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U bent zojuist begonnen met het Ie-
zen van PIOT nummer 324. In dit
nummer treft u 0.a. een interview /
sfeerverslag aan over en met tour-
club Velocé, die onlangs haar 10-ja-
rig bestaans-jubileum heeft gevierd.

| Snelle jongens op defiets en de
mountainbike. De redactie (In dit ge-
val Noëlle en Johnny) wilden zelf wel—_____

Redaktie:
Noëlle Kolkman

# Mark Lankveld
Corinne Ebbers

‚Johnny Cuppers
‘Wendy Krabbenborg

Norbert Doppen
Huub Wopereis

% Elles Niënhuis
Marc Karnebeek

<
L

free lance
Toon Molleman

en Johan Stortelder
Mario Boers

Pieter Molleman

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL
De wereld wordt klein

eens lijfelijk meemaken hoe dat voett
op een zondag-morgen je longen uit
het lijf fietsen. Niet binnen in een
fitness-ruimte, maar buiten in de
koude voorjaarslucht aan je conditie
werken. Fietsen In een “normaal”
tempo is overigens ook ge-zond en
ik benal jaren van plan om dagelijks
op de fiets naar mijn werk te gaan,
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maar om verschillende redenen (en
eigenlijk allemaal smoesjes) komt het
ermaar niet van.

Watik niet van plan ben (en daar-
voorzijn geen smoesjes nodig) is

camaval vieren. Toch vinden velen
dat één van de hoogtepunten van het
jaar. Iedereen zijn eigen feestje en
na het vasten komt mijn feestje. In

de profielschets wordt de nieuwe
Prins Camaval ("Eumke de 9e" : de
directe concurrent van de kermis-
schutterskoning?) nader aan u voor-
gesteld.

Naast de column (van Pieter en
Mario), de kinder-PIOT, informatie
over "De Slag om de IJss
schijnlijk enkele bijdragen van ver-
schillende (sport‚verenigingen, staat
in dit nummer ook weer een
evenementenagenda en worden de
middenpagina's wederom gevuld met

de adressen van alle secretariaten of
contactpersonen van alle Zieuwentse
verenigingen en stichtingen. Informa-
tie die actueler en uitgebreider ook
te lezen is op de internetsite
www.zieuwent.info Een site die
(mede op verzoek van Zieuwents
Belang) door mijis gemaakt en wordt
bijgehouden, maar eigenlijk nog in de
kinderschoenen staat. De bedoeling

en waar-
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van de site is om een informatiebron
te zijn van, over en voor Zieuwent.
Daarvoor ben ik echter grotendeels
afhankelijk van anderen en in dit ge-
val met name de Zieuwentse bevol-
king zelf. Zijn er wijzigingen in secre-
tariaten, wilt u meer bestuurs-
gegevensvan uw vereniging of stich-
ting kenbaar maken, zijn er datums
voor de activiteitenagenda, heeft u

een eigen website, is er een wijziging
in de collectelijst, laat het even we-
ten en het wordt aangepast. Ook an:
dere ideeën en suggesties zijn van
harte welkom. Hoe actueler en dy-
namischer de site, hoe meer be-
staansrecht het krijgt. Het is "voorlo-
pig’ geen vervanger van papieren
berichtgeving, maar kan volgens mij
wel een positieve bijdrage leveren
aan de} commnieatieen informatie-
verstekkngin Es dorp.

Het blijft Áeridans wel een merk-
waardig fenomeenBoven in depas-
torie en Nerbotgen achter de kerk
zorgen Enkel6 dukken op knoppen
van een computertoestenbord ervoor
dat niet alleen Zieuwent, maar de
hele wereld (en/misschien nog wel
andere bestáansvormen in dit univer-
sum) kan lezen watenkele&econden
daarvoor bedachten gemaakt is. De
wereld wordt kleir
Huub Wopereis.

ân



Zo divers
in kranten

ROMEO DELTA
MutTiMeDia ev
Postbus 101
7130 AC Lichtenvoorde
Werenftiedstraat 1

7136 2 Zieuwent
Tet 0534 352035
fox 0588 352035
Email. info@romeodeto nl

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

jÂ!

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 352133

Fax 0544 352237|J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: ade

Tevens, verkoop aan huis
bijzondere beglazing

Zomers buiten
’s Winters binnen

ANTON MOLLEMANHOF 25
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

DOMHOF & WESTFLEISCH ev
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 D.V, |
Tel. 0544-351215

RIERVEROER
Fax D544-352065

AVIA ZieuwentEeEIENWISTU.
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.

POST Servicepunt
Openingstijden: U kunter terecht voor:
ma, Vm vr: 8.00-18.00 uur ei bihaaren en adeewizigskaaton
5 alen van xieven en pakketeneg 00 1700 UT = hot afgeven van briefpost binnen: en buitentand

dag: SHOP gesloten. = het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland
telefoonkaarten en boncadeaus

TRANSPORTBEDRI

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER



Ter ere van het 10 jarige jubileum van
fietsclub Veloce, opgericht februari
1996, werd zondag 12 maart een
mountainbiketocht voor alle leden
georganiseerd. Normaal draait de PR
machine van zo'n club rond een
jubileum op volle toeren, maar
aangezien in het verleden gebleken
is dat de 97 leden van Veloce liever
de wielen laten draaien, besloten we
als redactie van de Piot twee
verslaggevers met de tocht mee te
sturen. Dit om een goede
sfeerimpressie te krijgen en wat meer
te weten te komen over die fanatiek
fietsende Zieuwentenaren

