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Er was eens...
Een boeklezenis ontspannend. Jekunt
even helemaal opgaanin een andere
wereld. Even niet nadenken over wek,
afsprakenen allerlei dingen die nog
moeten.
Als dagelijks treinreiziger op het traject
Varsseveld-Arnhem en weer terug,

verslij ik dan ook menig stukje litera
tuur. Mijn interesse is breed en van een
leuk tijdschrift ben ik ook niet vies.

Redak
Noëlle Kolkman

Mark Lankveld
Corinne EbbersSL Johnny Cuppers

{1 Wendy Krabbenborg
/\L Norbert Doppen‚Huub Wopereis

ì Elles Niënhuis
Marc Karnebeek

free lance
Toon Molleman

en Johan Stortelder

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

Dit betreft allemaal nog het zelf le-
zen van verhalen. Een heet ander
verhaal is het voorlezen ervan. Een
kunst op zich. Het overbrengen van
een verhaalop iemand anders, waar
bij gevoel, spanning en emotie merk
baar wordenbijde ontvangende par-
tij. Klinkt heel eenvoudig, maar ís
behoorlijk moeilijk.
Ik lees veel, maar ik lees vrijwel nooit
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voor. Ik vertel ook nooît hoe een boek
was; dat komt absoluut niet over, zo-
als ik het heb gelezen en ervaren.

Maar goed, nu hebik inmiddels een
neefje van twee-en-een-half, die lek-
ker dichtbij is komen wonen. En dan
moet je er wel eens aan geloven.
“Nelle, voorlezen van de Kabou-
ters... Voorlezen van de kabouters
moet kunnen. Boek erbij, prachtig
mooie illustratiesen behapbare brok"
jes tekst. En daar gaat ‘ie dan. Voor-
lezen. In no timeis neefjelief al weer
met heel wat anders bezig. Oké hijis
enthousiast en hij wil vanalles en nog
wat laten zien, maar het heeft vast
ook met mijn gebrek aan voorlees-
talentte maken. Gelukkig is de kleine
de beroerdste niet en magik een
volgende keer gerust weer komen
voorlezen. Hij is dan weer net zo en-
thousiast als al die keren ervoor.

Voorlezen vind

ik
dus echt een kunst.

Enja, je kunt het vastIeren, maar de
éénis er ook gewoon simpelweg be-
ter in dan de ander.

Tijdens het vertelfestival heeft me-
nig voorleeskunstenaar het publiek
meegenomen in zijn of haar fantasie-
wereld. Verderop in deze PIOT een
sfeerverslag van het vertelfestival.

Daarnaast natuurlijk ook weer de
profielschets; dit keer met de kers-
verse Koningin van Zieuwent en
deze PIOT opnieuw een stukje
Zieuwentse historie.

Ik ga de komende week heerlijk een
boek lezen op een Grieks eiland en
wens iedereen ook een hele fijne zo-
mervakantie toe!

Noëlle Kolkman.



ingstijden:

Dames- en Herensalon
” ) ”

Harreveldseweg 12 d - Zieuwent
TZ 0544 362391

__
Um vrijdag: 830 18.00 uur Zaterdag: 8.00. 14.00 wur

_

‘TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

Qvomhet
Afbouw

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

Dorpstraat 302

7136 LL Zieuwent

Garage
Kolkman VOF

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

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



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

1e (0524152222, ww eoweyeerer

GGN
POWER® PLA4

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 chaam moe, door rust
horsteft het, door herhaling past het
chaam zich aan de inspanning aan,

met ls gevolg dathet prestatie-
vermogen stijgt.

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

tel. (0544) 482858

FIT-CARE
center sourty



Zaterdagmiddag 18 juni.
Morgen gaik met mijn kinderen naar
het vertelfestival. Dit doe ik al jaren.
Het vertelfestival is een middag voor
basisschoolleerlingen (en hun

ouders) waarbij het verhaal centraal
staat. In drie verschillende leeftijds-
groepen gaan de kinderen allemaal
drie verhalen aanhoren of beleven.
Omdatmijn kinderen allebei in de
onderbouw zitten heb ik in voor-
gaande jaren enke! de verhalen ge-
zien van deze leeftijdsgroep. Maarnu
krijg ik de kans om meete kijken naar
de generale repetitie waarbij ik alle
negen voorstellingen kan bewonde-
ren.

