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Afscheid
Na drie dagen gezelligheid vind ik het
altijd moelijk om die laatste avondafscheidte nemen van 3 dagen non-stop
kermis. Dansen, drinken, kletsen en a-
chen met vrienden en bekenden omje
heen.
In etappes fietsten ook veel zieuwentse
feestgangers richting Lichtenvoorde om
daar vervolgens met het hele peloton
samen aan de bar te keuvelen en te

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

feesten. Voor menig zieuwentenaarwas
de tochtrichting de Keistad waarschijn-
lijk een tussenstop om vervolgens op
25 september deel te nemenaan de
finale in Zieuwentbijde koepel, kleintje
kermis!
Met de kermis nog in de benen ben ik
woensdagavond toch maar gauw weer
naar het Sourcy gegaan om de patat
van Toon en Luuk er weer af te sprin-
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ten. Het Sourcy bestaat nu 15 jaar! Voor
hen dus een reden om flink uitte pak-
ken; krantje, feestje, open dag, gratis
gebuik van zonnebank, sauna, korting
bij inschrijving. Ook Tenten in
Lichtenvoorde viert deze maand feest;
zij openden het nieuwe fitnesscentrum
in Lichtenvoorde. Ook hierkunje terecht
voor een rondleiding, laag inschrijfgeld,
gratis gebruik van zonnebank, sauna
Voor sommige mensen een reden om
afscheidte nemen vanhet Sourcy. Voor
mij zeker niet
Wie wel een paar weken geledenaf-
scheid nam van zijn voetbalcarrière was
mijn broer. Hijwerdflinkin het zonnetje
gezet.
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Gisteren hoorde ikuit betrouwbare bron
dathij alweer terugvan weggeweestis.
Trainer Bert ten Dolle vroeg John zijn
RKZVC-pakje weer aan te trekken.
Lange bedenktijd had hij niet nodig.
Tia. afscheidis moeilijk.
Huub Wopereis nam een aantal weken
terug afscheid van zin veilige plek on-
derde toren van Zieuwent. Hij ging mee
op ouderkamp georganiseerd door het

je. Ook Bennie Berendsen nam af-
scheid van zin functie als vice-voorzit-
ter van het kerkbestuur, daarom in dit
‘nummeren profielschets met Bennie.
Ikwens u veel leesplezier en wees niet
bang. PIOT neemt nog lang geenaf-
scheid; over6 weken zijn we er weer!

zn
De redactie (Wendy)
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INLEIDING
Jong Nederland (t Gilde) organiseert
sinds mensenheugenissen kampen
voor haar leden. De kinderen gaan
op Klein-Kamp (n weekend) of Groot-
Kamp {n week). Gedurende die da
gen wordt er gekampeerd en worden
allerlei activiteiten ontplooid. Om de
paar jaar organiseert‘ Gilde ook een
kamp voor de ouders van deze kin-
deren. Het zogenaamde Ouder-
Kamp. Kunnen de ouders ook eens
n keer meemaken hoe het is om op
kamp te gaan en wathun kinderen
zoal doen en beleven. Het leek de
redactie wel een [euk idee om ook
mee te gaanen verslag te doen. Huub
Wopereis was de gelukkige. Zonder
kinderen en tochop ouderkamp.

DE VOORBEREIDING
In mijn jeugd ben ik meerdere malen

op kamp geweest met t Gilde. Dusik
had wel enig idee wat me te wachten
zou staan, maar toch maar even ge-
vraagd watik allemaal mee moest
nemen. We vertrekken op zaterdag
om 10.00 uur en zijn op zondag om
16.00 uur terug. 1 Nachtje slapen en
veel zal het waarschijnlijk niet zijn
Wat schets mijn verbazing als ik de
lijst met kampbenodigdheden onder
ogen krijg: Luchtbed, slaapzak met
wollen deken (evt. kussen), pyjama,
handdoeken, washandjes, twee thee-
doeken, toiletbenodigdheden, extra
sokken, extra ondergoed, regen-
kleding, warme (wollen) trui, extra
bovenkleding, zwemspullen, sport-
kleding, stevige schoenen, laarzen,
zaklantaam, evt. een plastic wasbak,
diep bord, beker, mes, vork, lepel,
schaar, evt. leesboek. Géén radio en/
of videospelletjes s.v‚p. En dan komt
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natuurlijk de onvermijdelijke toevoe-
ging. "Alle benodigdheden dienen
duidelijk voorzien te zijn van een naam
of kenteken, bijv. leukoplast met naam
of initialen.” De eerste jeugd-
herinnering komt boven.

In het mij toegezonden begeleidend
schrijven stond nog wel een aparte
opmerking "Het noodzakelijke eten en
arinken regelen wij (Annie en Paulien).
Extra versnaperingen voor rond het

kampvuur" dient men zelf te verzor-
gen. Die laatste zin verdiende volgens
mij extra aandacht. Gelukkig hadden
de andere kampdeeinemers deze zin
ook goed gelezen. Bij vertrek was dit
namelijk het gespreksonderwerp en
iedereen had de nodige voorbereidin-
gen getroffen. Laterblijkt zelfs dat
een van de deelnemers op vrijdag
avond een extra camping-koelkast
heeft geplaatst bij de boerderij naast
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het kampterrein. Met een te kleine ca-
paciteit overigens.

