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In actie...
Het was even spannend of de Goed
heiligman met z'n knechtendit jaar
wel in Zieuwent zou komen. Want
door de hevige sneeuwval werd me-
nigeen gedwongen niet de deur uit te
gaan. Maar de gemeente kwam ge-
lukkig ookin Zieuwent in actie.
Daarom kon de Sint met zijn pieten
ertoch nog zijnen was de rode loper
niet voor niets uitgelegd in het
parochiehuis.—..

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

Deze, voor kinderen spannende tijd,
is alweer voorbij. En de Sint kan het
weer rustig aan doen.

Niet alleen de Sint heeft een grote
drukte achter de rug. Diverse vereni.
gingen hebben dít jaar hun jubileum
mogen vieren. Voor de vrijwilligers
zijn dat ook drukke tijden geweest.
Uren vergaderen en organiseren
In deze Piot wordt een sfeerverslag
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weergegeven van hetjubileumfeest
van Jong Nederland, in Zieuwent
meer bekend als 't Gilde. Zelf ben ik
erin mijn jeugd ook een aantal jaren
lid van geweest. Wat mij het meeste
is bijgebleven is de jaarlijkse
playbackshow. De voorbereidingen
vond ik al helemaal te gek. Ik mocht
een keer als blikkenman optreden bij
de Tovenaarvan Os en werd in oude
Dixantonnen (waspoeder) gehezen,
bekleed met aluminiumfolie. Hulde
aan 't Gilde dat deze traditie nog
steeds wordt voortgezet!

Ook voor de voetballers staat alles
nu op een laag pitje: de winterstopis
bijna begonnen. Het lijkt

ochtend uitte kunnen slapen in plaats
van iedere zondagochtend vroeg uit
de veren en voetballen maar.
Alle blessures kunnende tijd nemen
om te herstellen. En een tweede
seizoenshelft kan dan weer fris en fit
gestart worden.
Als bij een blessure beroep gedaan
moet worden op de huisarts, dan kun
je een nieuw gezicht aantreffen. In
de profielschets wordt Taco Vosters
voorgesteld. Hijis de nieuwe huisarts
in ons dorp. Welkom!

Over een paar weken is het alweer
tjd om 2005 af te sluiten en een
nieuw jaar in te gaan.
Daarom wens ik iedereen, ookna-
mens de andere redactieleden, alvast
eengelukkig, gezond en sportief
2006!

Tot volgend jaar.

Elles
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50jarig jubileum van Jong Nederland
Zieuwent

Eindelijk is het dan zover. Na ruim én
jaar voorbereiden mag het wat mij
betreft gaan beginnen, het 50 jarig
jubileum van Jong Nederland
Zieuwent, ' Gilde.
Na heel wat uren vergaderen, voor-
pret, denkwerk en emailverkeer is dé
dag aangebroken.
Op vrijdag 11 november hebben we
met de jubileumcommissie, be-
staande uit Annemarie, Joost, Frank,
Daniëlle, Jeroen en ik om 10.00 af-
gesproken bij het Parochiehuis. leder-
eenis vrij van zijn of haar werk en
van dekinderen. Ook Lars schuift
spontaan aanen offert zijn vrije dag
op. Onder het genot vaneenkop kof-
fie en een stuk taart spreken we af
wie wat gaat doen vandaag. De sfeer
is lekker ontspannenen iedereen

heeft er zin in.

Dan staat iedereen op om zich aan
zijn of haar taken te wijden. De één
gaat naar de Waareise om materi
aal te pakken voor de spellenmorgen
voor de leden en om foto's en an-
dere dingen opte halen voor de ten-
toonstelling. De ander gaat naar de
spelotheek en sportwijzer om mate-
iaal op te halen voor de spellen-
morgen. En dan moet er op verschil-
lende plaatsen in Zieuwent nog het
één enander opgehaald worden,
drinken en chips, bloemen enzo-
voort. Iedereen is druk in de weer.
Met nog een paar mensen ga ik mij
bezig houden met de voorbereiden
van de tentoonstelling in de kleine
zaal van het parochiehuis. Wat een
hoop [ol bij het bekijken van al die
foto's en anderedingen. Onze bedoe-
ling is om te proberen er een lijn in
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te vinden, te beginnen bij uiteraard
1955 ene eindigen bij 2005. Na heel
wat uren turen en verschuiven lijkt
prima te lukken. Als we Klaar zijn, kijk

ik met een tevreden blik over ge ta-
fels en langs de schermen.
Inmiddels zijn er veel meer leiders
en leidsters binnen gedruppeld, die
komen om de grote zaal in te richten
en te versieren. Hetis een gezelige
drukte. En ook de zaal begint er steer-
vol uit te zien.
Als het zover klaar is, ga ik snel naar
huis voor een boterham. Om kwart
over 6 zijn we allemaal terug voorde
Playbackshow. Al sne! begint de zaal
vol te stromen, dat ziet er goed uit,
denkik tevreden. Klokslag 7 uur ko-
men Ineke Engelen en Karin
Krabbenborg verkleed als oma op het
podium. Zij vertelt over al die 50 jaar
en datzij als kind al lid was. De jury
wordt voorgesteld en natuurlijk zijn
dat ook mensen die in het verleden
ook bij Jong Nederland betrokken
waren, Toon Waalderbos, Bennie
Waalderbos en Teun Wassink. Het
kan gaan beginnen.
Volgens traditie komen de allerklein-
sten als eerste aan de beurt. Cobi en
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ik mogen ook op het toneel meedoen,
want dat het spannendis blijkt al heel
snel. Cobí's dochter Dagmar wil ab-
soluut naast mama staan, evenals

mijn dochter Lot. En Yah-el blijft Iek-
ker vertrouwd achter de coulissen bij
Arjan op schootzitten en pakt gauw
stiekem een keykoard mee om dan
weer heel snel te verdwijnen. Zo vol-
gen ernog vele acts en omdat ik voor
de pauze geen taak gekregen heb,
kan ik alles goed volgen.
Na de pauze moet ik beneden in de
kleedkamer aanwezig zijn. Dat het
voorde oudere kinderen minstens net
zo spannend is om op het podium te
staan, blijkt ook hier. Wat een herrie,
de éénis nog drukker dan de ander.
Druk met schmink en make-up; als
mijn haar maar goed zit (veel haar-
lak); en vele malen vragen of alles
goed genoeg is om het podium op te
gaan. Horen en zien vergaat je!
Merieke en ik kijken elkaar aan en
beginnen druk mee te gillen, te flad-
deren en te springen. Even kijkt men
ons niet begrijpend aan, dan wordt
er gelachen omdat het kwartje vat.
"Doen wij echt zo!!!”
Tussen het schminken en kappen
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door schiet k sne! weer even naar
‘boven om één van mijn zonen nog
te zien optreden en dan weer snel
naar beneden.
Helaaskrijg je beneden in de
kleedkamers net veel mee van de
acts, dusik heb geen idee wie er
zou kunnen gaan winnen. Als de
jury zich terug trekt volgt de act
van de leiding. Dat de live-act niet

