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Spring is in the
Op het moment van het schrijven van
dit redactiewoord is het de eerste of-

ficiële warme dag van 2006, einde-
lijk... En dat merk je direct! Vanoch-
tend vroeg signaleerde ik de eerste
blote benen. Dat kon niet missen,
want het paar gaf bijna licht, zo wit
waren ze nog. Maar goed, je moet
een keer beginnen. Jassen kunnen

————.
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weerde kast in en de hippe slipper-
tjes mogen weet
Het ruikt buiten naar gemaaid gras,
de boeren zijn druk in de weer en de
mensen lijken allemaal weerwat vro-
lijker gestemd.

Het voorjaar is natuurijk ookhet sei
zoen van het jonge grut: 5
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Ik speur dan de weilanden af, in het
bijzonder naar de pasgeboren veu-
lens. Kijken wat voor type het is en
dan bedenken wat hetin de toekomst
wel of niet zal gaan worden. Alsofje
dat al zo vroeg zou kunnen
zien..Toch is dat zo. Aan eenveu-
Ien kun je al een heleboel zien, staat
het mooi, recht op de benen, zijn het
langeof juist wat korte benen, kan
het makkelijk bewegen en watvoor
koppie zit erop. Allemaal kenmerken
die iets zeggen overhet paard dat
het zal worden. Ik doe dat 'veulens-
potten" gewoon puur uit interesse.
Maar dan moetje eens met de echte
fokkers te maken krijgen. Die zijn
deze maanden hard aanhet naden-
ken over de keuze van de hengst
voor het veulentje voor volgend jaar.
Springen of dressuur, veel bloed (pit-
tig karakter) of wat minder dit keer,
‚een wat grofgebouwd type, of toch
maar fijn. Wat past er het best bij de
merrie en waaris vraag naar.
Kijk om je heen enje ziet enorm veel
paarden, van allerlei soorten en ma:

ten. Je zou dan denken dat je best
eens een jaartje zou kunnenover-
slaan met de fok. Maar ja, je hoopt
iederjaarophét toppertje. Een prach-
tig veulentje dat wordt geselecteerd
vooreen veiling en dan het liefst die
van Borculo. Want daar komt straks
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weerde crème de la crème van de
veulens van de Nederlandse
paardenfokkerij bj elkaar om vanei-
genaarte wisselen voorniet geringe
bedragen. En stelje toch eens voor.

Ookik ijd op een fokmertie, die over
een paar maandjes een veulen zal
gaan krijgen. En datis best wel eens
lastig combineren, actief paardrijden
op een drachtige merrie. Metdie bolle
buik kun je immers niet meer allerlei
hindemissen te lijf gaan en een uur
actief rijden wordt langzamerhand
een half uurtje in spagaat rond-
hobbelen. Maar ik ben toch ook wel

weerheel nieuwsgierig naar het veu-
len. Misschien wordt het dit keer dat
toppertje, waarop elk jaar gehoopt
wordt, of misschien wordt het wel mijn

tokos
In deze PIOT geet hetook over "jong
spul. Er i£ Gêììy'steerverslag!ge-
maakt van

henièuwe onderkomen
voorondór meede Zieuwentsepeu-
ters-Ookwordt doorgesteld aan én
ván de nieuwe leden van het
Zieuwents Belang:

Veel leesplezier en geniet van de
Lente!

Noëlle
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De Waareise.

Ik benals kind veel in de Waareise
geweest, ik was bij het Gilde. En als
lid vandie vereniging was ik mede-
‘hoofdgebruiker. Het gebouw was ide-
aal voor jong Nederland. De kleine
tuimte links voorin werd vooral ge-
bruikt voor het knutselen en de
kastenruimte was lekker dichtbij. De
achterste ruimte werd vooral voor het
spel gebruikt. Jammer was het wel dat

de ene hosk een ruimte gereser-
veerd was voor de verwarming. Las-
ig met voetbal en kegel stelen. Toen
ik wat later in de puberteit kwam, heb-
ben we met onze vriendenclub dis-
cotheek 'de Boeske' georganiseerd
elke tweede zaterdag. Aanvankelijk
enigszins succesvol, dus in de grote
ruimte achter, ater een kleinere vaste
groep in de kleinere ruimte voor. La

ter ben ik ook nog leider geweest van
het Gilde en dus veel in het gebouw
vertoefd.
Nooit viel het me op hoe slecht het
gebouw eigenlijk was. Net als met
een oude fiets slijt je erin mee. Pas
sinds het vertelfestival kom ik weer
in het gebouw envalt me op hoe het
er stinkt. De oudste (kbo) en jongste
inwoners (peuters) maken al geen
gebruik meer van dit verrotte ge-
bouw. Alleen voor het gilde is geen
betere geschikte locatie. Kregen we
maar een nieuw gebouw.

Wel, het komt er aan. In Apeldoor
staat een gebouw dat uitermate ge-
schikt is ter vervanging vanhet oude
gebouw. Het komt van een gesloten
asielzoekerscentrum. Snelheid is
echter wel geboden, wanthet ge-
‘bouw moet voor me afgebroken zijn
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‚en het moet door vrijwilligers ontman-
teld worden, In de redactievergade-
ring van dezePiot besluit ik bij de
sleuteloverdracht te zijn. Kanik het
gebouw zien zoals het in Zieuwent
komt te staan. Moet ik alleen wel a.s
maandag mee. Ik behoor me echter
ook op school te melden om te wer-
ken, dus hoe doe ik dat? Maar de
oplossing is even simpel als logisch.
Ik schuif wat met mijn ouderschaps-
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verlof en ga er met wat van mijn leer-
lingen naar toe. Het mes snijdt dan
aan meerdere kanten. Ik kan er naar
toe, leerlingen van mij zitten in de
leeftijd dat ze het gebouw gaan ge-
bruiken en kunnen dus vanuit hun bril

naar het gebouw kijken. Bovendien
de leerlingen die mee gaan zijn
Marjan Doppen en Nienke Hulshof,
dat zijn twee oud-jeugdredactieleden
van de Piot, dusis het meteen een
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£ soort reünie.
< Dus op een zonnige maandagmorgen

jaan we op pad. Jan Cuppers rijdt
« voor ons. Hij gaatmet vrijwilligers het
< gebouw ontmantelen en wil een eer-
«ste inventarisatie van de werkzaam-
< heden maken, samen met Willem
< Holkenborg en Jos Hulshof. In de-
£zelfde auto zijn Tonnie Peeters en Jos
S Kolkman ingestapt. Tonnie is inítia-

iefnemer, Jos als voorzitter van< Zieuwents Belan:

Opvallend rustig komen we aan in
Apeldoorn en al gauw zien we de
bekende gebouwen van de AZC's die
wein Nederland hebben. Groene
muren met oranje-rood dak.
Heteerst wat opvalt is de heldere

e kleur. Hetis eenfris ogend gebouw,
£ doet veel vrolijker aan dan de be-
+ staande Waareise. Het past daardoor
z beter bij de jonge gebruikers. Van
< buiten oogt het erg solide. De wan-
2 den zijn van samengeperst hout dat

onderhoudsvrij is. De verf is enkel
voorhet oog. De beschermende wer-
king van deverf is overbodig. De vele
ramen gevenhet gebouw een open

© karakter. De kozijnen zijn van hard-
hout en gaan (nog) jarenmee.
2 We gaan het gebouw binnen. Het is
2 gebruikt voor de administratie, waar-

door heter allemaal wat hokkerig uit-
ziet. Maar de binnenwanden kunnen
naar believen geplaatst worden, dus
kunnende verschillende ruimtes zo
groot wordenals men maar wil.
In het midden loopt een gang. Deze
middengang zal straks uitkomenin
de grote ruimte achter in het gebouw.
Deze ruimte zal de spelruimte zijn.
Marjan en Nienke vinden het plafond
wel wat laag. Jos legt uit dathet pla-
fond van de grote ruimte eruit gaat,
zodatje straks tegen de onderkant
van het dak kijkt. Hierdoor gaat een
hoge, grote ruimte ontstaan die voor
het Gilde uitermate geschikt zal zijn.
De ruimte links en rechts van de gang
zijn ongeveer zo groot als klasloka-
len. Eenervan is voorzien van een
keukenblokje. Een aparte ruimte her-
bergt de centrale verwarmingsketel.

Jos Hulshof gaat dezeketel er van-
‘daag nog uithalen, om te voorkomen
dat deze er uit wordt gestolen. De
bewaking van het terrein was er van-
nacht namelijk voor het laatst.

De opbouw van het gebouw lijkt op
langere termijn ook veel voordelen
tehebben. Hetis een stalen construc-
tie op een betonnen vloer. Beide on-
verwoestbaar. Mocht er na verloop
van tijd toch nog een probleem ko-
men met dak, wand of buitenboel, het
oplossen daarvan moet voor
Zieuwent een eitje zijn. De basis blijft
sterk en waarschijnlijk voor altijd. Het
gebouw is qua lengte niet veel groter
dan hethuidige, maar wel bijna twee
maal zo breed.
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We zijn erg onder de indruk vanhet
geheel. En als Jos Kolkman ons de
plannen van de opbouw uitlegt, gaat
onze fantasie met ons bezig. De
nieuwe Waareise komt op de plek
van de speeltuin, tegen de parkeer
plaats van het Sourcy Centre. Zo
ontstaat er minder ruimteverlies. Er
hoeft geen groenstrook om het ge-
bouw.De speeltuin kan wel helemaal
tot aan destoep en zowordthet hele
terrein optimaal benut.
Ik weet niet wie er allemaal gebruik
gaat maken van dit nieuwe gebouw,
maar het is geschikt voor Jong Ne-
derland, Peuterspeelzaal, naschoolse
opvang, kbo, noem maar op.
Nu maar hopen dat de gemeenteraad
positief gaat besluiten in de bouw-
aanvraag. De welstand-commissie
heeft in ieder geval al een negatief
advies afgegeven. Kleur was niet
goed en ook de helling van het dak
was niet zoals dat mooi wordt geacht.
Gelukkig brengt deze commissie en-
kel een advies uit en mag de ge-
meenteraad het advies meewegen in

pag6 PILOT mei 2006

haar besluit naast noodzaak en be-
hoefte. En dus ook naastzich neer-
leggen.

Nu ik dit schrijf ligt het gebouw in-
middels ontmanteld bij Jos Kolkman
op het erf, wachtend opzijn nieuwe
bestemming.
Als we de gemeenteraad nu eensde
raadsvergadering in de Waareise la-
ten houden, dan kunnen ze de vol-
gende ochtend aan hun kleding wel
Tuiken hoe ze moeten besluiten.

Ach, Zieuwent kennende komt het
allemaal wel goed. Deze nieuwe
Waareise gaat er komen. Enkel een
kwestie van tijd.

Marjan Doppen
Nienke Hulshof
Mark Lankveld

Foto's; Sophie Hogenelst



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
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bent u van harte welkom in de
kantine van

TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

GEBROEDERS

Spieker
HOVENIERS

Huub Hummelink
Uw technische serviceop het gebied van:
“gas ONTWERP
* water ONDERHOUD
* loodgietersklussen KWEKERIJ* elektra VIJVERS* verwarming BESTRATING” installatiewerkzaamheden
* aanpassing voor mindervaliden
* periodiek onderhoud

Ruurloseweg 12
7136 MD Zieuwent
T (0544) 48 29 84
F (0544) 48 28 24
M(06) 29316231

SNESGEEGIs0544-376829
06:29135734EEn



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

+ Wijverzorgen al uwloon- en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk
+ Gespecialseerd op het gebied van Hauwverzorgingsboxen,

gereedschappen enveescheermachines.
+ Sjpen van messen terwijl u wacht,
+ Officieel dealer MF en Zetor tractoren.
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Een verslag ter plaatse

Pasen

Zieuwent - door onze verslaggevers:
Wat vooraf ging
Enkele weken voor het festival geldt
de Slag om PaasPopals een vaste
opmaat naarde jaarlijkse invasie van
Zieuwent. Hunkerend naar het
paasweekeinde waren veel mensen
‘naar de Herberg gekomen om alvast
op stoom te raken. Lokale bandjes
streden om een plek op PaasPop en
zoals wellicht bekend won het
Zieuwents/Lichtenvoordse QQ47.

