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Nieuwjaars(ver)wens
Om te beginnen wens ik U allen een
gezond, gelukkig en water allemaal
nog meer bijhoort, 2006 toe. Alhoe
wel.
Schaatser Erben Wennemars mag
zijn wereldtitel sprint niet verdedigen.
Erben is op het NK sprint slechts
vierde geworden en dat is níet genoeg
voor deelname aan het WK.
Een goede week eerder kwalificeerde
Erben zich nog wel voor de 500, 1000

en 1500 meter om aan de Olympi
sche Spelen mee te kunnen doen
over een paar weken in Turijn. Dat
was nog het oude jaar en Erben had
het jaar niet mooier af kunnen slui-
ten.
Opgebrand, uitgeblust en moe-
gestreden meldt Erben zich een week
later op het NK om deelname voor
het WK afte dwingen. Maar Erben is
moeenhet lukt hem net niet. Toch
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jammer voor Erben datje dan zo vlak
voorde Spelen niet aan een toonaan-
gevend toernooi mee mag doen. Dit
waren de nieuwjaarswensen van de
KNSB aan Erben. Geen WK door
een paar domme regeltjes.
Een regerend kampioen moet in mijn
ogen zijn behaalde titelaltijd kunnen
verdedigen, maar Erben mag niet
van oom KNSB.
Erben kennende traint hij zichde ko-
mende weken helemaal de pestpokke
om straks met de Olympische Spe-
Ien te kunnen vlammen. Straks in
februari schaatst hij mettwee vingers
in deneus naar drie gouden plakken.
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Hij zal de KNSB wel eens even laten
zien dathij het nog wel kan.… En dat
gaat hem lukken ook! Zo kan
jaar, 2006, niet meer kapot
Als dit dan is wat de KNSB bij Erben
wil bereiken: Hem zo ontzettend
scherp krijgen in begin januari door
een paar rot regetijes te bedenken om
hem dan een paar weken laterte zien
vlammen in Turijn endat dan de rest
van hetjaarniet meer kapot kan, dan
pas ik mijn inleiding even ietsjesaan:
Ikwens U allen een gigantisch slechte
start van het nieuwe jaar en vlam ze
daarna!

De redactie(Marc}
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tijdens derust of na de wedst
bent u van harte welkom in de
kantine van

Deú&o)
Telefoon: 0544 - 35 16 07

DyTECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Huub Hummelink GEBROEDIRS

Uw technische service Spiekerop het gebied van: sn== ONTWERP
* water ONDERHOUD
* loodgietersklussen KWEKERIJ
* elektra VIJVERS* verwarming BESTRATING” installatiewerkzaamheden
” aanpassing voor mindervaliden
* periodiek onderhoud

Ruurloseweg 12

SE5 F (0544) 48 28 24
U

5 5Ee tooien



Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines.
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Vanaf zondag 26 februari 2006is het
(officieel) weer carnaval. Hoewel we
sinds een aantal jaren weereen heuse
carnavalsvereniging hebben in
Zieuwent, [eeft het toch niet echt in
ons dorp, met uitzondering natuurlijk
van de echte carnavalsvierder. Maar
we hebben niet alleen een carnavals-
vereniging maar ook een echte
buutreedner in Zieuwent, namelijk

Mien schoonmooder is een
heel goed mense, heb zelfs

DE NIEUWE NOABER Tij ZOWENT

TEE NOABER UT ZÖ

er zoal komt kijken bij het maken van
een ‘buut’. Maar eerst willen we even
een korte uitleg geven over het fe-
nomeen “buutreednen'.

De naam "buut zoals we dit op dit

moment kennen is afkomstig uit het
Duitse Rijnland, waar dít in het dia-
lect “ton” betekent. Na heteinde van
de Tweede Wereldoorlog is dezetra
ditie naar ons land uitgeweken en dan
met name naar Limburg en Brabant.
De voorloper van de buutreedner is
de nar. Het is de taak van de
buutreedner om de bewoners van deveurige wekke nog ne lappe

grond veur eur ekoch, ze wil
deralleen nog niet onder.

plaats en omstreken op een lachwek-
kende manier op tekorten en echte
of onechte zwakheden te wijzen.
Liefst tot vermaak van een volle zaal.
De buutreedner staat in een ton en
zet vaak een bepaald typetje neer,
bijvoorbeeld een dokter, een brand-
weerman etc.

PIOT,_._Willie Rouwhorst-Petas. Omdat cama-
val er weer aankomt leek het ons leuk
om hem te interviewen en te horen wat
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Ik heb van de week de NS
nog mooite pakken gehad:
Ik had een retour Zutphen
gekocht, maarik ben terug-
gelopen.