helemaal (ofhelemaal niet) verstaan-
baaris,is jammer. Wat mij wel weer
goed doet zijn de opmerkingen na-
dien. "Jullie staan er echt, jullie stra-
en enthousiasme uit.” Daar doen wij
het toch voor!
Na de gebruikelijke moppen komt
eindelijk de jury weer te voorschijn
om deuitslag te vertellen. Op de 3e
plaats is geëindigd: Bert en Erie met
“Bert en Ernie zingen voor elkaar’.
Op de 2e plek staatkinderen voor kin-
deren met “als ik de baas zouzijnvan het joumaal" en op de1e plaats
de oudste groep die Beethoven
playbackt met "All men should be
brothers". Met een enorme vreugde
sprong staat Merijn tussen zijn
groepsleden, hij is zo waar nog blijer
dan zij zijn. Vlug naar beneden om
de kostuums en galajurken nogmaals
aan te trekken om de act opnieuw te
laten zien. Ik schiet snel de zaal in
opdatik dit keer nog iets kan mee-

pikken. Met een enorm enthou-
siasme wordt het geheel nogéén
maal opgevoerd. De bewegingen
van de monden, maar zeker ook

de lichaamsbewegingen bij het be-
spelen van de instrumenten kloppen
helemaal. Weer volgt er een uitbars-
ting van vreugde, nu vande gehele
groep, als het stuk van Beethoven
eindigt
Even denkik aan gisterenavond aan
de woorden van Merieke. “Ik kan me
niet voorstellen dat ik op 14, 15, 16
jarige leeftijd mij zo ingezet zou heb-
‘ben voor een Playbackshow in ons
dorp Vragender". In een ander dorp
kan dit inderdaad niet,in Zieuwent
gelukkig wel!
Na het opruimen van alle instrumen-
ten, decoren andere dingen,drinken
we samen nog gezellig een glaasje
Merijn en Danielle zin inmiddels ver-
trokken, wantzij zijn uitgenodigd om
met hun groep nog eon klein feestje
te vieren op de overwinning.
Ik besluit het nietal te laat te maken
want morgen hebben we een zeer
drukke dag.
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Om 12 uur ig ik tevreden in bed. Het
eerste onderdeel van het programma
is goed verlopen en kunnen we
afvinken. "Dat was één!"
De volgende morgen word ik al om
half 6 door mijn dochter gewekt, zij
is een vroege vogel. Ik probeer nog
wat te slapen, maar ik ga het hele

scenario overdenken; hebben we
overal wel aan gedacht? Uiteindelijk
besluit ik maar op te staan. Na het
gebruikelijke ritueel, pak ik nog wat
spullen voor die dag. Als ik op het
punt sta te vertrekken, rinkelt de te-
lefoon. Eris iemand vannacht opge-
nomen vande vrijwilligsters. Geluk-
kig niet ernstig, maar toch! Ookzij
‘had er enorm veel zin in, dit is ont-
zettend zonde.
Toch maar verder wantdetijd dringt.
We gaan alles klaar zetten voorde
spelenin de grote hal van het Sourcy
Center. Het is een passen en meten.
Hier komt de onderbouw van de ba-
sisschool, hier de bovenbouw enhier
het voortgezet. Om 9 uuris alles klaar
en kan er uitleg gegeven worden over
de groepsindeling en de spelletjes
Dan komt ook Jette binnen en op een
zeer vriendelijke manier worden we
doormidde! van een lied uitgenodigd
om koffie te komen drinken. Deze
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smaakt daardoor nog veelbeter.
Zoals dat altijd met kinderen werkt,
staan de eersten al om kwart over 9
op de stoep. Je mocht eens te laat
komen. Uiteindelijk blijken er onge-
veer 120-125 leden te zijn voordeze
morgen. Dit aantalis zo groot van
wege de medewerking vande jeugd-

afdeling van RKZVC voetbal. Zij heb-
ben zich ingezet om alle wedstrijden
van de jeugdte verzetten, hiervoor
onze hartelijk dank.
In de kantine worden alle [eden toe-
gesproken door Danielle. De kinde-
Ten worden in groepen verdeeld en
de morgen kan beginnen. De boven-
bouw en het voortgezet beginnen in
de sporthal. Eris een stormbaan, een
reuze bal, een springkussen, een vlie-

gend tapijt en nog veel meer. De lei-
ding doet fanatiek mee. Sommigen
zie ik boven op een reuzebal kruipen
‚en anderen rennen over de storm-
baan.
De onderbouw begint bij het Slot-
theater in de pub. Een theater van
onze vroegereplaatsgenoot Gerard
Slot. Nadathet in de zaal begint te
draaien, besluit ik even te gaan kij.
ken in de pub.Er wordt een stuk ge-
speeld over Frederik de lakei en de
koningin. Op het momtent dat ik bin-



nen kom lopen wil de koningin een
voetenbadje. Op een grappig manier
worden de voeten van haar volledig
vertroeteld. Vervolgens wil ze een
kopje thee, maar dan heeft de lakei
een groot probleem, het wateris op
uit de theepot. Hier weten de kinde-
ren wel raad op en ze adviseren de
lakei om thee te gaan zetten van het
water uit het voetenbadje. Geweldig,
de kinderen worden enorm uitge-
daagd om te reageren op het spel.
Ik ga weer terug naar de hal, waar
blijkt dat er toch minder leden van
het voortgezet onderwijs zijn geko-
men en Danielle druk in de weeris
om het tijdschema aan te passen.
Ondertussen krijgen de kinderen iets
te drinken en iets lekkers erbij. Ik
verricht hier wat hand- en spandien-
sten.
In het theater heeft inmiddels de ko-
ningin haar koninklijke plas gedaan
en de lakei loopt voorzichtig met het
potje weg. Totdat hij plotseling strui-
kelt en de plas pardoes over zichzelf
en alle kinderen gooit. De gezichten
en opmerkingen spreken voor zich.
Uiteindelijk looptalles gelukkig goed

af en wordt de lakei voor alle onge-
makken een dag tot koning gekroond.
Dan komt na drie kwartier de onder-
bouw van de basisschool naar de hal

en gaan zij spelen en knutselen. Zij
spelen met een dansdoek, sjoelen
met een immense grote sjoelbak,
vangen stokken bij het stokkenvang-
spel. Verder kunnen ze geschminkt
worden en maken buttons. Vooral de
leidsters van de laatste twee onder-
delen werken ontzettend hard om bin-
nen de gesteldetijdiedereen tevre-
den te houden. Doordat de boven-
bouw naarhet theateris en het voort-
gezet onderwijs gedeeltelijk aan het
speedsocceren is het een stuk rusti-

