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Hulde aan de jubilaris.
Het jaar 2005 staatin het teken van
de verschillende jubilerende vereni-
gingen. Volgens mij ging het om het

60 jarig jubileum van RKZVC, het 40
jarig jubileum van volleybal-
vereniging TOHP,het 50jarig be-
staan van Jong Nederland (t Gilde)
en/het60 jarig jubileum van de Feest-
commissie
Metal die verenigingen had ik we iets.

—efIn mijn jeugd was ik een voetballer-
ie, niet sterk aan de bal, niet erg fa

k, niet uitblinkend, maar wel veel
gewonnen. Kon ook niet anders met
voetbaltalenten om me heenals Pas-
cal Domhof, Freddie Bokkers en
Jurgenten Have. Hetjaarnade feest
vreugde gingen de cracks een jaar
hoger spelen en degradeerden wij
achterblijvers weer terug naar het
normale middelmatige niveau. Toen
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ik de puberteit bereikte was voetbal
een sport die in de wegstond enal
snel gaf ik het op. Laterhad ik veld-
voetbal wel weer opnieuw leuk ge-
vonden, maar op de zondag hat
inmiddels wel wat anders te doen. Ik

kreeg mijn motorrijbewijs en mooi
weer om te voetballen is ook mooi
weer om op de motorte zitten. Wel
heb ik lang zaalvoetbal gespeeld,
maar de zaalspelers hebben zich in-
middels los gemaakt van RKZVC. Ik
ben wel een trouwe donateur en een
iets minder trouwe supporter.

Volleybal is na de voetbal mijn sport
geweest. Eerst een aantaljaarrond
mijn 18e, en na een fikse tussenpoos
wasik ooklid van het eerste heren-
team.Stel je hier niette veel bij voor,
want we waren ook het enige heren-
team. Welerg veel lol gehad, maar
de sport was met mijn techniek slecht
voor mijn rug. Jacqueline Cuppers zei
meheel vaak dat ik na een sprong
op beide befien moest landen, maar
dit heBikenooit voor elkaar gekregen.
Dus als een ktomme hoepel nam ik
afscheid{vanTOHP.

je IN
Denk ik aan mijn jeugd, dan denk ik
aan hét Gildê. Wat hebik daar ont-
zettend veel plezier gehad. Het vrij.
blijvende en minder prestatiegerichte
van de vereniging pasten goed bij
me. IK zal nooit meer kwijtraken wat
het met,ons deed toen Marcel
Stortelder, onze toenmalige leider,
met de motor Verongelukte. Het eer-
ste verlies, dat heel dicht bij me
kwam.
Natuurlijk hebben alde kampen die
wein het Slangenburg hadden een
prominente plek in míjn lange geheu-
gen. Als kind en als leider heb ik deze
pag2 PIOT November 2005

vereniging mogen beleven enik
koester er erg veel genegenheid voor.
Ik kijk reikhalzend uit naar de feest-
avond op 12 november.

En dan de feestcommissie. Ik ben
een fervent bezoeker van de kermis.
En wilde logischerwijs afsluiten met
de feestcommissie. Een club mensen
die niet het makkelijkste en leukste
werk hebben met de kermis, dat ook
gauw aankritiek bloot staat. Toch
hebben we aan hen aftjd heel leuke
kermissen te danken. Tot mijn
schande moet ik zeggen datik weer
niet erg fanatiek ben geweest. De
fietswedstrijd vroeger was mijn ding
niet, ik vond hetniet zo leuk om he-
lemaal achteraan te fietsen. Zeskamp
was ook niet echt mijn ding. Maar ik
ben tegenwoordig weleenvast be-
zoeker van alle festiviteitenen ben
enthousiast als mijn kinderen wel fa-
natiek mee doen.

Had de horeca nu ook maar een ju-
bileum. Want naar de kermis gaan
en veel bier drinken en feesten, is hét
onderdeel waar ik nu wel heel fana-
tiekin was. Misschien is het afscheid
van Antoon enAnnie Stoverink twee
jaar geleden, samen methet aange-
kondigde stoppen van Miriam en
Tonnie Bongers genoeg reden om
ook hen te bedanken voor de vele
leuke en goed georganiseerde
kermisdagen. Antoon, Annie, Tonnie
en Miriam hartstikke bedankt voor
alles. Jammer dat ze geen promi-
nente plek hadden tijdens kleintje
kermis.

Mark Lankveld

ân



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 assunauren
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

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

J. WAENINK Ds's Winters binnen
ILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoudeonieuwbouw
wandatwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
Boerende on ZIEUWENT
bijzondere beglazing eeTevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

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

pOMHOF & 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
1 Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

BelkherJes
> ZIEUWENT

BORCULO
BREDEVOORT

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

_TRANSPORTBEDAIE
VEEVERVOER
STUKGOFDERENVERVOLR

KIPPE RYE

Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

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

TPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:

ma. Um vr: 8,00 20.00 uur + postzegels, briefkaarten en adreswijzigingskaarten

Gee GOOG = het ophalen van brieven en pakketten
:

= het afgeven van briofpost binnen. en buitenland
zondag: SHOP gesloten = het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

= strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
e ntormatietrochures



EENELEMIE
EECVIS

Ooit van gehoord, het paardenvirus?
Wanneer je ermee besmet wordt,
kom je er vrijwel niet meer vanaf.’ IS

erg hardnekkig, in sommige gevallen
erfelijk bepaald en het zorgt voor veel
ontspanning en plezier!
Zelf hebik het paardenvirus opgelo
pen ergens rond mijn kindertijd. Het
virus kan een besmettelijke werking
hebben. Mijn ouders raakten enigs-
zins besmet en namen mij mee naar
manege Nijhuis in Hupsel, waar het
ook voor ouderserg gezellig is! In-
middels heb ik ook mijn zwager be-
smet en die heeft zaterdag zijn eer-
ste half uur op de paardenrug door-
gebracht. Ben benieuwd of hij het nog
net zo leuk vind als voordat hij eraan
begon. Mijn broer vertoont over
gens geen enkel symptoom van het
virus, dus wees gerust. Bij Nijhuis
heb ik het paardrijden geleerd. Ver-

volgens via de ponyclub van
Groenlo, uiteindelijk bij de
vereniging Zieuwent-Harreveld te-
recht gekomen. Een vereniging
waarbij gezelligheid hoogin het
vaandel staat en je je als recreatief
wedstrijdruiter prima kunt vermaken.

Twee keer per jaar organiseert de rij
vereniging een clubwedstrijd, aan het
beging en aan het eind van het
"groene seizoen”. Jong en oud mag
dan een dressuurproef rijden en een
rondje springen om te strijden voor
de jaarlijkse eer van clubkampioen.
Zondag23 oktober is de afsluitende
clubwedstrijd gehouden. Al vroeg in
de ochtend begeefik mij naar het
terrein aan de Boschlaan, waar
Zieuwent Harreveld haar trainingen
en vandaag de clubwedstrijd houdt.
In de loop van de ochtend wordt het
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gezellig druk. De veelal bekende sup-
porters komen kijken naar de verrich-
tingen van hun "crack" of komen ge-
woon gezellig voor een kop koffie en
een snee krentenbrood naarde kan-
tine.