We beginnen in de Waareise. Hier
heeft Ria van der Ven een kastje

staan waar15 lades inzitten. Een van
de kinderen mag hier morgen een
laatje kiezen en het boek wat er uit
komt wordt voorgelezen. Vandaag
kiest eenvande deelnemers van het
vertelfestival een laatje. Iedereen
luistert aandachtig naar de mooie
vertelstem van Ría.
Hierna gaan we naar het gebouw van
de kerkpadbeheerders, alwaar
Gonnie Nachtjaponnie (Karin
Krabbenborg) ons het verhaal van de
beesies laat horen. Met haar kenmer-
kende stemgeluid vertelt ze makke-

jk over mieren, muizen en ome Jaap
en zus An. Spectaculair en verras-
send zal het morgen voor de kinde-
ren zijn.
Het laatste verhaal voor de kinderen
van groep 0 /m 2 is een poppenkast-
spel doorAnita Domhof en Corinne
van der Ven, over een watemimf die
de sleutel van de straatputjes be-
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heert. En de modderman die de te-
genspeler is en de gehele wereld en
Zieuwent onder water wil zetten. Het
einde wordt erg spannend, misschien
wel te spannend. Besloten wordt om
het toch enigszins aan te passen,
zodat de kleinsten niet bang zullen
worden.

Het volgende moment komen we te-
recht in de schoppe van Tillas. Hier
spelen Maddy Hulshof en Angela
Beerten het verhaal van de vrouw die
wil luchtenvoor de man die ze heeft
leren kennen via het Tv-programma
‘Boer zoekt Vrouw’. De vrouw heeft
zich voor de boer verstopt wanthij is
schijnbaar erg gevaarlijk door zijn
snor, zjn gebruinde huid enhet eten
met een klein greepje. Reden voor
de vrouw om te vluchten met de
buurtbus. De kinderen (groep 6, 7 en
8) spelen een belangrijke rol bij het
ontsnappen.

Deze zaterdagmiddag is al behoor
lijk warm en in de felle zon wandelen
we naar de schoppe van Olthuus.
Hier gaan Bjorn Domhof en Hans van
Hagen voor de groepen 6,7 en 8 met
de kinderen Kopspijkers doen. Een
snelle aaneenschakeling van filmpjes
meteen verassende plot. Succes ver-
zekerd.

Na een kop koffie achter het
parochiehuis gaan we naarhetkleine
zaaltje. Hier hebben Marijke Domhof
en Jette Peters de vakantiekriebels.
De vakantie komt echterin gevaar
i.v.m. besmettelijke kriebels. Hethele
stuk wordt beëindigd met een lied
waarin gerapt wordt, dat zal het bij
de leeftijd van de groepen 3,4, en 5
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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)
Contracvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegt 7136 MC Zieuwent

wwwzitaxnl _Info@zitax.nl

YO vla
sound « light rigging + trucking» stages + events

Jacco van Wijngaarden tel. 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 416 75

7136 MP Zieuwent e-mail vosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

IS
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

G 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



goed doen
Voor dezelfde groep heeft Guus Beer-
teneenstuk geschreven over een
wild zwijn, wiens woongebied wordt
bedreigd door de plotselinge aanwe-
zigheid van een roze varken. In de
tuin van Gerard en Gerrie Molleman
komt het stuk goed uit. Guus maakt
prima gebruik van ruimte die er is.
Na een omtrekkende beweging rond
de gracht, steken wede straat over
waar bovenin de Herberg een lezing
volgt. Jos Kolkman geeft een voor-
dracht over het leven van de huis-
mus. De ondersteunende
PowerPoint presentatie van Jan-
Willem Kolkman maakt het verhaal
nog grappiger. Aan het eind volgt een
bijzondere filmover het leven van de
huismus. De bovenbouwkinderen
zullen zich bescheuren over het men-
selijke karakter van de vogel

Als laatste komen we op de zolder
van de pastorie. Nadat ik me weer
eens verbaasd heb over de prachtige
bouw van de pastorie vertelt Teun
Wassink het verhaal van de
kikkerslikker. Een verhaal voor de
tussenbouw dat door Teun prachtig
wordt vertolkt. Ik maak me enigszins
zorgen over de temperatuur morgen
op zolder.

Terug bij de Waareise wordt nog even
gekeken of het zwembad gevuld
raakt, waarmee mijn zorgenoverde
temperatuur al weer weg zijn. De kin:

deren zullen genoeg verkoeling kun:
nen vinden.