Op vrijdagavond kunnen we ons
meldenin de werkplaats van "Mister
Veloce’, Paul Knippenborg. Erwordt
ons beide een passende
mountainbike aangemeten met
bijbehorende valhelm. Zo'n fiets
blijkt gemiddeld ongeveer 2500 euro
te kosten, met uitschieters naarhet
dubbele. God zij dank krijgen wij

geen nieuwe mee. Overigens
verwachtte ik dat we op de racefiets
zouden moeten stappen, maarhet
mountainbikeseizoen blijkt steeds

langer te worden. Er is zelfs een
verschuiving waarneembaar van de
racefiets naar het mountainbiken,
omdat dit laatste door velen toch als
leuker wordt ervaren. Je komt nog
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eens op plekken waar je normaal
nooit komt, vooral als je aan een
georganiseerde tocht deelneemt
Vooralde tocht doorhet Montferland
schijnt een absolute aanrader te zij

Op zaterdag kunnen we onze”
fietsen komen ophalen, zodat we nog
even een rondje kunnen fietsen en

wat handigheid kunnen krijgen met
schakelen en remmen
In de werkplaats zijn zojuist een
aantal deelnemers van een
marathontraining teruggekomen. De
training bestond uit 100 kilometer,
waarvan er meer dan 80
daadwerkelijk zijn afgelegd in zo'n 4
uren fietsen. De fietsenzijn vrijwel
onherkenbaar, zoveel vastgevroren
modder en zand hangt er aanhet
geheel. Schakelen bleek hierdoor
niet meer mogelijk.
Ik realiseer me langzaam maar heel
zeker dat het morgen wel eens een
pittig tochtje zou kunnen worden.
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We fietsen zaterdag braaf een (klein)

tondje en vinden dat het schakelen
ons prima afgaat. Het sneeuwt en het
waait, dus snel weer naar binnen.
Hopen dat het morgen in ieder geval
beter weer is.

En datis het!

Zondagochtend 9.00 uur, lekker fris

winterweer, met een heerlijk
zonnetje. We verzamelen bij het
Sourcy. Er zijn 28 leden verschenen
en nadat nog wat vergeten
fototoestellen zijn opgehaald,
vertrekken wein de richting vanhet
Kooibosachter Beltrum.
Ik vraag aanPaul Kníppenborg waar
alle andere dames zijn? Die blijken
er niet te zijn. Ja, erzijn wel een
aantal dames lid van de vereniging,
maar eigenlijk wordenze niet meer
zo vaak gezien tijdens de tochten. Ik
vraag me afof dit een voorteken i

Voor mijn gevoel racen we richting
Kooibos, het tellertje op mijn fiets
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Welkoop Zieuwent

+ agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
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7106 LA Zieuwent
+ werkkleding € schoeisel Telefoon: D542 951221
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Bloemsierkunst „ERNA“
Open Dinsdag 9.00 12:00 wur 1 13:30- 18.00 uur

Woensdag 9.00 1215 uur
Donderdag 9,00 12:00 uur+ 1930 18.00 uur
Vijdag  9.00- 12:00 uur # 1830-1800 vur
Zaterdag 9,00 16.00 uur
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AUTOBEDRIJF
W.J. KRABBENBORG

…
Waalderweg 12 A

7263 RW MARIËNVELDE

Tel. 0544-351777
b.g.g. 0544-351601

Verkoopen reparaties van auto’s
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SportkledingSportartikelen
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geeft minimaal 26 km/uur aan, soms
meerbijna nooit minder. Onderweg

2 vertelt Paul me van alles over de
2 vereniging, het ontstaan ervan, de
+ doelstelling, de steer, de gezelligheid
zen de drive van de fietsers.2Ik vraag Paul maar eensof hij niet al
© wat moe is? Ik heb het ondanks de

vrieskou namelijk al behoorlijk warm
en we zijn nog niet eens van het

G asfalt afgeweest! Paul kijkt me
© verbaasd aan en ik weet genoeg.
< Kooibosis in zicht. Eén keer linksaf,
{één keer rechtsaf en ik bevind me
2 0p eenbospad. De tocht doorhet

Kooibosis niet lang, maar de diepe
voren in het pad zijn hardbevroren,

e wat het fietsen lastig maakt. De<bospaden wordenverruild voor licht
glooiende zandwegen, en in de verte
doemt de Lochemse berg op. Deze

benaderen wij vanaf de Zwiepse
kant. Al snel wordt de lichte glooiing

een heel steil bospad en ik raak wel
erg achterop.

Ik moet zelfs stoppen, mijn benen
willen helemaal niet wat mijn hoofd
wel wil. Terugschakelen naarhet
kleinste blad en rustig doorgaan, is
het advies van de twee heren die mij
zullen gaan begeleiden naar de top
van deze ‘berg’. De rest van het
fietsvolk, inclusief mijn
collegaredactielid, is in no-timein
geen velden of wegen meer te
bekennen. Ben blij met mijn
begeleiding en eindelijk zien we in

de verte dehele club rustig op ons
wachten. Aangekomen bij de

wachtende fietsheren, die nog maar
nauwelijks zijn warmgedraaid en
balen van de koud wordende spieren,
wordt direct het teken gegeven dat
er verder kan worden gefietst. "Zej
bunt ', fietsen! Kön ej mooi in één
keer deur’. Datis zeker fietshumor...
Ik prop op advies van Paul een
mueslireep naar binnen, tegen de
hongerklop en neem een slok
bevroren water. Verder maar weer.
Na nog een keer zo'n bult over
zwoegen en ploeteren, bereiken we
het “ustpunt!. Zelfde liedje als de
vorige keer, ik "mag" in é&n keer
doorfietsen naar huis. We komen
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langs hotel De Lochemse Berg’ en
k bedenk mij hoever dat van

Zieuwent at ligt

Verstand op nul en fietsen maar. Het
tellertje staat weer braaf op 25+ en
er wordt geadviseerd lekker dicht

chterde brede ruggen van de herenieblijven fietsten, danis het namelijk
eel makkelijker!

