijke keten ge-
vormd van de sloot tot
het brandende pand, zo-
dat de emmertjes water
konden worden doorge-
geven. Was het al een
uitslaande brand, dan
was blussen uitgesloten
‚en moest men zich voor-
namelijk beperken tot de
bijgebouwen of andere
nabij gelegen panden,
zodat die behouden kon”
den worden.

Foto:
De dorpsstraat te Zieuwent vanuit de kerktoren gezien. De weg wasalleen in het midden verhard. Voor de gracht stond het brandweer.
huisje. Duidelijk herkenbaar zijn verder 't huis van meester G.
Molleman en de vroegere la-gere school, 't huidige parochiehuis.

Hieronder een verhaal afkomstig uit de archieven van de "Gemeente-
ke Brandweer Lichtenvoorde".
Het brendslussen in Zieuwent is nog lang zeer primitief gebeurd.Men kon namelijk met een brandspuit niet doorde slechte wegenkomen. Eris noglang met emmers water gesjouwd. Vatte eenboerderij eenmaal vlam, dan was er geen blussen meeraan.In 1889 waser in ieder geval een brandspuit op het Hoenderboom..PIOT Juni 2005 pag.13—



café "Het Witte Paard’. Toen vroeg Johanna Geertruida Pierik, herbergiers-
ter en landbouwster verhoging van het staangeld voor de brandspuit in haar
schuur. Zij vond dat 8 gulden te weinig wasen gaf de raad in overweging om
er15 gulden van te maken.
In 1892 waren er in de gemeente Lichtenvoorde 6 brandspuiten. Spuit 1

stond bij de herberg van Klein Hoenderboom en de brandmeester was Bern-
hard Klein Goldewijk. Reserves waren E. Alfons en W.R. Reichman. Pijp-
gasten waren: J. Klein Goldewijk van de prins, B.J. Willemsen smit, J. Pierik
smit. Verder hadden ze 4 waterscheppers, 4 pompers, 2 lederwerkers, 2
lantaarndragers en 2 brandhaakdragers.
Brandspuit 2 stond ook te Zieuwent. Derk Hendrik Wopereis op groot Hol-
kenborg en Jan Berend Nijrolder bediende deze spuit. Pijpgasten waren J.A.
Knippenborg bakker en JanKolkmanharms. Bij deze spuit waren ook weer 4
pompers, 1 lantaarndrager en 2 waterscheppersESEENOpperbrandmeester||Waterscheppers ‘Pompers (T° afdeling)JB Post A151 |H. Krabbenborg J.te Molder E10

5 BH. kokman 18 Stoknort|€102
Brandmeesters |H Klon Goldonijk à. Wopereis E97

[HG Huishof E37|€, te Watcher A. Berendsen Ee7HJ Hutink €25|48: Kolkman JA Geeren Ea[ JB. Meckes W.Kokman [E42Pijpgasten HA. Boekerder 4 Roumorsij|E1626 Pek | E12 [48 Booketer 457 Schröer|E13J.Doppen 18 [UH Woperes W. Kolkman Eel
5 T JH Hubo HB Beeren [€165
Smeden | Hg Nonna 5 EA Wopereis

E
34|A Mees Pompers (2 zidelinJoy E10 6. Bekken BE

«Klem Goldewijk|E17t
JA Hustot t

JA Krabbenborg
JH Hokenborg
A Kion Goldezijk

Siangenverzorgers
a Heeger if 168
A. Roelofsen|£.189

Lontaamdragers 18 Woporss45 Koman|18 AB VenderbosGi Teens|E176 CH. Wijngaarden
Venderbosch

EENESOpperbrandmeester|Waterscheppers
18 Post [ESC ii Hanne TE2

Pijpgasten
8:Â Averdonk
HJ. KL GoldewijkJA Venderbosch|E185

6.1 Nirotder E24
48 Slot E14

Brandmeesters
H.J. Nienhuis|E28
CHy €:

| Wijngaarden

Bompers
2.8. Ölslager Ees
A Hulzink €195

(Een bijdrage in samenwerking met de oudheidkundige vereniging "Zuwent’)
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KLUSSERVICE

Uw veelzijdige
vakman voor
alle klussen

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

Rabobank

De leukste winkel in de buurt!

Zieuwent
Dorpsstraat 31

Tel. 0544 351259

Tevens winkelverkoop ii

Josen Tineke Beening
Voor al uw Reklame- en Schilderwerk

Dorpsstraat 81, Zieuwent :

Telefoon 0544 - 35 23 46 EE



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

tmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegewerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

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

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters,Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Belgerust voorhet maken van een afspraak.
{Eventueel verzorgen wij uw opleiding}
Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat6 Postbus B6
Telef: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vouwwosselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



AEVENEMENTENAGENDA

\|Tien12Juni Groot Midzomer Sport Spektakel

13m 19 Juni Kemkens Tennis toernooi

| 19 Juni Stichting Fratsen Vertelfestival

2m 6 juli Jong Nederland : Groot Kamp

6 Juli Kopie

14 augustus Kleintje koepel

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

3 september feestdagtgv. 40-jarig jubileum volleybal-
vereniging TOHP.