En dan zie ik daar tussen het “be-
kende” paardenvolk collega redac-
teur Mark Lankveld en Linda Holken-
borg staan. Na een bakje koffie en
een bolletje met kaas toch eens in-
formeren wat hen naarde Boschlaan
heeft gebracht.
Watblijkt, ze zijn ook besmet!
Mark rijdt inmiddels elke vrijdag-
avond, samen met een aantal andere
Zieuwentsen bij Wibedaki in
Harreveld. “Paardrijden leek me al-

tijd al prachtig en ongeveer een half
jaar geleden benik samen met
Norbert naar Wibedaki gegaan om
het maar eens te proberen’. De he-
Ten hadden talent en gingen al vrij
snel in de groep lessen. Inmiddels
hebben ze al menig uurtje op de
paardenrug doorgebracht en het ple-
zier ig er nog steeds."Het mooie is
datje ook steeds meer begrijpt van
zo'n paard. Ze reageren heel direct
en proberen je echt uit. Wanneer je
op een gegeven moment enige con-
trole hebt over zo'n dier, geeft dat een
geweldig gevoel”.
Voor Linda geldt een beetje hetzelfde
als voor een heleboel ouders; haar
dochter Floore wilde graag paardrij-
den, dus werd er naareen leuke ma-
nege in de buurt gezocht. Een aantal
jaren werd er gelest bij Marhulzen in
Groenlo, toen er zich een mogelijk
heid voordeed om bij de ponyclub “de
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Schansruiters” in Lichtenvoorde te
gaan rijden. Inmiddels is Floore al
weer toe aan een nieuwe pony en
vertoeft Linda veel van haar tijd bij
de ponyclub. “Ik moet zeggen dat het
wel weer echt begint te kriebelen. Ik

heb ooît gereden, maar bener toen
behoorlijk hard afgevallen en er niet
direct weer opgeklommen. Dat is
funest, want de angst zit er jammer
genoeg echt in. Ik sluit zeker niet uit
datik binnenkort weereens een po-
ging ga wagen’. Linda vervult inmid-
dels ookal bijna een jaareen functie
in het bestuur van de ponyclub. “Als
je er toch bent, kun je je net zo goed
nuttig maken. Bestuurleden werven
blijft een lastige klus en ik heb echt
het gevoeldatik iets positiefs kan
bijdragen".
Nadat we helemaal verregendzijn
tijdens het kijken naarde spring-
ruiters, begeven we ons naar de
warme kantine. Een borrel en een
biertje dragen bij aan een snelle
temperatuurstijging. Clemens Bok-
kers mag zich een jaar lang club-
kampioen noemen en zijn titel wordt
nog even flink gevierd.

Donderdagavond is de laatste trai
ning buiten en dan krijgt het terrein
even rust’, zodat we vanaf april vol-
gend jaar weer met het al het "peer-
denvolk" een gezellig nieuw groen
seizoen tegemoet kunnen.

Dus mensen. wees gewaarschuwd
voor het paardenvirus. Het heerst
momenteel!

Noëlle Kolkman.



Open podium

Zaterdag

19

November

Ik zit op een avond CSl-Miami te
kijken. Voor degene die het ni

weten, dit is een hypermoderne
politieserie waarin moorden wor-
den opgelost aan de hand van
b.v.: vingerafdrukken op een,
door een auto in een zandpad
overreden, bloeddruppel, het
halve haarzakje van een in
tweeën geschoten hoofdhaar of
het analyseren van een zweet-
druppel van de kat van een amb-
tenaar die op vakantie een cock-
tail had gedronken met de over-
buurvrouw van de moedervan de
vermoedelijke verdachte. Ook
worden regelmatig aanwijzingen
gevonden door dagenlang vuil-
niszakken vol met versnipperd
papier door te wroeten. Dit wordt
gedaan door perfect opgeleide
hoogbegaafde politie-
rechercheurs, met eensalaris met
minstens vijf cijfers voor de
comma,en dan hebik het over

een maandsalaris. Nee, dits toch
een beetje te ongeloofwaardig.
Geefmij maar de series van vroe:
ger zoals Q en Q, die hadden al-
leen een vergrootglas en een ver-
rekijker nodig om de meest raad-
selachtige dingen op te lossen.
Dat doet me denken aan het
OPEN PODIUM. Was weer ge-
weldig de afgelopen jaren. Van
raadselachtige operaties met
knakworsten, ruziënde komkom-
mers, gestoorde jager, gijzeling
van de Teletubbies, een bandje
sjek op de rails en nog veel meer
stukjes over Zieuwent, liedjes en
andere rare FRATSEN.
Opgeven voordit jaar kan nog tot
en met 13 november bij Jos Kolk-
man tel.: 351558. Het OPEN
PODIUM IS ZATERDAG 19 NO-
VEMBER om 20:00 uur in het
parochiehuis en de entree is gra-
tis. Kom op tijd want we wachten
niet. Weer zo’n activiteit van
FRATSEN, leuke stichting vol
ideeën

Tot dan om 20:00 uur in het
Parochiehuis,

Stichting FRATSEN

PIOT November 2005 pag.5
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Door de komst van het
Speedsoccerveld wordt de 16 @

Sourcy Sportnacht nog uitgebreider
en zijn er nu ook voor de jeugd 2 ver-
schillende voetbaltoernooien die
reeds om 12.00 s'middags beginnen
en daarom het Nieuwjaars Jeugd
voetbaltoernooi wordt genoemd en
toegankelijk is voor alle jeugd vanaf
10 jaar.
Om 12.00 uur tot c.a 17.00 uur wordt
ereen zaalvoetbaltoemnooi gehouden
voor de D en E jeugd in de Sporthal
en hieraan kunnen 10 teams deelne:
men.
Om 13.00 uur start het Speedsoccer-
Toernooi voorde B en C Junioren en
ook hier kunnen zeker 10 teams aan
deelnemen.
Zoals U weet bevat het Speed-
soocerveld kunstgras en daarom is
dit toernooi voor die jeugd een leuke

vulling van de winterstop.
Uitnodigingen voor deze jeugd-

toernooien gaan naar alle veren
gen in de regio en de verwachting isdat de wens om hieraan deel te ne-
mengroot zal zijn.
De organisatie voordit jeugdvoetbal
berust bij RKZVC Jeugdbestuur
De kosten voor het zaalvoetbal
pag.& PLOT November 2005

Jeugdvoetbaltoernooi en
Sourcy Sportnacht

toernooi als het speedsoccertoernooi
bedragen + 20 per team
De Sportnacht start om 18.00 uur met
het Seniorenzaalvoetbal en hieraan
kunnen netals in voorgaandejaren 15
teams aan mee doen
En nieuw voorde seniorenis het
Speedsoccertoemnooi dat om 20.00

uur van start zal gaanen hieraan
kunnen tien teams deelnemen.
Voor beide toernooien is de finale ge-
pland om 02.30 uur.
Deelname kosten voor beide toer-
nooien is voor de senioren + 30 per
team.
Voor de organisatie van het senioren
voetbal zorgt de zaalvoetbalver. ZVZ.