DE START
Nadat alle bagage is afgegeven (en
per auto wordt vervoerd) vertrekken
22 ouders, de kampleiding en onder-
getekende per fiets richting
Doetinchem. Het kampterrein ligt in

de "Slangenburg”. Rode fel reflecte-
rende hesjes zorgen voor deveilig-

heid en een stevige wind in de rug
doetderest. Bij aankomst op het
kampterrein blijkt een groot deel van
het kamp reeds te zijn opgebouwd.
De toiletwagen, kooktent en verblijfs-
ruimte staan kantenklaar. Na koffie
en het opzetten van onze eigen
slaaptenten(6 deelnemers per tent
‚en de heren gescheiden vande da-
mes) volgt de eerste opdracht. Geen
kamp zonder vlaggenmast. Uit heta



Dames- en Herensalon
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Harmeveldsewog 12 - Zieuwent
T 0544 352391 4>-Openingstijden:

Dinsdag VP vrijdag: 8-30-1800 uur Zaterdag: 8.00 14.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
‘TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Garage
Kolkman VOF

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

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

Dorpstraat 302 Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

7136LL. Zieuwent

Telefoon: Fax
0544352320 0544



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Feestje
Organiseren?
Wij hebben leuke

ideeën
voor een gezellige

avond

GA 5EO) Es
De Power Plate genereert trillingen

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-CARE
center sourey



nabij gelegen bos wordt een stam
gehaald (die daarnog lag van het
afgelopen Groot-Kamp) en binnen
‚een mum van tijd (mede door enkele
ervaren "meiboombouwers") waait
onze vlag op 17 meter (hoogte.
Alleen het blikken bordje (een relikwie
uit mijn jeugdherinneringen) ont-
breekt. Het kamp is geopend en tijd
voor de volgende activiteit.

DE ACTIVITEITEN
Om de ouders te laten ervaren wat
hun kinderen zoal doen op een kamp
heeft de leiding gemeend ons op een
groot aantal activiteiten te moeten
trakteren. Het begint met het maken
van een feestmuts. Kratten vol met
repen gekleurd papier, vlistiften, wa-
terverf, penselen, lijm, hulpstukken
en wat je nog meer kunt bedenken
worden aangesleept. Mijn nichtje van

3 zou de dag van haar leven hebben.
Wat onhandig kijk ik om mij heen en
zie dat bijna iedereen zich vol over-
gave op deze creatieve uitdaging
stort. Al snel blijkt dat een nietmachine
het ideale gereedschap is om van
enkele stroken papier een mutsje te
maken. Het opschilderen en ver-
fraaien met crêpepapier laatik aan de
anderen over. Ik ben snel tevreden
met mijn resultaat. De feestmutsen
moeten worden voorzien van je eigen

naam voorlatergebruik. Ondanks het
fraaie weer, zie ik de bui al hangen.

De overige activiteiten gedurende het
weekend hebben een meer sportief
karakter. Een bloemlezing; "kranten-
slag’, trefbal, slagbal, wedstrijdje be-
schuit eten, geblindeerd paalrennen,
een brief schrijven aan jezeff (die door
de leiding over enkele jaren wordt ver-
stuurd), 'voorwerpen-bingo”, een wan-

PIOT Oktober2005 pags—_——_‘‘



deling naar het landgoed "De
Slangenburg”, en een fietstocht door
de prachtige omgeving met een be-
zoek aan de Abdij. Wat opvalt is dat
alle spelletjes met overtuiging en en-
thousiasme worden gespeeld. Het
kind in de volwassene komt boven-
drijven. Dat er plekke spelregels wor-
den aangepast en opzichtig wordt
vals gespeeld, komt de pret alleen
maar ten goede.

Het hoogtepunt van de activiteiten is
het kampvuur. Vanaf 20.00 uur wordt
het nabijgelegen bos ontdaan van
sprokkelhout. Hele boomstammen
gaan richting het midden van het
kampterrein en van 21.00 uur tot
03.30 uur brandt er een geweldig
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kampvuur. In een kring rondom het
vuur worden de meest wilde verha-
en, grappen en anekdotes verteld ter-
wijl de alcohol! rijkelijk vloeit. De voor
raad koud bier dreigt eventjes op te
raken, maar met een coladrinkende
kampleider en een autoritje naar een
nabij gelegen café is dat “probleem”
snel opgelost. Het beeld van deze
avond doet me denken aan het [aat-
ste plaatje uit de Asterix en Obelix
strips. Gelukkig zit de bard (of schrij.
ver) niet vastgebonden aan een
(kamp)paal. Wel voor 100 euro door
vonken aan brandviekken in mijn trui,
maar voor 1.000 euro schik. Moe
maar voldaan zoek ik om 03.30 uur
mijn tentje op. Dat mijn luchtbed half
leeg is boeit niet. Als een blok val ik



Zane
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
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Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)

Ziekenvervoer
Groepsvervoer (24 pers.bus)

Contracvervoer
FAM. G. MEULENVELD

uurlosewegt 7136 MC Zieuwent
vwzitax.nl info @zitax.nl

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 05-51741675
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

Q 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



in slaap. 4 Uur later worden we ge-
wekt door de kampleiding voorhet
ontbijt. Eerst maar eens koffie en
tandenpoetsen denk ik zelf.

DE HYGIËNE
Het Gilde blijkt sinds kont te beschik-
ken over een eigen toiletwagen. In
een hoek van het kampterrein staat
een degelijke gemakkelijk schoon te
‘houden "Cuppers-constructie" met
een aparte ruimte voor jongens en
meisjes. Het beeld uit mijn jeugd van
een "HUDO! blijkt achterhaald. Za-
ten wij vroeger op een vervaarlijke
‘houten stelling boven een open gat
(meteen groot risico van invallen),
tegenwoordig gaat men “normaal”
naar het toilet. Door het ontbreken
van riolering en stromend wateris er
nog wel een gat maar dezeis aan

het gezicht (en de neus) onttrokken.

Het ontbreken van stromend water
(en stroom) is natuurlijk wel behel-
pen. Op het kampterrein staat ons (en
ook de kinderen tijdens hun kamp)
alleen een waterpomp met grondwa-
ter ter beschikking. De kinderen gaan
midden in de week een dagje zwem-
men. Ik hebhet scheren en douchen
maar 'n keertje overgeslagen. Het
water voor het koken en de afwas
wordt overigens met melkbussen
aangevoerd en op gasbranders ver
hit.