Het typetje dat Wilie Rouwhorstneer-
zet is een onnozele Hans uit een
boerendorp, die wel eens in de stad
komt en daar van alles meemaakt.

Wanneer hebje besloten om te
gaan buutreednen?
Ik had het al lang geleden bedacht
om te gaan buutreednen, maarde
gelegenheid deed zich nog niet voor.
Begin jaren "90 speelde ik toneel bij
Semper Avanti. Bernard Schutten,
regisseur, die ook buutreedner was
(Noaber ut Zöwent) stopte enik wilde
het wel overnemen. Alles was gere-
geld, maar een paar dagen later over-
leed hij plotseling. Toen is er eigen-
lijk niks meervan gekomen. Ik had
al wel van allerei materiaal verza-
meld en in de computer staan. Tij.
dens het Millenniumfeestin 2000 trad
ik voor de eerste keer op als
buutreedner en in 2002 tijdens het
Open Podium van Fratsen voorde
tweede keer.

Was je nerveus, de eerste keer?
Nee, dat viel wel mee. Ik had zoveel
geoefend, in de keuken met de klok
erbij, dat ik allesuit het hoofd wist
Na deze eerste keer heb ik mezelf
nog terug gehoord op band. Ik was
er wel tevreden over.

Wanneer weetje ofje het goed doet
Je merkt het aande reacties. Als je
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lang moet wachten om verderte gaan
omdatde mensen lachen dan zit het
goed. Ook krijg ik wel reacties ach-
teraf van mensen die mijn buut heb-
ben gezien. Dat is leuk.

Heb je ook wel eens het gevoel dat
het niet loopt?
Ja, laatst nog, toen ik op moest tre-
den voor een vrouwenbeweging. Ik
kreeg de stemming er niet in. Ze za-
ten er allemaal wat stijfjes bij, achter
een glaasje fris. Je probeert nog wel
van alles, maarhet lukt dan niet om
de zaal enthousiast te krijgen.
Toch, achteraf, haddenze hetbest
mooi gevonden

Hoe bereid je je voor op een buut?
Verschillend. Hetligt erook aan waar
ik op moet treden. Laatst moest in
optreden in Velswijk, dan heb ik nog
wel dingen Klaar liggen die ik al eens
eerder heb gebruikt. Maar moet ik
optredenin Zieuwent dan moet ik
weer iets nieuws bedenken. Je kunt
niet steeds met dezelfde grappen
komen. Je bedenkt een bepaald type,
‚een bepaalde verhaallijn. Dit jaarin
Zieuwent tijdens het Open Podium
wasmijn buut actueel. Ik heb 0.a.het

In de grachten van Amster-
dam zijn gisteren twee terro-
risten aangehouden: Ze za-
tenin een opbloasboot.

verhaal van de mus gebruikt. En na:
tuurlijk had ik nog items in de com-
puter staan die ik het hele jaar door
verzamel. Ik werk in Arnhem en tij.
dens mijn ritten naar Arnhem krijg ik

vaak debeste ideeën. Je zou haast
je auto langs de kant zettenom alles

_—_—__....__.
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* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
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Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings
Yonex - Lotto - Dunlop
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opte schrijven. Een buut moet niet te
moeilijk zijn. Makkelijke grappen sco-
Ten het best. Somssta je voor een

Agent: "Meneer, u staat dub-
bel geparkeerd.”
"Hoe kan dat nou, ik heb
maar één auto!”

groep bejaarden en dan doe je de buut
zo dialect mogelijk, terwijl, wanneer je
voor een groep jongeren staatje de
buut iets minder "plat doet.

Is er veel concurrentie?
Nee, hier in debuurt is het erg moei
lijk om buutreedners te krijgen.
Daarom worden er veel buutreedners
uit Brabant gehaald. In Brabant heb-
ben ze zelfs cursussen voor
“tonproaters’, zoals ze de
buutreedners daar noemen. In bij.
voorbeeld Groenlo en
's-Heerenberg treden alleen eigen
buutreedners op, daarheb je dus niet
de mogelijkheid om op te treden.
Maar in Harreveld treden alleen
buutreedners op van buiten
Harreveld: Brabanders enik.
Wat was je mooiste buutavond?
De laatste keer in Harreveld, op 19
november 2005, ging echt geweldig.
Het stond ook nog in de ELNA: "Wilie
Petas, prachtige buut!" Het ging be-
ter dan de Brabanders, maar dat komt
omdatik uit de buurt kom. Ik spreek
het dialect en ik ken natuurlijk de
plaatselijke ins en outs. Ik had de hele
zaal plat. Vorig jaar, tijdens de car-
naval in Harreveld, kreegik zelfs een
compliment van de bekende
buutreedner Pierre Knoops. Dat doet

je toch wel goed.

