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33e jaargang

Dit is mijn laatste bijdrage aan de
PIOT.
Ik heb besloten, na veel wikken en
wegen, te stoppen als redactielid van

| dit leuke blad. De afgelopen vijf jaar
heb ik met veel plezier mijn steentje
bijgedragen. Het leukeis, dat je als
redactielid in contact komt met de
meest uiteenlopende mensen en——
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Afscheidswoordje
verenigingen uit dit dorp. En iedere
keer sta je weer versteld hoeveel
mensen zich belangeloos inzetten
voor al deze verenigingen. Datistoch
wel een compliment waard. Zonder
hen zoudenal deze clubs en vereni-
gingen niet kunnen bestaan.
Toen ik begon als redactielid, was de
PIOT alleen nog maareen sportbiad
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maar een aantal jaren geleden is be-
sloten om van de PIOTeen sport- en
cultuurblad te maken. Dit is de PIOT
zeker ten goede gekomen. Zois er
nog meer diversiteit aan onderwer-
pen, en komener nog meer vereni.
gingen en mensen aan bod om hun
verhaal te vertellen. We zijn nu be
zig met de 33e jaargang en nog
steeds lukt het om iedere keerweer
een actuele PIOTte maken. Als ik

zo terugdenk, dan heb ik veel leuke
mensen mogen ontmoeten en inter-
viewen samen met mijn collega
redactieleden. De vergaderingen en
de jaarlijkse uitjeszalik zeker gaan
missen, want die zijn altijd erg gezel

lig!! Ik hoop dater nog veel PIOT'S

gemaakt zullen wordenen ik zal ze
zeker met veel plezier lezen. IK wil

natuurlijk alle redactieleden bedan-
ken voor de gezellige tijd en ik wens
ze heel veel plezier en succes met
het maken van alle PIOT's die nog
gaan komen.

Deze PIOT staatin het teken van een
evenement dat ook nog komen gaat;
de Zieuwentse kermis van 2007. Wat
er ons volgend jaar allemaal te wach-
ten staat, leest u verderop in dit blad.
Eris nog iemand die afscheid neemt.
Wie datis, leest u in de profielschets.

Heel veel leesplezier!!

Corinne Ebbers inNe

Op 29 juni zullen de deelnemers van de Barchemse 4-daagse door
Zieuwent komen. Dit zijn de mensen die de 50 km lopen. Om ongeveer
09.00 uur zullen de eersten in Mariënvelde zijn en rond 09.30 uur komen
ze door Zieuwent. Om het voor de wandelaars een beetje gezellig te maken
zal een kleine groep van de harmonie de wandelaars muzikaal begelei-
den. Een oproep aande inwoners van Zieuwent

is;
kom allen gezellig

kijken en verwelkom de deelnemers met een applaus, zodat ze hun tocht
vol goede moed voort kunnen zetten naar Beltrum en dan via Borculo
weer naar Barchem
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GEZOCHT:
Muzikanten, zangers, en
zangeressen uit Zieuwent

Rare titel zult u denken. Maar niets is
minder waar. Alsje het onderstaande
interview met Stef Hoitink gelezen
hebt, moet het één en ander duidelijk
zijn geworden.
Stef Hoitink? Menigeen is nu
zijn of haarhersenen aanhet pijn
gen wie deze persoon toch zalzijn.
Daarom werd het voor de PIOT ook
de hoogste tijd eens bij hem aan te
gaan voor een nadere kennismaking
en in het bijzonder voor een nadere
uitleg van "Zieuwent Live!”.

Wie is Stef Hoitink?

Ik ben 33 jaar, geboren in Doetinchem
en van oorsprong afkomstig uut Belt-
rum. Projectleider bij WBC
Aannemersbedrijf BV te Winterswijk
‚en woon samen met Nathalie. Sinds
september 2003 wonen wij in de

\a: 2
nieuwe appartementen waar eerder
Voorhuis gevestigd was. Wij wonen
dus letterlijk onder de toren, wat ook
de naam van het appartementen-
gebouw is.

Hobby's hebik genoeg. Zo train ik
de D2 van RKZVC en ga zaterdag
ookals leider mee om de jongens te
coachen. Eigenlijk is het nooit een
passie van mij geweest, maar sinds
we hier wonen hebben ze me de kop
gek gepraat en heb ik er eigenlijk nog
nooit spijt van gehad om

hier
in t&

trappen’.
Een verdere hobby van meis wagen
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‘bouwen en ontwerpen voor hetcorso
met de kermis in Beltrum.
Ook muziek maken mag ik erg graag
doen, al staat dat nu wat op eenla
ger pitje. Ik ben een aantal jaren
drummer geweest bij Fets and the
Beautifuls (ík was de enige met een
rotkop).
Als laatste mag ik graag een biertje
drinken. Datis ook een hobby, toch?