Met café Mentink in het vizier,
besluiten wij als redactieleden van de
PIOT dat we genoeg sfeer hebben
kunnen proeven. We laten het
tellertje zakken naareen mooie 18-

en stoppen af en toe even om uit te
blazen. De fietsheren spurten verder
en zijn binnen enkele ogenblikken uit
het zicht.
Wij besluiten niet meer of-the-road

te gaan en nemenhet asfalt richting
huis.
Al fietsend bespreken we de rit. Het
is enorm zwaar, voormij zelfs veel
te zwaar, maar het is wel een
prachtige sport. We kunnen ons
voorstellen dathet heerlijk is om met
een groep in de vroege ochtend erop
uit te trekken. Om naar gelang
ambitie en niveau een prestatie neer
te zetten geeft in ieder gevalheel
veel voldoening.

Nadat we de fietsen met 54 kilometer
op de teller (!!) veilig hebben
opgeborgen, besluiten we nog even
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ons gezicht te laten zien in het
Sourcy Center, waar de rest van de
jubileumdag zal worden gevierd
Zien ze meteen dat ook wij wel
degelijk de tocht hebben volbracht.
Het blijkt dat achterom kijken niet het
sterkste punt van mountainbikersis,
men had ons pas bij aankomst
gemist. Op het programma die
middag staanallereerst een lunch,
gevolgd dooreen presentatie van de
7-voudig Nederlands kampioen
triatlon, Frank Heldoom. Daarna zal
er nog gelegenheid zijn om gezellig
na te borrelen. Tijdens het aperitief
op de lunch blijkt dat de meeste
mensen lid van Veloce zijn om
verzekeringstechnische redenen. Via
de bond kun je je collectief relatief
goedkoop verzekeren tegen schade
aanje eigen of andermans fiets.
Overigens is diefstal niet
meeverzekerd, zodat men tijdens
meerdaagse verblijven de fietsen
mee de hotelkamer in neet. Verder
heeft de vereniging geregelddat
leden tegen een sterk gereduceerd
tarief clubkleding voor zomer en
winter kunnen aanschaffen, mede
dankzij een aantal sponsoren. Ook
verspreid de club een jaarplanner
waar de diverse tochten die
georganiseerd worden op staan.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor
aanmelden hiervoor, de reis er naar
toe, en de inschrijfkosten, welke



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

Telefoon: 0544 - 35 18 07

DYTECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Huub Hummelink
Uw technische serviceop het gebied van:

+ water
* loodgietersklussen
* clektra
* verwarming
* installatiewerkzaamheden
* aanpassing voor mindervaliden
* periodiek onderhoud

GEBROEDERS

Spieker

Ruurloseweg 12
7136 MD Zieuwent
T (0544) 48 29 84
E (0544) 48 28 24

M{06) 29316231



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

+ Wij verzorgen dl uwloon- en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk,
+ Gespecialiseerd op het gebied van HAUwverzorgingsboxen,

gereedschappen en vecscheermachines

OPA sv:eral noren

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

DORPSSTRAAT. 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
3% tuinamleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



gemiddeld ongeveer 4,- euro
bedragen. Voor de reis naar de
wedstrijden toe beschikt men over
een eigen fietsaanhanger.

Zo werd bijvoorbeeld recent
deelgenomen aan de
mergellandroute in zuid Limburg,
Luik-Bastenaken-Luik, en zijn er
spinning demo's in de winter. In mei
kan aaneen tochtin het Sauerland

worden deelgenomen en hiervoor
2 hebben zich al 25 leden aangemeld
2 Onderlinge communicatie in deze
© geschiedt veelal in het ‘clubhuis’ van
Sde club: de werkplaats van Paul
£ Knippenborg. Natuurlijk is er bij deze
2 georganiseerde tochten een winnaar,
2 echter hierzijn de meeste Veloce

leden niet op uit. De vereniging
beschikt dan ook niet over een

clubtrainer of ploegleider of zoiets.
Er wordt vooral tegen zichzelf (de
klok) gefietst, of tegen de rest van
de clubleden.
Zelf organiseert Veloce de bekende
Zieuwentse toertocht over 100 km,
dit jaarte houden op 20 augustus.
De contributie van de club bedraagt
35,- euro per jaar.
Naast de georganiseerde tochten,
gaan een aantal leden elke

zondagmorgen klokslag 8:00 uur er
op uit. Start is bij Herberg 't Witte
Paard. Wie komt, kan mee.
Onderling wordt bepaald waar de
tocht naar toe gaat, richting
Kloosterbos te Winterswijk, de
Vennebulten, de Schans, het
Hengelose zand of de Lochemse
berg. Afmelden hoeft niet, gewacht
wordt er ook niet. Dit vrijblijvende
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karakter wordt door veel leden
gewaardeerd. Niks moet, alles mag.
Deze tochten duren veelal tot 12:00
uur, en eindigen somsbij het Sourcy
Center, somsbij de Herberg, waarna
er uiteraard nog even de gelegenheid
voorwat napraten onder het genot
van een drankje is. Gemiddeld wordt
er zo'n 4000 km per jaar gefietst,
zodat de leden van het eerste uur
inmiddels de aardbol éénmaal
rondgefietst zijn!

KOPIE INLEVEREN PIOT

Als de leden gevraagd wordt de lunch
te gaan nuttigen, besluiten wij dat het
‘mooigeweestis, en gaan we beiden
huiswaarts om ons geteisterde
zitvlak (zou een zeemleren broek nu
echt zoveel schelen?) te gaan
verzorgen. Komende dagen zal ook
de spierpijn nog wel gaan toeslaan.
‘Ondanks dat hebben we een leuke
morgen gehad. Heren van Veloce,
bedankt voor alles!