Om 20.00 uur starten in de Sport-
nacht ook de vaste onderdelen als
Kruisjassen ‚Klaverjassen Darten en
Bowling
Omdat het aantal deelnemende
teams bij het zaalvoetbal en
speedsoccer beperkt is en omtevoorkomen dat we diverse
Zieuwentse teams bij hun aan-
melding moeten teleurstellen,zoals
voorgaande jaren bij de senioren
zaalvoetballers en doorde te ver-
wachte grote belangstelling voor het
jeugdzaalvoetbal- en
speedsoccertoernooi,daarom nu
reeds deze aankondiging in de Piot.
Verdere mededelingen over de bij

———
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KZATic
Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij

Farm Service BV - Leeuwarden
Tel. 058-21 34 300

Farm Service BV Oost - Zieuwent
Tel. 06-55 183 506

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

wwwzitaxnl info®zitax.

als
sound * Tight rigging + trucking» stages * events

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-51741675
7136 MP Zieuwent e-mail yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

UTOBEDRIJF
RTIN HEGEMANVOF

Voor:
Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

= APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

G 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
b. 06 - 53933054



zonderheden van deze sportnacht volgen in de volgende Piot en andere
media.
Wel kan men zich vanaf nu reeds opgeven voor de diverse voetbaltoernooien
en wel via e-mail info@ sourcycenter.nl
Daarbij dient men dante vermelden aan welk tornooi men wenstdeelte
nemen en in welke leeftijdscategorie bij de jeugd.
Niet mogelijk is het met een team aan zowel zaalvoetbal en speedsocoer
mee te doen
Voor overige informatie kunt U bellen met B.ten Bras tel 351257 of het Souroy
Center tel 352222.

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 30 November

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

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

16 december Buurtvereniging Hoenderboom
Kerstbingo (in het parochiehuis)

1 januari 2006 Stichting Fratsen Nieuwjaarsgala
7 januari -8 januari Nieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooi en

Souroy Sportnacht

Eenuitgebreid overzicht van ale evenementen cn acteiten kun je inden 09:
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Niet iedere week de verplichting van een
vast uur voetbal, maarwel de mogelijk
heid om lekker intensief deel te nemen
aan de Speedsoccer Sourcy Competi-
tie.

ISpeedsocccer

SPEEDSOCCER eb ie een team van minimaal5 spe-
lers? Wil je lekker een potje indoor voet-

gourcy ballen op kunstgras met je vrienden,
buurt of collega's? Doe dan mee aana deze competitie. Die wordt gespeeld opZB dinsdag, woensdag en / of donderdag-
avond. Aan de hand van het aantal in-
schrijvingen wordt de competitie ge-
maakt. Start is dinsdag 15 november tot
en met mei 2006. Een wedstrijd duurt
2x 25 minuten.

Kosten per team €200, (afhankelijk van
het aantal inschrijvingen en gemiddeld
10 speelavonden). Inschrijven kantot
en met 11 november a.s. Bel voor infor-
matie en deelname naar Sourcy
Center 0544 - 352222 ofkijk op
www.soureycenter.nl voor het inschrijf-
formulier. Sourey Center, Zegendijk 3a,
716LS, Zieuwent

pag.8 PIOT November 2005On
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Senats Profielschetselschets profielschetschats

een
korte

Kennismaking:
Meest favoriete sport: Voetbal

Minst favoriete sport: Turnen.

Mooiste sportherinnering: Het kampioenschap en de promotie bij Erix
We zijn toen van de zesde klassein twee
seizoenen naar de vierde gepromoveerd,

Lekkerste sten: Lasagne is altied lekker.

Favoriete sportman/sportvrouw: Edwin van deSar.
Beste boek/schrijver: Boek van Baantjer.

Mooiste fim: Time to kil

Poitieke Keur CDA.

Beste Nederlandstaligelied:  Piratenhits; altijd goed.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooït kreeg:

Een bak vol varkensstaartjes met vijf gulden
erin. Hebik toen van con van de kameraden
gehad. We maakten onze cadeaus altijd zelf.

PIOT November2005 pag.9___——_



Grootste miskoop: Een Audi 80(bij Pelle).

Omscholen tot: Boekhouder, ôf iets administratiefs. Vroeger
kon ik de opleiding niet aan en moest van
schoolaf

Favoriete vervoermiddel:  _ Motölmaar ik heb er nog geen een.

€
en dan bier drinkon. Van het jaar ook

nóg geddan met cenaanta! kameraden; ging

B)Ben je wel eens aangehouden door gevoe

Tent opzetten in:

Ddai olen, te lang, geen gordel te hard:
[kortom meerdere maen.y €Hekel aan mensen die:  Tiegon.

Uit bed te halen voor een feesje.

Waar droom je over: Ik droom niet echt, maar ik slaap wel eens
slecht door het werk

Wat denk jals je in de spiegel kijkt:

Ik moet me weer eens scheren.

Welke zin of welk woord gebruik je teveel:
*

cva.

Wie zou je nog willen ontmoeten:

Edwin van de Sar; nom goeid eëper.
Wat zou je geen tweede keer doen:

Bekend maken datje voor AKZVC gaat
voetballen net voor de carnaval in Lievelde.

BeschrijfjezelfinS woorden: Rustig, lui, handig, sociaal,
gezelligheidsmens.

De redactie(Marc Karnebeek)
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Dames- en Herensalon
” , “

Harrovedseweg 12 d_ Zieuwent
T054 352391

(9 @—_ »Openingstijden:
Dinsdag Um vrijdag 8 30 18.00 uur Zaterdag: 8.00-14 00 uur

‘TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

Garage
Kolkman VOF

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

Dorpstraat 30a

7136 LL Zieuw

Telefoon:

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

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

went



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Feestje zes
Organiseren?

f De Power Plate genereer tingenWij hebben leuke die als energie worden overgedragen
op ons lichaam, De spieren wordenideeën daardoor continu zeer hard

aangespannen. Door beweging
5 wordt het lichaam moe, door rustvoor een gezellige herstelt het, door herhaling past het

lichaam zich aande inspanning aan,avond PeaRGetvermogen stijgt.