Hoe ben je hier
Zieuwent terecht ge-
komen?

Samen hebben we 7
jaar in Lichtenvoorde
gehuurd gewoond
Daarvoor heb ik een
aantal jaren in Rotter-
dam gewoond. In Rot-
terdam woonde ik in
een portiekwoning
Daar moest je de
portiekwoning met an-
deren onderhouden en
op de 2de verdieping
had je geen tuin. Toen
we woonachtig waren in
Lichtenvoorde, wilden
we wat kopen, dus iets
nieuws, een nieuwe uit-
daging. Bij een makelaarzagenweapparte
menten te koop in
Zieuwent. Toen kwam ik eens door
Zieuwent gereden en ben daar met
Opa Voorhuis aan de praat gekomen.
Die heeft me het plan uitgelegd wat
ze met hun oude pand van plan wa
ren en benik eigenlijk meteen en-
thousiast geworden. Net als in Rot-

Vergeet
ni
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terdam met meerdere personen in
‚een gebouw wonenen geen tuin.
ideaal!
Verder lijken Zieuwenten Beltrum
qua gemeenschap heel erg op elkaar,
dus dat was ookeen belangrijke fac-
tor om ons hierte vestigen.

Jij doet graag iets voor de gemeen-
schap. Waarom?

GEZOCHT:
Muzikanten, zangers, en
angeressen uit Zieuwent

ie tijdens de Zieuwentse kermis 2007
neen veband, voor eigen publiek, muziek wilen maken

Isi iets oor jou? Mai dan naar:
‘fetzosplanetnl

enaar, © mail telefoon cn motivatie in te vullen

Ikhou er nietvan omals einzelganger
rondte gaan. Zeker als je nieuw bent
in een dorp en je wilt er tussen ko-
menis het in mijn ogen heel belang-
rijk om bij een vereniging te gaan.
Zo kom je met andere mensen in
contact en zit je op zaterdagavond
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Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN
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Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Vm vr: 8:00-19.00 uur rifkaarten en adreswijigingskaarten

3 an brieven on pakkettennee EO TD Uit < het afgeven van briefpost binnen- en butrland
zondag: SHOP gelten = et afgeven van paketten en aangetekend binnenland
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niet alleen in de kroeg. Een andere
reden is dat je de gemeenschap er
een plezier mee doet; je draagt je

e steentje bij aan het vrijwiligerswerk
2 van een vereniging of evenement

2 Evenement... Je begint er zelf
< over. Jij bent een van de initiatief-
2 nemers om tijdens de kermis van
22007 "Zieuwent live!" te organi-

seren. Wat is het voor een evene-
ment?

Een spectaculaire muzikale avond
voor zowel jong als oud, verzorgt door
uitsluitend Zieuwentse muzikanten
waarbij natuurlijk ook iedereen van£buiten Zieuwent van harte welkom is.

« Een aantal maanden geleden kwam

ik met Tom Holkenborg aan de praat
< die ik nog kende van vroeger in de

muziek. We zagen het wel zîten eens
een keer samen muziek te maken en
zijn zo aan de praat gekomen. Een
zelfde soort evenement isin Beftrum,
vorig jaar tijdens de kermis gehou-
den. Daar was ik één van de mede-

Z organisatoren. De stichting Volksfeest
2 Beftrum bestond toen 125 jaar en we
3 hebben toen speciaal voor de kermis
zeen band opgericht

< Dit wilen wihier in Zieuwent ook
2

gaan proberen. Het is dus de bedoe
ling om de Zieuwentse bevolking het
repertoire te laten bepalen. De muzi-
kale omlijsting van de kermis is vaak
een heet hangijzer; voor de een gaat
et veel te hard en voor de anderis

het trekzakgehalte weer te hoog.
Door het publiek nu hierin actief te
betrekken geefje hen de kans om de
avond te dirigeren. Daarnaast is het
natuurlijk geweldig om uitsluitend
Zieuwentse musici op het podium van

een Zieuwents volksfeestte zien spe-
len.
We zijn nu zover dat we een muziek-
commissie hebben gevormd

In verschillende kranten en dorps-
blaadjes zullen oproepen gedaan
worden waarin Zieuwentse muzikan-
ten worden verzocht, zich bij ons te
melden. Afhankelijk van de aan-
meldingen zal er steeds een wisse-
lende muziekbezetting ontstaan. Het
zou zomaar kunnen dat er 5 drum-
mers, 10 gitaristen, 4 toetsenisten,
diverse blazers, zangers en

zangeressen in wisselende samen-
stelling de voorgedragen nummers
ten gehore gaan brengen in een
avondvullend programma

Erzal een website ontworpen worden
waar iedere inwoner van Zieuwent
zijn of haar favoriete nummer door
kan geven.
Een volgende stapis dan het samen-
stellen van een top 25 van nummers
die wij op de kermis gaan spelen. De
muziekcommissie zal zich vooral
bezig gaan houden met welk num-
mer bij welke muzikant(-en) past.
Soms selecteert een muzikant zich
vanzelf al; "dat nummer past precies
bij mij
Het zou bijvoorbeeld mogelijk kun-
nen zijn dat vader en zoon een num-
merten gehore gaan brengen. Ikzelf
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‘hebhet wel mee mogen maken; mijn
vader op de trekzak, ik op de drums.
en begeleid worden door de band...
uniek!