ger in de zaal. Die leden die daar nog
zijn van het voortgezet onderwijs
‘hebben een drietal matten van twister
aan elkaar geplakt en liggen behoor
lijk metelkaarin de knoopen lachen
zich slap.
Inmiddels zijn Jeroen en Joost gear-
riveerd. Zij hebben vanmorgen ge-
holen met de laatste voorberei
gen in het Parochiehuis en hebben
hier en daar nog wat dingen opge-
haald en weggebracht. Ook Franken
zijn vrijwillgers komen binnen. Zij
‘hebben zich in de Waareise bezig
gehouden met het opblazen van de
ballonnen, die straksals afsluiting
opgelaten worden.
Ik ga maar weer eens een ommetje
maken naar het speedsoccer. Hier
wordt fanatiek gespeeld en ook de
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leiding heeft het zweet op zijn voor
hoofd staan.
De tijd vliegt voorbij en voor ik het
weet is het kwart nver 12 tijd om te
stoppen. Het vet in de patatwagen is
al heeten het bakken van patat en
een snack kan beginnen. Een mooi
gezicht om te zien hoe 125 kinderen
en ongeveer 35 tot 40 vrijwilligers in
een grote kring zitten te peuzelen.
Als afsluiting lopen wepergroep naar
de Waareise, waarde ballon opge-
haald kan worden en ieder lid een
Teestgids krijgt. Iedere groep heeft
hier zelf een paar pagina's van ver-
zorgd.
Soms gaat eral een ballon weg en
dat geeft een hoop verdriet. Geluk-
kig zijn er ook eenpaar leden niet
aanwezig en die ballonnen moeten
ook opgelaten worden en danis het
probleem weer snel opgelost.
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Als uiteindelijk 125 kinderen een bal-
lon hebben, kanhet aftellen begin-
nen. En daar gaan alle ballonnen te-
gelijk de lucht in. Wekijken ze nog
‚een poosje na en dan gaat iedereen
huiswaarts.
Terug in de zaal is men al druk bezig
met opruimen, de zaal is a!bijna leeg.
Het bestuur, waaronder ikzelf, wordt
naar huis gestuurd opdat zij op tijd
terug zijn voorde receptie. De ande-
Ten ruimen nog verder op en zorgen
ervoor dat alles al weer terug gaat
naar de spelotheek, sportwijzer en-
zovoort.
Het tweede onderdeel is afgelopen
‚en wederom ben ik zeer tevreden.
Thuis gekomen ga ik vlug onder de
douche en maak me klaar voor het
volgende onderdeel
Ik grijp mijn speech nog gauw even
mee en vertreknaarhet Parochiehuis
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voor de receptie. Ik laat even mijn
gezicht zien in de voormalige biblio-
theek van het Parochiehuis, om
Annie en Paulien gedag te zeggen
Zij verzorgen vandaag alle hapjes en
ik moet zeggen hetziet er overheer-
lijk uit. Veel tijd van praten hebben
ze niet, want ze zijn hartstikke druk
Nadat we de corsages hebben
opgespeld, komen de eerste gasten
binnen. Hetis goed bezocht. Daniëlle
is van haar receptie syndroom af,zij
vreesde dat er een zeer lage opkomst
zou zijn en dat dus alle tjd en ener-
gie voorniets was geweest. Geluk
kig wordt het tegendeel bewezen. Er
is iemand van Jong Nederland lan-

delijk, de wethouder van de ge-
meente Oost Gelre, Dhren Mevr van
Kooten, de beheerders van het
kampterrein in Slangenburg, veel
vertegenwoordigers van plaatselijke
verenigingen, een aantal voormalige
vrijwilligers die 's avonds niet kunnen,
de oudereleden en anderen die Jong
Nederland een warm hart toe dragen.
Frank heet iedereen van harte wel
kom enwijst op de tentoonstelling in
de kleine zaal. Vervolgens is het mijn
beurt om een woordje te doen. Naast
de onderwerpen die in een speech
horen als een stukje geschiedenis,

een beetje pr voor de vereniging en
de kampen maak ik ook een opmer-
king richting de wethouder over de
staat van ons clubgebouw en dat we
graag willen datzij helpen meewer-
ken aan een betere oplossing. Hij
durft niet publiekelijk te reageren,
maar hij

komt er toch wel op terug
voor hij weg gaat. Hij belooft het aan
te kaarten bij zijn collega en nodigt
ons uit op het gemeentehuis voor een
gesprek. Ik heb niet de illusie dat dit
heel erg veel zalopleveren, maar het
is altijd meer dan niets. We moeten
hier absoluut op in gaan, besluiten we
allen.
In de kleine zaalis het erg druk. Er

wordt veel door de fotomappen ge-
bladerd en de oude videobanden van
playbackshows roepen veel ofr's en
ah's op. Er worden hier allerlei herin-
neringen opgehaald.
Nadat de laatste gast weg is, drinken
we nog gezellig een glaasje. En weer
kunnen wemet succes afvinken. Dat
is drie!
We verplaatsen het één en anderin
de kleine zaal en maken ons op voor
een onder onsje! We gaan samen
eten. Eris een fijne ongedwongen en
ontspannen sfeer aan tafel en het

PIOT December 2005 pag.—_—……...….



eten smaakt ons prima na zo'n dag
hard werken.
Rond7uur vertrek ik weer huiswaarts
om me voor de derde maal die dag
te verkleden. Ik kan mij niet heugen
dat ik dat ooit zo vaak gedaan heb
op één dag. Ik trek kleren aan die
ietsje gemakkelijker zitten en fiets
voor de zoveelste maal terug naarhet
dorp. Om kwart voor 8 arriveren de
eerste gasten. Dit maalis het minder
officieel en staat het bestuur als wel-
kom bij de deur. Er zijn veel mensen
bij die ik totaal niet ken. Als er min-
der mensen binnen komen, gaan we
allen de zaal in. Het is er gezellig
druk.
Van tevoren hadden we afgesproken
om het's avonds niet zo officieel te
laten zijn, maar uit de losse pols doe
ik een klein openingswoordje. Ik ver-
welkom met name de mensen van
heteerste uur: Mevr Ria Krabbenborg
en Mevr Willemien Berten, die sa-
menhet meisjesgilde hebben opge-
richt. En Dhr Johan Venderbosch en
Mevr Hoenderboom, die aanwezig is
namens haar echtgenoot, die de
voortrekkers waren van hetjongens-
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gilde. Verder wordt iedereen bedankt
voor alle inzet die hij of zij heeft la-
tenzien. Ten slotte worden Annie
Eekeldereen Paulien Rouwhorst naar
voren geroepen voor een allerlaatste
staande ovatie en bloemenhulde voor
31 en 37 jaarkoken op het kamp. Een
officiële onderscheiding hebben ze tij.
dens het groot kampal gehad i

bijzijn van alle kinderen. Ze kri

een geweldig applaus.
En dan kan de avond voor mij ook
beginnen. Ik heb gesproken met
mensen die ik totaal niet ken, maar
je hebt toch een raakvlak en datis
wel heel bijzonder! Je praat met el-
kaarofje elkaar al jaren kent. Ook
gaat het bij sommige mensen "weer
kriebelen” en dit juich ik enorm toe,
want we kunnen zeker nog leiding
gebruiken.
De avond vliegt voorbij en uiteinde-
lijk ga ik als één van de laatsten naar
huis. Nog even woordje wisselen met
Laurens en Wonne. Vervolgens lig
ik moe, maar zeer voldaan's nachts
om 3 uur in bed. Ik heb een geweldig
weekend gehad!