HET ETEN
Al meer dan 30 jaar verzorgen Annie
Eekelder en Paulien Rouwhorst het

ten op de kampen voor de jeugd.
vormen de kookstaf en ook op dit
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ouderkamp zijn zij van de partij om
onste verzorgen. Sloten koffie, goed
belegde boterhammen (met een
dikke laag boter) en een (h)eerlijke
doch voedzame warme maaltijd (om
met de woorden van Heer Bommel
te spreken) op zaterdagavond vallen
ons ten deel. Eerst worden de soep-
balletjes verdeeld en daarna wordtde
Test van de soep opgediend. Sinds
lange tijd eet ik weer lekkere ge-
kookte aardappelen, met vette jus en
worsten boontjes die nietuit een gla-
zen potje komen. Onvervalste
"kampyoghurt” (yoghurt waarin de

suiker een dag de tijd krijgt om in te
trekken) maakt de maaltijd compleet
en geeft een voldaan gevoel.

Voor Annie en Paulien is dit hun laat-
ste kamp. Zij geven de kookstaf over
‚en dooraan jeugdige opvolgers

Kampen van tegenwoordig zijn naar
hun beleving anders dan die van
vroeger. Langzaam maar zeker be-
gonnen ze zich te vervreemden van
nieuwe inzichten en veranderend
beleid. Ik kon me overigens tijdens
dit weekend niet onttrekkenaan het
idee, dat ze ondanks dit gegeven
moeite hadden met het stoppen. Be-
dankt voor al julie goede zorgen.

DE KAMPLEIDING
23 Volwassenen gaaneen weekendje
op kamp met natuurlijk als hoofddoel
om er een gezellige boel van te ma-
ken. De kampleiding zorgt voor de
organisatie en een programma, maar
is heel subtiel ook op de achtergrond
aanwezig om alles in goede banen
te leiden. De rode hesjes tijdens het
fietsen zijn al benoemd, maar hetis
ook de kampleiding die ervoor waakt



dat het kampvuur niet te groot wordt
en voor het slapen gaanis gedoofd.
Diezelfde kampleiding loopt op tijd
rond met zonnebrandolie en geeft ad-
viezen om kale hoofdente bedekken
met een petje. Zonder hen had ik
waarschijnlijk weer eenaantal dagen
met een verbrand hoofd rond gelo-
pen.

HET EINDE
Op zondagmiddag om 13.00 uur
wordt het kamp opgebroken, alles in-
gepakt en het veld ontdaan van
zwerfvuil en de asresten van het
kampvuur. Het laatste koude bier
wordt opgedronken en de terugreis
aanvaart. Voor de feestelijkheid mo-
gen wij onze zelfgemaakte mutsen
opzetten. Ik geef mijn muts aan een
ouder die later op het kamp is geko-
men en die activiteit heeft gemist
Een petje tegen de zon lijkt mij pret-
tiger en verstandiger. Met een straffe
tegenwind fietsen we richting huis.
Net voor Zieuwentontdekken wild
juichende en zwaaiende kinderen dat
hun ouders bijna weer thuis zijn. Even

zonder elkaaris leuk maar het moet
niet te lang duren.

EEN TERUGBLIK
Al met al een geweldig weekend. Het
prachtige zonnige weerspeelt natuur-
lijk een rol (tijdens het vorige ouder-
kamp heeft het 2 dagen geregend
maar ook toen heeft men zich kostelj vermaakt), maar het leuke is de
ongedwongen prettige sfeer. Je doet
dingen die je normaliter niet zou doen
en ik heb mensen op een andere
manier in een andere omgeving Ie-
ren kennen.

Na een gezamenlijk afsluitend bier-
ie ophet terras van Jan-Willem wordt
het ijd voor een lekkere verfrissende
douche en een goede nachtrust. Ik
ben 2 dagen in een andere wereld
geweestals in

een roes en een droom
‚en heb sinds lange tijd geen seconde
aan het werk gedacht. Morgenvroeg
word ik weer gewekt. Niet door kin-
deren, maar wel door een wekker. Te-
rug naar mijn werkelijkheid.

De redactie (Huub Wopereis)
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‘Een

drukte

van

belan:

Op zaterdag 3 september was het
een drukte van belang in het Sourcy
Center. Het zag er zwart van de kin-
deren. Wat was er toch aan de hand?
De volleybalvereniging TOHP uit
Zieuwent bestond die dag 40 jaar. Ter
gelegenheid vandit heugelijke feit,
werd er die morgen een volleybal-
toernooi gehouden in het Sourcy.

Door de volleybalvereniging TOHP
waren teamsuitgenodigd om hier aan
mee te doen. Deze teams kwamen
uit Harreveld (KSH), Vragender
(KSV), Mariënvelde (Marvo)-en
Zieuwent. In totaal deden er ongeveer
130 kinderen mee die morgen. Er
werd op verschillende niveau's ge-
speeld: circulatie volleybal niveau 3,
4 en 5, jeugd-C en jeugd-B.
Voorde meeste kinderen wasdît het
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ohp aar
eerste toernooi weerna de vakantie
dus iedereen had er enorm zin in, Er
werd op alle niveau's link gestreden
om te winnen, en er werd ook fink
aangemoedigd door hetpubliek. Een
heel aantal mensen was komen kij.
ken. Mooi was het om te zien hoe
zelfs de allerkleinsten fanatiek met
het spel bezig waren. Het enthou-
siasme waserg groot die morgen.
Om 11. 45 uur was de prijsuitreiking.
Alle kinderen die deze morgen heb-
ben meegedaan kregen een pakje
drinken. En ook kreeg iedereen een
mooie medaille in de vorm van een
beker met achterop de letters TOHP
gegraveerd als aandenken aan dit 40
jarig bestaan.

Wij willen dan ook met name het
Sourcy bedanken voor de gastv:
heid, en ook alle mensen die deze
morgen hebben geholpen dit toernooi
te laten slagên.
Het waseen grandioos toernooi waar
we met veel plezierop kunnen terug-
kijken.

Jubileumcommissie TOHP.



U kunt bij ons terecht voor een professioneel
maar vooral persoonlijk advies.