Wanneer beginnen de eerste repe-
tities?

In september beginnen we te repete-
ren met de muzikanten die zich tot
dan toe hebben opgegeven. De mu-
zikanten zullen worden ingepast,
mede door hun eigen inbreng, zodat
er met de kermis steeds een band,
van wisselende samenstelling op het
podium staat.

Waarom organiseren jullie een der-
gelijk evenement met de kermis?

Je doet iets met de bevolking voor
de bevolking. Jong en oud die met
elkaar een gezellige avond maken.
Dat is in onze ogen de kermis ook,
plushetfeit dat de accommodatie er
toch al staat. Voor mijis hetweer een
nieuwe uitdaging. Diverse personen
ken ik al via de sport (RKZVC). Mu-
zikaal Zieuwent ken ik nog niet en die
wil ik graag beter leren kennen.
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Waarom is het zo'n uniek evene-
ment?

De hele bevolking kijkt er naar uit.
Ouders die naar zoon of dochter ko-
men kijken, vriendjes/vriendinnetjes
die naar elkaar komen kijken of bij.
voorbeeld 5 koorleden die meedoen
en de rest dan meetrekken. We ho-
pen op een soort van kettingreactie
onder de bevolking en ook het reper-
toïre blijft geheim tot aande avond
zelf.
Je leeft met een groep toch hee! lang
naar een avond toe om er een zo
groot mogelijk succes van te maken.
Als ik terugkijk op het gebeuren in
Beltrum was de tent meer dan uitver-
kocht.
Muzikanten en de bevolking praten
er nu nog over, dan is dat toch vrij
uniek te noemen.
Een evenement dat in een ander dorp
een gigantisch succes was, nuin mijn
huidige woonplaats ook proberen tot
een succes te maken; met elkaar
voor elkaar!
We geloven in de succesformule,
vandaar Zieuwent Live!

Stef, hartstikke bedankt voor dit in-
terview en we wensen jullie veel suc-
ces met de voorbereidingen! (Wij kij.
ken er al naaruit.)
De redactie
Huub Wopereis
Marc Karnebeek



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
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Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines.

Wij verzorgen al uw loon- en gronckweikzaamheden, bestrating en doopwerk
Gespecialiseerd op hef gabied van Keuwerzorgingsboen,
gereedschappen en veescheemachinos
Sipen van messen ierwij u wacht:
Officieel deder MF en Zetor actoren

Teton Harevels (544 372615
Zuwe 0544 361520

BVE ZET

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
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Jos Lageschaar
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Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954Hal
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 JEUGDLEIDERS

(M/V)
RKZVC

Als u dit leest zijn de voorbereidin-
gen ophet nieuwe voetbalseizoen zo
goed als afgerond. Ieder jaar opnieuw
wordt er een indeling gemaakt voor
de diverse teams. Daar hoort ook
begeleiding bij, niet alleen leiders op
voetbaltechnisch vlak maar ook per-
sonen die het prettig vinden om 25
tot 30 zaterdagen in het jaar, en dan
vaak's ochtends, met een groep jon-
geren op pad te gaan om te gaar
voetballen. Daarkomt van alles bi

kijken en er gebeurd ook van alles,
vaak hele leuke dingen soms minder
aangename voorvallen. Om dit alles
in goede banen te leiden zijn wij con-
tinu op zoek naar mensen die ons
hierbij willen helpen, liefst op een
enthousiaste, gedreven wijze met uit-

GEVRAAGD

eindelijk maar een doelstelling: op
een prettige manier met z'n allen een
sportieve prestatie leveren met res-
pect voor ieder individu
Gelukkig zijn er een groot aantal
mensen die ons hier ieder jaar weer
op vrijwilige basis mee helpen. Deze
begeleiding zoeken en vinden wij
vaak in de eigen RKZVC-gelederen
en/of ouders. Maar soms denk ik wel
eens: erzijn de afgelopen jaren nogal
wat mensen van buitenaf in Zieuwent
komen wonen metin eerste instantie
weinig binding met Zieuwent. Wel-
licht zijn er in deze zich steeds maar
uitdijende groep inwoners ook wel
‘mensen die wat voor onze vereniging
willen doen maar schromen om con-
tact te zoeken of niet iemand ken-
nen die hen verder kan helpen.
Daarom deze oproep aan al diege-
nen die het voorgaande aanspreekt
‚en ook wel wat voor onze vereniging
willen betekenen. Voor meer informa-
tie kunt u met ondergetekende con-
tact opnemen.