Wordt je gevraagdals buutreedner
of moetje jezelf aanmelden?
Meestal word ik

gevraagd, maar
soms geef je je op, zoals bijvoorbeeld
het Open Podium of een buutgala.
Hetnadeelis dat hoe meerje naar
het Zuiden gaat hoe moeilijker het
voor mij wordt i.v.m. mijn dialect. Ik
heb mijn buut altijd in het dialect ge-

Toen ik een boer de weg
vroeg: U moet die kant op,
en dan waarwij vorig jaar de
rogge hadden linksaf.

daan, nooitin het Nederlands. Je moet
zorgen dat het overkomt anders werkt
het niet Ik gebruik ook wel eens plaat-
selijke personen, bijvoorbeeld de pas-
tor. Ikhad grappen gemaakt over het
feitdathij getrouwd was, maar hij kon
hetwel waarderen. In de carnavalsbuut
gaat het er niet om, om scherp te zijn,
daarheb je de cabaretiers voor. Je pro-
beert niet te kwetsen. Je weet hoever
je kunt gaan. Ik hebnooit de opzet
gehad om de maatschappij aan de
kaakte stellen.

Ben je alweer bezig met een
nieuwe buut?
Ja. Ik ben nu bezig met een buut over
de Zwarte Cross. Dat evénement
wordt dit jaar gehouden in
Lichtenvoorde. Daar moet iets vante
maken zijn. Als toeschouwerlluiste-
raar hoef je niet persé te weten wat
de Zwarte Crossis. Ik ga dat uitleg-
genin mijn buut. Bij oudere mensen
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zul je iets meer uitleg moeten geven
dan bij de jongeren. Het ligt dus ook
aanhet publiek watje wel enniet gaat
vertellen. Soms, wanneer je nog wat
tijd over hebt, gooi ik er wel eens wat
andere grappen tussendoor. Ik ben nu

ongeveer halverwege met mijn nieuwe
buut en in februari wil ik hem af heb-
ben. Het voordeelis datik alles in de
computer heb opgeslagen. Vroeger

Ik heb een Opel Kadett Sport,
te herkennen aan de tennis-
bal op de trekhaak.

werkte men met schriften en dan was
het natuurlijk lastiger om aantekenin-
gen terug te zoeken.

Wanneer ben je voorje gevoel echt
aanhet werk vooreen buut?
Meestal zo'n week van tevoren ben
je er echt druk mee. Danben ik echt
aanhet werk. Eenuurof tien ben ik
er wel mee bezig. Ik treed ongeveer
twintig minuten op. Daarvoor ben ik
natuurlijk al tijden bezig met het ver-
zamelen van materiaal enzet deze
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gegevens danin de computer. Als de
buut afis, [aatik het nieteerst lezen
aan iemand anders. Ik draag het ook
niet voor aan familie. Ik treed op en
dan moet het maargebeuren.

Wat zou je nog eens willen?
Ik zou nog wel eens op een hoes van
een cd willen staan. Vroeger had je
elpees van "Achterhoeks Plat” met
0.2. Bernard Schutten en Hans Vree-
man. Aan zo'n cd zouik ook wel mee
willen werken. Maar die worden te-
genwoordig niet meer gemaakt.

Watisde grootste waardering die
je kunt krijgen?
Laatst zei iemand: 'We hebben een
nieuwe Noaberut Zöwent!. Dat vind
ik mooi!

Willie, bedankt voor het interview en
we wensen je veel succes met je
nieuwe buut en natuurlijk met alle
buten die nog zullen volgen.

De redactie (ML en CE)—



Zo divers
in kranten...

P MULTIMEDIA 8V
Postbus 101
7130 AC Lichtenvoorde
Werentriedstroat T

7136 2 Zieuwent
Tel 054435 9235
Far 0544 359035
Emil: info@romeodelte al

<f ROMEO DELTA

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
Tuinonderhoud

Partikuliere verkoop af kwekerij

Zl
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 - 352237

J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking
glasschade
isolerende en

beglazing:

bijzondere begiazing
Tevens verkoop aan huis

ANTON MOLLEMANHOF 25
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

DOMHOF & WESTFLEISCH Ey
@

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
Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

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

KRABBENBORG b.v.
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

_TRANSPORTBEDRÍ
VEEVERVOER
STUKGOFDERENVERVOER
KIPPRVERVOER

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

“WPTPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
min Ge 80010 00 ie  petcege ieften en adrowigingekaanenIENE ht open van evn on paken

= het afgeven van briefpost binnen en buiteriang
= het afgoven van pakketten en aangetekend binnerland
 stippenkaarten, telefoonkaarten en boncedezus
 informatiebrochures.

zondag: SHOP gesloten.