In de daarop volgende weken nam
de bedrijvigheid in het dorp
langzaamaan toe. Het muzikaal pro-
gramma werd bekend en na de plak-
dag sierden de befaamde posters het
straatbeeld. Alles leek daarnasnel te
gaan; in een mum van tijd stonden
erenormetenten tegenoverde sport-
hal en hier en daar hoorde je al een
liefhebber reikhalzend vooruitblikken
op dat wat komen ging.
Een week voor het weekend der
weekenden begon de bevolking, zo-
als ieder jaar,in beroering te komen.
De kap- en snoeilusten waren niet te
stoppen. Boesken als vangrails langs
de weg. De rondrijdende houtkarren

brachten de paasvuurbouwers op een
lumineus idee waarmee ze de over-
heid ver vooruit waren. Voorhet bren-
gen van een wagentje hout moest
betaald worden, maar het gezamen-
lijk afhalen van boesken metde platte
wagen was zoals vanouds voor nop.
De paasvuurbouwers gingen hiermee
de boeken in als de eersten die de
kilometerheffing en het gratis open-
baar vervoer hebben ingevoerd. Vol-
gens ingewijde bronnen beraadt de
Minister van Verkeer en Waterstaat
zich op een werkbezoek.

Natuurlijk maakte men zich in de
aanloop naar de paaszondag naar
hartelust zorgen overde voortgang
van de bouw van de snoeihouten
kolos. ‘Da kump noooo0itaff”,onder-
schatte men zoals ieder jaar de rode
bodywarmers. En zoals ieder jaarbewezen zij het tegendee!: een vol

waardig paasvuur, ditmaal getooid
met een plagerige katapult
(2weibein).
Dedrie mooiste dagen vanhet jaar
Onwennig om zich heen spiedend
stapten de eerste bezoekersde tent
binnen, Op het moment dat men het
eerste biertje ter hand nam, werd de
aandacht luidruchtig opgeëist op het
derde podium. QQ47 speelde beter
dan hun trouwste fans hadden dur-
ven dromen. Klokslag halfnegen was
de tent al goed gevuld. De drie mooi
ste dagen vanhetjaar waren begon-
nen.

Het affiche met bandsvan de zater-
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dag en zondag oogde vooraf wat
mager. Maar met opvallend goede
optredens van Mr Boogie Woogie,
Daniël Lohues, The Boss Hoss en
Brainpower werd de van tevoren
geuite kritiek op het relatief onbe-
kende programma deels verstomd.
Dit gepaard gaand met hossendeIk
chamen, meezwaaiende armen en
een voorzichtig proberend swing-
voetje tot gevolg. Naast de muziek
was alleen de gezelligheid al reden
genoeg om te gaan. Hetstikte er weer
van de bekenden die andere week-
enden, om wat voor reden danook,
thuis blijven

Op zondag zorgde de familie Bongers
voor het vuurwerk. Aan hen de eer
‚om onder begeleiding van de harmo-
nie (terr tum tum) de ambachtelijk
vervaardigde brandstapel te ons-
teken. Helaas had de betuttelende
regeltjesmachine van de gemeente
weer op volle toeren staan draaien,
met een hermetisch afgesloten
paasvuurweide als gevolg. Niemand
kon meer vonken vangen, niemand
kon na het zondagavondconcert met
zijn vrienden de weide in om bij het
vuur door te ouwehoeren tot diep in
de nacht. “Mag niet van de
gemeentn"

Vooreenaantal jongens was dat ove-
rigens maar beter ook. Want voor hen
was ereen prachtig inhaalprogramma
voetbal georganiseerd op de
maandagmorgen. Terwijl iedereen
nog op één oor (ofiets anders) lag,
toogden zij met hangende hoofden
over het fietsstuur naarde Greune
Weide. Ook het derde elftal viel de
ondankbare taak ten deel drie pun-
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ten te halen op deze onbarmhartige
ochtend, na een toch wel als heftig
te kwalificeren zondagavond.

Op het veld aangekomen bleek dat
de paaspopposters goed waren rond-
geplakt en zelfs in Wehl tot actie had-
den geleid. Anticiperend op de gevol-
gen van het consumptiegedrag van
het Zieuwentse elftal waren de man-
nen van Concordia met wasknijpers
op hun neus aan de wedstrijd begon:
nen. En terecht. De putlucht wasniet
van de lucht. Voor verslaggeving
bleekhet potje ballen verder niet in-
teressant, dus: op naarde tent!

Het frühshoppen op z'n Zieuwents
geniet in de wijde omgeving bekend-
heid. Een ware intocht van lopend,
fietsend en getaxied publiek deed de
ruimte tussen de lantaarnpalen van
de Dorpsstraat veel te nauw lijken.
Maar er was alle reden voor honge-
rig gewurm en dringen om voorrang.
Niet alleen de Enge Buren, maar ook
Albert West en Jan Smit stonden op
de menukaart. Vanaf een uurtje of
half twee barstte de tentuit zijn voe-
gen en werden de houten vioerplaten
doordrenkt met bier, zweet en nog
meer bier. Toegegeven, Albert West
was in vorm, maar de populaire Smit
bracht het publiek in opperste staat
van onparmantigheid. Men was weer
dorstig, en uiteraard werden de
verkooprecords verbroken. Het w
land onderde tent zal een beste slok
van het verkochte bier mee hebben
gedronken, maar de
kóffieconcertgangers waren metzijn

allen toch goed voorhet wegzetten
van het volume van een middelgroot
zwembad aan gerstenat. Nou lekker.mm

oen



Wat achteraf kwam
De vrijdag na het feest werd de
noeste arbeid beloond vande bier-
verkopers, bladenhalers,
jassenophangers, muntenverkopers,
uitsrijters enalle andere mensen die
festival mogelijk maakten.
Vrijwiligersfeest. Net hersteld van de
vermoeiende paasdagen werden de
pro deo werkers getrakteerd op een
woest drinkgelag dat geheel in kerst-
stil was gestoken. Tussen de kerst-
bomen verzamelde zich een nogal
divers uitgedost gezelschap van oude
koningen, herders, engelijes en men-
sen in gala. De dresscode was crea-
tief opgevat.

Halverwege de kerstviering kwam
een komiek het podium op. Speciali-
teit: geluiden imíteren met zijn stem.
Het publiek werd getrakteerd op kwa-
kende eendjes, treinen, tanks, uzis
en straaljagers. Er mocht iemand met
een robot dansen, en ‘de audi-man

met de snor" mocht in een Ferrari rij.
den.