Johnny Cuppers en Noëlle Kolkman.

woensdag 26 april
8 april Slag om de IJsel, Helendoorn
15,16, 17 april Paaspop
Zondag 30 april Koninginnedagspelen Gilde
9 Um 11 juni Klein Kamp Gilde
17,18, 19 juni Kermis Zieuwent
2 Juli Koffieconcert Zieuwent
8 Um 12 juli Groot Kamp Gilde

ï Eenulgebro orivan ale" evenementen en action une vinden op:
www zieuwentinfo



Slag om de IJsel

Persinfo

Opzet
RTV Oost en TV Gelderland presen-
teren: 'DE SLAG OM DE IJSSEL. In
acht voorrondes strijden steeds een
Overijssels dorp tegen een Gelders
dorp. In definale strijden tenslotte de
beste van Overijssel tegen de beste
van Gelderland om de ultieme over-
winning. Elke wedstrijd bestaat uit
een zestal gelijke spelonderdelen. 'De
Slag’ moet gezien wordenals een
wedstrijdserie die richting survival
neigt. We gaan uit van een eigen-
tijdse, stoere opzet van het geheel
waarbij deelnemen nog maar nét be-
langrijker is dan winnen. Codewoor-
denzijn:Kracht, Durf, Behendigheid,
Tact en Teamwork. De spel
onderdelen zijn niet voor mietjes
maar je hoeft ook geen Yurí van Gel-
derte zijn om mee te kunnen doen.

Locatie
De tv-serie wordt opgenomen op het
complex van AKTIEF OVERIJSSEL,
Ommerweg 150, 7447 RJ Hellen
doom eenperfecte locatie voor op-
‘namen van de tv-spelserie en de op-
vang van publiek. De terreinen zijn

voldoende groot en eris (voor het
publiek) droogweeraccomodatie. Er
is kleedruimte en direct naast het
complex ligt een zijarm van het Over-
ijssel Kanaal die zal worden ingezet
bij spelonderdelen.

Titel
'DE SLAG OM DE IJSSEL is ver
noemd naarde rivier die beide pro-
vincie verbindt.

Organisatie
www.rtvoost.nl
www.tvgelderland.nl
www.aktiefoverijssel.nl
Projectleiding: Roel Zweers Regie:
Hans Meier

Deelnemers
De deelnemers zijn acht (8) dorpen
uit Gelderland en acht (8) dorpen uit
Overijssel. Zieuwent doet ook mee
met een team. De buurtverenigingen
van Zieuwent hebben hiervoor mo-
gelijke deelnemers aangedragen.
Onze teamleider, Jan Segers, selec:
teert hieruit het beste team van 12
personen dat Zieuwent gaat verte-
genwoordigen. Bij elk team zijn mi-
nimaal 3 vrouwen. Bij elk spel
4 of 5 personen van een team die
meedoen, waarvan minimaal 1

vrouw. Alle Gelderse ploegen zijn
herkenbaar aan de blauwe poloshirts
met de plaatsnaam er op. Deploe-
gen die Gelderland vertegenwoordi-
gen zijn 0.a. Alphen ad Maas,
Braamt, Ede, Eibergen, Nijmegen.
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De ploegen uit Overijssel zijn 0.a.
Bathmen, Ommen, Giethoorn, Tuk,
Espelo.

Spelonderdelen
(onder voorbehoud)
"DE STORMBAAN' (als team een
professionele stormbaan nemen)
“DE A-LOOP" (in teamverband par-
cours lopen in megagrote buizen-
constructie)
"DE HELLING (in teamverband pro-
beren zware zeephelling te nemen)
"DE TOP"(puzzelstukken uit een
hoge klimpiramide halen en de puz-
zel in elkaar zetten)
“DE ATEN" (met wijnvaten roeien
in het kanaal, hindemisbaan roeien,
tijdspel)
"DE PAAL" (hoog boven kanaal op
een paal met lange stootkussen)

Publiek
Deelnemende teams kunnen met
maximaal twee bussen supporters
naarde wedstrijddag komen. Dit in
verband met de aanwezige parkeer-
gelegenheid en de grootte van de
terreinen. Voor de finaledag gelden
andere regels. Het publiek wordt op
de hoogte gehouden van de actuele
stand van zaken via een geluidsin-
stallatie. Aktief Overijssel zorgt voor
eet- en drinkkraampjes op het terrein
en in het hoofdgebouw.
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Opnameschema
Zaterdag 8 april: twee voorrondes
(twee wedstrijden/uitzendingen). De
eerste wedstrijd is meteen tussen
Gelderland 1, Zieuwent tegen Over-
ijssel 1, Espelo. Zondag 9 april en
zaterdag 15 april: de andere 6 voor-
ronden. Zaterdag 6 mef: finaledag
(twee teams, de beste van Gelder-
land tegen de beste van Overijssel).
De opnames worden in juli en augus-
tus uitgezonden op TV Gelderland en
RTV Oost.

Supporters
De wedstrijddatum voor Zieuwentis
zaterdag 8 april. Bij voldoende op-
gave stappen we om 07.30 uur in de
bus op het plein voor de kerk in
Zieuwent (samen met de deelne-
mers). Opgave hiervoor via het
opgaveformulier bij de Meermarkt.
De kosten voorde busreis zijn 5 euro
per persoon. We verwachten dat we
zaterdagavond om ongeveer 18.30
uur weer terug zijnin Zieuwent.

Om de deelname van de Zieuwentse
ploeg beter tot zijn recht te laten ko-
men op tv is het voor de supporters
aan te raden vlaggen, spandoeken,
vaandels en wat dies meer zij mee
te nemen om ons team aan te moe-
digen. Alles mag zolang het spel
verloop en de tv-opnames niet ge-
hínderd worden!