Kermis 2006uni

Kermis17,18:en19

Beste inwoners van Zieuwent,

Zoals jullie hebben kunnen lezeninde krant, gaat de bebouwing in het
centrum van Zieuwent er iets anders
uitzien. Café Restaurant Bongers
gaat weg en het parochiehuis gaat
uitbreiden. Dit heeft ookconsequen
ties voor de kermis volgend jaar.
Samen met de gezamenlijke horeca
hebben we gekeken hoe we de gere-
zen problemen kunnen oplossen.

Feesttent
Het parochiehuis gaat link uitbreiden
richting de parkeerplaats. Hierdoor
wordt de parkeerplaats achter het
parochiehuiste klein voor onzefeest
tent. Een goede plekdieoverblijft is
het weiland van Familie Molleman
achter het oude kerkhof. Het weiland
lag behoorlijk laag, maar de horeca
was gelukkig bereid om het nodige
te sponsoren. Hierdoor konden we het
weiland flink ophogen. Volgend jaar
wordt dus hier de feesttent voor de
kermis geplaatst. De ingang komt aan
de Dorpsstraatbij de gracht. Om er-
voor te zorgen dat de overlast voor
de buren tot het minimum wordt be-
perkt, wordt het weiland langs de weg

afgezet met hekken. De feesttent, de
drank en de muziek blijft in de han-
den vande gezamenlijke horeca.

Gezamenlijke horeca
Tijdens de kermis van 2005 hebben
we afscheid genomen van Familie
Bongers, omdatzij stoppen met het
gelijknamige Café en Restaurant.
Gelukkig is evenementenverzorging
De Timp bereid deze plek over te
nemen. Zij zullen samen met Fami-
lie Mulder de gezamenlijke horeca
vormen.

Parochiehuis
Het parochiehuis heeft de benodigde
vergunningen. Dit betekent dat we
tijdens de kermis weer gebruik kun-
nen maken van het parochiehuis. Niet
alleen is de 50+ avond op kermis-
zondagavond in het parochiehuis,
maar zal het parochiehuis ook op
andere tijdenen dagen open zijn. We
hopen dat hierdoor de komende ja-
rennog meer ouderen van de ker-
mis gaan genieten. Dit zal nader be-
kend worden gemaakt in het kermis-
boekje, dat begin juni verschijnt.

Attracties
We hebben gelukkig weer dezelfde
attracties als dit jaar voor het komend
jaar kunnen regelen. Dit betekent dat
ookde cakewalk weer graag terug wil
komen.

Er moet nog veel gedaan worden,
maardit ijkt ons een goed begin.

Feestcommissie Zieuwent
PIOT Januari 2006pag.7_____



in mp, ë26 Jaar, getrouwd met Le ii
enmceder van Hannest

Meest favoriete sport: Schaatsen, om naar tokijken.

Minst favoriete sport: Autorace.

Mooiste sportherinnering: Als kind heb ik eenseen triatlon gewonnen.

Favoriete sportman/sportvrouw: Dennis Krabbenborg.

Lekkerste cten: Vette hap! Mag best 3x per dag.

Welk tv-programma moet onmiddelijk van de buis:

Belspelletjes.

Beste boek/schrijver: Boeken van Guus Kuijer.
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SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE?

[orsawsaTE (CONTACTPERSOON ADRES. Posco wooneAaTs TELEFOON]
[eoamitonverenging Jing De haa 7136 MK Zouwent 381798