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

tel. (0544) 482868

zogen, 781zweet FIT-CARE
ol (0543522

72
woeoucyanterel center sourcy



TT
5Wdarig

bestaan
Jong Nederland Zieuwent 't Gilde

Jong Nederland
Datis die club, vol spel en avontuu

Voorbijna elke leeftijd!
Creatief, buiten, binnen, sport en spel...

ja, ook educatief,
maar dan wel op een leukere manier!
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Op het momentdat deze PIOT ver-
schijnt hebben wij al een deel van onze
festiviteiten ter ere van het 50 jarig ju-
bileum achter de rug. Toch vonden wij
dat we deze piot niet voorbij konden
laten gaan zonderhet benoemen van
onze club en de feestelijkheden.

HET ONTSTAAN VAN T GILDE
Hetis 50 jaar geleden dat in Zieuwent
"Gilde werd opgericht.
Na de oorlog was erin ons dorp geen
organisatie voor de jeugd en daar was
wel behoefte aan. Twee enthousiaste
inwoners uit Zieuwent namen het inie
tatief tot het oprichten van het St.
Werenfridusgilde. Bernard Hoender-

‘boom en Johan Venderbosch richtten
op 11 november 1955 het Katholieke
Jongensgiide op.
In dat zelfde jaar werd ook het Katho-
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lieke Meisjesgilde opgericht door Ria
Krabbenborg, Mientje Beerten-
Venderbosch en Kapelaan Coumans.
Toentertijd waren deze twee verenigin-
gen geheel gescheiden van elkaar en
beide verenigingen hadden een eigen
clubgebouw in Zieuwent. De jongens
kwamen bij elkaar in de "Hoeve" en
de meisjes gingen het eerste jaar naar
het oude parochiehuis. Het
“Zwaluwennus” werdingericht als club-
gebouw enin 1956 werd dit de plaats
voor bijeenkomsten van het Meisjes-
gilde.
Al voor 1957 waren er contacten met
‘het Nationaal bureau van Jong Neder-
land en vanaf 1 januari 1957 staat t
Gilde Zieuwent ingeschreven bij het
Nationaal bureau Jong Nederland te
Utrecht.



Siebert & Wa

Siebert & Wassink is de Bent u op zoek naareen interessante baan
Specialist op het gebied van|op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
werving & selectie op MBO EEE eenvoudig vinden via een professioneelEE intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:Onze Kemactviteiten:
© PBO Advies
© Werving & Selectie www‚siebert-wassink.nl
©InterimManagement
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Zo divers Donny Rots
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- Tuinonderhoud
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Poztovs 101
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Fax 0544 352035 Fax 0544 - 352237Emil info@romeodelta nl



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE 2

[oecamsare CONTACTPERSOON ADRES POeTconE WoonRuATe TELEFOON

nocmntenverenigrg tene De Hoare 38 TIGSMK Zouwent

sgrwer toverden A Geike Vonsewaatts ISI XV Lictenoorde
eresgeeha zeuwent(8C2} Fised Ven wenstraart2  7136MB Zieuwent

etser Fuaatesenog Hedwig Henck  Ruslosemegt3n  7136MC Zieuwent

stvor Sprenkelcsrhook © Hummeink Scroppenwegte  TIGKH Zeuwent

eusterroenderoom  VeronsGebeinek Dorpstraat & TIG6LK Zieuwent

uteer 3 xevener Bob Aagten AMelemanrer32 7136 MS Zeuwent
euueer zegene PklinGodewik  Bedeaasijk? 261 BZ Puris
[erase Pastore Dorpe41 7IG6LG Zieuwent
[oames gym A Spoken Keeses  TIS6LP Zeuwert
[enso a te olet Hetewegs 7IG6KS  Zieuwen 52e
[ocstoormissie HM Eterot Poamerserijk2)  TIJGKW Zeorert 5226
[oto ires A Stonden Oueaaesewegz 7131ZC Liehtemeerde 372714

[xv Fame OopsranA  TI36LK Zieuwent 351816

\Gocoreheescentm GER Ves  Dopswans7 TIG6LJ Zieuwent 351588
[Grete dames A Romte Zeuwenseuegss TIJ6LC Ziemer 351532
[saretater Paco Potter Bog: timenwerer2 141 AB Groen 46547E
[Harmonie zieuwert AngelaBeensn  Auaroeemegis 7136 MC Zieuwent as1747

leegtes)  DanleOnsterk  Hemmalesijk2 TI37AB Leree 351328
legerenkeor zeuwent  AetrWopereie De Waarese 7 TIELT zemen 352297
|ezo © tenHave Grenswag & TIGEKN Zemwert 361262

carzzeee u oa Gus Rijnders Laresteat 18 7I82CS Uentemoore 374926
eschierer De Hemmate5Papenborg Wigerijk 7263PH Meierveide 351552

To B logerehaar  Schaameg Za TIS4PK Vragender 0543520127
[couesroep PetaBoumhss  Beuzones 17 TIOIW Weeswik 05352395
[ourgeswen t18v) Mea Woperes  ZegendikS TIG6KA Zieuwent 351374

[ke ars Zie Ha Mar)  EmaKemebeek  Verdelngawegs 726391 Marienvelde 352354
[ed levers Damstehing Mew Foumrorst Da Maag TIZEMG Zeuwet 351956
louseaadBesisshed 5 Jansen ten Have Grenswag & TIGSKN Zeuwert 352389
[oueneisunsge ver "Zuwent Hory Spek Oe AnerastaatiE TIG XM Lertenvoorde 372688
parochebeensn Zeuwent Pastrie Dorpsstraat 41 TI26LG Zomert 351292

L Wijz ingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldseweg 39, 7136 LW



UWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES eo suse 2005)

[onGamsaTie CTPERsOON ADRES woens TELEFOON]
Paaerzaal #4 ehor Ziouwenseueg 53 Zieuwent 351800]

orgel "De Schanstuters" Mevr Grotere Schurkwegs Harsvels as1510|

aer Zeer /Hatreved 1 Henn Metersvaat 68 Breseroa 05434623
akzve oes Viasat Ootes 4 zier 352810|
ode Kris Franshounek  Rolirsog4 Zieuwent 351430]

|spreso Jan Pater Kuenerger Gratostraat 7 tentenoode 373440]
[stg PaarerjeonGendeagten Christen Cuppers Oude Maat 1 7263 AC Marianwerte 351281

eng Frztoon Marike ngen Dorpesraat 41 7IJELG Zeer 351935|
Sente Helpende Hand Mer J Eerten  Worodstraatg  7I36ZG Zeuwert 5141
stenteg Jeugdraad anmetemoder De Steege8 7136MP Zeer 51429|

|sternng Korkepaden & Moleman Dorpssraat 32 TISSLM Zomer: 351508]

svenng Paaspop Sa Winkel De Steege 87 7I36MN Zeer as1818|
sterng Pass AicharsSpergeor  Randersueg 7 TIa6KE Zomer  o6zsnz7ss0|