“En bij kerst hoort natuurlijk een ca-
deautje”, aldus het bestuur. De zaal
werd in tweeën gedeeld, waarna de
vrijwiligers van de vrouwelijke kunne
zich aande ene kant mochten ver-
zamelen en die van de mannelijke
aan deandere. In beide delen kwam
een kerstpakje binnen en geheel te-
gen de kersttradîtie in begonnen de
cadeautjes zichzelf uit pakken, tot er
werkelijk helemaal geen papier meer
omheen zat. Over het cadeautje van
de vrouwen kunnen we weinig zeg-
gen, behalve dat hun commentaar
niet mild was. Ons cadeautje had de
verpakking aan mogen houden. Ze
viel overigens wel op Ferrariijders,
want raadt eens welke snorer op de
stoel zat. Al met al een erg geslaagde
avond na een bovenal geweldige
PaasPop. En het bleef nog lang on-
rustig in christmaslan:
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KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 31mei

3juni RKZVC.

Sourcy Center : Internationaal

D-pupillen Jeugdvoetbaltoernooi
9 Um 11 juni Klein Kamp Gilde

> … 17,18, 19 juni Kermis Zieuwent

2u Koffieconcert Zieuwent

Groot Kamp Gilde
Sig. Fratsen Vertelfestival

Een uitgebreid overzicht van” ale” evenementen en acttiten kun je inden op:
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Zo divers Donny Rots
in k ranten Boom- en rozenkwekerijen

Vooruw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

KROMEO DELTA AMutTiMepia sv
Postbus 101
7130 AC Lichtenvoorde
Werenfniedstaar 1 EN]7136 U euwe 7136 KX ZIEUWENT
Tel. 0544 359935 Telefoon 0544 - 352133
Fax 0544 3520 35 Fax 0544 - 352237
Email InfoGromeodeta Al

J. WAENINK 3 Wier men
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

ANTON MOLLEMANHOF 26
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

isolerende en
bijzondere beglazing

Tevens verkoop aan huis
DOMHOF & WESTFLEISCH 8,

Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448

Fax 0544 - 377449
Denn. Schwein soll man haben.



Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB
Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544:

ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

De bakkerdie iets extra's maakt van uw bestelling!

TRANSPORTBEDR®  KRABBENBORG EV.

RIVO Tel. 0544-351215is Fax 0544-352065
Zieuwent

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

POST Servicepunt
Openingstijden: U kunter terecht voor:
ma. Um vr: 8:00-19,00 uur  Potsogas, fefatn en adeowiigingekaanen
in B het ophalen van brieven on pakketteneG 800517 00 U hot afgeven van briefpost binnen en buitenlandzondag: SHOP gesloten = het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

ppenkater, telefoonkaarten en boncacezies
nformatiebrochures
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De voorjaarscompetitie voor RKZVC D2, is alweer zo'n
6 wedstrijden oud, wanneer we op paaszaterdag de
koploper, Haaksbergen Di bezoeken.
Zelf is de D2 een goede middenmotor, waarhet sco-
Tend vermogen nogal eenste wensen overlaat. Een
wedstrijd tegen de koploper is dan een mooie tegen-
stander om je extra voor op te peppen.
RKZVC is natuurlijk tijdig vertrokken, zodater ruim
tijd was voor een goede warming-up. Laat de koploper
nu maar komen,

Het hoofdveld was het strijdtoneel, waar de eerste stra-
len van de voorjaarszon de douwdruppels van het gras
probeerde te verjagen. Zieuwent was gereed voorde
strijd, ongeduldig was het wachten op de boomlange
vel geel gekleurde scheidsrechter. Onder zijn strakke
leiding werd er afgetrapt voor de eerstehelft.

De wedstrijd ging gelijk op, met de nodige kansen voor
beide teams. We speelden op het randje van buiten-
spel. Tom, onze keeper, had zeker het nodige te doen,
maar kon de 1-0 niet voorkomen. Een goed opgezette
aanval van Haaksbergen, gaf onze goede verdediging
metJoost en Rens het nakijken. Een paar minuten
later kwam er evenwicht. Vanaf het middenveld via
Bart en Lucas, kwam de bal

bij
Joep die de 1-1 mocht

aantekenen. Nog voor rust scoorde Haaksbergenuit
een vrije trap aan de rand van de 16, die echt door
alles en iedereen werd gemist, 2-1

In de rust kon iedereen bijkomen, met een bakkie
warme thee, wat bij Danny, Remco en Tom als extra
brandstof ging werken. Het geloof was in de jonge
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oogjes te zien, totdat Haaksbergen ging wisselen, en
hoe... i

De jongen die werd gewisseld baalde als een stekker.
Je speelt zelf in de D, en je wordt gewisseld voor een
speler van de C. Mag dat?7277

Wij trokken ons er niets van aan, op een enkele be-
zoeker langs de kant na. Het geloofin eigen kunnen
werd hierdoor alleen nog maar versterkt. Ér werd ste-

jegeven, en af en toe eengrote mond tegen
de scheidsrechter hoorde er bij. Aan beide kanten werd
strak maar netjes gevlagd zodat de spanning bleef.

Het goede werken werd beloond. Een aanval over
rechts bracht de bal via David bij Pim, die een goede
voorzet leverde. De bal ketste af in de verdediging
van Haaksbergen en belande opde 16, waar Bart ver-
woestend uithaalde en de 2-2 aantekende. Dave ver-
dedigde met hand en tand, tot het verlossende eind-
signaal klonk. De 2-2 werd gevierd als een overwin-I] d ning. Met recht loon na werken, en wat werd het Stil
aan de overkant van de koploper.