Zondagmiddag 19 juni
Om één uur loop ik met mijn kinde-

ren naarhet sportveld waar al snel
een grote camper komt aangereden.
Achter het stuur zit Gonnie
Nachtjaponnie. De kinderen herken-
nen haaren verwelkomen haarmet
enig gejuich. Mijn zoontje van3 is
boos want hij wilde net naarde spee!-
tuin gaan. Ik kan hem overhalen om
met ons mee te gaan en we gaan de
drie verhalen aanhoren van de on-
derbouw. Het succesis groot. De kin-
deren luisteren naarde verhalen en
reageren enthousiast. Het grote ple-

zier dat de kinderen beleven aande
verhalen is geweldig. Terug op het
sportveld verruilen ze de kleding voor
het zwemtenue en springenze in het
koele water, terwijl andere kinderen
juist voor het springkussen of de half-
pipe kiezen. Vader zet zich aan ve
koelend biertje en zo is iedereen deze
middagerg blij

Beste vrijwilligers van het vertel-
festival ik kan hier vertellen hoe druk
julie zijn met de organisatie en hoe
datwerkerallemaal uitziet. Maar ik
kan jullie er ook ontzettend voor be-
dankenen beloven dat we volgend
jaar zeker weervan de partij zullen
zijn. Dus dat doeik maar.

Bedankt en tot volgend jaar

Namens de redactie
Mark Lankveld
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SCUZZ

Wat dachtje van een zomerse zondag-
middag met z'n allen gezellig
“Molleman's weide” 7
De meeste vakantie's zitten er weer
op; de kinderen gaan weer naar

school, maar het
vakantiegevoel is nog
volop aanwezig.
Een lekker drankje,ie-
dereen goeie zin, en
vanuit de Koepel
klinkt live muziek.
Na het succes van vo-
rig jaar besloten de Ie-

den van Fiscuzz dat dit evenement
zeker voor herhaling vatbaar is.
Fiscuzz zal dit jaar versterkt worden
Toon Molleman, met zijn Hammond
orgel.
Dezekeerzijn eveneens de lokale
band Vince Tree'n & Little Ow, en het
jongerenkoor gevraagd deelte nemen.
Fiscuzz gaat er dit jaar, mede in sa-
menwerking met herberg "Het Witte
Paar
maken.
Dus komt allen en neem de kinderen
en uw vakantieverhalen mee naar een
gezellige feestje, hier midden in ons
dorp op zondag 14 augustus, aanvang
14:00u.

‚ weer een mooie middag van
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maar vooral persoonlijk advies.
Vraag geheel vrijblijvend naar informatie inzake:

+ Verzekeringen (schade en leven)
+ Verzekerd sparen
= Sparen (via spaarrekening)

Bekken ASSURANTIËN
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 = Fax 0544-352145
E-mail: Bekkenassuranien@freeler.nl

J. WAENINK SWierboen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk7D|)Drukkerij Westerlaan

vOMHOF & WESTFLEISCH 8,
@

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
î Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

5 ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

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

MPETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunter terecht voor:
ma. Vm vr: 8:00 20.00 uur
zaterdag: 8.00-18.00 uur
zondag: SHOP gesloten.

trog, briefkaarten en adreswijigingekaaren
et ophalen Van brieven en pakketten
et afgeven van briefpost binnen: en buitenland

het afgoven van pakketten en aangetekend binnenland
= strippenkaarten, tlofoonkaarten en boncadeaus
+ informatiebrochures.



tToneiseners profiëisehetsschets 1

schets pr rofieischets

{Ö Meest favoriete sport: Tumen en voetbal om naarte kijken

p
@ Minst favoriete sport: Geef

h
(3) Mooiste sportherinnering: va in groep 8: We hadden hetGN “toernooi gewonnen

‘we Mochitên doornaar de
gelderse kampioenschappen.

d
© Lekkerste eten: Pizza enlasagne.

© Favoriete sportman/sportvrouw:‚Toby’en sander.

a€) Welk tv-programma moet’er onmiddellijk van de buis:

Man bijt hond entelsell
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© Beste boek/schrijver: Het boek ‘de tweeling’ van Tessa
de Loo.

(£) Politieke kleur: Ik verdiep me daarniet zo in.

Beste Nederlandstalige lied: Een nieuwe dag van Marco Borsato
‚en de muziek van Bohfo toch®

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:®
Vandie sieraaddoosjes met
bloemetjes erop.

(©) Grootste miskoop: Rose schoentjes; staan nog steeds
a d bovenin de doos.
U ONWad

(&) Omschoten tot: Ik ben nog steeds student, maar{andersiets met tekenen of

LON ontwerpen.

w
© Favoriete vervoermiddel: | Nu nog de fiets, maar binnenkort

hopelijk wat anders.