lsschtngSpeenoorziening  Amoles Anton  Zeuwensewegaen TIGELC Zeuert 3512]
schiewerengng zieuwent A Papen Da hae 2 TISBMK Zomert 3s1970|
Schurer St Sabasnaan A Strek KuenergS 7263 AM Marerveide as1815|
seheokommisse ax TeaWoperes FuutosewegS/a  7IGEMC Zieuwent 352544|
sportaageentaepereaon A Rouenort Fumoesweg2s 7136 MD Zieuwent 351294]

sponsorbunselngZieuwers A Rouwpost Zogenjk 16K TIG6LS Zewert 352103
raretenneier Slagvaardig € Hoendetboom De Steege 71 TISBMN Zeer 352318]

ennsverongng ZI Mt Thassos A Molemanhor6 7136 MS Zieuwent 35146]
onesler Semper uri Donne Buts  Vordermansdik10  TIGKT Zieuwent 377438)

rouwe Vetooe CasperteBraie Grooming 25 TIS2ED Lentemoorde 8758|
|otesanerrigngTONP Patra Kin Goldewk de Haate75 7I36MG Zeer 35147
vvz Mer A Spexgoor Renders7 TIJ6KE Zeer 61481
[zaatvooa zv 2 FuuDonderinkel Vogekerstaat?s 7132 CD Lehtenvoorde 7955]
[zangkoor AK B Hasbot Zewensemegssa TIJBLA  Zeuwert 351204
|zeuwents getng WimaKokren  Zewensoweg:0  7136LC Zeuwent 351500|
[zonnetieem oe oe Hourek TES KX Ziuwert 351430]

went of email hwopereisGchello.nl of via WWW-ZIEUWENTINFO



1 architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

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

AT Transporinstalati B. felefoon 0544-377060
Albert Schweitzerstraat29 J7131 PG gee | |



JONG NEDERLAND
Wie en wat is Jong Nederland?
Jong Nederland is een landelijkeJeugd-en jongerenorganisatie. Zi bieden ondersteuning aande afdelingen
door trainingen, informatie en advies,
Verzekering en activiteiten. Verder
ontwikkelt zij een spelaanbod, waar-
mee vrijwiligers op lokaal niveaucen
aantrekkelijk programma voor de
jeugd kunnen bieden. De
spelproducten zijn overal inzetbaar,
waar met kinderen gewerkt wordt
Het kent nu 80 plaatselijke afdelin-
gen en hieris Zieuwent er een van.
Landelijk zijn er 12000 jeugdleden en2300 vrijwiligers actief. Het is eenleuke club die jonge mensen deuimte geeft, die ze nodig hebben.

Vanaf het vierde tot het zeventiende
Jaaris ieder kind welkom bij JongNederland. Ook voor de zeventien
plussers valt er nog voldoende te
beleven, oa. door het maken van ei-
gen programma's of door als club-
leiderof -eidster verder te gaan
De doelstelling van Jong Nederland
is:

“Kinderenen jongeren een geva-Tieerd aanbod doen voor spel en ont-
spanning.”
Om die doelstelling te bereikenis eenaantal uitgangspunten opgesteldZo werkt Jong Nederlandbijvoor.beeld op basis van drie spelterreinen:

1. creativiteit
2. sporten spel
3. buitenleven.

SAMENGAAN VAN JONGENS EN
MEISJESGILDE
In 1969 ging het jongens- en meisjes-gilde in Zieuwent samen. Op landelijk

niveau gebeurde dit in 1971. Toon
Waalderbos was toen hoofdleider vanhet jongensgilde en Maria Stortelder
was hoofdleidster bijhet meisjesgilde.Beiden waren betrokken bij de een-
wording van het Gilde.
Het nieuwe clubgebouw werd toen
"de Waareise’. Deze houten barak
van het Lichtenvoords Ziekenhuis
werd toen in Zieuwent aan de Zegen-
dijk geplaatst en hier vinden nogsteeds onze groepsochtenden en -
avonden plaats.
Toon Waalderbos bleef toen hoofd-
leider vanhet gezamenlijke gite en
hij heeft dit maar liefst vijftien jaargedaan. Door zijn grote inzet gaf hijhet gilde een wat anderkarakter. Hij
legde de nadruk op het ontspannen
en gezellig bezig zijn en niet op het
prestatiegericht bezig zijn. Dit wordt
voortgezet tot op de dag van van-
daag. Op 16 mei 1979 werd 't Gilde
officieel "Stichting Jong Nederland
Zieuwent”

DE LEDEN
Voor 1974 kon je id worden van JongNederland asje elf jaarof ouder was,maar vanaf 1974 konden ook kinde-
ren lid worden vanaf zeven jaar. En
sinds 1989 kunnen kinderen al vanafhun vierde lid wordenbij Jong Ne-
derland.
De leden zijn verdeeld in de volgende
speelof leeftijdsgroepen, nl. de mini-
oren in de leeftijd van4, 5, 6 en 7
jaar. De maxioren inde leeftijd van
7, 8 en9 jaar. De juniorenin de leef-
tijd van 10, 11 en 12 jaar. De senio-
renin de leeftijd van 13, 14, 15 en 16
Jaar. Momenteel kent Jong Nederland
Zieuwent bijna 170 leden
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DE GROEPSAVONDEN EN -OCH-
TENDEN
De bijeenkomsten vinden voor elke leef-
tijdsgroep plaats op een vaste avond
ofochtend. De invulling van de groeps-
avond wordt gebaseerdop de doelstel-
lingvan Jong Nederlanden aangepast
aan de leeftijd.
De activiteiten bestaan uit creatieve
activiteiten, zoals schimmenspel,
schminken, toneelspelen, decors en
versieringen maken voor feestjes en
playbackshows, tekenen, schilderen
en knutselen met papier en hout. Bij
spel en sport horen activiteiten als
levend ganzenbord, kwissen, mime-
spelen, slagbal en kegelvoetbal.
Het buitenleven bestaatuit activitei
ten zoals bladeren zoeken, puzzelt-
ochten, met kaart en kompas lopen,
een vlot bouwen en vossenjacht.
Door het grote aantal minioren in
Zieuwent is deze groep in tweeën
gedeeld. De groep vier- en vijf jari-
gen en de groep zesen zeverjarigen.
De groep vier- en vijfjarigen werken

wordt er vervolgens een activiteit ge-
daan.

ANDEREACTIVITEITEN
Naast de groepsavonden en groeps-
ochtenden organiseert Jong Neder-
land Zieuwent ook een aantal andere
activiteiten, die toegankelijk zijn voor
alle kinderen van Zieuwent. Zo is er
Iearlijks een playbackshow en een
kindercarnaval metechte clown of
goochelaar. Ook verzorgt de leiding
een spellenmorgen op Koninginne-
dag.
Voor de leiding, die bestaat uit vrij.
willigers, worden er cursussen en
weekeinden georganiseerd doorhet
Landelijk bureau van Jong Neder-
land. Hier kunnen nieuwe ideeën
worden opgedaanen informatie van
de verschillende afdelingen worden
uitgewisseld.