Feestcommissie Zieuwent





SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

[orsasaTiE (CoNACTPERsoON ADRES Poster wooneAATs TELEFOON
eaommtonverengng ten Bras De Haar 34 TI6MK zouwe as1738

ijemwer kever 8 Gernk VondetreattS  TIZIXV iettenvorde 374895
siege zieuwent (BCZ) Fresv a Ver Ceurenistaats2  7136MB Zieuwent 351390
Euver Ruwreseweg  HedrigHeunek  Ruwtoseweg13A 7136 MC Zieuwent 352026
[euurer sprenkeiserhook © Hemmen Schoppemwegie  TI36KH Zieuwent 351797
[euwsewer ehoenaerboom Veroni Gebbinek Dorpsstraat TI3ELK Ziewwert 35237.
[eure 'keveeer Roo Aagten AMolemamots2 7136 MS Zieuwent 35238
[eure zegene P KlenGoldenik (DedeorsdikT  TI3EJA Ziewent 05734813
[enartas Pastore Dorpsstraat 41 713616 Zieuwent 381297
[oare gym R Spekschoor Keutentaatzs  TIGELP Zieuwent 382124
[enso Mete Roter Heleewegs 7136 KS Zieuwent 352258
Feestcommissie Hi Echot Fouwborserdik20 TIE KW Zieuwent 352268
oto mee A Stoteider Oude Aalerseweg27 7131ZC lichtencerde 372714
[xv F Harbers Stoteler Dorpsstraat WA  TIGELK Zieuwent 351816
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ome games R Rouwboret Zieuwensewegss  7136LC Zieuwent 381887
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[long tederana(tGide) Merijn Hulin DeWaareseio TIELT Zieuwent 08511249
[tongerenkoorzieuwent  /astidWoperes Do Waareise 7 TI36LT Zieuwent 352292
kao onto Grensweg 4 TIGSKN Zieuwent 351297
kersreeiso u cen GuwsRinders  Larkestaat 8 7132CS uenteoorde 374928
korzeieter De Hemmele S Papentzag genas 71364 Zieuwent 381652
To Elagemox  Schaanweg2a TIS4PK Vragender 0542 52012
[consgoep PeraSouhus  Bewwenes 17 TIOEWV Witereuikk 0543 523957

\oursesmee nsv) Mew Wopereis ZegendijkS TISKR Zieuwent 351374
JuKB (ft zie Ha Mar) Emo Komebeek  Verdingewegs  T263SR Marenelde 352362
eu Leverg Darmstching Mevr Rouwborst De Haro 6 TIG6MG Zewwert 351956
[ouders Basischool 5 Jansen ten Haye Grensueg 4 TIGSKN Zeuwent 382300
oudneicandge ver “Zuwerd! Mw L MTN Beerten Melenpoonstaat21A TO41BE 2 Heerenberg 0314 857027

Paroctiebesnus ziewent Partorie Dorpsstraatat 7I36LG Zieuwent 351232

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



IEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES coran 2006

[orana oncreeRsoon ADRES EN[peuerpeersar MvanOssien [Zegendic3D TIGSKN ziee 52427]
[poryciub'De Schneier" Mew Graters  SchorfkwegS TES KJ Haroveld 381510
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‚Jekzve vorsWassek Detta 7136 M4 Zieuwent 352810
Race kas Fers Houtinek  Ralersueg 7138 KX Zieuwent a51430

epi so an Peter Kuenenget Cnstosrast 7 713200 tiktemeerse|373000)
St Paorericen Geeneen christen Cuppers  Zieuweneweg?2  TI3ELB Ziesrert 361281
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stiereng Pasevoar Renataspexgor Rendersweg7  TIJGKE Zieuwent 06312759
sterengspeenooziening  Anrelesankons  Zieuwenmeweg 34 TI3ELC Zieuwent 351255)
schieserenigngzeuwent Papen OeHaae 32 TGS UK Zieuwent 351970
scehaterjst sebastaan A Soren Kanoerj5 7146,K  Zewert aste1s
ehootommisie 2 TesWeperes  RumosewegSa  TIEMC Zeuwert 362544
sporsaconteteroen A Roumworst  Ruueseweg2s IEM Zieuwent 35120:
spensonundemgzieuwent 4 Rouwmort  Zegerdiki6k TIEL Ziemer 352103)
remnsverengrgzTV Mt Teizen A MelererherS  7136MS Zieuwent 351466
Tenoeier Gemper Avent  DierneBueng  Vondermanseijki0  TI3EKT Zieuwent a77az8)
Touch Veloce Caspertegrske  Groening25 7I82ED Uestemoorse 378788]
[voteyoserengng TOP Pot Kin Colen de aare 75 7IG6MG Zieovent 381473

hevz Mew R Spergoor Reïnderseg7  TIS6KE Zieuwent 351481
[zaamoerarz vz RustConderwekel Vogekerraat26  7I32CD Liremoore 379582)

largo © aeror zieuwensewegS4A TIELA Zieuwent 351204
|iewens Ben Winakokran  Zeuwensewegeo 7138LC Zieuwert 351590
zormeeeem oe Mevr Heaick Roldereweg Ala TIG KK Zieuwent 351430

uwent of mal h.wopereis@chello.nl of via WWWZIEUWENT.INFO



|] architektenburo
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
B e e e e e °

RTI Transportinstallaties bv, All

17131 PG Lichtenvoorde, Tel 0544-377050, ww



GISCNeIS profielschetsIschets Profielschets

2Sion,
Meest favoriete sport: Voetbal

Minst favoriete sport Curling

Mooiste sportherinnering: Toen ik bij de A-jeugd voetbalde, o..v. Marc
Kamebeek en John Krabbenborg, hebben we
een team verslagen die nog nooit verloren
had.

Favoriete sportmary-vrouw: Toby Krabbenborg, door zijn overstap naar
Longa benik fan geworden van deze club.

Lekkerste ten: Lasagne

Welk TV- programma moet onmiddellijk van de buis:
Ik kijk weinig TV, maar NOVA vind ik
verschrikkelijk.
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Beste boek/schrijver: Ik lees nooit.