© Tent opzetten in: Turkije

‘<)Ben je wel eens aangehouden doorde poli

Jagen licht op de fiets.
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©

©

Hekel aan mensen die: arrogant zijn.

Uit bed te halen voor: ontbijtje op bed van Bé, À

do NN

Waar droom je over: Een eigen klas te hebben en dan
het liefst groep 3.

Wanneer wasje voor het laatst bang: &
Laatst op vakantie in Turkije; Er
was ruzie‘óp straat en wij stonden
er middenin

Watdenk je als je in de spiegel kijkt:

Ik moet weer naar de kapper.

Welkezin of welk woord gebruik je teveel:

Zo grappig.

Wie zou je nog willen ontmoeten: Prins William; een leuk kereltje.

an de Pabo in Doetinchem
beginnen. Het is er slecht geregeld.

Wat zou je geentweede keer doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Kwebbelkonte, eigenwijs, spontaan,
lief, gezellig.

De redactie(Marc Kamebeek) |
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Speedsoccer

Het multifunctionele sport- en party-
complex Sourcy Center in Zieuwent
introduceert een nieuw indoor
voetbalspel: Speedsoccer. Het is
voetbal op een kunstgrasveld van
30 x 15 meter. Er wordt 5 tegen 5
gespeeld ind!. een keeper en de spel
regels zijn tot een minimum beperkt
Door de 1 meter hoge boarding
tondom en een netconstructie aan de
zij en bovenkant blijft de bal continu
in het spel

Internationale sport
Voetbal is wereldwijd en zeker ookin
Nederland de populairste sport. In
veel landen als Italië, Engeland en
de Zuid-Europese landen is het
(indoor) soccerspel al een begrip met
namen als 0.a. five-a-side, calcetto
‚en cageball. Onze oosterburen heb-
ben het Soccer-idee ca. 5 jaar gele:
den aangegrepen om aan de be-
‘hoefte van het indoor-voetbal te vol-
doen. Inmiddels zijn ruim 160 velden
aangelegd. Nederland nam tot nu toe
nog een afwachtende houding aan,
maar zal spoedig kennis maken met
dit snelle voetbalspel én welals eer
ste in Sourey Center in Zieuwent.
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Lifestyle | LedSpeedsoccer SoùreyTië doorde bij
zondere muziëk €en de disco-
verlichting in de hal niet leen een
geweldig snel voerbalspel, naar ze-
ker ook een sooftÎfestyie. Fun, en-
tertainmengefggen uurvelop zweten,
dat is wat/deferen (en zéker ook de
dames), jong en;oud kunnenver-
wachten. í

Opening Á/ %
De officiële opening van ‘het
Speedsoccer-court vindt plaats“op
zondag 18 september 2005. Dan
wordt tevens het 15-jarig bestaan van
Sourcy Centersgevierd. U bent dan
van harte welkom om kennis te ma-
ken met Sourcy Center, Fit-Care Cen-
ter Sourc, Praktijk voor Fysio- en
Manúele Therapie Sjaak Jansen en
Jansen & De Vries in het algemeen
en Speedsoccer in het bijzonder!
Meer informatie is verkrijgbaar via
tnw.sourcycenter.nl. Ook kunt uhier
een team inschrijven.



Siebert & Wassink

Siebert & Wassinkisde|Bent u opzoek naareen interessante baan
specialist op het gebied van|op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
werving & selectie op MBO ie iiae eenvoudig vinden via een professioneel
Nederland. intermediair?

|

|

Kijk naarons vacatureaanbod op:Onze Kernactuteiten
© PBO Advies

© Interim Management

0 Werving & Selectie
|

www.siebert-wassink.nl
Twente: Achterhoeks

é 5 : Rigtersbleek Aaen: James Wittstraat 10info@siebert-wassink.nl 7521 RB Enschede 7131 ME Lichtenvoorde
Tel 053 4803550 Tel 0524 352743

FaxcO53 4800555 Ec OS24 382748

Zo divers Donny Rots
in k ranten Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

Zl
MuttiMepDia ev
Poztouz 107
7130 AC estenvoorde Roldersweg 1Ee 7136 KX ZIEUWENT
Tel 0548 350035 Telefoon 0544 - 352133
fox 0544352035 Fax 0544 - 352237Emil infoGromeodelta.nl