[eujarwer tKevelder 2 Gier Vondelsraatts 7131 XV tienenwoode  374865|
eridgecka Zouwent (BCZ) Etsy Ven Chuhilsraatt2 7136 MB Zieuwent 351398)
[euver Ruwtoseweg Hedwig Meuteek  RurosewegiJA  7I36MC Zewent 352029
[guur Sotenkesdethook © Hummen Schoppenwegte  TI36KH Zieuwent 351797
[puur tHoenderboom Veri Gebbinck Dorpstraat 7136LK  Ziemwert 352378)
[puur Kelder Rob Aagten AMolemanhef32  7146MS 35238)
unter zegende PKlinGoldenik  Bedelarsik?  7I36JA 0572491320)
[cnaetas Pastorie Dorpsstraat 1 7I36LG Zieuwent 351232
[oames gym R Spekschoor TI36LP Zieuwent 352125
eso M to Roer Holerweg 8 7I38KS Zieuwent 352258
Foostommissie H Elche Rouhorsereik20 7136 KW Zieuwent 2268)
Foto mes A Stortider Ouae Aaktonseweg27 71812ZC Uihtervoorde 372774)
laxv F MarbersStoteler Dorpsstaatt4la  TTGGLK Zire 351816
\aezodheisscennum GERVostes  Dopssraas7 TI36LJ Zieuwent 351586)
|Gymesun dames B Roushorst Zieuwensenegs6  TIS6LC Zieuwent 351532
Hendeaiver Paco Pera tor Boot Unnenever2 TISTRB Groenlo 465478
Hermorie zemen AngelsBeeen  Ruutcsewegts  TI36MC Zieuwent 351747
[longtederane®tGide)  DariëleOnstenk Hemdijk 2 TISTRB tieve 5)
llongerenkoorzieuwent  AstiëWoperes De Waareise 7 TIELT Zieuwent 382292
kao B tentiave Gronswog 2 TIGEKN Zee 351292
rotsenmucn Gustinders  Larkestmatt8 7132CS tientensoore 374926)
ktoesciseter Do Hemmele 5 Papenborg Vilgendijk& 71364 Zieuwent 351582
10 Blagerham  Schaaweg2a T134PK Vragender 0543520122]
onsgroen PoraSouhss  Beurenes 17 TIOIWV Winterswijk 0543523951
[Lourdeswern8v) Mo Wopereis ZogendijkS TISEKR Ziemer: 351374
JuKS (el Zie.Ha Mer)  Emakameteek  Verdeingsweg3  T263SR Mariënelde 352354
es Lever& Darmstchng Mert Roumborst Do Haare& 7136 MG zievwont 351958
[ouderaagnesisshoer 5 Jansen ten Have Grenze 4 TI36KN Zieuwent 352389
|ousneiekundgo ver Zuwenr Hay Spekschoor Dr Ariensstaat16  7I3TXM Lihtervoorde 372688]

Parochiepestus Zieuwent Pastorie Dorpsstraat44 7136 1G Zieuwent 1232|

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



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES4 zaan 206

[orsawsariE CONIACIPERSOON ADRES PosrcoDE \wooneaars TELEFOON]
euerzpeezaal Man Osten  Grensweg30 TIG6KN Zinovert 32427|
orgel "De Schansruiters  Meyr Geotrs Schunksegs TI35KJ  Hamevekd 351510
ier Zewwent /Horevels 1 Hendrie Mesters58 Ti26CE Bredevoort  05e3452351|
exzve Joris Wassink De Haars £ 7136 MJ Zieuwent 2810
Rode Kris FrensHeunk  Rolrzuege TI3EKK Zeuweet 381490
spit 90 Jon Piter Kuenenger Grutostast 7 7132DC tiettenvoore 373440

[ss Paardrijden cehandestn Christien Cuppers  ZiewensewegTs  7I36LB Zeuwent 351281
[eiching Frtson Markeengeen  Kevoierstastie 714186 Groen 264205|
[Sichtngstependetiand Mevr J Bekken Werentiedstaat® 7136 ZG Zieuwent 351461
|scting seuodraos Ardretenolder De Steege 8 7136 MP Ziewwert 351429
Stiching Kerkepaden © Moleman Dorpsstraat 32 TI36LM Ziomwert 351598
|seting Paaspop Syn Wier Do steeges7 TI36MN Zien 381918|
stieting Pasevser RirartSpegeer  RoinderswegT TIG6KE Zieuwent 0625127560|
Stichting Speehooriening Annelies Arkoné  Zieuwentseweg M/A 7136 LC Zieuwent 381235|
schiewerenigjng Zieuwent A Papen De aoe 32 TIGGUK Zieuwent 351970
[schuren St Sebastiaan A Stotser Kanoerjs TIG6JK  Ziowweet 351815
schoccomissie RK TheaWopereis Ruutosemegs/A TIG MC Ziouwent
sportraad contrpersoon A Rouwborst Ruuicseweg2s  TIJEMD Zieuwent
sporsotundeing Zeuwent A Rouwhorst Zegen16 TI36LS Zieuwert

Tennisvereniging ZIV 4 Theissen A Woleranhet6  T136MS Zieuwent
Teneeker SomporAvani  DionneBuiing  Vondemansdijkt0  7136KT Zieuwent ar7a3e
Toureub Vetoe CasporteBrsie Groening 25 7132ED tirtenmoore  378788|
\vateybalerenigng TONP Petra Kein Goldenijk de Haare 75 7136 MG Ziowwert 351473
vvz Mew R'Spoxgoor  Reindersweg 7 TI36KE  Zinowerk

zeaoetsz vz RuudDondeinkel Vogekenstraat26 _7132CD Lihteoorde
zengeoor RK B Huichof ZouwensewegSyn TIJGLA Zieuwent
zeuwerss Being WamaKokman  Zieuwenteweg4l  7I36LC Zieuwent 3

Zennezioem De Mea Heuinek RoderwenaA TIJ KX Zieuwent 351430

h‚wopereis@chello.nl of via WWW.ZIEUWENT.INFO

]



ll architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat Ì Tel. 0544371207

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

R | [RTI Transportinstallaties bv, Albert Schweitzerstraat 29
7131 PG Lichtenvoorde, Tel 0544-377050, www.rti.nl



Mooiste film: Loenatik.