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

Bekken ASSURANTIËN
Werenfriedstraat9 * 7136 LZ Zieuwent

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

J. WAENINK 5 Winters Hen
SCHILDERS- on BEHANGERSBEDRIJF

sehikderwerk: onderhoud Azverbouw 7ei úTe deekiijGn WERENFRIEDSTRAAT 7“cbl ZEUWENTbijzonde begazing Te ENETevens verkoop aan hui:

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

DOMHOF & WESTFLEISCH By
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448

| Fax0544-377449
Denn. Schwein soll man haben,
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8888888



Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB
Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

ZIEUWENT
BORCULO

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

RANSPORTBEDRS  KRABBENBORG EA:
STURGOEDRENNO: Tel. 0544-351215

Fax 0544-352065
KIPPERVTRVOER

AVIA ZieuwentaWISTU
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.

WPTPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunter terecht voor:
ma. Un rz 8,00 20.00 uur = postzegel, briefkaarten

en
adreswiegingskaarten

Ee EE het ophalen van brieven en pakkettenEM = het afgoven van briefpost binnen en buitenland
zondag: SHOP gestoten het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

strippenkaarten, olefoonkaaren en boncadezu
eintormatiebrochures.
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Lekker een weekje varen.

Na een aantal jaren te hebben rond-
gevaren in Friesland leekhetons een
goed idee om dit jaar eens een boot
te hurenin het westen. Verandering
van spijs en zo. Na wat speurwerk
op intemet kwamenwe terechtbijfima Hatenboer te Nieuwegein. Een
ideaal startpunt voor tochten over de
Vecht, Loosdrechtse plassen,
Vinkeveense plassen, het IJ en mis"
schien zelfs wel over de Amstel. De
eerste week van de bouwvak moest
het gebeuren. Wij ogen op zaterdag-
morgen goedgemutst richting
Nieuwegein. Aldaar aangekomen lag
de Derby 39 uitnodigend glimmend
in de zon op ons te wachten. Het eer-
ste wat opviel wasdat op de stuurs-
tand de snelheidsmeter en diepte.
meter ontbraken, terwijl deze opties
toch volgensde folder aanwezig dien:
den te zijn. Gelijk maar even vragen
aan de instrukteur, die inmiddels ook
aan boord gekomen was. 'Ja, die
meters hè, die maken de mensen
maar steeds kapot. We hebbenze er
maaraf gesloopt, want telkens weer
repareren is te duur! Vreemd ant-
woord. Hoe kun je meters kapot ma-
ken? Maar goed, we besloten onze

Lekker een weekje varen

vakantie er maarniet door te laten
‘bederven. Volgens de instrukteur was
het zowiezo overal diep genoeg en
de snelheid kon je simpelweg afle-
zen aan het toerental, want een
toerenteller was er wel. 1000 toeren
is ongeveer 10 km/u, 2500 is onge-
veer 20 km/uur, en harder mag je niet.
OK. De bootwerd uitgelegd, gestart,
boeg en hekschroef getest, en we
mochten weg. Even was er een
vreemd ratelend geluid te horen,
maar nadat de motoreven werd af.
gezet, en weer gestart, leek er geen
vuilije aan de lucht. Instrukteur van
boord, trossen los, en het
Merwedekanaal op. Na 100 meter
reeds de eerste brug. Gas eraf, boot
in het midden van het kanaal hou-
den met boeg en hekschroef totdat
de brug opend, en dan weergas erop.
Zittend achter de stuurstand op het
achterdek ruik ik plots een apart
luchtje. Het lijkt op de stank die ook
wel eens vrijkomt als een stoffige
oude electromotor wordt gestart. Zou
datvan de hekschroefaf komen? Tijd
om er over na te denken hebik niet,
de volgende brug is in aantocht. Als
we die brug hebben gehad, komt
David aan deken verteld dat het be-
neden 'meurt. Toch maar even naar
‘de kant. Verderop krijgen we een
sluis, en daar moeten we toch op
wachten. Trossen vast, motor uit, en
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op zoek naar de bron van de stank.
Als ik de motorkap lostrek, komt me
een dikke rookwolk tegemoed. Ai ai
aí, dat is foute boel. Ik zie gelukkig
geen vlammen, maar dat scheelde
niet veel. De startmotor blijkt na het
starten niet losgekomen te zijn, maar
bleef meedraaien met de motor, met
als gevolg dat hij oververhit raakte,
en volledig is gesmolten. Stukken
aluminium hangen als lange drellen
naar beneden. Na 10 minuten varen
is het al over en uit met de pret.
Gelukkig blijkt Hatenboer niet voor
een gat gevangen. Ze slepen ons te-
Tug naar de haven, alwaar we een
vervangende boot aangeboden krij.
gen. Deze moet nogwel even sne!
worden schoongemaakt, maar goed,
drie uur later zijn we dan opnieuw op
weg,2 flessen wijn voor de schrik rij
ker. De nieuwe boot heeft ook geen
meters, en bovendien heeft de gas:
hendel de onhebbelijke gewoonte niet
goed in zijn neutrale stand te sprin-
gen. Je gaat of vooruit, of achteruit,
sti liggen is er niet bij. Lastig als je
voor een brug moet wachten. Maar
misschien zijn wij ook gewoon wat
onhandig, en wordt het nog beter. Een
uurtje later zijn we de sluis dooren
draaien bakboord uit het Amsterdam-
Rijnkanaal op. Het doel voor vandaag
is Maarssen, Daarvoor moeten we10
km over het kanaal. Het alternatief,
door Utrecht, blijkt met deze boot niet
te kunnen, we zijn met onze 3,5 me-
ter te hoog. Gas erop dan maar, op
‘het kanaal is het guur weer, eneris
weinig te zien. Als de motor 2500t0e-
ren draait, horen we weereen vreemd
geluid. Alsof iemand een emmer vol
knikkers leeg kiepertonderinhet sta-
len schip. Verdorie. Dat lijkt wel een
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kapot lager. We beginnen serieus te
twijfelen aan de kwaliteit van de sche-
pen van Hatenboer. Onder de 2000
toeren is het geluid weg, en we be-
sluiten dan maar niet sneller dan dat
te varen deze week
Na 10 km kunnen we onder de
Opburenbrug door de Vecht op, en
hier wordt ons duidelijk waarom op
onze vorige boot de cabriobeugel eraf
gesloopt was, en ook ankerlicht en
antenne ontbraken. De brug heeft
een doorvaarthoogte van 3,75 m, en
iedereen die de Vecht op wil, en dat
zijn alle pleziervaarders, moeten hier
onderdoor. Onze boot heeft 25 cm
over, het gaat net. Aan de andere
zijde vande brug veranderd het land-
schap van troosteloos industriege-
bied langshet Amsterdam-Rijnkanaal
in adembenemend prachtige natuur
langs de Vecht. Stapvoets varen we
door naar Maarssen, alwaar een
einde komt aan de tocht van de eer.
ste dag. Hetis acht uur geworden,
‚en de brugwachterzijn vertrokken.
We varen het schip naar de kant, ste-
ken wat overmaatse haringen in de
oever, en knopen de boot vast voor
de nacht.
De volgende dag begint methet leeg-
pompen van de bilge, zoals een goed
schipper betaamt. S’nachts
kondenseert waterdamptegen de
koude scheepshuid, en loopt naar
onderen in het schip, de bilge ge-