Jos te Molder (jeugdvoorzitter
RKZVC)
0544-352104
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TT
Welleybalkamp

TOHP:

Hallo allemaal,

Op 19 en 20 mei gingen wij op
volleybalkamp. Bij het Sourey heb-
ben wij ons verzameld. Wij moesten
toen een speurtocht lopen naarde
kamp plek toe. Ondertussen moes-
ten we puzzelstukjes verzamelen. Je
moest op verschillende plekken op-
drachten doen om een puzzelstukje
te verdienen van een landkaart. Op
de kaart stond een paarse lijn die
moesten we volgen. We kwamen bij
Paula uit
Daar hebben we s'nachts bijna niet
geslapen. De volgende ochtend heb-
ben wein het Sourcy bowlen gedaan.
Dat was zeeer leuk. We hebben bij
Paula ooknog gezwommen. Het be-
gon toen ook nog te regenen en on-
weren. En in de middag nog bingo
gedaan, er waren superleuke prijzen.
Doeiii

Hallo,

Wij zijn TOHP en zijn op kamp aan
de Oude Maat. De kleinste jeugd is
op vrijdag 19 mei vanuit het sourcy
vertrokken. Eerst hebben ze een
speurtocht gelopen. Ze kwamen on-
derweg allemaal mensen die ver-
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kleed waren tegen. Hier moesten ze
opdrachten bij doen, en dan kregen
ze een puzzelstuk. Als je alle stuk-
ken verzameld had, had je een land-
kaart. Hierop stond de weg die je
moest lopen en deze kwam uit bij
Paula. Toen we hier aankwamen heb-
ben we de tenten ingepakt dat was
dikke pret. S ávonds hebben de
karaoke gedaan. En is er superveel
gelachen! Zelfs Ingrid en Jeannetwa-
Ten in de stemming en hebben mooi
gedanst. S'nachtsis er weinig gesla-
pen (in totaal maar 3 uurtjes) en de
volgende morgen zat iedereen aan
het ontbijt. Die middag kwam ook de
oudere jeugd en hebben we gezwom-
men in het zwembad van Paula!
S'middags een leuke bingo gedaan
met leuke prijzen. En ook nog een
estafette. De kleinste jeugd ging om
21.00 uur naar huis en de oudste
jeugd bleef een nachtje slapen, en
hoe dat was... vraag het aan
Malou te Molder.

Hallo piotmensen,

Wij van swerelds leukste gezelligste
volleybalclub TOHP moestendit keer
een stukje schrijven in de Piot. Alle-
maal heel erg leuk en aardig, maar
ja waar moet het over gaan? We kon-
den wel een leuk gedicht schrijven
maarja het is geen 5 december. En
of jullie willen weten wat wij op ons
kamp hebben gedaan, weten wij ook
niet zo zeker. We zeggen niet dat we
niet lief waren, dat verzwijgen wij a-mm





SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

[oacamsarie (cowtacTweRsoOn ADRES PosTcooE WoonmAATE TELEFOON]ee ten Bras De ame 34 TISEMK Zeuwent 351738)
eigener 2 Kevorder A Garkink Vordelsroatts  TISTXV Lietenvoorde 374895)

rege Zieuwent (BCZ) Feis ven Crurchilsteatt2  7186MB Zieuwent 35198)
erver Fuusloseweg  edeigHeuinck  Ruueceweg1yA 7136 MC Zieuwent 352029)
uurtver Sprenkelserhook © Hummel Schoppenmegië  TIGGKH Zeuwent 351797
[guutver THoonderboom Verrie Getbinck Dorpsstraat TIS6LK Zieuwent 352973)

[guur 1Kevoger Fob Aagen Alolemanor32 7186 MS Zeuwent 352983)

[guur zegene PKenGokeijk  BodebarsdikT  7IGEJA Zouwen 0573491990)
[ctartas Pastorie Dorpsstraat 1 713616 Zouwent 351292)
|oamee gien Aspeshoor  Kleuerstaarzs  7IG6LP Zouwon 352124]