Politieke kleur: Links van het midden

Boste Nederlandstalige lied: Muziek van Boudewijn de Groot. Voor kinderen
de Taraboemboemband,

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

Champagneset

Grootse miskoop: Een waterkoker die nog steeds lekt!

Omscholen tot: een evenementenservicebedrijf runnen
samen met Luuk!

Favoriete vervoermiddel Auto

Tent opzetten in: Overal, ik ben dol op kamperen.

Ben je wel eensaangehoudendoor de politie:

Nee.

Hekel aan mensen die: Alles van de negatieve kant bekijken.

Uit bed te halen voor: Bitterballen.
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Waar droom je over; Opdit momentveel overkleine Hannes.

Wanneer wasje voor het laatst bang:

st dat Luuk ’s nachts op de sparta-
wis zou komen.

Wat denk je als je in de spiegel ki

Welke zin of welk woord gebruik je te Veel.

Geen idee.

Wie zou je nog wilen ontmoeten: Netson dE

Beschrijf jezelfin 5 woorden: Behulpzaam, ‘entóùsiast, slordig en| aâà
De redactie (Wendy)
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KLUSSERVICE

NSSvakman voor
alle klussen

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel 0544 - 351259

B Ee El vor
Jos en Tineke Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent —Telefoon 0544 - 35 23 46 5 »
Tevens winkelverkoop



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.

LICHTENVOORDE

De sp je tegelwe:projectm
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 een zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544 371042 James Watts
Telef: 0544 376907
Internetsite: vewvewesselsafwerkingnl
mailadres: info@wesselsafwerking.nl

taat6 Postbus 86
AB Lichtenvoorde



Te
TOHP

BEKER

De eerste helft van de competitie is
weer voorbij, Voor de jeugdleden van
TOHP is het heel goed gegaan. Bij
het cireulatievolleybal heeft de jong-
ste groep bestaande uit Eline Rots,
Iris Weelink, Melissa Krabbenborg en
Elke Berendsen een heuse beker
gewonnen. Zij deden voor dealler
eerste keer meeop niveau 3. Boven
dien was het ookhet allereerste toer.
nooi voor hen.
De wedstrijden waren erg spannend.
De dames speelden vol vuur, en met
resultaat. Geweldig gedaan ennu op
naarhet volgende toernooi in januari.

Een van de vaders van deze 4 belde
de andere dag op naareen van de
jeugdcommissie en vertelde dat hij
van het volleyballen af ging. Op de
vraag waaromzei hij: "Ik speel al ja-
ren volleybal en ik heb nog nooit een
beker gewonnen, mijn dochterdoet
1 keer mee en wint meteen eenbe-
ker, dat is toch niet eerlijk"! Hier
over werd dus ernstig nagedacht, en
er werd besloten om een beker uit te
reiken voor de beste volleyballer van
het seizoen 2005/2006. Op het ge-
zellige onderlinge afsluitingstoernooi

21 decemberis de beker dan ook uit-
gereikt aan de beste en sportiefste
volleyballer van __TOHP

„GUIDO BERENDSEN. Bij
deze: Guido van harte gefeliciteerd
met je prachtige prijs!!!

Ook de meiden vanhet circulatie-
volleybal niveau 4 en 5 hebben het
geweldig gedaan. Zij spelen ook in
competitievorm en spelen6 zaterda-
gen per half seizoen. Hierbij hebben
we ookeen kampioenen wel Tohp 1,
bestaande uit: Chantal Hulshof, Lotte
Vredegoor, Sofie Schutten, Lotte KI