Door: Stef Hoitink (trainer RKZVC D2)
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u SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN D

[oncansarE GomaCTTERSOON ADRES rostcooe [moons TELEFOG
[eocmintonverenigng (tengas en 7136 MK Ziouwent 3517
[egamwor 1 Koveider A. Gierik VendelsraattS  7ISIXV ieterwoorde 3748
piegecb Zieuwent BCZ} Patsy ven Churchisraatt2  7186MB Zieuwent 515
Gurer Ruuosereg  HedwigHeutnck  RuuosewegiVA 7136 MC Ziemert 3520
euurter. prenkokderoie |C: Hummeink Schopperwog!4 TIG KH Zieuwent 817
[euver tHoenerboom Veroni Gebbinek Dorpsstr TIGELK Ziooreet aes[guur keveger ob Aagten AMolemarhol32 17136MS Ziouwent 3522
[geur Zegenzijk P.KlinGokerijk  BecstarsdkT  TIGEJA Zieuwen 05734012
[orartas Pastorie Dorpsstraat #1 7136LG Zieuwent 3512
oames gm A Speksenoor  Keuerstraat28  7I3ELP Zeoenso to Roter Hoterweg® 7I36KS Zieuwent
|eeestoommissie ML Eschot Fouvhorseraik20 7136 KW Zieuwent
|oo mee A Soreiser Oude Aatenseweg27 (7131 ZC iehtemoorde 9727
[exv. F.HarbersStooler Dorpsstraat IA  TIGELK  Ziuwent
|Gezondhosdecentum GER Vosters  Dorpestaat8? 7136LJ Zieuwent
[ayn aames 6 Fouwborst Zemwensowesss 7136LC Zieuwent
sander Pace Pota or Bost Unnenmevor2 TIME Groen
armorie Zezwent Angen Beeren  (RuursenegiS  TI3EMC Zieuwent
[ng slesetand (Gide) Merijn Hutzik OewWaaese1s  7136LT Zieuwent
ongerenkoorzeuen (Astrid Woperos DeWaarose?  7IGELT Ziuweet
Ikso B tenere Grensweg 4 TISGKN Zieuwent
\arateeu ucin Gus Rijnders Larisstaat 18 7132CS Liehtenvoorde 37497
[Kostsciower De Hommels S.Paperborg Wigendijcs 7136 Ziemer[ro B lagersehaar  Schaarweg 2 TI34PK Vragender 0549 2012

[Losgroep PereSous  Bouzenoe 17 TIO VV Winterswijk|0543 52992
[ourdesnerk NBV) Mow Wopereis ZogendijkS TIG KR Zieuwent
MKB (ad Zie HaMer)  Emakamebook  Verdelngsweg3  T263SR Marende 35295
es evers Oarmstetiing Mvr Roushorst De Haare& 7136 MG Zieuwert 5195
|oueerzadasieshoel 5. Vangen ten Have|Grensweg & TISGKN Ziemert 35235
|ouaneidundige ver “Zuwene M.L MTR Boeren Moienpocnstraat 21A 7041 BE s-Heerenberg 0314-8670
[arochiepestan Zieuwent Pastoe Oopestaat 41 713616 Zieorert 95123

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



ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES {29 pri 2006) EE]

GEE re es ee RE TEEFOONPosse MvanOaaien  Zegenikde 736 KN Zot oszereormesnansnierr Mer Goes  Íschaaege  7I3BK Moe|stond]B Maere  ÏI2SCE Breen oa es| eve Voswsek  Dottres TOEN Zoer ae2stooe rss Forsheune  ewege 7198 Zoen astesosoeeso eeto PagerCnisten uggs ZetwerenegIs  TISELB Zogee as1a81cri on robot  kmojss [7136 Zorwent seaz0s
stntngkepenetans  MorrI Ben Weids TI3BZG eme astaetssningieoes  andotMoks  DeSiogos IBBM [zaet sstazssmngketensen (6 Motenan Dope  TIGELM en asrsosatiasso SmiaWinea  DCSonges IBAN Zoen aersrsang azen Aesispeger Roedemweg?  7IG6KE [Zmret ossassenSoeeeozeng AmsicAkene ZeweegTIEL eeen asizasseneterngen zene Papen Deere  TISENK Zeent 51970senesta AS Koreds T1GEJK Zeer asterssrosomien  TesWagees  AasoseregSn 7136 MG zaet aszsaaEe as1294sponobeneinszemen (A footort  ZogmekTe  TIGELS an 62109FeriserengrgZIV Moen Almat SNS Zoe 361469onrehe SenperAvnt DrroGieg  Vordeondito TIGEKT gee a77asaar veces Ceperiegaie Goeie TIG2ED ememoere 8|MetteworigngTOP Perak Goni Gofers PSE MG page as1a7dvz MorA Sop Bondosweg7 TIEKE Zoen as1astaaroenszvz Auber Vesotansrsaas 7132OD [oew| 379]ergoor nk B tarot ZemonsenegsA 7138 LA [ooren as120| [erenea Wmakoenen  Zemonsemego 71361C Zomer 361500eoresen 2e Mer teck AoteroegeA [7138 KX Zeer 351400

uwent of email h.wopereis@chello.nl of via WWW.ZIEUWENTINFO



Al 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 e e

R RTI Transportinstallaties bv, AlbertSchweitzerstraat 29
17131 PG Lichtenvoorde, Tel 0544-377050, www.rti.nlsg—m—mw



HrOTIeISCNers profielschetselschets Profielschetsats

Meest favoriete sport: Wielrennen. Ik doe het zelf niet, maar ik vind
het ontzettend mooi om de
voorjaarsklassiekers en de Tour de France te
volgen. Niets dan respect.

Minst favoriete sport: Nordic Walking, want ze loopt ons alle peade
kapot.

Mooiste sportherinnering: Moet nog komen. Dat zal mijn deelname aan
de Achterhoekse brommercross in de Schans
worden, komende zomer.

Lekkerste eten: Als het maar veel en met veel vlees ís.

Favoriete sportman/sportvrouw: Klaas-Jan Huntelaar uit Hummelo. Hij heeft
nog geen enkele interland gespeeld maaristoch geselecteerd voor het Nederlands elftal

Welk TV-programma moet er onmiddellijk van de buis:

Alle soaps, quizon, zodat er een of twee zenders
gevuld kunnen worden met programma's als
Loenatik, Rembo & Rembo en cabaret

Beste boek/schrijver Lord of the Rings
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Mooiste film: The Godfather Trilogy

Politieke kleur: Rechts van het midden.

Beste Nederlandstalige lied: "Noar 't café” van Normaal.

Meest afschuwelijke cadeau datje ooit kreeg:

De dansende struisvogel, gekregen van Luuk
en Marijke.