[enso ta 1e noter Helerweg& TIS6KS zouwe: 352258)
eestoommissie H Elche Romnorterkzo 7IG6KW Zauwen 352268
[oto mese A Sonder OuceAatenseeg27 7131ZC lihtenvearde 372734
[ex F Harbers Stoner Dorpestraatten  TIGELK Zouwent 351816)
[Gezondheidscentum GER Vest  Dopsraasr  TIG6LJ Zouwent 351586)
[Gymeub dames  Roumborst Zeuwensewegs6 7136LC zieuwont 35192)
|sancbaier Paco Pera er Bog Unnenwever 2 714198 Groono 465478)

earns Zieuwent AngelBeeten  Ruuroseeegis  TI3GMC Zieuwent 351747
Long edenang (Gide) Merijn Hui Dewaaciscis  TIGELT Zemen 06513499)
longerenkcorzeuert  ActidWoporsis  DoWaarise7  TI36LT  Zioument 352292
Iso 6 toate Grensweg 4 TISGKN Zieuwent 351292)

|kereeus Mu CHN Gaus Rijnders Larkestaat 18 Uertomoorde 974928
Kootschietver DoHemmeie 5 Papenborg Wigendik& 71364  zeuwon 31552)
Iro B lageschaar  Schaanreg2 7134PK Vragender 0549520129]

|ousgoep PeraBoutuis Bouzenos 17 TI01W Witerssik 0543523951
[Lourdeswerk (NBV) Moer Wopereis ZogendikS TISGKR Zioument

[MKS (ad Zie Ha Mar)  EmoKorcboek  Verdelngswegs  T263SR Mariënvelde
Ines Levers Darmsteing Mevr Rouwporst Do Haars & 7136 MG Zieuwent

|ouderaasasisshoet 5 Jansen ten Have Grenseg 4 TIGGKN Zieuwent

|oueskunagovor. Zams? Mw L MTh Beeren olenpoortstraat21A TOT BE SHoerenmerg 0312067041
[arochienostrZeuwen Pastorie Oorpestaat #1 7I36LG Zieuwent 351292

[ Wijzigingen doorgeven aan 7 Tuus Wopereis, areldsweg ss, HSE LW?



IEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES «4 22006

[oncansaTiE (GonTaCTPeRsOoN ADRES zosTcooE \wooneaars [TELEFOON]
[peuterspestaat MvanOstzien  Zegendik ET TIGGKN Zuwe 352427|
Ponyeue De Schensnites* Meur Groters Schurinkweg 7135KJ Mameved 351510
River Zieuwent Harrevele Hendrike Wistesraatss  TIZBCE Bredevoort 0549 452351

[exzve. Joris Wassink De Haare 4 7136 MJ  Ziounent 352810|
Roze Kris FansHeunek  Aokorewegt TISEKK Zeuwen 351430}

pioo Jan Pistor Kuenenger Gratostzat 7 718200 Ítiemenvoorde  373440|
Stg Paardrijden Genseapkn Cisten Cuppers  Zieuwentseweg73 7136LB Zouwent 351281
Stichting Frteen MaikeDomhet Kunnen 8a TIG6JK Zeuwont a64205|
Stentingeipende Mand Mevr J Bekken Werenfiecstaat9 7136 ZG Zieuwent 351461
stiehting veugeraas Andrete Moker Do Steoge 8 7186 MP Zee 351429
stichting Kerkepacen G Motoman Dorpssrastse  7IG6LM Zoen 3s1598|
\stichtng Paaspop Sia Wiet Oo Steogo 87 TI36MN Zouwent ast918|
stichting Paasvaur AichardSpeoor  Neindersmeg? TIEKE Zeuen 0825127550]
Stichting Speekooriening  Arnetes Ankone Zieuwersewog34Ja T136LC Zuwe 3s12s|
scnieweronigingZeuwen Papen De Haa s2 TIGEMK Zeuwent 3s1970|
[schuterjst Sobastiaan A Stoer Kammer 7I36JK Zee 3s1815|
schoocommisse RK. TresWoperes  RuusovegSA 7136 MC Ziemer 352544]
sporraad contactpersoon A Roumboret Ausosowegzs 7136 MD Zieuwent 351294
sponsortundeling Zee A Roumhorst ZegensikISK  TI6LS Zieuwent 352109)

enrieveroniging zrv 4 Theissen A lolemarmors 7136MS Zieuwent 35146|
(Toneewer SemperAvari  DiceneBwiing  Vondermansdik10 7I3EKT Zieuwent 3774g8|
Toureub Voce Casporte@rake Groening 2 7132ED tehtemoorde 378758)
|voleyoatrererigingTONP Pera Kein Golo‘de Haare 75 7136 MG Zieuwent 351473|

hevz MeeR Sporgoor Rdinderseg? TIEKE Ziowwent as1481
[zasnooeaz vz RudDenderirkel Vogekerstraat26 7132CD trtemoorde  9795s2|
[zangkoor BK 8 utpat ZewwensewegsyA TIG6LA Zieuwent 351204
zieuwents Being Wins Kokman  Zieuwesewegso 7IG6LC Zieuwent 351500
[Zonnottoem oe Mew Heuiek Poiersweg aA 738 KX Zieuwent 351490

uwent of email h.wopereis@chello.nl of via WWW.ZIEUWENT.INFO



U architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

Drukkerij Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat Ì Tel. 0544-371207
www.drukkerij westerlaan.nl info@drukkerij westerlaan.nl
e e ° e e e e