KAMPEREN
Al zolang 't Gilde bestaat, hoort op
kamp gaan erbij. Vijftig jaar geleden

Lj0...
Jong Nederland

met het tuinhuisje’
Samen met drie handpoppen: Dora
Duif, Mia Muis en Mollie de Mol, die
allerlei avonturenhebben meegemaakt,
wordt de ochtend begonnen met een
verhaal. Aan de hand van dît verhaal
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gingen het Jongens- en Meisjesgilde
apart op kamp, want het waren toen
nog twee verenigingen. De jongens
sliepen toen al in tenten, maar dé
meisjes sliepen in een schuur van
een boer.



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

SDAIeSnGEEOesSENOUD-HOLLANDSE SPELEN
ONENEBeemGI* BARBECUE binnen en buitenBENN)STe

GEBROEDERS

Spieker

OE
UIEN (0544) 48 29 84

WOJIEN (06) 29 31 62 31



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

+ Wij verzorgen al uw loon: en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk.
+ Gaspaciaiseerd op het gebied van aUWverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines
= Sipen van messen terwijl u wacht.

Officieel dealer MF en Zetor tractoren.

Telefoon Harold 0548-372415
Zowel (544 351528

erot  wnope omEmi oogipan

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

YT

le

KAPSALON HeÔn
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
4 tuinammleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinidesôn tuinaanleg tuinonderhoud

Ruuwloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Tegenwoordig slapen alle kinderen in
tenten en nu gaan we tweekeer per
jaar met de kinderen kamperen. Naast
een weekend kamperen in mei of juni,
is er voor de kinderen ookeen zomer-
kamp. Het weekendje kamperen bijeen boerin de omgeving van Zieuwent,
het zogenoemde kleinkamp, vormt een
aanloop naar het zomerkamp. Het
zomerkamp bestaat uit vijf dagen en
vindt plaats in de zomervakantie. Der-
tig jaar hebben we gekampeerd viak-
bij het landgoed Slangenburg in de
buurt van Doetinchem. De prachtige
omgeving daar biedt veel mogelijkhe-
den voor activiteiten metde kinderen.
De kinderen en de leiding gaan op de
fiets naarhet kampterrein, waar voor
elke groep eenof meerdere tenten
klaar staan. Eris volop speelmateriaal
aanwezig, zodat de kinderen zich
prima kunnen vermaken. Dagelijks
worden er allerlei activiteiten gedaan,
zoals bosspelen, sterritten en kano-
tochten. Maar natuurlijk worden er ook
veel spelletjes en knutselactivieiten op
en om het kampterrein gedaan. 's
Avonds wordt er rond een gezellig
kampvuur gezongen en toneel ge-
speeld.
De kinderen en de leiding eten geza-
‘menlijk en de maaltijden worden ver-
zorgd door een kookstaf met vele ja-
ren ervaring. Deze kookstaf, be-
staande uit Annie Eekelder en
Paulien Rouwhorst gaat ons nares-
pectievelijk 32 en 37 jaar, dit jaar
verlaten. Een ongekend aantal jaren
aan vrijwiligers werk, dat (bijna) niet
te evenaren is en waarvoor wij hen
ontzettend dankbaar zijn
Zo eens in de 3,4 jaar gaan we ook
een nachtje kamperen met de ouders.
Dit om hen een indruk te geven van

hetgeen we organiseren voor dekin-
deren. Tijdens het knutselen en het
‘doen van spelletjes komt bij menig
ouder het kind weer naar bovenenbeleven we een hoop lol.

ONTSPANNING EN PLEZIER
Wekelijks komen er bijna honderd
kinderen naar het jeugdgebouw „De
Waareise", omdatzij id zijn van Jong
Nederland. Lijkt het jouook leuk om
eens te komen kijken, dan ben je van
harte welkom.
Bij onsis ontspanning, plezier en
gezelligheid erg belangrijk. Dits ook
van belang voor de vele enthousiaste
vrijwiligers, die wekelijks klaarstaan
‚en zich inzetten voor Jong Nederland
Hetbestuur bedankt iedereen die
zich, op welke manier dan ook, inzet
voorJong Nederland of die zich in
de afgelopen 50jaar heeft ingezet
voor Jong Nederland.
We hopen nog jaren met vee! plezier
en enthousiasme door te kunnen
gaan en dat we over 10 jaar het dia-
manten jubileum kunnen vieren.
U ziet het: eris van alles te beleven
bij Jong Nederland Zieuwent t Gilde.
Wij nodigen u van harte uit om dit
vandaag met ons te vieren, tijdens
de spellenmorgen voor de leden van
9.30 uur tot 13.00 uur in het sourcy
center, tijdens de receptie of tijdens
het avondfeest voor oud-leiders/leid-
sters, bestuursleden en kookstaf in
het Parochiehuis.
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1955-2005
Op vrijdag 11 november a.s. is het 50 jaar geleden dat STICHTING JONG NE-
DERLAND T GILDE werd opgericht.

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er op zaterdag 12 novembera.s. een
receptie gehouden van 15.00tot 16.30 uur in het Parochiehuis, Dorpsstraat
te Zieuwent.

Wij nodigen oud-leden en iedereen die STICHTING JONG NEDERLAND -
'T GILDE eenwarm hart toedraagt, hierbij van harte uit

Bestuur en leiding

JONG NEDERLAND t GILDE

Zieuwent, november1995
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De momenten v/d pupillen

DATUM: 01-10-2005|

WEDSTRIJD: RKZVC F2 - Fc. Trias F3
UITSLAG: 1-7

|
DOELPUNTENMAKERS: Thijmen Pau

|MOOISTE GOAL: Thijmen maakte een mooie goal af. Opgoed aan-
geven van Bram Nijenhuis.

MOOISTE MOMENT: Dat we ondanks 7 doelpunten tegen, toch heel|

er goed ons best hebben gedaan.
MAN V/D WEDSTRIJD Bram Nijenhuis.

DATUM: 15-10-2005
WEDSTRIJD: RKZVC F2 - w Mariënvelde F1

| UITSLAG 2-2
DOELPUNTENMAKERS: Comé Donderwinkel en Jasper Hegeman.MOOISTE GOAL Thijmen Paul maakte een mooie solo engaf de

bal goed af op Jasper, die hem goed afmaakteMOOISTE MOMENT: Tegen onze aartsrivaal Mariënvelde, met de Zieu-
wentse leider Iwan Koldeweij, toch nog een ge-
ljk-spel halen. We hebben een echte goeie wed-
strijd gespeeld. Dit was nog beter dan Nederland
tegen Macedonië.