Lieve mensen,
Sponsoren, sponsorbundeling, alle
vrijwiligers, de jeugdafdeling van
RKZVC enalle mensen die op welke
manier ook geholpen hebben, om te
zorgendat wij een geweldig jubileum
‘hebben kunnen vieren: BEDANKT. Ik

kan het niet vaak genoeg zeggen!

Anita Domhof
Iubileumcommissie en voorzitster—



Zo divers Donny Rots
ia kranten. co|Boom- en rozenkwekerijen

Vooruw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

MutTiMeDia ev Al
Posbos 101

7150 A Uctenoorde Roldersweg 1

D136 UZowat 7136 KX ZIEUWENT
Tel 0544 359235 Telefoon 0544 352133
Fax 053435 2055 Fax 0544 352237Email info@romeodelte al

Zomers buiten
inters binnen

J. WAENINK
ILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

belang  Hessonde ANTON MOLLEMANHOF 25isolerende eneee Ede 7136 MR ZIEUWENT
Tevens verkoop aan huis

DOMHOF & WESTFLEISCH
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haten,



Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB
Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

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

He KRABBENBORG D.V.
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

ZTRANSPORTBEDR

STUKGOFDERENVERVOER
KIPPERVERVOLR

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

PTPOST servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Um vr: 8.00-19,00 uur = postzegels, briefkaarten on adroswijigingskaaren
Zare ea phalen van brieven en pakkettenDees BOD1T00 = hetafgeven van briefpost binnen en buitenlandzondag: SHOP gesloten. = het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

= stippenkaaren, telefoonkaarten en boncadezus
= nformatiobrochures.



Redactiemededelingen
ADVERTENTIES

Ook het komende jaar kunt u in de PIOT weer volop lezenover van
het ‘reilen en zeilen’ van de diverse Zieuwentse verenigingen. Dit

dankzij de financiële steun van de plaatselijke mid-denstand, die er
middels hun advertenties weervoor gezorgd heeft dat u de eerstvol-
gende 10 nummers (jaargang 33 nr. 4 t/m jaargang 34 nr. 3) van
PIOT gratis in huis krijgt. Naastalle adverteerders wordtdit blad mede
mogelijk gemaakt door drukkerij Westerlaan. Naast het verzorgen van
al het drukwerk treedt zij, door een substantiële financiële bijdrage,
op als onze ‘hoofdsponsor. (Dit verklaart 0.a. haar advertentie op de
voorpagina.)

VERSPREIDING

Met de familie Bekken (bezorger van de Gelderlander) zijn afspraken
gemaakt dat PIOT huis aanhuis wordt bezorgd. Mocht u onverhoopt
PIOTtoch niet ontvangen, wilt u dit dan doorge-ven aan de bezorger
van de Gelderlander bij u in de wijk of aan Bekken (tel. 351771) zodat
een en ander kan worden gecorrigeerd. Mocht u buiten het boven-
vermelde verspreidingsge-bied wonen en toch PIOT regelmatig wil-
len ontvangen, dan kuntu dit doorgeven aan de re-dactie (tel. 351964
of h.wopereis@chello.nl). Tegen portovergoeding (€1,17 per num-
mer) wordt de PIOT u per post toegestuurd. Tot slot zij nog opge-
merkt dat van elke uitgave van PIOT een aantal exemplaren in de
kantine van ZVC,het clubgebouw van ZTV en het Sourcy Center ligt.
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ONZE HELDEN

Als de meesten van ons nog lekker liggente slapen, gaat bij bezorgers
van ochtendkranten de wekker. Weer of geen weer, zin of geen zin,
De Gelderlander hoort voor 07.00 uur bij u in de buste liggen. Op
onmogelijke tijden zeulen zij met grote tassen en dikke zaterdag-edi-
ties over straat om uw weekend-ochtendkrantje te bezorgen. 10 Keer

per jaar krijgen ze er de PIOTals ‘extra balast’ bij, terwijl die ook nog
eens huis-aan-huis moet worden bezorgd. Zezitten erniet altijd om
te springen, maar doen het toch. Natuurlijk worden ze ervoor betaald,
maardat is geen vetpot. Een welgemeend dankwoord voor alle PIOT-

bezorgersis daarom op z'n plaats.

De Redactie.
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SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

[onsansanE (CONTACTPERSOON ADRES PosTcone wooetaars|TELEFOOR

eacminonverenigng tengas Oo Haars 34 7136 MK Zuwe 3517
[szamer Kevolder A Gerin VondestaatiS  7ISIXV Uchtemoorde 97489
regels Zieuwent (BCZ) Frie va Ven Churistaatie  7136MB Zeuwot 35199
suum. Ruutoseneg HodvigHeuinek  Ruosomegi3A TIM Zeument 35202:
Buumer. Sprenselaemoox  C. Hummelink Schopponwogta  TI6KH Zeuwent 35179
uurer Hoenderooom VeronieGebbinek  Dorpeetaat 7136LK Zeuwet 352
Buurer Keveider Rob Aagten Alolemenots2  TIS6MS Zeument 35238.
puumer. zegen P KiinGoldenik  Bedeaarseik? 7261 AZ Ruuro 07349123
[chara Pastorie Dorpsstraat 1 71361G Zeer 35125
names gym A Spekschoor  Kleuertaar28  7IG8LP Zieuwent 35212
enao. 1 to Rotor Hollemeg 7ISSKS Zeur 35225
Foestcommissie 4 Ecnot Fouorserskeo TIK Zeuwert 35226
Foro times A Stonden Oude Aatenseweg27 7131ZC tentemoorde 97271

la Faeroer Dorpssraatla  7IG6LK Zieuwent 3181
|Gezondneisscentum GER Vosters  Dorpesaate7 713614  Zeuwoet 35158

|Gyemeiuo dames A Rouwhorst Zeuwensenegse TIJ6LC Zemert 35182
Hendaker Paco Pera tor Bost Unenever2 714168 Groono 46547:
Harmerie Zouwent AngelaBeenen  Muurosowegts  7I36MC Zeuwont as17s
llengiecetanatGide)  DanileOnstent  Hemmedijk2 7197RB Lude 512
|longerenkoorZeuwent AtrdWoperis De Waaroio7 TISELT Zeuwent 5220

Keo Ston Have Grenswegs TIGEKN Zieuwent 35120
karatses MUcn Gus Rijnders Larisstaat 18 7182CS Lichtenvoorde 37492
Kotshiewer De Hemmele $ Papeneerg Wigenik& 7263 RH Mari metde ass
To. SE looersehaar  Schaameg 2e TISEPK Vragender 05492012
[onegroop PetaBomuis  Beuzenee 17 TIW Waterwijk 05432:
|oursesmer 0vav) Moe Woperie  ZegendijkS TISGKA Zomert 98187
[KS (azie Ha Mar) Ema Kameeek  Verdelingeweg 3 Mari weide 95235
[Ned Lever Damstehing Mew Rouhost Do Maare 8 7136 MG Zieuwent as19st
|ouseraadBasissenod 5 Jansen ten Have Gronsmeg & TIGEKN Zieuwent 5298:
[ouneisunsgever Zen? HamySpekscoor Dr Arlnsstraat16 7131 XM Lentemoorde 37268
[Paroeieboensur Zieuwent Pastorie Dorpsstraat41 713616 Zieuwent 3512:

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



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES (ocorer 2005

[onsansare ComaCTPERSOoN ADRES Posrcooe wooneaars TELEFOON]

[poutezpeezaal MvanOstaien  GrensegaD 7136 KN Zomer ‘32477|
[Poryelub"De Schansiters* Mevr Grotere Schurinkweg 8 7136K]  Harevele 351510|
[naer Zieuwent Harreveld 1 ondris strstraat 68 7I26CE Bresson 0543-252951

|akzve Joris Wassik Oo Haare & 7136MJ Zeuwen 352810}
[Rode Kruis FransHeuinck  Roldersmeg & TIG6KK Zeuwent 351430}

|sptso Jan Pieter Kuenerger Grutostaat 7 7192 DC Lichtenvoorde 378440]

[tg Paarerjgen Genengeapten Christen Cuppers Oude Maat 7263 RC Maril nvekde ast281
[stern raten Marike Engelen Dorpsstraat 1 7IJ6LG Zoument 351995|
ÍstentnghependeHand Mew J.Bekden  Werenliedsraats 7198ZG Zieuwent 351461

|steing eugaaa andretemelder De Steege 8 TIG MP Zeuwent 31429
|seting Kerkopason 6 Moleman Dopestraat32 TISSLM Zout 351598
sientng Paaspop Syria Wnket De stooge 87 7136 MN zouwe 351918
sticheng Paasrar MirardSpogoor  Reinderzueg 7 TIS6KE zemen  0525127550|

sichtngSpeewoorzinng  Anmoies Arkon:  Zieuwemseweg3a/s TISELC Zieuwent 351295|
schieterenigng Zieuwent A Papen De aars 32 TIS6MK Ziouwent 351970
schuerjst Sebasiasn A Stoker KunnerjS 7263 AM ari nvelde 351818|
\schooleommissie RK TmoaWoporeis  RuurlsowegsA  7I3EMC Zieuwent 352544)

sporraadeonscpersoon A Rouwhorst Buwtesoweg2s 7136 MD Zieuwent 351294)

Sponsorbundelng Zouwent A Rouwhorst Zegen1 7136LS Zeuwent 352103
Tateennisver Stagraardig  E Hoendertoom De Steege 71 7136 MN Zieorert asem
renievereniging ZIV M Theissen AMolomannetG  7I36MS Ziearert 351468
Toneewer Semper Avani Dionne Buiting vondermanscijk10 TISGKT Zieuwent a7743|
roureup voro CasperteBrake Groening 25 TISZED Lientemoorse  378788|

\voteymawerenigjngTONP Pera Klein Goldewijk de Haate 75 7136 MG Zieorert 351473
vvz. Mew A Spexgoor  Reindersueg7 7IG6KE zieveent 351481
[zaatoeal zv z RudDonderwikel Vogelersraat2s  7132CD Uentenore 379582)
[Zangkoor eK B Hubo ZieuwensowegS3/n TISGLA  Ziewwent 351204
|zieawenms Belang WimaKokman Ziemersewegad _7136LC Zievwent 351500|
[Zonnetieem De Meow Heuink BodeswegAa 7136 KX _ziemont 351430

uwent of email hwopereis@chello.nl of via WWW-ZIEUWENT.INFO



$ architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1 Tel. 0544 371207

www.drukkerij westerlaan.nl info@drukkerij westerlaan.nl
° e ° ° e e

RTI Transportinstalaties bv, Albert Schweitzerstraat 29-
7131 PG Lichtenvoorde, Tel 0544-377050, www.rti.nl



Nieuwjaars
Jeugdvoetbaltoernooi en

Sourcy Sportnacht
IZaterdag:7

januari

Zondag

8

januari

De 16e Sportnacht nog groter door
uitbreiding met Speedsoccer !!

Zaterdag 7 januari wordt de 16e
Sportnacht gehouden van 18.00 uur
tot zondagmorgen c.a. 02.30 uur.
Een sportnacht die doorde komst van
de Speedsoccerzaal nog meer spor-
ters en toeschouwers zal trekken dan
voorgaande jaren. Want naast de 15
Zaalvoetbalteams kunnen nu ook 10
Speedsoccer-teams aan de sport
nacht mee doen.Dus zal het een
sportnacht worden,die bolstaat van
de vele sporten, waar weer veel aan-
trekkelijke prijzen te winnen zullen
zijn.
Het jeugdtoemooi is nu geheel ver-
huisd naar de middag en begint reeds
‚om 12.00 uur s'middags.

Speedsoccer Senioren.
Nieuw dusdit jaar en doordat het
gespeeld wordt met voetbalschoenen
of kunstgrasschoenen een leuke in-
vulling voor de winterstop.Een
Speedsoccer team bestaat uit 1

keeper en 4 veldspelers en 1 of meer-
dere wissels. Doordat het spel geen
uitbal of corners heeft is het een zeer
intensieve voetbalbeleving
Aandit toernooi kunnen 10 teams

deelnemen en het toernooi start om
20.00 uur.De finale is rond 02.00
uur.Het inschrijfgeld bedraagt€30 per
team Opgave via e-mail
info@sourcycenter.nl of tel. B.ten
Bras 0544-351257

Senioren Zaalvoetbal, waaraan maxi-
maal15 teams kunnen deelnemen
begint om 18.00 uur
Ook hiervoor geldt ‚wees er snel
bij want de ervaring van voorgaande
jarenis dat binnen een week na aan-
kondiging dit toernooi al volgeboekt
is met teams uit de gehele
regio.Tekenend dat de gezellige

sportnacht ook bij de voetballers
enorm aanslaat.
Definale rondes hiervoor zijn c.a.
02.00 uur.Inschrijfgeld €30 per team.
Opgave hiervoor via E-mail
info@sourcycenter.nl of tel
R.Donderwinkel 0544-379552.

Squash Toernooi Door de groeiende
belangstelling voor het squashen
wordt er dit jaar weer een squash-
toernooi gehoudenwaarbij rekening
zal worden gehouden met het spel-
niveau van de deelnemers.
Afhankelijk van het aantal aan-
meldingen wordt men dan daarop
ingedeeld. Voor hen zullen er aantrek-
kelijke prijzen te winnen zijn
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De start hiervoor is gepland om 19.30
uur.
Opgave e-mail info@ sourcycenter.nl
of tel.Sourcy Center 0544-352222.