Grootste miskoop: Een huis kopen in een straat die geterroriseerd
blijkt te worden door eon verliefd stel, wild om
zich heen schijtende, tortelduiven.

Omscholen tot: Boswachter. Lekker rustgevend en
ongegenoerd op herten mogen schieten.

Favoriete vervoermiddel Auto i.v.m. het werk. Klompen rondom het
huis.

Tent opzetten bij Mijn eigen kikkerpoel

Ben je wel eens aangchouden door de politie:

Meerdere malen: geen kentekenplaat op de
aanhangwagen, alcoholcontroles.

Hekel aan mensen die: Zonder zichzelf voor het algemeen belangin te
zetten, wel ongepaste kritiek leveren.
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KLUSSERVICE

NERIvakman voor
alle klussen

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

nSvSE El vor
Jos en Tineke Beening

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

Tevens winkelverkoop



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

in projectmatige tege rken
Naast het uitvoeren van tegetwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren

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

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

Telefoon: 0544 371042 James Watlstraat6 Postbus B6
Telefax 0544-975907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vawe erking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



Uit bed halen voor: Niks, volgens Marloos. Ik ben niet wakker te
maken.

Waar croom je over Een eige boerderiju &

fgelopen winter op de snelweg een
‚est maken. De ABS werkte goed.

Wat denk je als je in de spiegeljkijkt

© “Hoogijd voor een nieuwe spiegel

Welke zin of welk woord gebruikje te ve

‘Te veel gebruik ik: "ontzettend". Te weinig
“gebruik ike “godsgrawelijk'en allebastend".

N ®

Wat zou je geen tweede keer doen:

Verhuizen naar Limburg), 6)
Beschrijfjezelfin 5 woorden: Vreemd onhandig, chaotisch, humoristisch ,

Achterhoekgek.

De redactie (CE)
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Interview met Nienke

Inleiding: Wij Chantal en Carleen zijn opde sport zwem-
men gekomen omdat er niet zo veel kinderen uit Zieuwent
op zwemmen zitten en toevallig Nienke Kienstra wel.

'L Hoe benjebijde sport zwemmen gekomen?
‘Toen ik bij zwemles zat vond ik hef al heel leuk. En
in groep 1 had ik al B.

2. Wie geeft jou les?
‚en Laura en ze vind de training van Vera



TK

TK

TK TK

3. Hoe lang zit je al op de sport zwemmen?
6 jaar met zwemles erbij.

4. Hoe vaak per week train je, en hoe lang duurt dat?
3 keer per week en elke training duurt 3 kwar-
Her.

5. Hoe zit de training in elkaar?
12 baantjes in zwemmen en dan meestal tech-
niek oefenen, de start oefenen, keerpunten en
heel soms estafette.

6. Hebje wel eens met een wedstrijd meegedaan?
Zo vaak, ik heb bijna elke week een wedstrijd.

7. Heb je wel eens wat gewonnen?
Je moet tegen andere ploegen en wie uit het
hele jaar de minste tijd heeft heeft de competi-
tie gewonnen en je hebt verschillende klassen.
Maarik zit nog niet in een klasse wantik ben te
iong want je moet 12 zijn.

8. Wat vind je het leukste onderdee! bij zwemmen, en
waarom?

Estafette vindze leuk omdat ze het gewoon het
leukst vind. En van de slag vind ze borstcrawl het
leukst.

Bedankt voorhet interview van Carleen en Chantal
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Nieuwe

leden

Gepromoveert ZVZ 1 wil met verjong
team komend seizoen de competitie
in!

Door de nieuwe competitie opzet van
het Futsal is hetals derde geëindigde
1e team van ZVZ gepromoveert naar
de tweede klasse. Ondanks dat ze als
derde eindigden willen de meeste
spelers liever in een klasse lagerblij
ven spelen,omdat ze dat gezien hun
leeftijd (vaakruim 40 jaar) liever niet
hoger willen spelen en zo plaats wi
len maken voor meer jeugdige
talenten,die dan met 0.a.Sander
Eekelder en Toby krabbenborg een
team kunnen vormendat zeker mee

pag.18 PIOT mei2006

kan draaien in die hogere klasse.De
speelavondis thuis altijd op de
maandagavond om 20.00 of 21.00
uur en de meeste uitwedstrijden ook.
Dushebje interesse om komend sei-
zoen te gaan
zaalvoetballen(utsallen) meld je dan
aan of om kom eens een partijje
mee spelen op de maandagavonden
‚om 20.00 uur
Want om eenbeetje in het ritme te
blijven spelen we elke maandag
avond vriendschappelijk onder elkaar
tot aan de bouwvak.
Dus hep je zin doe dangerust eens
of meerdere malen mee.Het is be-
doeld voor geïnteresseerde ledenen
nieuwe leden en nietalleen voor het
eerste,maar voor allen die graag wil-
en gaan zaalvoetballen.
De volgende maandagavonden heb-
ben wij gereserveerd: 15:22 en 29
mei;12,19 en 26 juni en 3 en 10 jul.



Dames & Herenkapsalon
0544-352391 ‘Zieuwent

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

Het beste vlees
IN komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

GAT,Wag1 9) H. BEERTEN en Zn.mee ETEVENS VERZORGEN WIJ AL EEG: Zieuwentmisses Telefoon 0544 - 351205

Garage
Kolkman VOF

Tegelwerkee 5
Keuken

Plavuizen

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

Roetmeting & Verkoop

Dorpstraat 302 Zieuwentseweg 44
736LL Zieuwent 7136LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon:
0544352320 0:



DAIHATSU
MADE IN JAPAN

Verkoop, Reparaties, Onderhoud
en APK-keuringen alle merken

Daihatsu is onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS :;
AUTOBEDRIJF Sd
ZIEUWENT 0544-351319

Indoor voetbal op Kunstgas Het 3005 meter vidi
ondom voorzien an een 1 meter Hoge boarding en2 cen netcom zan de zijkant en bovenkant Zo

Ä blijft de bat cóntinu in het spel

5 Maak kennis met speedsoccer!
Kijk op WWW.SOÜRCYCENTERÄL
Ook voor feesten en actvitentent +



TT
Fantastisch

seizoen
Pacelli

C-jeugd

Een fantastisch seizoen voor de C
jeugd van Hoenderboom Pacelli

Dit seizoen begonnen we de compe-
title met 3 C teams, vooral van de
C1 werd veel verwacht
Samengesteld uit 3 teams begonnen
de meiden aan een wat later bleek
een geweldig seizoen.
Even wennen aan elkaar moesten zij
wel, maar daar werd niet minder om
gescoord.
Hethele seizoen wonnen zij met
grote cijfers, en met nog 4 wedstrij-
dente gaan was hun kampioenschap
in de 1e klasseal eenfeit.
Door supporters en leden van de ver-
eniging, werden zij dan ook uitgeroe-
pen tot team van het jaar,
Loes Maarse, Aafke te Focht, Kaily
Gr. Zevent, Wiesje Hogenelst, Marliek
Hummelink, Melanie ten Have, Kelly
KI. Goldewijk en Martine Arink gefe-
liciteerd.