3en 4 september Jong Nederland : Ouder Kamp

25 september Minikermis i.v.m. 60 jarig jubileum
vande Feestcommissie

11 en 12 november Groot feestweekend terere vanhet 50 jarig be-
staan van Jong Nederland Zieuwent, met
Verschillende activiteiten, (Informatie volgt 2.1)

Een uitgebreid overzicht van ‘alle” evenementen en activiteiten kunje vinden
op: waw zieuwent.info
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SLIPPIE
Moe, druk, ziek en blut. Een combina
tie van vervelende omstandigheden
die alles te maken heeft met een com-
binatie van bepaald niet vervelende
ondernemingen. De Zieuwentse ker-
mis en een tweeweekse rondreis door
Zuid-Afrika hebben hun tol geëist en
hebben de conditie en het saldo van

de bankrekening op zijn zachtst ge-
zegd enigszins gedevalueerd. Vier we-
ken geleden zaten we nog op het
meest Zuidelijke punt van Afrika met
ontbloot bovenlijf vreselijk te ontspan:
nen met eenCastle lager, het bierije
waar men daar bij zweert, in de hand.
Twee weken van hoste! naar hostel,
de zwetende backpacker uithangen
Vroeg opstaan, overdag veel doenen
zien, 's avonds hard stappen en ver-
volgens weinig slapen, omde vol-
gende dag weer precies zon zelfde
programmaaf te werken.
Zuid Afrika is een aparte omgeving om
je als Nederlander in te begeven. Je
bevindt je aan de andere kant van de
wereld, de zon staat 's middagsin het
noorden in plaats in het zuiden en de
kolk in de doucheput draait de andere
kant op. Maar ondanks dat je zo ver
van huis bent doe je boodschappen in
dekerkstraat, de langstraat ofde
buitengrachtstraat. Overblijfselen uit

de ijd dat de VOC nog de wereldzeeën
bevoer met schepen vol specerijen uit
Zuidoost Azië, en Kaap de goede hoop
de ideale plek voor eenpitstop
vormde. De kolonialisten die zich toen
Zuid Afrika stukje bij beetje zijn gaan
toe-eigenen, moeten ondanks de
wreedheden die met de kolonisering
gepaard gingen wel een enorm sterk
ontwikkeld gevoel voor humor hebben
gehad, gezien de vele hilarische woor-
den die het Afrikaans rijk is.

Een kleine greep uit de schier
oneindige hoeveelheid voorbeelden:
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voor wat bij ons beter bekend staatals
vliegtuig gebruikt men daar de term
spuitvogel, een computer wordt reken-
aar genoemd , de we heet daar kak-
huis‘en een lit hijsbakkie (ook wel
bekend uit de reclame van de knor-
kokkie). Als je wit dat een serveerster

de rekening brengt moet je haar dood
leuk om de slip vragen: "kan ons die
slippie kri”. Hoet je op het Rembrandt-
plein niet te proberen, dan krijg je een
knal voorje kop. Verder is een metro
een moftrien, een lekke band een pap-
wiel, een tv een beeldradio en een
plantvreter een vegetariër. Naast voor
ons grappige woorden zijn de over-
eenkomsten in taal erg groot, met
Afrikaners ouwehoer je dan ookzo een
eind weg
Minder overeenkomsten warener te
vinden op de manier waarop men zich
in het verkeer gedraagt. Op kruispun-
ten is het niet zoals hier dat rechts
voorrang heeft, of links zoals je zou
verwachten in eon land waar men links
rijdt (erfgoed van het Engelse
kolonialisten, die nog weer na ons
kwamen). De auto die heteerst aan-
komt op een kruising mag ook heteerst
oversteken. Je komt dus aanrijden,
stopt, enals iedereen die er eerder
stond dan jij zijn weg gekozen heeft,
‘mag jj. De hoofdwegen zijn vergelijk
baar met de Twenteroute, het verschil

is dat men er daar met 160 kilometer
per uur overheen vliegt, of met 140 als
ze een aanhanger hebben. Om de zo-
veel kilometer staat een bord langs de
weg met de tekst "Arrive alive. Don't
tool yourself, speed kil". Maar Engels
schijnen ze daarniet echt te kunnen.
Wij zjn wel alive ge-arrived en vielen
bij thuiskomst meteen met de neusinde kermisboter.

Toon& Johan



“HEBT U NAAST Z
DE 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

MARI TTE HUMMELINK
‘de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351768



‘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 enhet nakomen van

afspraken staan hierbij aande basis. Vakwerk totin de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 - 35 13 32.

aannemersbedrijf

HOENDEREÓOM
Lvaken mensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent wwwhoenderboom.nl