Mooiste film: Actiefilms zijn altijd goed.

Politieke Kleur: Geen!

Beste Nederlandstalige lied: (De familie begint vanuit de woonkamer te
zingen.) Boh Foi Toch, altijd goed!

Meest afschuwelijke cadeau datje ooit kreeg:
Wéj geeft alleen moar goeie cadeaus’

Grootste miskoop: T-shirt in verkeerde maat gekocht, dus nooit
aan gehad.

Omscholen tot: Piloot

Favoriete vervoermiddel: Dat is nog de auto, maar ik ben begonnen met
motorrijles.

Tent opzetten in: Eon ander mag hem opzetten. En als het
maar cen feesttent is, dan ben ik er!

Ben je wel eens aangehouden door de politie:
Ja, m'n brommer reed te hard. Ze wilden dé
brommer kopen, maar over de bon kon niet
worden gepraat. Dus de brommer werd niet
verkocht!

pag.12P IOT April 2006



Hekel aan mensen die: Niet eerlijk zijn.

Uit bed te halen voor: Teestje benik altijd uit bed te halen.
or- Beltrumse kermis ga ik na mijn
n en om 22,00 uur naar de

Waar droomje over: blijft nooit hangen.

Wanneer was je voorhet laat

Wat zou je geen twoede keer doen:

Naar school gaan, nooit m'n hobby geweest.

Bschrijfjezelfin 5 woorden: Eerlijk, humoristisch, cenklein hart!

Sjon, bedankt!

De redaktie (Elles Niënhuis)
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We gingen kijken bij Douwe en
Floor naar het hardlopen. Het
wasin Lichtenvoorde bij de
sporthal niet in de sporthal
maar buiten op het grasveld.
Wij hadden hef heel erg koud
maar Floor en Douwe hele-
maal niet. Ze gingen eerst
tikkertje doenals warming up
daarna knieheffen, hakkebil
‚en daama deden ze een cir-
cuitje hardlopen.

Vraag 1. Wie zijn jullie trainers, en hoeveel uur trainen
iullie?
De trainers zijn Annie Rouwhorst en Jos Sasse. We
trainen 1 uur in de week.

TK

Vraag 2. Wat doen jullie in een les?
Bij Jos oefenen we veel op techniek. Jos is wat stren-
ger. Bij Annie trainen we vooral de snelheid.

Vraag 3. Hoe zijn jullie op de sport hardlopen gekomen?
Floor: mijn moeder doet het al heel lang. Ik doe het
ongeveer 4 jaar. Douwe: ik zat op voetbal, det vond
ik niks toen ben ik met Floor meegegaan. Dit is
mijn 3e jaar.TK

Vraag 4. lopen jullie warm, en wat doen jullie bij het
warmlopen?
Eerst doen we vaak tikkertje, daarna beginnen we.
Bij Jos doen we ook nog vaak rek en strek-
oefeningen.

x
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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
5 komt van uw slager

° AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ>) H. BEERTENen Zn.

TEVENS VERZORGEN WIJ AL EEG: Zieuwent
UW HUISSLACHTINGEN

Telefoon 0544 - 351205

Vosmnet, Garage
Kolkman VOFAfbouw

4% Tegelwerk
O.a. Badkamer

Keuken mPlavuizen

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

Roetmeting & Verkoop

Dorpstraat 304

7136 LL Zieuwent
Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon:



DAIHATSU
MADEIN JAPAN

Verkoop, Reparaties, Onderhoud
en APK-keuringen alle merken

Daihatsuis onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

 indoorwoetbal op Kunstgäs Het 30315 meter veld is
5 rondom voorzien van een 1 meter Hogé boarding en

een ntconsrucie an de zifant en bovenkant Zo

Bf de bl Goni In het pet

_ Maak kennis met speedsoccer!
Kijk op WWW SOUROCENTERNL
Ook voor feesten en activiteiten!B

ZT



TK

TK

TK TK

Vraag 5. Hoeveel kinderen zitten er ongeveer opjullie
dub?
Best veel, maarze komen niet altijd. De groten heb-
ben ook wel eens dansles. Als je niet komt hoef je
niet af te bellen. We hebben altijd wel zin om te
gaan.

Vraag6. Als jullie een wedstrijd doen hoeveel kilometer
lopen jullie dan?
Meestal 2 of 3 kilometer. We gaan dan meestal naar
de Paasloop, Schansloopof Oliebollenloop.

Vraag 7. hebben jullie wel eens een prijs gewonnen?
Floor is wel eens 2e geworden. Douwe heeft wel
mee gedaan maar niet gewonnen. Maar. hij kreeg
toch een medaille voor het meedoen.

Vraag 8. Wat voor een kleren en schoenen doen jullie
aan?
De broek heet een legging. De broek hebben we
van Han ter Woerd gekregen! Han bedankt! Het
shirt heet een thermen shiri. Die is extra warm, houd
wind tegen. Stevige hardloopschoenen.

Vraag9. hebben jullie wel eens spierpijn?
Ja, wanneer we een hele zware training hebben
gehad. Zondag had ik nog spierpijn zegt Douwe,
maardat kwam door de de survivalrun.

Tip van Douwe en Floor: hardlopen is een leuke sport
dus iedereen moet erbij komen.

Nieuwtje: Lisa te Molder zit ook op hardlopen en is
Gelderse kampioen gewordenin Vorden!

Bedankt voorhet interview.

Van Carleenen Chantal.
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To(h)p gedaan!