Kruisjas- en Klaverjas marathon
Vanwege het enorme succes in de af-
gelopen jaren (c.a. 250 deelnemers)
wordt er 00kdit jaar weereen kruis-
jasmarathon gehouden in de lounge
en de klaverjasmarathon in de win-
tertuin
Beide marathons starten om 20.00
uur tot c.a. 02.00 uur.
Er worden 6 rondes gespeeld tegen
steeds een ander koppel.Elk vol uur
start een nieuwe ronde,zodat men
tussen doorde gelegenheid heeft
naar andere sport activiteiten te kij
ken of watte proeven van de gezel-
lige sportnacht sfeer in de kantine en
voor een hapje.
Erzijn weer vele aantrekkelijke pri
zen te winnen naast de geld hoofd-
prijs van respectievelijk 100 en 50
Euro,
Met de groei van onze gemeente
door het samengaan van Groenlo en
Lichtenvoorde verwachten we een
nog grotere deelname dan in voor
gaande jaren,doordat velen deze
marathons als uitdaging zullen zien
om dit eens mee te maken.
Inl, en opgavebij A.Baks tel. 0544-
352270 en het Sourcy center tel.
352222
Het inschrijfgeld bedraagt €9,00 per
paar.

Darten
Het dart toernooi vind ook dit jaar
weer plaats. Er wordt gepeeld op nor-
male wedstrjdborden en voor dege-
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nen die geen eigen
er diverse reserve pijlen aanwezig.
De spelsoort bedraagt 501,dubbel
uit.Er wordt gespeeld meteen win-
naars- en verliezersronde
Het toemooi start om 20.00 uur tot

‚a 01.30 uur.Deelname vanaf 16
jaar. Er zijn weer aantrekkelijke prij.
zen te winnen.Het inschrijfgeld be-
draagt € 7,00. Opgave kan bij het
Sourcy Center tel. 0544-352222
Of tijdens de spornacht tot c.a. 20.00
uur.

SPEEDSOCCER

gourcy

X-treme Bowling opnieuw bij de
Sourcy Sporinacht
Voorde tweede maal kunnen dît jaar
ook de Bowlingliefhebbers mee doen
aan de Sourcy Sportnacht middels
een bowling Competitie.
Er wordt gespeeld in teams van &

personen,samengesteld uit buurt-
bedrifs-familie- of vriendenteams.
Deze competitie start om 20.00 uur
en duurt tot c.a. 01.00 uur.Het
inschrijfgeld bedraagt 10 euro per
team.
Er zijn prachtige prijzen te verdienen
terwijl deze nog aangepast gaat wor-
‘den afhankelijk van de deeïname.
Opgave hiervoor het Sourcy Center
tel. 0544-352222.



KLUSSERVICE

DUREN
vakman voor
alle klussen

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351250

El vor
Jos en Tineke Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46 A”Tevens winkelverkoop
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WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

projectmatige tegelDe specialister ken
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 eenkijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.Bent u geïnteresseerd in cen zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Belgerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Ielefoon: 0544-371042 JamosWattstraat6 Postbus 86
Telefax: 0544-376907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vawwwesselsafwerking nl
E mailadres: info@w cafworking.nl

EE
ON
meemm



Publiek en sfeer:
Mede dankzij het talrijke publiek dat
jaarlijks de gezellige sfeer van deze
sportnacht wenst te proeven,belooft
hetweereen geweldig sportspektakel
te worden met zeker nog meer deel-
nemers dande afgelopen jaren en
ook steeds meer deeïnemers uit de
regio
Kortom een geweldige sportnacht die
doorzal gaan tot in de late uurtjes.

Jeugdvoetbal toemooien
Zoals reeds gemeld zijn die verhuisd
naar de middag en ook zij zijn ge-
splitst in een zaalvoetbaltoernooi
voorde D en E jeugd en een
Speedsoccertoemnooi voor de B en C

jeugd. Doordat de belangstelling hier-
voor zo grootis en de zaterdag 7 ja-
nuari al geheel volgeboekt is, heeft
RKZVC ook de zaterdag 14 januari
gereserveerd voor een vervolg van
die toernooien

Voor meer informatie Sourey Center
Zieuwent!T_FLESSENACTIET.EB.V.JEUGDRKZVC

Binnenkort zal de jeugd van RKZVC weerbij u aan de

IRKZVO

deur komen voor haar jaarlijkse flessenactie. Net als de
voorgaande jaren, komen we ook dit jaar weer na de kerst-
dagen bij u langs. Op dinsdag 27 december vanaf 9.30
uur komen de jongens bij u aan de deur, met de vraag of
u nog lege statiegeldflessen heeft
Wij hopen dat we net als de voorgaandejaren weer op
veel flessen mogen rekenen,
Alvast bedankt, namens de jeugd van RKZVC!
Jeugd>estuur RKZVC
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ReschProfielschetsS Profielschets

Meest favoriete sport: Skiën en voetbal

Minst favoriete sport: Cricket

Mooiste sportherinnering: Het winnen van de UEFA-cup door Feyenoord
in 2002.

Lekkerste eten: Thais etenin zijn algemeenheid.

Favoriete sportman/sportvrouw: Pierre van Hooijdonk.

Welk TV-programma moet er onmiddelijk van de buis:

GTST.

Beste boek/schrijver: Fokke en Sukke.
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KiZjmarTic
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
Ruurlosewegt 7136 MC Zieuwent

vorwzitaxnl _info@zitax.nl

YO Lilla
sound « light « rigging * truckinge stages + events

tel 0544-352280
mob. 06-51741675
email osound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMAN VO.

y

Voor:
Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500kg.
Onderhoudsbeurtenen reparatie
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK Keuringen

- Schadetaxatie en -reparatie

5 aanbijna alle

4 verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ aanhangwagenopleiding (E bij B)

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

Zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 53933054



Mooiste film: Soldaat van Oranje.

Politieke kleur Rechts van het midden

Beste Nederlandstalige lied: Muziek van De Dijk en Blöf is over het
algemeen OK.

Meest afschuwelijke cadeau datje ooit kreeg

Een naaktportret als huwelijkscadeau
(overigens van een onbekend persoon).

Grootste miskoop: De vaatwasser. Die is inmiddels stuk en het
repareren al niet eens meer waard.

Omscholen tot: Piloot

Favoriete vervoermiddel Auto

Tent opzetten in: Op de Griekse eilanden.

Ben je wel eens aangehoudendoorde polie:

Ja, voorfietsen zonder licht en te hard rijden
in België.