naamd, en dat water moeterelke d:
uit. Nu blijkt echter dat bilgepomp niet
werkt. Als ik de schakelaar omgooi,
hoorik geen pomp, en ookis er
rondomhet schip nergens uit-
stromend water te zien. Inspectie in
het ruim leert dat het ook niet echt
nodig is, zoveel water staat er niet
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in. Als het deze week niet erger wordt,
kunnen we gemakkelijk zonder pomp
toe. We vertrekken ats de brug-
wachter arriveert, en varen over de
Vecht doorMaarssen; langs univer-
siteit Nijenrode, door Breukelen.
Prachtige omgeving, Schitterende
landhuizen, kastelen zelfs en thee-
huisjes. Die avond overnachten we
in een haven in de Loosdrechtse
Plassen. Het doel voor de volgende
dag is Muiden. Dan kunnen we dins:
dag in Amsterdam zijn. Helaas blijkt
Muiden maandagmiddag vol te iig:
gen. Nergens een stekje te vinden.
Ja, in de verenigingshaven is nog
plek zat, maar als we daar heen vaTen komt een driftig oud mannetje de
steiger opgerend om ons medetedelen dat de haven alleon voor Ie-den is. Aan huurboten hebben ze
kennelijk een broertje dood. Ik vraag
nog wat het lidmaatschap per dag
kost, maar ook dathelpt niet. Ver-
derop adviseert een havenmeester
ons om naar Marina Muiderzand of
Almere te varen. Daarzouden we
gemakkelijk een ligplaats moeten
kunnen vinden. Het lijkt mij niets, met
deze krakkemikkige boot het
Ijsselmeer (of eigenlijk het
Muiderzand) op varen, maarhetis te
laat om nog terug te varen. We be-
sluiten het erop te wagen. Het
Muiderzand is getuige de waterkaart
slechts hooguit 1,9 meter diep, bui-
ten de vaargeul zelfs slechts 1 me-
ter, dus als er wat gebeurd kunnen
we het schip altijd aan de grond la-
ten lopen. De knikkers rollen opnieuw
de bootin, als we vol gas geven. We
kunnenniet anders, wanter staat eon
fínke deining, en we moeten tegen
dewind in. Gelukkig bereiken we de

Marina zonder verdere problemen, en
‘bovendien is er inderdaad een plekje
voor ons. We schamen ons wel een
beetje. Met onze aftandse schuit,
slecht in de verf, tussen al die ton-
nen kostende zeiljachten.
De volgende dag zetten we koers
naar Amsterdam, met als doel de
Sixhaven, aan de noordzijde van het
IJ, achterhet Centraal Station. Na
een voorspoedige reis over het IJ-
meer blijkt de haven vol, althans, dat
denken we. Toch staat de haven-
meester naar ons te wenken. We
mogen er toch in, Niet in een box,
maar er dwars achter langs. De vier
schepen in de boxen naast ons hoe-
ven kennelijk niet weg. Als we vast
liggen blijkt dat we niet de laatste zijn.
De haven wordt door de havenmees-
ter vakkundig stampvol gepakt. Na
eenuur is er werkelijk geen plekje vrij
water meer te zien. We besluiten de
rest van de dag te gebruiken om
Amsterdam in te gaan.
Woensdag varen we terug inderich-
ting van Nieuwegein. De boot moet
vrijdag worden ingeleverd, en we wil-
len nog naarde Vinkeveense plas-
sen. Eerst een stuk Amsterdam-Rijn-
kanaal, en bij Nigtevecht de Vecht
weerop. Het plan is om dan bij Mijn:
den de Nieuwe Wetering op te varen
waarna we via de Angstel de Plas-
sen bereiken. Dit blijkt echter niet
mogelijk. De brug in Mijnden iste laag
en te smal (wie las ookal weer de
kaart?). We moeten of terug naar
Nigtevecht, of door naar Breukelen.
Omdathet weer slechter wordt, be-
sluiten we door te varen naar
Breukelen, en daar leggen we mid-
den in het stadje aan. De regen komt
inmiddels met bakken naarbeneden.
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S'Avonds gaan we lekker eten in het stadje, en
‘daama genieten op de boot van de mooie avond
Om negen uur vraagt Paula, die beneden ligt te le-
zen, of we soms naast een afwatergootje liggen. Ze
hoort water lopen. Ik verwacht dat er water van het
dek af naar beneden loopt, en op het zwemmers-
platform plensd, want een gootje Ís niet te zien. Het
dek is echter droog. Toch is er duidelijk sijpelend
water te horen. Als we het achterste bed afhalen,
‚ende onderliggende ruimte inspecteren, BLIJKT DE
BOOT LEK!Er looptwater langsde roerkoning naar
binnen! Dit doet de deur dicht. Nu is het toch tjd om
Hatenboer op te bellen, ondanks het late tijdstip.
Met Jan’. ‘Hallo, wij zijn met een van Uw boten on-
derweg, en nu Iekt er water naarbinnen! Veel?’
Tamelijk veel ja, het druppelt niet, het stroomt. "Kunt
U het water metde bilgepomp wegpompen, dan kom
ik morgen wel even kijken.’ "Sorry, maar die pomp
doet het niet. "Oei, dan kom ik gelijk maar even.’
Na een angstig half uur, waarin we er gelukkig ach-
ter komen dat als wehet roer in een bepaalde stand
zetten, het lek zich dicht, verschijnt de monteur met
een waterpomp. Hij ijkt in tegenstelling tot ons, niet
erg ongerust. Ik kijk wel even. Gaan jullie maar rus-
tig op het achterdek zitten met een biertje, tej ik
het water er uit pomp.’ Een half uur later is de klus
geklaard, en heeft hij ook de bilgepomp weer aan
de praat. 'Draadje losgeschoten, kan gebeuren. De
roerkoning krijg ik alleen niet meer goed vast, want
‘de bouten zijn dol. Maar op dit moment zit de zaak
dicht, jullie hoeven je verder geen zorgen te ma-
ken. Ga maar rustig stapen.' Ja ja, hij kan me nog
meer vertellen. Die nacht slapen we met zijn allen
een hazenslaapje, en de volgende dag wordt beslo-
ten de vakantie maaraf te breken. Donderdag rond
de middag meren we aan in de thuishaven, een dag
te vroeg. Als pleister op de wonde hoeven we de
verbruikte diesel niet te betalen, en krijgen we bo-
vendien alweer twee flessenwijn. Maar duidelijk is
datdit de laatste keer was dat wi bij Hatenboer een
boot huurden. Volgende keer maar gewoon weer
naar ons vertrouwde adres in Friesland.