Reuze

spannend

Zaterdag 18 maart was het weer
zover. Een volleybaltoernooi in
Winterswijk.
Altijd leuk deze toernooitjes.
Sindsvorig jaar spelen alleen niveau
1, 2 en 3 nog in toernooivorm. Speel
je bijvoorbeeld op niveau 1 en dit
gaat goed, kun je je voor het vol-
gende toernooi opgeven vooreenniveau hoger; 2 of zelfs 3. Maar
speelde je al op het "hoogste niveau’,
dan bleefje hier op spelen, omdat jeniet hoger meer kon. Als dan een
team heel goed was, wonnen die tef-
kensin hun poule, wat niet zo leuk
was voor de andere teams. Gelukkig
hebben ze voorde laatste 2 toer-
nooien beslist dat je ook op niveau 4
kon inschrijven.
Dus hebben we met2 teams inge-schreven voor niveau4. Op de trai.
ning was al goed geoefend hiervoor.
Je magde 1e bal nietmeer vangen,
maar er moetal echt gespeeld wor.

den; bovenhand of onderhands
(toetsen). Het 2e balcontactis van-
gen, en deze speelt de bal naarcen3e persoon aan het net, die de bal
dan over hetnet speelt. Hier begint
hetechte volleybal al om de hoek
kijken.
Dus reuze spannend voor de meiden.
Sommigen hadden eral slechter van
geslapen. Gelukkig zijn de wedstrij-
den altijd REUZE vroeg. Wel balen
voor de papa's en mama's die dan
Zo vroeg uit de veren moetenop za-
terdag.
Deeerste wedstrijd was het wel wen-
nen. Hetis toch even wat anders.
Maar al gauw haddenze de smaak
te pakken. En ze hadden er allemaal
ook veel plezier in. 1 team heeft in
de poule zelfs de 1e plaats gehaald.
TO(h)P gedaan. Het andere team
heefthet ook heel goed gedaan, geen
1e maar wel heel goed gespeeld.
Maar het belangrijkste is het plezier
dat de meiden hebben in het spel, en
daar gaat het om. Op de training gaan
we goed oefenen voorditniveau. En
dan op naar het laatste toernooi van
het seizoen

In de maand april kan er gratis meegetraind worden op de donderdagen.Voor groep 3, 4 en 5 is dit van 16.00 tot 17.00uur. Voor groep 6, 7 en 8 is ditvan 17.00 uur tot 18.00 uur. Iedereen is welkom om kennis te maken metTOHP volleybal
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MATIG,
Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij

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

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

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

vonwzitax.nl _info@zitax.nl

YO vla
sound » light « 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

IS
AUTOBEDRIJF

ARTIN HEGEMAN VO.F.

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK- Keuringen
Schadetaxatie en “reparatie

Zieuwent tel. 0544

verkeersschool
GUUS KOLKMAN
Voor uw:

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

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

51939
bgg. 0653933054



Minihandbaltoernool

Minihandba!toemooi Pacelli

Op zaterdag 11 maart jl. hebben wij
voorde jongste jeugd een
nandbaltoernooi georganiseerd. Om
nalf 3 begonnen we met een geza:
menlijke warming-up. Merel, Lize en
Renske gingen voor dansen op
Chichiwa, Que viva la vida en de
Ketchup-song. De andere jongens en
meiden deden ze na. Op heteind was
er zelfs nog een polonaise. Hiema
waren ze allen lekker opgewarmd
Daarna konden de wedstrijdjes begin-
nen. Er hadden zich 11 teams opge-
geven. Elk team speelde 4 wedstrijd-
jes. Er werd zeer fanatiek
gehandbald. Pacelli had 2 teams. Ze
deden heterg goed. Erwerd goed om
de bal gevochten, er werd veel ge-
scoord en ook goed verdedigd. Heel

ace

belangrijk was dat ze er veel plezier
aan beleefden. Sportiviteit en samen-
spel stonden voorop.
Voor diegene die niet hoefden te
handballen waren er andere activitei

ten georganiseerd.
In het achterste deel van de hal wa-
ren er touwen uitgehangen met cen
dikke mat erachter, in het doel hing
een plank met gaten waar je doelpun-
ten kon scoren. In de kantine kon je
kleuren en schminken, ook kon je nog
sjoelen en twister spelen. Voor alle
kinderen was er nog gratis ranja.
Wiljede foto's zien van deze dag,
kijk dan op www.pacell.nl
Onze mini's van nu zijn: Pleun
Lemelder, Benthe Papen, Mayke
Stoverink, Iris Rouwhorst, Marloes
Harbers, Renske Hummelink, Susan
Everink, Jonna Marschalk, Jette
Krabbenborg, Anna Schepers en
Anna Hendriksen.
Willen jullie ook gezellig handballen
met deze leuke meiden? Kom dan
op vrijdag van 16.00 - 17.00 uur een
keertje gratis meetrainen!
Tot dan.

De orga
ace
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De momenten v/d pupillen
DATUM:

WEDSTRIJD:
| UITSLAG

DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:

| uITsLaG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:
MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

| MAN V/D WEDSTRIJD
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18-03-2006
Varsseveld F7 - RKZVC F4
9-1
Joep Hummelink
Joep Hummelink; door een prima voorzet van
Indy Meekes.
De “schaarbeweging® van Indy. Volgende week
doet hij de "dubbele schaar’
Sven Huinnink; een bere goede verdediger.

25-03-2006
RKZVC F4 - SDOUC FS
1-7
Indy Meekes
Indy kreeg de bal, rende 30 meter en schoot de
bal in de goal.
De penalty van Kasper. Kiezelhard op de lat

Roel; waar de bal was, was Roel. Was hij ook
maar zo snel met douchen.

18-08-2008
RKZVC F2 -KSH F1

1-6
Remco Nijenhuis
Van Remco; mooie voorzet van Comé
Thijmen, onze keeper. Ondanks de 1-6 noder-

laag heeft hij nog heel veel balen tegen gehou-
den
Bram; heeft heel goed verdedigd.



KLUSSERVICE

Uw veelzijdige
vakman voor
EUS TEAN

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

Rabobank

De leukste winkel in de buurt!