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

enor urn DRES Zone HEEE TELEFOON
eamnomeengeg engs oorg 34 IGS MK ziee 35173]piemel Cet wisscherases TI31GE Uhenoe 370108
srgezemenwez) isvan Citaat  TI6ME Zoo 5109)eucerus Herikon  Ruuibreregisa  TI6MC Zomert 352029
euster Sprenesenook  Chummelek  Scgpemwegtt  TIGGKH Zuwent as179r|
eure tHoenteoon  VermeGetbaek  Dopseimst®  TIGBLK Zeuwent 352979)aneka AD Aogen Alolenseholse  TIGEMS Zewent as2999
umer zena PKenGoeuik Bodearsk?  TESTRZ Bie 05491390
ormtas Paste Dopssrasat  TIGGLG Zenon 251232
oane: gm Aspe  Kesesmanss  TIGSLP Zieuwent 252104
enso vaRoter Hatonegs TIG5KS Zien 262258
Foercomeisse ‚eee Aomborserikes TISEKW Zee asooee|
Foote Aso  Owdeaslansenagzr TIG1ZO tiene 372714
lex FianeSerser Dopstesit4A  TIGBIK Zomer as1ete)
Gezonder GER Vl Dopsla®  TISLJ Zever a51sge)
epe dames Anous Zeenz TIGELC Zomert as1sa2anar Pocen Persterbo leemte  TI41AB Groen s6se7d
trmorie Zeven Amesbeeen  RarsesegiE  TISEMG Zowat 951747

dorheid!)  DandleOrek Henneke TSTRB Uch 351928)
kongrnkoerziemen AaraWegeee  DeWamccer TIBI Zien 352282
kao 3 toiizte Grnege TIGGKN ouer 351292)
kamonmucn GasAdes  Uafesmamis  7IG2CS income 376926
ktooschewer De Henmele 5 Pagorborg  Wigendik6 T2ESRH unie 35182ro Stages  Scaawegzs  7ISEPK Veeger 05432013
augoe Pentone Best TIO Ween 0565211
loressenevy Men Wopores Zeges TIG6KR zeuren 361974
JakezienaWer) Emakomeeek  Vordigowegs 72635 Marieke 06204
Pa leer Oemstching Mew Rouet De Hao e 7136 MG Zesren astose
oudemsasaaieeeos 6 Zanen one Greet TIG6KN Zowen 25298

Joumsisunsge verzor HarySpekeehor Dr AferstaattG ISX Cchemoode 97268)
Puoetiesesu Zeer Pasir Dopsanst 71881 Zeuwert 381292)

[ Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldseweg 8, iss WZ:



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES 61205 |ORGANISATIE CouacTPeRsooN ADRES PosTcooe woonmaars TELEFOON]
ouerzaal Haer Zeuwensewegss 7IS6LA Zieuwent 351800|

Ponydub"De Schanstulers* Mevr Giers ScrurinkregS 7ISSKJ Harevos 351510
River Ziouwers/Haroveld 1 Hens straatSE TI26CE Brest  ose3a52951|
AKZVC Voi Wassink De kono 4 7138MJ Zieuwent 352810
Rode Kruis FransHeuinck  Bolcersseg& TI6KX Zeuren 351430]
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akendAIR a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

HAS
HELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@> 0544 - 352290noIJ8 JJ 5

BV,RTI Transportins! /. ffelefoon 0544-377050



> Fietscross
Voor dit Piot-nummer hebben we Naël Schipper enRoel
Stortelder geïnterviewd. Allebei zitten zeop fietscross
en daarom gingen we naar de fietscross baanvan FCCL
(Fiets Cross Club Lichtenvoorde) in Lichtenvoorde en
stelden hun een aantal vragen

1 Hoelang zittenjullie al op fietscross?
Naél zit er pas 3 wekenop en Roel al 2,5 of 3 ie

2 Wat houdt dezesport precies in?
Volgens beide is het de bedoeling om zo sne! mo-x
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E gelijk over een parcours te fietsen en daarbi
= het parcours heb je veel heuvels, dus je moet proberen zo

veel mogelijk te springen.
_

3 Watis er leuk aan fietscross?
Naël vindt alles leuk aan fietscross. Gewoonlekker cros-
sen en proberenzo goed mogelijk te worden. En dan mis-
schien wedstrijden winnen. Roel vindt het leukst gewoon- te crossen en te springen.

IF 4 doenjullie ook mee aan wedstrijden?
Roel doet af en toe mee aan wedstrijden. En Naël doet
nog niet mee maar later misschien wel.

5 Watheb je nodig om te kunnen fietscrossen?
Uiteraard eencrossfiets en verder is bescherming erg be-
langrijk. Daarom heb je eenhelm en handschoenen nodi

Je hebt ook een bodyprotector (een soort harnas), die je

EZ
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Elke woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. In de win-
teris het op zaterdag en dan verschilt de tjd nog wel
eens. De training hebben we van Broddie. En grappig
is, dat hij zelf niet kan fietscrossen!