Goldewijk en Marloes Beerten. Het
was spannend totde laatste wedstrijd
toe. Deze wedstrijd werd gespeeld in
Varsseveld. Er moest 1 set gewon-
nen worden, dan was het kampioen-
schap binnen. We begonnen eerst
meteenachterstand, maar dit kwam
van de spanning, al gauw werd er
beter gespeeld, en kwamen de mei-
den er goed in. Er werd flink aange-
‘moedigd doorde ouders. Yes, de 1e
set werd gewonnen dus we waren
kampioen.In de daaropvolgende sets
‘hebben we dan ookwat dingen uit-
geprobeerd zoals smashen. Omdat
we voor de 2e helft van de competi-
tie 1 niveau hoger gaan spelen, dus
naar niveau 6, kondenwe dît alvast
mooi uitproberen in het veld. Ook
mogen we dan bovenhands opslaan,
‚en een smash of pushbal spelen.
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Ook Tohp 2 en 3 hebben goed gespeeld. Tohp 2 is 2e geworden in hun
poule. Deze wedstrijden waren ooktot het laatsttoe erg spannend. Als ze de
laatste wedstrijd hadden gewonnen danhad erookeen te plaats ingezeten.
Maardit lukt vast dit jaar.
Tohp3 is in de middenmoot geëindigd. Het spelen ging met de wedstrijd
beter. Eerst vondenze het nog moeilijk op dit niveau, maar ze komen er
steeds beter in. De opslag behoeft zeker nog de nodige aandacht, hier zal op
de trainingen flink op geoefend worden. Maar dit zal zeker lukken. Voor alle
teams veel plezier in de 2ehelft van hetseizoen.

Ook alle andere sporters wensen we een sportief 2006 toe.

Jeugdcommissie TOHP

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 15 Februari

ZalZo 28/29 januari Semper Avanti

Toneelvoorstelling “Met Appie naar
Balie”

|
Vr. 3 februari Stg. PaasPop

\ Slag om PaasPop. Aanvang 20.00 uur

| bij Herberg ‘Het Witte Paard’.
Za/Zo 4/5 februari Semper Avanti

Toneelvoorstelling "Met Appie naar
Balie”

Een uitgeteid overzicht van ‘ale evenementen en actviteiten kun je inden op:

va ziouwent info
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IMMATIG,

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.nl

YO lasound light«rigging * trucking* stages * events

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

7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

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

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

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en “reparatie

G verkeersschool
GUUS KOLKMAN

+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* aanhangwagenopleiding (E bij B}

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

Zieuwent tel. 0544 - 351939
b.g.g. 06 - 53933054



Dames

3

De 2e helft van de competitie is weer
begonnen. De eerste 2 punten zijn
binnen. Afgelopen zondag gingen we
er met goede zin weer tegen aan.
Erica 1 Dieren was onze tegenstan-
der. De vorige wedstrijd hadden we
van hun verloren, dus we waren nu
toch echt van plan om te winnen. Na
60 minuten konden we tevreden te-
rugkijken op de wedstrijd! We heb-

ace

ben deze wedstrijd gewonnen met 14
7. Van onze kantuit waren het voor-

namelijk snelle aanvallen! We had-
den de hele wedstrijd een goede ver-
dediging en onze keepster "Anit:
stond als een blok!!!

Aanstaande zondag spelen wij in
Westervoort en zijn dan voor het
eerst dit seizoen helemaal compleet!
Heb je op zondag een keer niets te
doen, kom dan gerust kijken! Kijk
voor Ons programma op
www.pacelinl (En dan wel bij dames
3 he!?) Wij houden van aanmoedì
gingen en de wave!

Dikke Wave van Dames 3

Stef bedankt voor de lekkere erwtensoep

De supporiers
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K TK TK

Wij zijn bij Kaily Oriëns geweest omdat er een winterstopis.
Dus heeft ze geen training. Het was heel gezellig. Ze
‘had haar feyenoord sportkleding aangedaan. En daarna
‘hebben wij een paarfoto’s gemaakt.

TK
Interview met Kaily

1 Bij wie zit je allemaal in het team? En hoe gaat het met
iel 2

Fl= Kaily-Jorim-Thijs KL.G-Thijs L-Jacco-Sram-Tom-
Maurice-Jochem. Het is een leuk en gezellig team.

2 Vind je het niet vervelend dat je alleen maarbij jongens in
het team zit? Wil je later ook welbij meisjesvoetbal?
Ík vind het juist leuk om ngens in het team te zitten.
Misschien wilikwel bij meisjes voetballen.

TK
3 Wil je later profvoetballer worden? En waar wil je dan voet-

ballen?
Ja, heel graag en dan wil ik bij Feyenoord voetballen.