MAN V/D WEDSTRIJD De hele F2 en de ouders

DATUM: 15-10-2005
WEDSTRIJD: RKZVC E3- Longa'30 €9
UITSLAG: s-0
DOELPUNTENMAKERS: Koen (1x), Jesse (2x), Stijn (1x) en Mark (5x)MOOISTE GOAL De 2e goal: Na goed samenspel door 3à 4 spe

Iers werd de bal strak onder in de hoek gescho-
ten door Mark.

MOOISTE MOMENT Richard iet de eerste helft minutente lang door-
spelen.

MAN V/D WEDSTRIJD Bem.
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VOLLEYBAL

WIJ HEBBEN VOLLEYBAL GEKEKEN BIJ INGE EN EVELIEN. JE
KON WEL ZIEN DAT ZE LOL HADDEN EN ZE DEDEN HET HEEL
GOED. NA HET TOERWOOITJE STELDEN WIJ ZE EEN PAAR VRA-
GEN!

1 WAAROM ZITTEN JULLIE OP VOLLEYBAL EN WAT VINDEN JULIE LEUK AAN VOLLEY.BA
HET IS EEN TEAMSPORT EN HET IS NIET ZO WILD.

2 WAT BETEKENT DE NAAM VAN DE CLUS?
TEVREDEN OVER HUN PRESTATIES.
WIJ ZIJN OOK WEL TEVREDEN OVER ONZE PRESTATIESI!

4 BIJ WIE ZITTEN JULLIE ALLEMAAL IN HET TEAM EN IS HET GEZEUIG?
ANOUK, MELANIE, MANDY EN WIJ. WEDSTRIJDEN SPELEN WE MET & KINDEREN EN1.0P DE BANK VOOR DE WISSEL. HET IS EEN GEZELLIG TEAM,



* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheden
+ ijzerwaren &

gereedschappen
Welkoop Zieuwent

* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
7106 LR Zieuwent* werkkleding & schoeisel Telefoon: 0544 351221znBloemsierkunst „ERNA“

Open: Di.Um ij. 9.00 12.30 uur + 13.30-18.00 uur
Za. 9.00- 16.00 uur

36
LE ZIEUWENT

Telefoon 0544 352972

AsbeSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEUWENT
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OCTOfS:
TAXI 0544 -35 14 16

Fox 0544 352166
Zieuwentseweg 677136 LB ZIEUWENT

Beebenuerwaer
Particuliere Fiekeuueriaer

Groepeveruaer
Dereonenuerwaer
Traa | Raa

TVrachttaxt
Erelasieue Troauauts'e

AUTOBEDRIJF Verkoop enreparaties
E van merkauto's25 Ng0EENei AG)ze bas mnTe Waalderweg 12a
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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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5 WAT VOOR EEN SOORT VOLLENBAL SPELEN JULLIE?
CIRCUIATIE-VOLLEYBAL; DAT ZIJN KEINE TOERMOOITJES, JE SPEELT TEGEN MEER-

DERE CLUBS OP EEN DAG.

6 IN WAT VOOR NIVEAU SPELEN JULLIE EN WINNEN JULLIE VAAK OP DIT NIVERUZ
WIJ SPELEN IN NIVEAU 5, WE HEBBEN TOT NU TOE ALLES NOG GEWONNEN. IN
MAVEAUS MOCHT JE NOG GOOIEN EN VANGEN EN IN NIVEAU 4 MOCHT JE ALLEEN DE
TWEEDE BAL VANGEN EN NU MOETEN WE ALLES GEWOON ONDERHANDS. OF BOVEN-
HANDS SPELEN.

7 SPELEN JULLIE VAAK TOERNOOITJES EN HOE BEREIDEN JULLIE JE DAAROP VOOR?
BEST WEL VAAK, WE TRAINEN DAN NIET ANDERS, WE VOLLEYBALLEN GEWOONfKEER
PER WEEK.

& WAT IS ER ANDERS AAN EEN VOLLEYBAL DAN AAN EEN VOETBAL?
EEN VOLLEYBAL IS LICHTER, EN ZACHTER.

9 WORDEN ER VEEL DINGEN GEORGANISEERD EN WAT DAN ZOA?
JAWEL, IN DE ZOMER ZWEMMEN, OOK GAAN WE 4 KEER PER JAAR OP KAMP. WE
ZIJN OOK EEN PAAR KEER NAAR LONG. 59 DAMES 4 VOUEYBAL WEZENKIJKEN. OOK NGE
SINGEN WE MET ZIJN ALLEN NAAR TALAMINT IN WINTERSWIJK IJS ETEN. EB
BEDANKT VOOR HET INTERVIEW

GROETJES CARLEEN EN CHANTAL

PIOT November2005 pag.19—



/

Ta
Handbalkamp

Jeugd
IHV

HOENDERBOOI

PACELLI
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Rond 9.30 uur werd iedereen ver-
wacht in het Sourcy Center. Met
vooral veel sportieve moed, maar
met veel gezelligheid had iedereen
er erg veel zin in. Elk team zocht een
eigen plekje in de sportzaal. De één
‘had een super luchtkussen voor 2
personen bij zich en de andersliep

opeen gymmapje uit de sporthal.
Om half 11 begon het programma.
De oudsten
gingen op weg naar de beek, achter

net Soury
Center, om te kanovaren.
De C, D en de minioren mochten
voetballen in de Speedsoccer hal.
Iets totaal nieuws,de tennishal wordt
omgebouwd tot een gezellige hal met
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andbalkamp jeug

trendy muziek en met heftige disco-
verlichting. Het is op deze manier niet
alleen het voetbalspel dat leukis,
maarhet
wordt opeens een vorm van enter-
tainment, fun, lol, actie, feest,
lifestyle, snel en actief. Dit was een
zeer geslaagde activiteit voor de
jeugd. Er werden veel sportieve en
erg actieve potjes gespeeld
Om 12.30 uur washet tijd voor een
pauze. ledereen kon even wat eten
en even bijtanken om er na een uur-
tie weer met nieuwe energie tegen
aan te gaan.
Om 13.30 waren de rollen opge-
draaid. De ©, D en de minoren kon-
den gaan kanovaren en de Aen de B

gingen een hard wedstrijdje voetbal
spelen.
Daar werd
pas fana-
tiek ge-
sport. Je
zag veel
rode en
zwetende
gezichten!
Pfiff en de
ballen wer-
den hard
in het goal
geknald.
De jeugd
was ook enthousiast over het kano-
varen. Voorhet peddelen hebje best
wel wat kracht nodig, want je gaat zc

een andere kant uit dan je eigenl
wilt. Ook een aantal ondeugendeEE



meiden wisten goed hoe zede leiding nat konden maken !!
Om half $ was er genoeg gesport en kreeg iedereen natuurlijk
honger. De barbecue werd gereed gemaakt, vol smart zatieder-
een voor de barbecue te wachten op een worstje of een spek!ap.
Maar de buiken zaten snel vol.
Ook de leiding had even tijd om watte eten. Tijdens het napra-ten van de gebeurtenissen, verschenen er al verschillenden in
galakleding en was iedereen al druk met de voorbereiding van
de GALA-AVOND !!!