TI Transportinstallaties bv, Albert Schweitzerstraat 29
131 PG Lichtenvoorde, Tel 0544-3770! ww.rti.nl



leen, want spreken is zilver en zwijgen is goud.
Maar nu komen we toch maar even terug op volleybal. Het gaatbij ons alle-
maal heel erg goed. Het is ook verschrikkelijk gezellig bij ons. We maken
veel lol maar we winnen ook nog wel eens wat voor de verandering. Nee
hoor grapje..we winnen veel maar we weten ookhoe het is om te verliezen,
maar in onze ogen is dat geen probleem. Onze trainingen zijn nu afgelopen.
We kunnen nu een leuke zomer tegemoet gaan en lekker buiten ophet strand
volleyballen

Allemaal eenhele fijne vakantie met heerlijk zomerweer,
Groetjes van Eline, Renee, Pleun, Jil, Kemberly, Anouk H., Tessa, Inge,
Dominigue, Lisa te M., Iris, Sabine, Sanne, Maartje G., Lisa St, Sophie,
Lotte V. Lian, Anke, Lisa W,, Maartje L Kim kl G., Melanie, Marloes, Evelien,
Lotte kl. G,, Chantal, Nienke, Marlou, Anouk W.

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 5 Juli

17, 18, 19 juni Kermis Zieuwent

25 juni Stg. Fratsen Vertelfestival
29 juni Harmonie

Zieuwent-Mariënvelde
> Op 29 juni zullen de deelnemers

van de Barchemse 4-daagse door
uwent komen.

2 uli Harmonie
Zieuwent Mariënvelde

&
Koffieconcert

8 Um 12 juli Groot Kamp Gilde

Eenuitgebreid overzicht van ale evenementen en activeiten kunje vinden op’

war zieuwent info

PIOT juni2006 pag:9



_ Prorieiscnets profi 5ielschets profielschetsVincent Bokke, Ee
TS, 50 jaar,

Fem! Paula en vader abees Mark en Romeo.
Ven

LP is hij agrariër, Via

Meest favorite sport Voetballen, da's duidelijk

Minst favoriete sport Kunstrijden op schaatsen, dat vn’k no niks an
De hele puntentelling is doorgestoken kaart

Mooiste sportherinnering De degradatiewedstrijd tegen Zelhem die in
Varsseveld, in de jaren '70, gespeeld werd
o.Iv. Sjors Peters. Hij voetbalde zelf de tweede
helft mee We hebben met 1-0 voorgestaan
Uiteindelijk in de verlenging is het 42
geworden. We bleven definitief in de 4e klasse
‚en hebben een mooier feest gehad dan
kampioen worden

Lekkerste eten Als het maar geen chinees of rijst is
Hollandse pot, soep, aardappelen en pap.

Favoriete sportman/vrouw. Franz Beckenbauer was mijn voorbeeld

pag.10P TOT juni 2006_—__



Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

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

Het beste vlees
ie komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
‘TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Voemhet, Garage
Kolkman VOFAfbouw

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

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

Zieuwentseweg 44
7186 LC Zieuwent

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

7136LL Zieuwent

Telefoon: Fax:
0544-352320 0544352557



DAIHATSU
MADEIN JAPAN

Verkoop, Reparaties, Onderhoud
en APK-keuringen alle merken

Daihatsuis onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

indoor voel op Knee et 3005 meter velt
tong voie vaneen 1 eter Hoge boarding enNen ntcóneme zn de zint en bover Zo

4 blijft de bal continu in het spel

Ss Maak kennis met speedsoccer!
Kijk op WWW.SOURCYCENTER NLOegie

Center



Welk TV- programma moet onmiddellijk van de buis: Alle soaps en
vervolgseries mogen van de buis

Beste boek/schrijver Ik lees geen boeken, maar wel
vakliteratuur,oa. de Boerderij

Mooiste film 'un et Ies autres” (De 6&nen de ander), film
die gaat over de Tweede Wereldoorlog Zeer
indrukwekkende film. Ophet eind wordt de
Bolero gespeeld, zo ontzettend mooi!

Politieke kleur Rechts van het midden

Beste Nederlandstalige lied Normaal en Boh Foi Toch, afijd goed. Als het
‘maar geen smartlappenmuziek is

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg
Hetis niet echt een afschuwelijk cadeau, maar
’k heb een keer een horloge gekregen en draag
het nooit

Grootste miskoop Een paar goedkope voetbalschoenen. Kuj
neet met schupp'n Twee keer trainen en ze
waren al kapot

Omscholen tot Politie, wolk vrogger al word'n

Favoriete vervoermiddel Fiets, autois altied weg!