4 Heb je al veel doelpunten gemaakt? En hoeveel dan?
Ja, dit seizoen 22.
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Dames & Herenkapsalon
0544-352391 ‘Zieuwent

Openingstijden: Dinsdag Um vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur

Het beste vlees
IS komt van uw slager

° AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

D€ H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGENWIJAL NEE.G: ZieuwentSS eNTNSEN Telefoon 0544 - 351205

omhet Garage
Afbouw Kolkman VOF

X% Tegelwerk
O.a. Badkamer

Keuken
Plavuizen

% Sierbestrating

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

Dorpstraat 304

71361L Zieuwent
Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon Fac
0544352320 0544



DAIHATSU
MADEIN JAPAN

Verkoop, Reparaties, Onderhoud
en APK-keuringen alle merken

Daihatsu is onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319 B

eee

indoor voetbal op Kunstg:Het 30x1$ meter eld is
RES zondois voorzien van eon1 meter Hoge boardiig en2 cen netconsque aan de zint on bovenkant: Zo

& blijft de bal continu în het spel.

| E[Maak kennis met speedsoccer!
Kijk op WWW.SOÜRCYCENTER.NL

Ook voórTeestn en acten!



K TK TK

5 Gaan jullie vaak een dagje uit? En waar gaan jullie den heen?
In de winterstop gaan we wel eens zwemmen en naar
Binnenpret.

6 Wie zi trainers trainsters? Geven die goede training?
Mark Knippenborg en Wout Eekelder. Soms leer ik er veel
vanen soms iets minder.

7 Als jullie een beker winnen, hoeveel cm is die beker dan hoog? ==
En waar magde beker don staan?
28 cm. Hij mag omstebeurt bij iemand stoan.

8 Waarom zitten er noppen onder voetbalschoenen?
ie niet zo gauw uit.

9 Waarsta jitijdens de wedstrijd?
Ik speel spits.

10 wieis je favoriete voetballer?
Dirk Kuyt.

TK

Bedankt voorhet interview!
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POSITIEF EGOISME

Gelukkig, die goede voornemens
verschrompelen als een vampier bij
daglicht
Hetis zo cliché als de ziekte en toch
zijn er diverse mensen die het maar
niet kunnen laten. Afvallen, meer
bewegen, de sigaret definitief vaar-
wel zeggen en meer van dat soort
onhaalbare doelstellingen.
En waaròm die goede voornemens?
Over het algemeen betreffen goede
voornemens juist hardnekkige
slechte gewoontes die het leven leuk
maken.
Hetenige echte goede voomemen is,
om geen goede voornemens voor te
nemen en mochtdit uitmonden in iets
slechts, neem jezelf dan voorom je
daar vooralniet druk over te maken.
Zoals Winston Churchill ooit al zei
over een van deze voornemens:

"Sporten is overbodig.
Ben je gezond, is het tijdverspilling.
Ben je niet gezond, is het slecht voor

Daarom uit protest een aantal slechte
voornemens voor het nieuwe jaar om
dit zo destructief mogelijk te doorlo-
pen. Op zichzelf al een goed voor
nemen!
Stoom dat pakje rolletjes fijngekorven
tabak in een omhulsel van speciaal
papier toch in één ruk leeg en drink
jezelf, op gezette tijden,
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ongegeneerd zo klem als het decol-
eté van Patty Brard (en geloof ons,
dat zit klem!). Wat kan jou het een
dikke vette edelsalami schelen!
Mensen met die ‘goede bedoelingen’
wekken vooral frustratie en imitatie

op, zo vlak na de toch al loodzware
mega-kerst-braspartj
Evenzeer doen mensen dat, die den-
ken dat aan heteinde van een wille-
keurige maand, toevallig de maand
december, plotseling het roer van hun
leven helemaal om moet en kan
gaan. Dan hebben we het nog niet
‚eens gehad over het kerstdiner met
ouders en schoonouders datje met
de grootste moeite moet uitzitten. Om
over het verplicht jezelfin een te krap.
kerstkeurslijfig corset hijsen nog maar
te zwijgen

Als protestactie willen wij graag de
drank die andere mensen laten staan
dan ook hoogstpersoonlijk tot ons
nemen, alsmede de bijbehorende
sigarettenberg der gestopte zielen en
devette happen van de afvallige
vraatzuchtigen.

Zij houden hun nobele streefdoelen
doorde bank genomen slechts en-
kele weken vol, maarwij beloven u

dat wij onzeslechte voomemens het
hele jaar volhouden!
Gelukkig nieuwjaar en kalm an!

Mario & Pieter



“HEBT U NAAST PSA
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”ie

EaHYPOTHEEK
SH

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

Tel. (0544) 37 71 13 * www.hypotheekshop.nl

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

MARIËTTE HUMMELINK
deHaare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0644-361766



Bij Hoenderboom zijn uw bouwplannen in goede handen
Een badkamerrenovatie, een nieuwe keuken, een dakkapel of een complete
uitbouwaan uw huis. Alle werkzaamheden uitgevoerd door vakmensen.
Onze kwaliteit is uw waarborg.
Bel voor informatie 0544 35 13 32

aannemersbedrijf

HOENDERBO
Zieuwent

pevak en mensen go