Er werd druk geoefend,maar vooral ook veel getut. Veel make-
up koffertjes gingen open, zodat iedereen er prachtig uit kwam
te zien.

De verrassing van de avond was……het bruidspaardat ineens
de sporthal binnen liep. De jeugd vond het geweldig en
stormde eropaf. Veel gegiechel, maar wat zagen ze er mooi uit !!
Prachtig gekleed, een echte chique dame en heer!

Iedereen werd omgetoverd, in echte dametjes ! In allerlei kledij
verscheen de jeugd. Van prachtige prinsesjes tot roze konijntjes!

Eerst mocht elk team zich showen, maar dat ging nog watstijf
jes, verlegen en op elkaar gepropt. Een beetje aanmoediging
hadden ze wel nodig. Langzaam kwamen ze los en durfden ze
verschilende pasje te laten zien. Lopen als een echte dame en
al je charmes in de strijd gooien !!!
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KLUSSERVICE

Uw veelzijdige
vakman voor
alle klussen

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 351259

BDE TE vor
Josen Tineke Beening

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



WESSEL: AFWERKINGSBEDRIJF B.V.

LICHTENVOORDE

De specialisten in projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ookde levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

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

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

0544 371042 JamesWattstraat6 Postbus 86
0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde

Intemetsite: waw.wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



Samenals groepje werdener optredens gegeven. Dat was geweldig om te
zien en het zag er leuk uit. Maarde modeshow met de Miss-verkiezingen
was toch wel erg goed ingestudeerd. Iedereen zette een leuk stukje neer.

Na de optredens kon iedereen zich lekker laten gaan en genieten van de
swingende muziek en waren er hapjes en drankjes. Voor een aantal team's
werd het tijd om een slaapje te doen, want de volgende dag moesten ze
natuurlijk op en top fit zijn voor de handbalwedstrijd. Maar het duurde ook
niet al te lang meer voordat de rest ging slapen, want vanzo'n vermoeide
dag stak iedereen elkaar aan met behoorlijk grote gapen.
Middernacht was het muisstil en hoorde je somswat gekraak van de chips-
zakken die nog verspreid door de sporthal lagen. De volgende dag stond
iedereen al snel weer naast zijn luchtbed. leder hielp elkaar een handje en de
zaal was zo weer leeg en opgeruimd. Nogeen stevig ontbijt en het handbal-
en kon beginnen. Door de kinderen die geen wedstrijd hoefden te spelen,
kon er geknutseld worden. Sierlijke slingers van crêpepapier. Hier
werd op de tribune flink mee aangemoedigd. Ondanks de korte nacht werd er
in topvorm gehandbald. Het hele weekend was een groot succes.Er was
veel enthousiasme te zien en iedereen genootvan de sportieve middag en
de gezellige avond. Hopelijk wordt volgend jaar weer een groot spektakel en
brengt iedereen ook dan weer goede zin mee. Tot volgend jaar !

Groetjes de jeugdcommissie !
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EÉN PIGUÏN MAAKT NOG
GEEN WINTER

Aan het begin staande vaneen pe-
riode waarin ijzige oostenwinden de
rozenstruiken doen knisperen en de
melkboer en de ijsman steeds va:
kerwindeieren voor hun geld kiezen,
worden de plantsoendiensten extra
belast met het opruimen van het-
geen de natuur wenst af te stoten.
Waar een enkele wandelaar geniet
van het vallend blad en zich afvraagt
of deze materie een nieuwe cyclus
inluidt of juist de cirkel weer rond
maakt, zijn vele anderen met de kop
heel ergens anders. Het einde van
het jaar komt er weer aan, hoe ver-
velend! Alle financiële, emotionele
en feestelijke zaken moeten of mo:

gen weer doorstaan worden en me-
nigeenverlangt nu al naar het be-
trekkelijk rustige voorjaar. De winter-
periodeis een extra periode, er wordt
al overheengekeken en de periode
voorafgaand aande komst van de
bebaarde mannen methun gevolg
is eveneens zeer fijn. De kroeg is
nog voller, de leu bunt nog uitbundi-
geren de tap staat langer open. Een
prima tijd voor al die kennissen en
vage bloedverwanten, die dan mooi
meteen onaangekondigde klop op
de deur gevisiteerd kunnen worden.
Met de oktoberfeesten eenpaarIi
ters bier achter ons,is vrijwel ieder-
een in opperbeste stemming. Hetis
de opmaat tot een periode waarin ek
excuus goed genoeg is om wel naar
dát feestje te gaan (wanneer niet?)
In studentenland heeft men recent
ook een variant gehad van de
oktoberfeesten, middels de wijd ver-
spreid bekende cantus-feesten. Pre-
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cies hetzelfde idee als ons eigen
Achterhoeks gebeuren, alleen dan
met plastic glazen, verweekte bier-
bonnetjes en de overschatte intim
teit van eengrote sporthal. Slecht
afgekeken dus!
Onze eigen FC (Feest Commissi
wacht dezer dagen met knikkende
knieën en Klapperende kaken bij de
waterkraan in de weide achter de
firma Kemkens tot het kwik in de
zakthermometer eens fatsoenlijk
onder nul zakt. Dan pas kan het
plaatselijke rayonhoofd het sein "ijs
meester! geven waarna de weide
zich langzaam laat onderlopen en
vele langsfietsende scholieren na
een veel te lange stilte, waarbij zelfs
de dominee tijd zag om langszij te
fietsen, uitbundig een discussie aan-
gaan over het al dan niet overschrij-
den van het wekelijkse budget om
het ó zo vurig gewilde ijsbaankaartje
te bemachtigen. Navele jaren van
teleurstelling bij de mannen op hoge
noren staan alle snotterende neuzen
dezelfde kant op en verwacht ieder
een dit jaar wel de nodige rondes te
kunnen maken. Alle chocolademelk
minnende koukleumers is het om het
even, het doorhet waterijs zakken
van een sneeuwschuiverof het "op
de bek stoek'n" vaneen vriendje dî

het hoopje vastgevrorenijs voor
kersverse sneeuw aanzag.
Ja ja, ook wij lopen iets te hard van
stapel en zouden bijna 3 maanden
samenvatten op een luttel blaadje.

Mario & Pieter



“HEBT U NAAST ÄDE LAAGSTE RENTE, S=
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

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 turn-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.

xx HOENDERBOOM
vaken mensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 1E Zieuwent www.hoenderboom.nl