Johnny Cuppers.
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KLUSSERVICE

vakman voor
alle klussen

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

UEFI

Rabobank

De leukste winkelin de buurt!

Zieuwent
Dorpsstraat 31

Tel. 0544 - 351259

f
5

BESebrn VOE

Tevens winkelverkoop

Josen Tineke Beening
Voor al uw Reklame- en Schilderwerk

Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46



WESS ELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

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

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

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding)

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat & Postbus 86
Telef 0544-375007 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: waw. wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Lekkerste eten:

Favoriete sportman:

„irerelscners profisischetselschets profielschets

oleh

Formule 1. Het mooist is dat ze goed op
elkaar knallen

Boksen, likt nergens op

Military in Boekelo, jaren lang trouw
bezocht

Noorse zalm metzalmsaus

Geen idee

Welk TV- programma moet onmiddelijk van de buis?

BNN, grote onzin
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Beste boek! schrijver: Jaren geleden was Arendsoog mijn
favoriet. Nu lees ik graagGrolse Wind,
verhalen en anekdotes van Jan Groot
Severt.

u Pr,
®

Mooiste film Na‚ElinBtones en Swieberije.

Politieke kleur:

Muziek{van de Jan Ottink- Band

a)
Beste Nederlandstalige lie

Meest afschuwelijke cadeau datje ooit kreeg:
Nog nooitover nagedacht

„Een paar schoerien, maat 43die te kleinws
Omscholen tot: en ‘mooi potje jagen"

Favoriete vervoermiddel: Mijn auto NV

Tent opzetten in: Géén tent, dus nergens!

Ben je wel eens aangehouden door de politie?

Ja, meerdere malen. O.a. het niet stoppen
voor de stopstreep werd niët gewaardeerd!
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dE
Hekel aafCJ. zeggen wat ze denken!

€
Ui bod to heen, Nieuwe haring met uitjes

Wagt gebod erover: Rondreizen door Canada.

9
\

Wat denke als je in de spiegel kijkt:
"Ik had nog wel 25 jaar jonger mogen
lijken"!

Welke zin of welk woord gebruik je te veel

Geen idee

Wie zou je nog willen ontmoeten:
De voorzitter van de tweede kamer, Hr.
Weisglas.Met hem zou ik graag willen
kletsen!

Wat zou je geen tweedekeer doen

Op dezelfde plek vakantie vieren. Wa'k
gezienheb, heb 'k gezien!

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Rustig, handig, recht door zee.

De redaktie (Elles).
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50-jarig bestaan
Jong Nederland ‘t Gilde.

die personen die nu niet meer in
Zieuwent wonen. Op die manier kun

nen wij met zoveel mogelijk Gilde liet-
Op 12 November viert Stichting Jong

hebbers onder het genot van eenNederland- Zieuwent haar 50-jarig
hapje en een drankje de afgelopen

bestaan 9 750 jaar doornemen!
Samen met leiding, oud-leiding, be-

Opgave is mogelijk via de Mail:
stuur en oud-bestuursleden willen we

info@jongnederland-zieuwent.nl of
dit feest vieren.

via de telefoon: 0544-351289
Velen hebben zich al opgegeven voor

Ook zijn we op zoek naar oud mate-de feestavond. Toch zijn er een aan-
riaal, daarbij kunt u denken aan fo-

tal mensen waar we nog niets van
to's, dia ‚ oude lidmaatschaps-gehoord hebben. Kent U iemand
kaarten en folders. Als u iets heeft

waarvan U denkt “Die moetnaar dat
waarvanu denkt dat we dat kunnen

feest toe!” geefdit bericht dan door
gebruiken, laat het ons danook we-

aan die persoon! Dit geldt zeker voor
ten via bovenstaand mailadres of te-

lefoonnummer.

Met vriendelijke groet: Jong Neder-

land Zieuwent
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* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheden”
* ijzerwaren &

reedschappenge B PP:
Welkoop Zieuwent

* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
: 7106 LR Zieuwent

* werkkleding & schoeisel Telefoon; 0542 351921

Bloemsierkunst „ERNA®
Open: Di.Vm Vri. 9.00-12:30 uur + 13.30-18.00 uur

Za 9.00- 16.00 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372

AsbeSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEU NE‚NT

OS544 é



ol Biekenveruser
Particuliere Biekenueruser

Graepaueruoer

OEIOfS PomeseeemeGe Trachaase
Ziouwertsewag 67=71361B ZIEUWENT Erelauaieue Trouwaats't

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto’s3” eNZi &2%, u

= „4 bgg. 61601

SIE NN Waalderweg 12a

2e A A (&
voor AL Uw: Sportschoenen 3aSportkledingSportartikelen

PEN Schoenen en Sporthuisf TEN BRAS
zE

ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457
SG] ‚ Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings 6Yonex - Lotto - Dunlop &Hummel - Masita - Viking



De momenten v/d pupillen

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG.

DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL
MOOISTE MOMENT.

MANNEN 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

03-09-2005
RKZVC F3 VIODF8
1-3
Bjo Doppen
Bjo Doppen
Dat Bjom scoorde en alle spelers vlogen hem
om de nek Ja het oorste compatitiedoelpunt. Echt
goed jongens. Gazo door.
Jeroen Jansen, Mout en Wierd

03-09-2005
Varsseveld E6 BKZVC E2
10-2
Dat vinden we vandaag niet zo belangrijk.
Van de tegenstander,
Het begin van de competit
taat,

Stephan, die had de shirts vergeten, maar wist
in Varsseveld nog wat te regelen.

En Diede was le

10-09-2005
AKZVC E2— Terborg E3
4-3
Melvin (2x), Diede en Reinout
De geweldige volley van Melvin
De 4-8 van Diede.
Melvin,
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“IK BEN CHANTAL HULSHOF EN BEN 10

GS JAAR. IK WOONOP DE STEEGE 27. IK
ZZ HEB 4 ZUSJE EN ZIT IN GROEP TA. MIJN
HOBBY'S ZIJN KUUTSELEN, VOLLENBAL-

ZEN EN TENNIS.

„LEUKSTE VAK OP SCHOOL:

z REKENENä“TK HOU NIET VAN:

ES PESTEN

FF

VOOR:
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IK BEN CARLEEN DOPPEN EN BEN 10
JAAR. IK WOON AAN DE DORPSSTRAAT

22B EN ZIT IN GROEP 7. IK HEB f BROER

RIK.

LEUKSTE MUZIEK:

ANOUK

LEKKERSTE ETEN:

CHINEES

FAVORIETE SPORT:

PAARDRIJDEN

LEUKSTE VAK OP SCHOOL:

REKENEN

IK HOU NIET VAN

RUZIEGE



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens derustof na de wedstrijd
bentu van harte welkom in de
kantine van

ENenRSEESSEEEesSn GEBROEDERS
OUD-HOLLANDSE SPELEN

1

kEE Spieker

Biclonen]ETT KNIK ERI
ONDERHOUD

Kom vrijblijvend informeren

ss Bongers

UESz00N (0544) 48 29 84
KOSTEN (06) 29 31 62 31



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

Wij verzorgena uw loon- en grondwerkzaarnheden, bestrating en sOopwetk
Gespecialiseerd op hef gebied van Kauwverzorgingsboxen,
gereedschappen en veescheermachings
Slijpen van messen torwij u wacht
Officieel deoler MF on Zetor tractoren

Tito Harris 0526-3724 15
Zeer (644 351520BVs senVer nogwszan

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

DORPSSTRAAT 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruuloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



nncdIK BEN MARK NIJHUIS, EN WOON AAN
ES DE DORPSSTRAAT. IK HEB 1 ZUSJE EN DIE

ZZZ ZIT IN GROEP 7 OP DE LUDGERUSSCHOOL

eN IK ZIT IN GROEP &. MIJN HOBBS
ZE5ZIJN PRUTSEN, TREKKER RIJDEN EN

SD KOELEN VERZORGEN.

E
PIOT

ED LEUKSTE MUZIEK:

ES JOVINK EN DE VOEDERBIETELS.

3
ES LEAKERSTE ETEN:

ta AARDAPPELS MET EEN BEETJE MOOT-

ZZ MUSKAAT EROP, WAT SALADE EN

EZ PPENPOTEN.

=B FAV Ig
As

FAVORIETE SPOR!

_——”—_..,.

4
2

*IKBEN PIM DONDERWINKEL, IK WOON

IN ZIEUWENT AAN DE DORPSSTRAAT 6.
IK HEB 1 BROER EN 1 ZUS; LUUK EN

RENSKE. IKZIT IN GROEP & EN HOU VEEL

VAN SPORT.

LEUKSTE MUZIEK:

SCHUTTERIJ

LEKKERSTE ETEN:

ANDIJVIE MET SPEK

FAVORIETE SPORT:

VOETBAL

LEUKSTE VAK OP SCHOOL

zip

IK HOU NIET VAN

PESTEN, RUZIE EN VERLIEZEN
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Extra vitamines

(HV

HOENDERBOOM/

PACELLI

NIEUWS

ë

DeRis weer in de maand en dat be-
tekent naast extra vitamines, lever-
traan en andere pilletjes dat de
‘handbalsport ook weer tot leven komt
na een pauze van enkele maanden.
De voorbereidingen hiertoe zijn direct
na de schoolvakanties alweer gestart
maar het echte werk, de competitie,
begint in het weekend van 24 en 25
september. Weliswaar spelen in dit
eerste competitieweekend alleen
maarde dames 2 en 3. In het daarop
volgend weekend wordende eerste
thuiswedstrijden in het Sourcy Center
gespeeld, voor zowel senioren als
jeugd.

De voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen van dames-1 zijn ook direct
na de schoolvakanties gestart. Daan
Jolink, voorhet 13de seizoen trainer!
coach, wasal op de hoogte dat de
selectie link verjongd zou worden. Na
een fraaie 4de plaats in het afgelopen
seizoen was al bekend datIe Everink
een stapje terug zou doen en dat
Sharon Beening voor een half jaar
stage ging lopenvoor haar studie in
Spanje. Ook Angela Rouwenhorst zou
nog niet van de parti zijn in verband
met haar zwangerschap, eind oktober
begin november hoopt ze te beval-
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len van een jonge zoonof dochter.
Daamaast kreeg Daan het nieuwste
horen dat Anke Houben ook in ver-
wachting is en het hele seizoen gaat
genieten van haar zwangerschap.