Zieuwent
Dorpsstraat 31

Tel. 0544 - 351259

Jos en Tineke Beening
Voor al uw Reklame- en Schilderwerk

Dorpsstraat 81, Zieuwent



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De specialisten in proje: atige tege

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

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

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

Telefoon: 0544 371042 James Watlstraat6 Postbus 86
Telec 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite vr wessetsafwerking.nl

E-mailadres: info@wesselsafwerking.nlDe|



Pupu van de week

Björn Doppen; pupil van de week bij
RKZVC-VVG

Gisteren mocht ik pupil van de week wor
den. Ik vond het heel erg leuk bihet eer-
ste team. Het begon binnen toen ik met-
een een zakje snoep, een AA-tje en een
mentos kreeg. Toen gingen we naar de
‘bespreekruimte, waar ze moesten leren
voetballen. Daama gingen we naar bui
ten hardlopen. Toen begonhet voetbal-
len en mochtik de eerste afschop doen
Daarna begonnen de grote jongens aan
het voetballen. Jammer, maar ze heb-
ben verloren met 1-2. De trainer vond
dat niet zo leuk, want ze hebben niet zo
goed gespeeld: Hij was echt een beetje
boos, want dat kon ik wel horen Na de
wedstrijd kreeg ik een broodje kroket met
cassis erbij. In de kantine tussen de groe
jongens was het heel gezellig, want 3
jongens maakten veel grapjes. Ik ging |

pasheellaatnaarhuis,wantpapakwam |

ook nog even, die was eerst naar AD
geweest. Iedereen heb ik dank je wel |

gezegd, wantik vondhetheelergleuk. |
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_____.

Een emotionele avond.
Als je wat ouder wordt, kleine kinderen
hebt en meent dat je druk met je werk
moet zijn, valt het niet altijd mee om je
voldoende te ontspannen. Ten minste zo
hebik dat. Ging ik vroeger elk weekend
meermalen naar de kroeg, tegenwoordig
benik al blij éën keerin de maand de
Herberg te kunnen bezoeken. Detjd lijkt
te ontbreken, of soms benik gewoon t©
uitgeblust, maar wat het ook is ik mis
het wel
Gelukkig wordt erin Zieuwent enorm veel
georganiseerd voor een consumerende
toeschouwer, dus hoefik niet meteen in
paniek te raken of ik wel genoeg rond
kom. Ik ben blij met de georganiseerde
festiviteiten. Dusals bij mijn buurman
voor de laatste keer een aantal bandjes
optreden, voor dat hethele pand tegen
de vlakte gaat, ben ik er als de kippen
bij. Zo stap ik op vrijdagavond het café
van Bongers binnen en ga genieten van
de Zieuwentse huisband Hard en Ciel.
Als ik Tonnie en Miriam heb begroet loop
ik met een fles bier in de hand naar vo
ren. Hard en Cielis al volop bezig en voor
het podium is het al behoorlijk druk. Een
collega vanmij komt speciaal uit Neede
kijken naar de prestaties van Ciel enis
erg onder de indruk. Niet alleen van de
prestaties, maar ook van de drukte op
het podium. De uitleg dat het anders vóór
het podium te druk wordt, neemt ze
‘begripvol aan. Hierna gaat ze de dans-
vloer op en laat zich meeslepen in het
titme van de muziek.
Na Hard en Ciel is het de beurt aan
Fiscuzz. Ik realiseer me hoe goed
Clemens mijn plek heeft ingenomen in
deze band. Ik moest, toenik er nog zong,
veel meer moeite doen om de juiste toon-
hoogte te halen, terwijl Clemens het met
speels gemak lijkt te doen. Het enthou-
siasme waar mee gespeeld wordt werkt
bij mij aanstckelij en het optreden doet
me veel plezier. Wel valt me op dat de
gemiddelde leeftijd voor het podium be-
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gint te stijgen. Schijnbaaris de blues die
wordt gebracht meer voor de oudere jon-
geren boven de 30, maar doze groep
geniet wel met volle teugen.
Over teugen gesproken, het bier stroomt
ook rijkelijk en de stemming komt er al
aardig in.

De band Premium komt uit Harreveld en
heeft al veel podiumervaring opgedaan.
Vooral bij de Clash of the Coverbands,
waar ze hoge ogen hebben gegooid. Leuk
om deze band eens live te zien spelen,
want er zitten wat oud-leerlingen van me
in deze band. De kwaliteit druipt er vanaf,
evenals de zekerheid in hun voorkomen.
Ik vind het prachtig om te zien hoe ze
het volk kunnen opzwepenen ben erg
onder de indruk vande gîtaartechniek
van Dorus en de zang- en
performkwaliteiten van Luuk. Enigszins
tegenvallendis de muziekkeuze. De vele
mooie nummers worden heel goed ge-
bracht, maar een aantal nummers is mij
te veel camavalniveau.
Een goed moment om me wat meer naar
achteren te bewegen om eenswat meer
mensen te spreken. Ik ta in de buurt van
de tap en kom niet alleen de nodige men-
sen tegen, maar ook de nodige biertjes.
Met meerderen hebik het over het ver-
lies van Bongers voor Zieuwent. Zowel
het gebouw, als de horecagelegenheid,
als het poppodium. Bij iedereen klinkt
toch wel door hoe triest, en misschien
‚ook hoe onvermijdelijk de sloop eigenlijk
is.
Ik ga laatin de nacht, nadat ik Tonnie en
Miriam heb bedankt, naar huis. Onder-
weg valt me op hoe snel ik dat danken
van mijn oude en nieuwe buren heb ge-
daan en realiseer me dat het voel war-
mer had gekund, passend bij mijn emo-
tie. Nou ja, ik zie ze vast gauw weer.
Misschien bij hun volgende afscheid
concert???

Mark Lankveld
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