Tent opzetten in Nargens. In zo'n ding kroep 'k neetin, bedreuft

PILOT juni2006 pag.11 Em!



Ben je wel eens aangehouden door de politie
Jawa, alcoholcontrole, altied goed

Hekel aan mensen die: liegen, afspraken niet nakomen, te laat komen.
w &

Nma)
ui wt olen voor NEED: voe dingen, ot wien moar

BEEK

7f \Ikvind 't zo'Goed.

y &
Wanneer was je voor het laatst bang

| Ikke bange? Maakt mien eerderbli as bange!

Waar droom je over.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt
Kviord od en dikke

Welke zin of woord gebruik je teveel
GVD, Vleukn kan'k gauw.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Oude klasgenoten die zijn weggevallen en
daarom niet weer kan zien

Wat zou je geen tweede keer doen
Wadlopen. Dom deur de modder lopen, vin'k
geen bal an!

Beschrijf jezelf in S woorden: Eerlijk, eigenwijs, recht door zee

Vincent, bedankt!

pag.12 PLOT juni 2006
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KLUSSERVICE

Ur=ar IN]
vakman 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

=ë TE) vor
Jos en Tineke Beening

Voora! uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46

Tevens winkelverkoop



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De spe n in prof

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 welkomeens een kijkje te komen nemen.

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

Telefoon: 0544 371042 James Wattstraat6 Postbus 86
Telefax: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite. vawwesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



TK Op 17 mei gingen we met dehele kas naar Arnhem.
We vertrokken met auto's vanaf de St. Jozefschool te

Zieuwent.
De sfeer was in de auto al meteen goed.
Toen we in Arnhem waren aangekomen stapten we

meteen uit.
Alle toeters, bellen en trommels werden uitgeladen.
We waren bijna de enige met toeters en aanmoediging:-

spullen.
We hadden duseen hels kabaal. |

En de portemonnee van iemand was |

ooknog gestolen.
We kregen ook nog gratis zweet-
bandjes voor om het hoofd.
Er zaten ook mobiel houders aan
voor handsfree bellen.
Maar oke. Hier de uitslagen:
De eersie wedstrijd was er gemak
kelijk we scoorden het ene na het

TK
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andere punt: het werd 10-1. È
De tweede wedstrijd was hetzelfde: we scoorden heel

veel en Flore (de keeper) liet er maar een door.
Het werd 12-1

De derde wedstrijd was wel moelijker. Eerst werd het
1-0 voor de anderen toen 2-0 en toen kwamen
wij er weer aan: we hebben gewonnen met 6-2.

De vierde was niet gemakkelijk, maar ook nief moei-
lijk. Daarbij hebben we gewonnen met 8-1.

Des we zaten in de finale!
De eerste finalewedstrijd was wel spannend, maar

we hebben toch gewonnen met 6-3.
De tweede finale wedstrijd, we dachten dat we gin-

gen verliezen meer toch. Gewonnen met 8-2.
Toen we op school waren kregen we wat te drinken

en ze hadden de vlag uitgehangen en er hingen
‘ook slingers.

En nu zijn wij van groepS kampioen van Gelderland.
De Nederlandse kampioenschappen zijn 17 juni in

Emmen.
Helaas met de kermis.

TK!

TK
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IMATIC,
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)
Contracvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

vwzitax.nl info@zitax.nl

YOny
sound * light « rigging * truckinge stages « events

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517416 75
7136 MP Zieuwent email yosound@planetnl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Z>AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMANVOF.

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

Ea

@ 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

Zieuwent tel. 0544-351939
Dg. 06 - 53933054



De momenten v/d pupillen
| Dauw 13 mei 2006

WEDSTRIJD Longa F10- RKZVC F2
UITSLAG 1-3
DOELPUNTENMAKERS Jasper Hegeman (2x) en Remoo Nijenhuis (1x)
MOOISTE GOAL Solo van Jasper hij schoot hem perfect in

|MOOISTE MOMENT Bennie Beertenalsechte Longamanmoestvan |

daag zen hoe RKZVC F2 won met 31, en het
Kampioenschap van Longa ing zo veroren Dus
moest hij van Jan Krabbenborg de snoepzakken|

aan RKZVC F2 geven. Bennie, echt lekker die
snoepzakken ut Lichtenvoorde Bedankt, F2

MAN VID WEDSTRIJD Comme Donderwinkel

WEDSTRIJD:RKZVC F4 VARSSEVELD FSM.

De 1e competie voor de F4 zit erop. De jongens hebben een goede wedstrijd gespeeld. De
‘beste van het sezoen. We hebben de jongens gevraagd watze van de wedstrijd vonden.