Vier gewaardeerde krachten binnen
de selectie die dus niet van de partij
zijn, hierdoor krijgt de jeugd volop de
kans een plaats te veroveren in de
selectie.
Naast Kim Beening en Ilona Schrij-
vers, die het afgelopen seizoen alre-
gelmatig werden ingezet door Daan
Jolink, zijn nu ook Nanet Kl Holken-
borg, terug van een enke! blessure,
Leonie Segers, Martine Knippenborg,
Stephanie KI. Holkenborg en Marlot
Hanselman toegevoegd aan de selec
te
De totale selectie bestaat hansuit 13
speelsters met een gemiddelde leef-
tijd van 19.2 jaar enis een

mix

van
oud en jeugd. Janneke
Haumerssen(21), Kim Beening(17),
Lisette Ponds(27), Janneke
Wessels(29), Leonie Segers(15),
Nanet KI. Holkenborg(19), Martine
Knippenborg(16), Ilona Schrijvers(17),
Marlot Hanselman(16), Marloes
Wensink(29), Maaike Wensink(27) en
Stephanie KI. Holkenborg(17)

In de voorbereidingswedstrijden naar
het nieuwe seizoen toe hebben de
dames laten zien het niveau in de
Regioklasse aante kunnen. De wed-
strijden tegen WHC uit Hengevelde en
BWOuit Oldenzaal werden winnend



afgesloten. Daan Jolink zal bij toerbeurt de nieuwelin-
gen gaan inzettenin de competitie om zodoende over-
belasting tegen te gaan en ze daar waar nodig tegen
zichzelf in bescherming te nemen.
In de komende oefenwedstrijden tegen Swift
Arnhem(Regioklasse), Stormvogels Haaksbergen

(Hoofdklasse), UDSV-2 Utrecht, DSVD Deurningen
(Hoofdklasse), Bentelo(Hoofdklasse), Nieuw Heeten
(Hoofdklasse) en EHC Enschede (afdelingsklasse) zal
blijken hoe het met de selectie gesteld is. De eerste
oefenwedstrijden hebben laten zien dat er veel poten-

tie aanwezig is om er een mooi seizoen van te maken.

KOPIE INLEVEREN PIOT 26 Oktober

Î

|| 20 oktober Buurtvereniging Hoenderboom Dropping

21/22 oktober Stichting Fratsen Timmerdorp

11/12 november Jong Nederland Groot feestweekend
ter ere van het 50jarig bestaan van
Jong Nederland Zieuwent met verschi
lende activiteiten.

19 november Stichting Fratsen Open Podium : aan-
vang 20.00 uur in het parochiehuis.

16 december Buurtvereniging  Hoenderboom
Kerstbingo (in het parochiehuis)

1 januari 2008 Stichting Fratsen Nieuwjaarsgala

Eenuitgebreidoverzicht van ale" evenementen en acteitenkun je den op:
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BOL
In de tijd dat de o zo teer beminde
minirokjes worden opgeborgen om
te worden vervangen door bont-
laarsjes, dikke broeken en andere
warme kledij; als de middenstand
zijn eigen debielheidsrecord verbe-
terd door dit jaar de pepernoten al
in september tevoorschijn te tove-
ren; en wanneer het dahliageweld in
Lichtenvoorde eindelijk tot rust is
gekomen, komt Zieuwent met het
slagroomtoefje op de feestzomer-
taart: kleintje kermis!" (een Kei van
een naam).
Het 60-jarig jubileum van de feest-
commissie werd gevierd middels
een op voorhand in mysterieuze ne-
velen gehulde éxtra kermis. Deui-
terst geraffineerde website van de
fo-zieuwent maakte vooraf alleen
nog maar gewag van de Kellogg's
KinderTruuk, een heus spektakel
zoals later blijken zou. Ook aan een
rommelmarkt was gedacht en voor

dewat ouderen een springkussen.
Over de website van de fc-zieuwent
gesproken. Hier wordt werkelijk een
keur aan informatie aangeboden.
Wist u bijvoorbeeld dat er op 9, 10
en 11 juni 2012 kermis is in
Zieuwent? Enorm handig als je voor
onbepaalde tijd naar Australië wilt

emigreren en je nog niet precies
weet op welke dag je terug wilt ko-
men, maar wél graag met de kermis
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rekening houdt. Wij hebben in ieder

geval alvast een dagkaart voor de
cakewalk gereserveerd vooronze
kleinkinderen. Reken maardat het
begin juni dringen wordt op het vlieg-
veld van Sydney.
Wat staatje wel niet te wachten als
je na zo’n lange tijd terugkeert in de
‘heimat? Wij hebben voor u in de gla-
zen bol gekeken en zagen met lede
ogen aan wat de kermistoekomst
voor ons in petto heeft. Een pils
(fout!) is anno 2012 enkel nog te
verkrijgen voorde lieve somma van
+10,-. Voorts mag er buiten niet meer
gerookt worden en zullen de ver-
stokten onder ons zich in hun eigen
huis moeten verschansen voorde
geneugten van hun rokertje (ook:
fout!). Het kabinetis dan, onder lei-
ding van Sharon Dijksma (hè hè,
lekker hoor), compleet doorgeslagen
in haar beleid omdatde kilometer
heffing nu ook voor een meter bier
geldt. Autobots- en boksgigant J.

Hachmang en dochters zijn metiets
minder scheve petten op weer terug-
gekeerd tussen de attracties. En de
harmonie speelt haar oude ver-
trouwde melodieën nog louter op
elektriek versterkte gitaren. Trou-
wens de Kellogg's KinderTruuk is
tegen die tijd total loss gereden
Aldus de bol.



“HEBT U NAAST ZaDE LAAGSTE RENTE,
NOG EEN ANDER

VERZOEK?”

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

Tel. (0544) 37 71 13 « vww.hypotheekshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL
knip- en naailessen
patroontekenen

— opleiding van modinette t/m lerares

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



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich

mee. Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en tumn-key-

oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.

Oplossingen op maat, een praktische instelling en het nakomen van

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

aannemersbedrijf

HOENDERBOOM
[vak en mensen goed b«

Dorpsstraat 27 7136 1E Zieuwent vw.hoenderboom.nl