7 Hoe ziet zo'n training eruit?
Eerst natuurlijk zorgen datje alles aan en op hebt, an-
ders mag je de baan niet op. Dan ga je zogenaamá
“opwarmen” dooreenaantal rondjeste fietsen.Je kunt
dan ook de baan verkennen, wantdie verandert nog
weleens. Dan worden we in groepjes verdeeld. Meestal
In beginnergroep en gevorderdengroep en dan gaan
we echt trainen. Meestal trainen we een aantal onder.
delen van de fietscross. Vandaag was dat, “het star-
ten"en "springen". Aanhet einde van de training m
gen we meestal vrij fietsen, totdat we worden opge-
haald:

8 Is fietscross gevaarlijk en hebbenjullie zelf al eens
een ongeluk gehad? ®Allebei vinden ze fietscross niet echt gevaarlijk,

xE

TK

x
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maarje kan wel link vallen. Zeker als je heel hoog springt. JaGeenvan beiden heeft tot nu toe iets ernstigs meegemaakt.9Is fietscrossvoor iedereen, dus ook voor meisjes en moet
je een bepaalde leeftijd zijn?
Fietscross is voor iedereen, dus ook voor meisjes. Er zijn
een paar meisjes, die erg goed zijn en wedstrijden winnen.
Je kunt vanaf 4 jaar beginnen en er is geen maximum leef:
tijd.

10 Hebben jullie verdernog wat te zeggen overfietscross?
Naêl vindthet erg leuk, maarje moetwel tegen een stootje
kunnen en eenflink portie lef hebben. Roel vindt het zeker I=
aan te bevelen voor anderen, maar ook hij vindt dat je wel
tegen een stootje moet kunnen.

Wij willen Naël en Roel bedanken voor dit interview en succes
wensen in de toekomst van fietscrossen.
En dan nu de uitslag vande prijspuzzel!
Weinig kinderen hebben de oplossing ingeleverd. De volgende Sgkinderen hebben een prijs gewonnen: È
1e prijs: een waardebon voor Sanne Toebes
2e prijs: een super-zak-snoep is voor Rubente Molder
3e prijs: een balis voor Roy Boekelder

Deprijzen worden zo sne! mogelijk bij jullie thuis gebracht, veel
plezier ermee!

Groetjes Laura, Jolien en Loes

TK
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KLUSSERVICE

NESTvakman voor
alle klussen

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31

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

isGEVE TE vor
Jos en Tineke Beening

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



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De specialisten in projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ookde levering
van keramische wand- en vloertege's 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 baan in eendynamische organisatie?

Bel gerust voorhet maken van cen afspraak,
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 JamesWattstraat& Postbus B
Telefax: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: www wesselsafwerking.nl

E mailadres: info@wesselsafwerking.nl



z Variakapellen te zieuwent

Op zoek naar feitenen herinneringen
uit het verleden - ookhet recente
verleden - blijkt, dat Zieuwent wel
twee Mariakepellen rijk is, de herin-
nering aanhet onderduiken en de
onderduikers tijdens de Tweede We-
reldoorlog onder de Duitse bezetting
levendig houden.

|. het oudste Mariakapelietje da-
teert van 1946 enis gelegen aanhet
zogenaamde "Rollaspad"een fiets-
pad door de weilanden vanaf het
Hoenderboom naar het Rolder en den
Tuunte. Ongeveer 800 meter ten 00s-
ten van de Sint Werenfriduskerk.
Het is een degelijk gebouwtje van
bakstenen, overkapt en bedekt met
pannen. Vader en zoon Hummelink-Stieneman wonend op een paar hon-
derd meter afstand van de kapel zijn
de bouwmeesters geweest. Pastoor
Bernardus Theodorus Bergevoet her-
der van de parochie van 1930 - 1950
wijdde de kapel in, op voorwaarde dat
de kerk en het kerkbestuur er geen

Zieuwent, wegkape! "María van Fatima”
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WEKDOB wensen: &

= tuinartikelen
= diervoeders &

dierbenodigdheder
* ijzerwaren &

gereedschappen WelkoopZieuwent
* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30

Tias LR Zuwe
+ werkkleding & schoeisel Teletoon: 0544 851221

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: DiUmVij. 9.00 12:30 uur + 18.30- 18.00 uur