Kasper "de kanonskogef: ik heb bijna 2 goals gemaakt

Ruben "de stofzuiger”: ik heb bijna 1 goal gemaakt

Sten "de stile kracht”: ik was goed aan het voetballen

Joost "de balvirtuoos”: mijn penalty zat er wel in

Indy "de schaar”: ik heb 1 doelpunt gemaakt

Sven "de tank”: ik heb 2 goals gemaakt

Roel "de razende": ik heb niet zo goed gevoetbald.

Joep "de alleskunner": we hebben bijna gewonnen

2 Spelers warener niet Mees was bij Sinterklaas op bezoek en Jourek
was al naar huis.

Al met al een geweldig seizoen gespeeld, waarbij we 1x hebben gewonnen, 10
goals hebben gemaakt en tot slot nog bijna hebben gewonnen van de kampioen.
„Jongens, bedankt voor jullie inzet en tot ziens bij het pupillenkamp, waar we weer
aan het nieuwe seizoen beginnen.

Tom Hulshof en Dolf van ‘t Hooft



Boekenbal
Even wat trivia waarmee u mensen uit
kerkdorpen waarin dit 0 zo informa-
tieve magazine niet wordt uitgegeven,
lekker om de oren kunt slaan als u

pindapellend bij ze voor de buis zit
Het WK voetbal is sinds 1930 acht-
tien maal gehouden. Omde vier jaar,
alleen tussen 1938 en 1950is er om
de een of andere unerklärbare
Ursache geen eindronde voetballen
geweest. Brazilië heeft binnenkort zes
keer het WK gewonnen, want ook dit

jaar lijkt de geoliede machine niet te
stoppen. De goddelijke kanaries zijn
‘daarmee goed voor 33% van het to
tale aantal toernooizeges. In verband
met het leedvermaak dient wel even
opgemerkt te worden dat de Brazilia-
nen in 1950 in eigen huis de finale aan
de altijd sterke mannen uit Uruguay
verloren
Maar u weet nu waarschijnlijk meer
dan wij. Het WK Voetbal bijde Ooster
burenis inmiddels in volle gang. Op
dit moment van schrijven is het ech-
ter gissen hoe het keurkorps van Van
Basten het er van af brengt. Immers
de heff zit nog in de ziekenboeg met
allerhande kwetsuren. Robben heeft
een zeer voetje, Van der Vaart een
opspelend sinaasappelhuidje en Gio
een afkortingsprobleem. Hoe moet
dat nou toch verder met deze bikkels
voor die hondenfooi? Keuzeheer
Marco staat derhalve niet voor geringe
beslissingen. De selectieprocedure
viel al niet mee en San Marco moest
bij gebrek aan speelminuten van de
internationals bij sommigen afgaan op
hun vlotte Babel ("Ik kan goed
schietuh..”). De spoeling was zelfs zo
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dun dat, heel toepasselijk, Stein
Schaars van Jong Oranje aan moest
treden.
Enige ervaring moet worden geput uit

de éminence grise Philips Cocu die in
tegenstelling tot oud-PSV'er Stamniet
te beroerd was om zijn kwaliteiten aan
het Nederlands Elftal te lenen. Ener:
zijds zou Stam met zijn verdedigende
kunde de huidige zwakke knieën in de
Vaderlandse defensie kunnen onder:
steunen. Anderzijds behoort hij tot de
groep van voorname denkers die
meent als voetballer een zo belang-
rijke stempel op de maatschappij te
‘hebben gedrukt datdit per omgaande
moetworden opgetekend in een vast
gelegd levensverhaal. Wij adviseren:
Lees eerst eens een boek voordat je
er ën schrijf.” Kluivert had dit kunstje
afgekeken en was erna een paar hon-
derd pagina's gejank in geslaagd voor
zichzelf zijn dodelijk rijgedrag goed te
praten. Eigenlijk is voetbal alleen leuk
als het gespeeld wordt en dan is de
leeuw Ios.
Heel Nederland draagt bij aan de WK
stemming. Satellietfoto's slaan oranje
uit van alle vlaggetjes die het straat-
beeld sieren. Vrouwen zijn tot en met
de string in de landskleuren gehuld.
Ook de heren hebben zich ter verho
ging van de feestvreugde in rood-wit
blauw gestoken, hoewel een enkele
spijkerjasdragende shagroker vindt
dat hij meteen pakje oranje mascotte
vloei voldoende bijdraagt. Voor een:
ieder: Een fijne WK Voetbal en bo:

venal een te gekke kermis gewenst!

Toon & Johan



“HEBT U NAAST JZ

DE LAAGSTE RENTE, .

NOG EEN ANDER
VERZOEK?"

x
HYPOTHEEK

SHOP

4 ‚p
De Hypotheekshop,

v.d. Meer de Walcherenstraat 2 * 7131 EN Lichtenvoorde
Tel. (0544) 37 71 13 © wwwhypotheekshop.nl

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

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