Hekel aan mensen cie: Niet doon wat ze zeggen; Dronken opfeestjes
‚en kermissen komen vragen om medisch
advies.
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Uit bed te halen voor: Een verre reis, bijvoorbeeld naar Zuid-
Amerika,

Waar droom je over: Die verre reis!

rdam heeft een inbreker geprobeerd
te forceren terwijl we thuis waren. Is

goed afgelopen.

oe
Welke zin of welk woord gebuik;je te veel:

Ödit momeitsNee, Pepijn’

Wie zou je nog wilenontmoeten? Prinses Maxine

Wat zou je geen tweede keer doen; ==
Weekendje Veenendaal, 777

Boschrijtjezeliin 5 woorden: Rustig, doorzetter, eerlijk, direct,
gezelligheidsmons.

er 2005



Weer

begonnen

Het seizoen is weer begonnen. De teams.
trainen weer volop. Er zijn dit seizoen 2
nieuwe trainers gevonden voor de jeugd-
teams. Dit zijn Tonnie Tommesen, hij
traint het jeugd A team, en Hedwig
Bekkenutte, zij traint het jeugd B team.
Hedwig volleybalt zelf bij TOHP in da-
mes 2, en Tonnieis ook een bekende van
de vereniging. Hij heeft een aantal jaren
geleden training gegeven aan een
damesteam. Nu heeft hij dus de oudste
jeugd onder zijn hoede.
Hij is een erg actief en gedreven trainer,
‚en de meiden moeten er fink aan, Een
aantal van deze meiden traint ook af en
toe mee met dames 1. Dit is ook de op-
zet want op den duur moet er zo een
goede doorstroming komen van onderaf,

Bij het circulatie volleybal zijn een aantal
wijzigingen geweest. Vorig seizoen spee:
den alle niveau's van 1 tot en met 6 in
toernooivorm. Vanwege enorme belang-
stelling, dus veel teamopgaves (soms wel
dik in de 80 per toernooi) werd dit een
onmogelijke opgave. Dit jaar speelt
veau 1, 2 en 3 nog steeds in toernot
vorm. Zij spelen 6 toernooien dit seizoen,
Circulatie- minivolleybal niveau 4, 5 en
6 is veranderd. Zij spelen verdeeld over
6 speeldagen 2 wedstrijden por koor. Per
wedstrijd worden er

2 sets gespeeld. (tot
25 punten). Dit is voor de 1e helft van

het seizoen. Voor de kinderen was het
eerst ook wennen, ze spelen ny voor het
eerst in eenvast toam met een vaste
coach. Ermag nu zelfs een time-out aan
gevraagd worden.
Dit vonden ze wel raar eerst dat je zo-
‘maar de wedstrijd kon stopzetten!

TOHP 1 (niveau 5) heeft tot nog toe goed
gespeeld. Ze moesten afgelopen keer
naar Marienvelde. De tegenstander
‘maakte veel indruk want sommige meis-
jes waren wel een kop groter. Ook de
kleine zaal was eerst wennen. Halver-
wege kwamen de kinderen op draaf en
werd een achterstand van 12 punten
omgezet in een setwinst van 25-22. Ook
de 2e wedstrijd werd gewonnen met 25
23.

TOHP 2 (niveau 5) moest ook naar
Marienvelde. Van de te wedstrijd heb-
ben ze 1 set verloren en 1 gewonnen,
Van de 2e wedstrijd werden beide sets
gewonnen. Het samenspelenging beter.
De bedoelingisdat je zoveel mogelijk 3
keer speelt, en dit ontbraker eerst nog
aan, nu gaat het al een stuk beter. Ook
de opslag lukt al redelijk goed.

TOHP3 (niveau 4) moest naar Winters-
wijk. Ook zij hebben goed gespeeld. De
1e set werd verloren. Volgens de coach
kwam dit doordat ze onvoldoende gecon-
centreerd waren, en niet klaarstonden
voor de volgende bal. Vanaf de 2e set
werd er over en weerIos geroepen en
stonden ze beter opte letten. Dit resul
teerde in cen overwinning. Ook de 2e
wedstrijd werd er op deze manier ge-
speeld en dus ook gewonnen.

Dus allemaal. TOP!
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De momenten v/d pupillen
DATUM: 11 November 2005
WEDSTRIJD: WL E1-RKZVCE2
UITSLAG: 9-0
DOELPUNTENMAKERS: Vooral de tegenstanders.
MOOISTE GOAL: De vierde. De comer ging er in 66n keer in.
MOOISTE MOMENT: Aankomst in het donker en daarna het zoeken

van de kleedkamers (in het donker).
MAN V/D WEDSTRIJD Wij weten niet of dat kan, maar we vonden Mieke

de "man" van de wedstrijd. Ze heeft er veel te-
gen-gehouden, maar zoals je aan de uitslag ziet
net niet genoeg.

DATUI 19 November 2005
WEDSTRIJD: RKZVC E2 Longa'30 E8
UITSLAG: 3-2
DOELPUNTENMAKERS: Diede en Stan.
MOOISTE GOAL: De winnende goal.
MOOISTE MOMEN Toenhet na een 0-2 achterstand 3-2 werd. Wat

een opluchting. Wie wil er nou in Zieuwent van
Longa verliezen?

MAN V/D WEDSTRIJD Jur. Wat een inzet. Zelfs in de kleedkamer !!

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 11 Januari

\
1 januari 2006 Stichting Fratsen Nieuwjaarsgala

\ 7 januari -8 januari Nieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooi en
Sourcy Sportnacht

Eenuitgebreid overzicht van al" evenementen en actviteiten kun je inden op:
waw ziouwent infowein
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Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur

Het beste vlees
eN komt van uw slager

° AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

LGR H. BEERTEN en Zn.
TENSVERTOFINIR NEEG Zieuwentss Telefoon 0544 - 351205

\Zomhet, Beg?
Atbouw Kolkman VOF

4 Tegelwerk
O.a. - Badkamer ë

Keuken |

Plavuizen

% Sierbestrating O
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Dorpstraat 302

713611 Zieuwent
Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Fax:
0544-352320 0544352557



DAIHATSU
MADEIN JAPAN

Verkoop, Reparaties, Onderhoud
en APK-keuringen alle merken

Daihatsuis onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

 ndoorvoetha op Kunstgas Het 30415 meter veiRe2 cen netconstue aan de zkant en bovenkant Zo
blijft de bal coninu in het spel5 |

… Maak kennis met speedsoccer! x&
Kijk op WWW SOURCYCENTERNLEN3 ok vi en en activiteiten!zE Ook voor Teest vite



Echte diesels
dames:2

voorheen

dames

3

3&3&

Nee, we zijn niet beter geworden en
Ja, wel ouder maar willen geen lange
afstanden meer rijdenen aangezien
toude dames 2, hethuidige dames
3 dus, ook bijna allemaal voorzien
zijn van een rijbewijs en in onze poule
waren ingedeeld en bereidt waren om
te ruilen, waarvoor onze hartelijke
dank, is dames tweedrie geworden,
en dames drie twee. Kun je het nog
volgen??2?Ik ook niet!

Nu het verloop van de competitie:

Winterswijk 1 Pacelidames? 106
Paceli dames 2 Grol 1 118
Pacelidames2 Groessen 2 vnUGav2 Pacelidames2 168
Groesbeek?  Pacelidames2 1130
Pacelkdames2 apolo 1 915
Paceli dames?  Erx2 1912
Minerva 1 Pacelidamee2 215
Pacolidames2 OBW 216
Negen wedstrijden 3 punten

Nu ik er zo over heen lees was het mis:
schien verstandig geweest de uitslagen
weg te laten, maarja je hoeftje ook niet
beter voor te doen dan je bent, maar t
is wel HEEL GEZELLIG.