Za 9.00 16.00 uur

ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372

AsteSCHOONHEIDSSALON
DeSteege 77, 7136MN ZIEUWENT=> O544 - 352304



BiekenuerwoerEE Partteuliere FiekenueroereeevsbetwenaoenCoelofse Te ó eeTrachttastFax 0542-352168
Zieuwentsoweg 87 713618 ZIEUWENT Erelusteve Troauaats'e

AUTOBEDRIJF Verkoopen reparaties
van merkauto’sEN,0Zizo” bg.9. 351001

5 Ny Waalderweg 12a

A Ef
VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

4 Jl Schoenen en Sporthuis

| ZIEUWENT - Tel. 351257 - Fax 352457
SG], Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings

Yonex - Lotto- Dunlop
Hummel - Masita - Viking

EAR EE



verzorging voor behoefdenop te brengen. Dat is jarenlang
ondanks vernielingen ten spijt, doorde familie Hummelink
met grote zorg er hand genomen, zodat heter steeds "sich
telijk’ bi lag. De voorstelling omvat een icoon, een oosters
schilderij, voorstellend de Moeder Gods Maria met Haar
Kind op schooten voorzien van de tekst: "Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand, bid voor ons" Hieronder valt te

zen: "Deze Mariakapel werd gebouwd door de onderdui-
kers 1940-1945, als dank en waardering voorde inwoners
van Zieuwent en omgeving, om hun overgrote gastvrijheid
en talrijke offers.”

2. Het jongste Mariakapelletje dateert van 1949 - ook al
meer dan 40 jaar geleden - en bevindt zich in de punt van
de splitsing Oude Ruurloseweg - Hofmansweg schuin te-
genover de woning van Bernard Lankveld. Het is even-
eens een onverdekt stenen Mariakapel. Hierin staat een
beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima centraal
Fatima - een plaatsje in Portugal, 150 km ten noorden van
Lissabon. Maria verscheen hierin Fatima aan 3 herders
kinderen: Lucia, Francisco en Jacinta. Maria spoorde hen
©.a. aan tot gebed voor de vrede op aarde. Tekst: ‘Onze
Lieve Vrouw van Fatima bidt voor ons”. Ook dit kapelletje
werd opgericht ter dankbare herinnering aan het verblijf
van vele onderduikers en het ontkomen aan de opsporing
van de Duitse bezetting tijden de oorlogstijd: en vredestijd
bestaat er geen onderduikerstijd.
De ingegrifte tekst vermeldt het volgende op de achter-
wand van de kapel: "Opgericht door: A. Bokkers - Wopereis,
A. te Molder - Spekschoor, Wed. Lankveld - Rensing, W.
Domhof - Kolkman, B. Schutten - Wopereis, J. Nijrolder-Rabeling, B. Reukers - Kamebeek, H. te Molder-te Brake,
A. Spekschoor - Krabbenborg.
Weldoeners: J. Domhof, H. Schutten, H Schutten, W. Dom-
hof, M. Nijrolder. Het kapelletje is ingewijd 8 december
1949. De grond is geschonken doorde familie Bokkers &
170 te Mariënvelde.
Het devotiekapelletje werd ontworpen doorB. Holkenborg
(Schimmels Bennad E85)
Aldus opgedoken en vastgelegd door Antoon Vos
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ea53 i

zaterdag
20 augustus
2005

deelname feestavond
tien euro p.p.
(incl. consumptie )
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens derust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

SEGOEE NEEeeES
OUD-HOLLANDSE SPELENSEEEeEnENBENENES

GEBROEDERS

Spieker

EN
UREN (0544) 48 29 84

UITEN (06) 29 31 62 31



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

+ Wijverzorgenauw loon- en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk.
+ Gespecialiseerd op het gebied van Kauwerzorgingsboxen,

gereedschappen en veeschoermachines.
« Slijpen van messen terwij u wacht.
+ Officieel dedier MF en Zetor tractoren.

Teifoen Harevels 0548-372615
Zieuweet 0544361528BVs nenLV Ear togvopan

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

The new $

KAPSALON deÍn
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
4, tuinccmleg tuinonderhoud tuinide

3 tuinonderhoud tuinideeen tuinaanleg
»#58 tuinideeën tuinconleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



AEVENEMENTENAGENDA

11en12 Juni 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 Piot

14 augustus Kleintje koepel

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

28 augustus Emiraat Pastor Engelen. 10.00 uur feestelijk
viering In de kerk en aansluitend receptie in

hetparochiehuis.