De C3 begon met vooral speelsters
net overgekomen uit de D jeugd.
Dat dit in het begin moeizaam ging
was te verwachten, maarin de loop
van het seizoen werd er steeds beter

gespeeld, en de uitslagen vielen
steeds vaker positief uit voor de
groep.
Leuk om te zien dateen groep in het

loop van het seizoen het spelletje
steeds beter snapt, en daar ook naar
gaat spelen.

De C2is een erg leuk team, maar de
meesten vinden het niet echt nodig,
om 2 keerin de week fanatiek te trai-
nen. Een team die gezelligheid be-
langrijk vindt, en dan ook nog goed
presteerd. Klasse, want ookzij wer-
den kampioen in de 2e klasse.
Gefeliciteerd, Bo Krabben, Mirthe
Papen, Jelke Rouwhorst, Dieuwerije
Boucher, Lynn Krabben, Annemarie
Lemelder, Lynn Wopereis, Britt Hol-
kenborg en Judith Rouwhorst.

Hier onder stukjes tekst zoals de C2
elkaar ziet.
Jelke- Is een gezellige meid die erg
goed kan kletsen. Dat vindt ze mak-
kelijker dan scoren.Zoals Jelke zelf
zegt. Ik handbal6 jaar en heb on-
geveer12 keer gescoord. En wat doet
ze afgelopen zaterdag? Scoort 2 keer
in 6én wedstrijd, SUPER.
Dieuwertje- Dieuwertje gooît atijd erg
charmant ophet doel.Eerst glimlacht
ze naar de tegenstander, en vervol
gensbeslist ze of ze het de tegen-
stander welaan kan doen.
Judith- Het eigenwijsje van het team

ace!
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Al jaren wordt haar gezegd met een gestrekte armte gooien. Meestal haalt ze
dan haar schoudersop en blijft haar eigen ding doen.
Britt Ons eigenwijs keepstertje, doorhaar zijn we zo hoog in het eindklasse-
ment gekomen.Natuurlijk wil ze ook nog spelen, dus keept ze steedshalve
wedstrijden.
Lynn Krabben- Lynn is belangrijk voorhet team en west wat ze
minder met handbal te maken heeft
tegenstander.
Anne Marie- Annemarie heeft dit jaar erg veel doelpunten gemaakt. Ze is
gevaarlijk, door haar linkse handje en haar harde schot
Bo- Voor dat de warming-up begint staatBoaltijd te kijken of er leuke jon-
gensopde tribune zijn, samen met Dieuwertje. Zouden ze er ook beter van
gaan spelen???
Lynn- Lynn ís altijd wel in voor een partijtje handbal, en het liefst 1 waar ze
flink voor moet knokken. Daar bij probeert ze altijd iedere beweging te doen
zoals die haargeleerd is
Mirthe- Onze gezellige kletstante, di

kleedkamer Komt.

Wat
dat ze altijd op het uiterlijk let van de

e daardoor vrijwel altijd als laatste uit de

ace
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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
Ruurlosewegt 7136 MC ZieuwentOOOet info@taxel|YO alls

sound « light « rigging * truckinge 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

>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

G verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+* aanhangwagenopleiding [Ebij B)

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

Zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 53933054



Ds momenten v/d pupillen
DATUM:

| WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE GOAL

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

1 april 2006
Gendringen F3 - RKZVC F4 [

1-4 |

Indy “de scharensliep” Meekes 2xStijn "de stof-
zuiger” te Molder 1xRoel "de alleskunner" Dom-
hof 1x |

Stijn: kreeg de bal en schoot hem "cool" in de
hoek
Joost wilde ook in de PIOT komen doorde
penalty op de latte schieten, maar door de penalty
binnenkant paal te schieten is hot ook een ver:
melding waard.
Ruben, een verdediger met een “joekelhard”
schot in de benen.

| DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:
| MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

| MOOISTE MOMENT:
MAN VID WEDSTRIJD

—___,/”,“‘—_”.,._

_Ö_8 april 2008
RKZVC F4 - Dinxperlo FAM

1-4
Indy
Indy; Mees liep vanaf het middenveld met de bal

naar de goal, waama Indy de bal net voor Mees
in de goal schoot.
Mees was zo moe na de wedstrijd, want hijhad |

nog nooit zoveel meisjes achter zich aangehad.
Stijn, de stile kracht van het team. Zeurt nooit,

maar voetbalt als de beste.

15 april 2006
Varsseveld F6 - RKZVC F4
10-0
Helaas,

‘Bewaren we voor de volgende keer.
Joureck had zoveel pech: natte schoenen, bal in
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De momenten v/d pupillen
DATUM: 8 april 2008
WEDSTRIJD: Grol F7 - RKZVC F2
UITSLAG: 0-10
DOELPUNTENMAKERS: Come 3x; Remco 2x; Jasper 2%; Bram 2x; Mart 1x

MOOISTE GOAL: Voorzet van Remco die Corné mooiin schoot.
MOOISTE MOMENT: Afstandschot van Bram van circa 17,5 meter. |

MAN V/D WEDSTRIJD Jan Krabbenborg controleerde de wedstrijd per-
Tect. Jammer dat hij niet scoorde.

DATUM: 22 april 2006
|

WEDSTRIJD: KSH F1 - RKZVC F2 |

UITSLAG: 1-0
DOELPUNTENMAKERS: Geendoelpunen voor ons, maar wel hardge-werkt.
MOOISTE GOAL Alemaal. KSH scoorde ver in de blessuretijd de 10. |

MOOISTE MOMENT: (Dat Willy vandaag niet kon.) (Ha, Ha !!! den rot
douche.)