Inderdaad we zijn dus ouder geworden,
met alle ongemakken die erbij horen,m
minder conditie, minder snelheid, bles-

sure gevoeliger enz. enz. Het mondwerk
wil nog wel zoveel, maar daar kun je, al
was dat wel mooî geweest, niet mee
scoren, dan hadden we ongeslagen en
met veel doelpunten voor, dik boven-
aan gestaan. Nu staan we dus bijna on-
deraan en mosten er flink aan trekken
willen wein deze klasse blijven en om
nu al in de onderste klasse mee te
draaien voelen we ons nog netiets te
piep. We zijn wel echte diesels, had-
den wein het verleden eenachterstand
bij rust, dan haalden we dat nog we in,
maar ook nu moeten we toegevendat
weeen achterstand eigenlijk bijna niet
meerom kunnen zetten in een voor-
sprong. Wedstrijden van 2x30 minuten
zijn gewoon te kort
Alleen tegen Erix is ons dat nog gelukt,
een 1-6 achterstand omzetten in een
winst van 13-12 is een pluimpje waard
‚ hier moeten we dan ook heel lang op
teren, want dat gebeurt niet zo vaak.
In december hebben we nog maar 1

wedstrijd te gaanen na de feestdagen
beginnen we met goede moedaan het
2° gedeelte van de compstitie en ho.
pen wemeer punten te halen dan in hot
1° gedeelte. (minder zal nog moeilijk
worden).
De gezelligheid staat voor ons nog a!
tijd bovenaan en na een wedstrijd of rai-
ning blijven we even hangen voor een
glaasje of 1.2.3... Met wat bitter
ballen en een schaaltje nut.
Alleen DAT is dan ook al een reden om
bij handbal te blijven

Wil ik iedereen namens dames 2 nog
fijne feestdagen wensen enalle goeds
voor 2006

Tineke
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waren de
playbackshow en de zaal zat
bomvol na onze schatting
zaten er zo'n 1000 mensen.
Ondanks de drukte washet
toch erg gezellig. Eerst kwa-
men de minioren, wij vonden
het erg knap dat ze dat dur-
ven.
Het eerste liedje van de mini
oren ging over een
kauwgomballenboom. |
‘Daarna kwomen de kinderen
van de basisschool en het

voorgezet onderwijs. Die ook een spectaculaire show
gaven.toen waren we al gauw bij de prijsuitreikingTK

De 3de plek waren
voor "Ernie enes A UT OEdenvandebosis-
school groep 8. 1

f

k

De 2de plek was voor Hg &

“als ik baas zou
zijn van het jour-
naal" bosisschool
groep7.

En de Ie pek was voor
de ‘all men
should brothers"
van Beethoven
van het voorgezet
onderwijs

TK

x
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Hier volgt een interview met Beethoven:

Hoe groot is jullie groep?
24 personen en drie leiders

2 Hoe lang hebben jullie voor
het liedje geoefend?
4 avonden

3. hoe vonden

jullie
het om te win-

nen en hoe voelt dat?
Geweldig. We hebben nu al
drie keer gewonnen.

4. gaan jullie volgend jaar weer
voor deeerste plek?
Nee je moet stoppen op je
‘hoogtepunt!!

5. wie kwam er op dit idee om dit
liedje te doen?
Joris Voorhuis

6 Waren jullie zenuwachtig?
Nee

7 Hoe vonden jullie je
optreden(goed of slecht}?
Ondanks het ingestorte
bankje en het weinig oefe-
nen ging het toch nog gewel-
dig goed.
Dit ging wel met bloed zweet
en tranen.

Groep Beethoven bedankt voor dit
interview en misschien toch tot
volgend jaar |

Groetjes Mark Nijhuis en Pim
Donderwinkel
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Sprookjesdorp
Met zevenhonderd kilometer file,
schuifpartijen, pekeldriften en ner-
veuze rayonhoofden klopte Koning
Winter op de deur. In 6&n klap was
alles wit van de sneeuw. Reeds ge-
noemde koning zag meteen licht
cynische grimas hoe men geen mo-
gelijkheid meer zag thuis te komen.
Na 12 uurtjes wachten in de auto was
de mobiel op, kreeg de benzinemeter
bodemdriften en was de stemming
primate snijden. Ook de treinreiziger
kon zich de moeite besparen een
bezoek aan onze beminnelijke
Achterhoek te brengen. Een ge-
strande trein keek collega bus
schouderophalend aan gelijk twee
ontnuchterde koeien na een bevrij.
dende melkbeurt, om vervolgens de
rest van de dag dienst te weigeren.
Wie toch thuis kwam kon daar het
beste blijven. Als in een sprookje was
de tuin bedekt met maagdelijk witte
neerslagkristallen. Zieuwent lag er

even bij als een onverstoord paradij
waar desondanks, eenmaalbuiten
getreden, een bronchitis of blafhoest
in een handomdraai in de zak gesto-
ken kon worden.
Nu is Zieuwent al redelijk sprookjes:
achtig. Denk bijvoorbeeld aan de
kleine zeeMeermarkt, Paul ‘Assen
poetser! Knippenborg en natuurlijk,
voor de vrouw met een onstilbare
honger naar romantiek, de Prinsbij
het Witte Paard: "Hai!"
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Al die sneeuw wakkert het winter-
gevoel stevig aan. Dagdromend cit-
kelende rijkelijk gevulde erwtensoe-
pen, oma's gebreide sokken, schot-
hagel in de reebout en 80's onver
antwoorde oorwarmers je doorhet
hoofd. Kruidenbiters bij haardvuur
ties, glühwein bij kachels en liters
evenementen-Jägermeister in
Haaksbergen. Zonder bedeeld te zijn
met uitzonderlijk helderziende gaven
durven wij de voorspelling aan dat er
eind augustus 2006 een tweede baby-
boom plaats zal hebben in de Ster
van Twente. Of onze Overijsselse
vrinden moeten in het ledikantje ook
iets metsterren hebben.
Nog even en de melkbussen mogen
van stal om de geur van ongebluste
kalk over de weilanden rond het dorp
te verspreiden. Kinderen verlekkeren
zich aan een doe-het-zelfkrantje met
sier en knal van uiteenlopend plui-
mage. En dan drie dagen fulltime
graaien in de katoenen tas tot een
vriendje het niet kan laten met rood
aangelopen oren, een "Baby-fluit-
knal (voor de kenners) in detas met
al dat moois te werpen
De sneeuw is intussen zwartbruin, de
Prinsis naar huis en Lesli vuurwerk
afval beheerst het straatbeeld. Wat
fijn dat er dan thuis nog van het vet
zwangere oliebollen over zijn

Toon & Johan



“HEBT U NAAST Js
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?"

x
HYPOTHEEK

SHOP

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

Tel. (054%) 37 71 13 © www:hypotheekshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL

— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

Se MARIËTTE HUMMELINK

> de Haare 14
Ens Ars 7136 MH ZIEUWENT

Tel. 0544-351766