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

3en 4 september Jong Nederland:Ouder Kamp

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

11 en 12 november Groot feestweekend ter ere vanhet 50-arig be-
staan van Jong Nederland Zieuwent, met
Verschillende activiteiten. (Informatie volgttzt)

|
19 november Open Podium

Een uitgebreid overzicht van ‘alle" evenementen en activiteiten kun je vinden
op: www.zieuwent.info
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VIEZE WOORDJES
Deze column wordt een dure. Het is
al half één in de nacht en de koelkast
heeft al een flinke aderlating mosten
doen. Er staat nog niets op papier,
behalve het voorgaande. Het nieuws
vormt geen aanleiding, de
komkommertijd wort andermaal in-
geluid met een apathische ether. Het
maakt ook eigenlijk niet uit wat we
schrijven, de meeste Zieuwentsen zijn
neergestreken aan het onontdekte
Gardameer, in het onvolprezen
Schwarzwald of op hetatijd verras-
sende Franse platteland. En wat heb-
ben we een enige camping. Wat bof-
ten we toch. Ieder zijn meug, zegt men
dan.
Woorden als ‘boffen’ en ‘meug’ stin-
ken. Ze zijn vies, ze moetenin bad of
liever nooit meer worden uitgesproken
of opgeschreven. Maar er zijn meer
woorden die ons de tenen doenkrom-
men enons de vingerkootjes alsbier-
worstjes doen verorberen. Zo vraagt
wel eens iemand of hij'een sjekje mag
bietsen’, ‘poen mag lenen omdat hij
geen pils kopen kan’, ‘hoeveel Uuro
iets kost en (God bewaar) ‘ofje broek-
hoest hebt. Herman Finkers spreekt
in dit kader over de drie o's: O 0 o!
Zulke lelijkheid komt niet alleen voor
in het gebied waar men hoog-
Haarlems praat. Je bent tegenwoor-
dig, zelfs in de Achterhoek, al een
accountmanager als je een telefoon:
tie op je werk moet beantwoorden,
een recruitment-executive als je op je
werk wel eens bij een sollicitatie zit en
een security-offcial alsje in een Volks-
wagen busje door de stad rijdt.
Functieomschrijvingen die meer oor-

geklapper dan begrip teweeg bren-
gen.
Nog meer onooglijk taalgebruik: het
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overmatig en vooral ongepast bezigen
van verkleinwoorden. Mag ik je 08-je7"
Je vriendin draagt geen Kousen meer
maar voetjes en heeft reupjes (wat zijn
dat?). Bij het horen van termenals
schoentjes, tappa-tjes en offertetjes
rijzen eenieder met een enigszins ge-
voelig gehoor (of een lage irritatie-
grens) de haren te berge. Alles stelt
blijkbaar zo weinig voor dathet wel
met een onbeduidende term beschre
ven kan worden. Ongelukje, poepje in
het broekie, katertje. Je komt toch ook
niet thuis na een zware matpartij met
de mededeling datje een paarklap-
Ies voor je kopje hebt gehad. Postnat-
aal depressietje, terroristisch aan-
slagje, kankertje, hoge bloeddrukje,
bekkeninstabilteitje, ontslagje... goed

zo, stelt niks voort
Eris nóg meer fout; alles

afzeiken, constant moelijk doen, lie-
ver in de contramine dan meewerken,
eigenwijsheid die zijn weerga niet kent,
gegeten en gedronken hebbenvoor
datje lieve meisje al dat moois uit de
keuken presenteert, vooroordelen in
het algemeen én specifiek (en daar
tussenin), manisch zijn maar niks met
de handjes kunnen, en ga zo maar
door, en ‘ga 0 maar door’ gebruiken.

En zoals je de gemiddelde
vijftigplusser de werking van een
computermuis aanleert: ‘met z'n gatje
op het matje, en met het muisje op
het kruisje’, doen wij de oogjes dicht
ende snaveltjes toe (gadverdamme).
De volgende morgen gaat de televi
sie aan: niets dan actualiteiten en
nieuwsuitzendingen. 's Avonds klagen
over komkommers en een dag later
is Londen Leiden in last

Toon & Johan



“HEBT U NAAST
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”

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

Tel. (0544) 37 71 13 + www:hypotheekshop.nl

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

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



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich

‘mee. Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en tum-key-
oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.
Oplossingen op maat, een praktische instelling en het nakomen van
afsprakenstaan hierbij aande basis. Vakwerk tot in de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 - 35 13 32.

x HOENDERBOOM
vak en mensen goed begrepen

Dorpstraat 27 7136 LE Zieuwent  www:hoenderboom.nl