MAN V/D WEDSTRIJD Bram Nijenhuis.

DATUM 22 april 2006
WEDSTRIJD: Lochem F2 - RKZVC F1
UITSLAG: 3-4
DOELPUNTENMAKERS: Kaily Orriëns (2x), Thijs Klein Goldewijk en Jaco

Klein Goldewijk.
MOOISTE GOAL: De vierde goal door Tris Klein Goldewijk. 20 Se-

conden na tjd. Gewonnen met 3-4.

MOOISTE MOMENT: Einde wedstrijd. Na weinig winnen een keer ge:
wonnen

MAN VID WEDSTRIJD Deze keer niet Gén man, maar wel het hele team

DATUM: 8 april 2006
WEDSTRIJD: RKZVC E3 - SVGGE2
UITSLA 5-3
DOELPUNTENMAKERS: Mark Wopereis (2x), Jesse Stotteler (2x) en Stijn

Wopereis (1x)
MOOISTE GOAL: De corner van Stijn. Hij schoot met een Boog de

bal tegen de binnenkant van de paal in de goal.
MOOISTE MOMENT: Het hele team heeft als goed collectief gevoetbald

plus de ouders hebben ze goed aangemoedigd.
MAN V/D WEDSTRIJD

_
Mark Woporeis.
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TI;
Geweldige

prestatie

[Kaderteam

't

Kevelder

Kaderteam van 't kevelder te
Zieuwent levert geweldige prestatie.

Afgelopen weekend werd er in
lelystad gestreden vooreen finale-
plaats kaderteams.

Deelnemende verenigingen waren:

't Kevelder Zieuwent
Obis/Pearle kaderteam
De Poedel
Push and win

Pons

Afgelopen zaterdag om klokslag
11.00 uur werd de strijd aangebon-
den
Op 4 biljarts konden gelijktijdig aan-
treden Roy Gierkink,
Willemsen,
Sjaak Sessink en Frank Ubbink.

William

Twee van deze partijen werden in
winst omgezet, waarbij sjaak sessink
niet zijn verjaardagcadeau kon bin-
nen halen omdat hij deze partij ver-
loor en ook Wiliam Willemsen niet
in zijn spel kon komen
Echter aan het eind van de zaterdag-
middag ging men huiswaarts metvier
gewonnen en twee verlies partijen,
wat inhield dat men zondag alles nog
in eigen hand had.
Dat zondag de dag zou worden voor
de verliezers van zaterdag was des
te opvallender.
William Willemsen wist zijn beide
partijen op een geweldige manier met
overmacht te winnen
Maarhet mooiste cadeau kwam in
de slotfase van Sjaak Sessink om in
een adembenemende
wedstrijd zijn kompaan af te troeven
en hierbij het kevelderaan de over-
winning te helpen en ookeen verlaat
verjaardagscadeau op te eisen.

Het winnende team bestaat uit:
1. Roy Gierkink 170 Car.boles
2.Wiliam Willemsen 190 „3.Sjaak Sessink 150 „0,4. Frank Ubbink 120»5. Tonnie Bongers 110 „Al deze spelers van harte proficiat
met deze geweldige prestatie.

Ook wensen wij hen een goede finale
toe die gehouden wordt in het week:
end van19 t/m 21 mei in Hattem.
Wie weet worden ze Nederlands
kampioen 2006.
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Deurdonderen!
Nu Den Haag lichtelijk doordraaft met
het spuien van regelingen en wetten
om daarmee haar stempel maar eens
op de samenleving te drukken, is het
toch bewonderenswaardig hoe wei-
nig we ervan merkenin ons eigen
Oost-geïre. Maar de overheid blijft het
proberen.
Een tjd geleden werden er verschi
lende voorstellen gedaan om het
geluidsniveau op het platteland in te
perken, om de “rust” terug te krijgen
in de periferie. Erwerd een maximaal
geluidsniveau bedacht, dat ongeveer
gelijkstond aan het geluid die een
rollator produceert wanneer de assen
niet ingevet zijn, het lopen met de
peppels over de Klinkers of het met
de panne scheerling raken van het
zijmuurtje van de koele tijdens het
afbleuten. Endit alles om de westerse
rustzoeker tevree te stellen.
Onze standvastige minister van in

tegratie en naturalisatie heeft een
nieuw plan om een betere samenle-
ving te krijgen: Iedereen zou op straat
ABN moeten praten.
Algemeen Boeren Nedersaksisch.

jk, aan dat soort ideeënvalt best
gestalte te
geven, maarwat te denken van al
gehele rook- en drankverboden, al-
leen vrij gebruikmaken van de open-
bare wegen
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voor woon-werkverkeer, avondklok-
ken om hangjongeren tegente gaan,
etc. Het ligt allemaal in het verschiet
van elkaar.
Het verbeteren van een samenleving
moetniet gericht zijn op het beletten
van de mens om de verkeerde keu-
zes te maken, maar om hem juist de
vrijheid te geven om, met kennis, als-
nog de verkeerde, ongezonde, of
maatschappelijk onverantwoorde
keuzes te maken. Dusals we besl
ten om paas(pop)zaterdag/zondag/
maandag, dorstig de tent binnen te
stampen in de warme zweet- en
alcoholdamp en het voornemen ne-
men hebben om hetlicht uit onze
ogen te drinken, dan is dat een wel-
overwogen keuze.
De keuzes die je maakt als gemeen-
schap dragen bij aan een standvas-
tige identiteit. Door landelijke beslis:
singen ten aanzien van het vormen
van een algemene identiteit worden
regionale culturele verschillen niet
gladgestreken, maar juist benadrukt
Deze identiteit zal, als het aan ons
ligt, ookniet bezwijken onderde druk
van hogerhand. Derhalve hebben we
met Paaspop ons maar weer gebe-
zigd met de 3 D's: Drinken, Daldeejen
en Deurdonderen!
Prettig weekend, onech dat bepalen
we zelf wel!

Mario & Pieter



“HEBT U NAAST &DE LAAGSTE RENTE,  S-
NOG EEN ANDER

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

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

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

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




