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Bekers
We hebben de z,
we hebben de i,
wehebben de €,
wehebben de u
wehebben de w
wehebben dee
wehebben de n,
wehebben det
we hebben ZIEUWENT!
Na flink oefenen was het zover.. de
avond-4-daagse.—....
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E-MAIL PIOT@PLANET.NL

Voorde start, op de parkeerplaats van
de Hamelandhal, klonken de kinder-
stemmen als volgt in mijn oren... juf,
hoe laat mogen wij? Mag ik nog heel
even naarde wc? Welk nummer is
nu juf? Ik heb een beetje buikpijn, ik
heb dorst.
Als we eenmaal aan het lopen wa-
Ten, veranderde de stemming.
Geweldig, zo fanatiek als de kinde-
ren zongen en liepen. Elkeavond 10
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km naar de kerkdorpen. Op zaterdag
natuurlijk de intocht met veel bloe-
men en snoepvoor de kinderen. Dit
deed even alle vermoeidheid en hitte
vergeten. Mijn drie dappere meisjes
vooraan bleven tot het bittere eind,
door het getoeter van de dweil
orkesten heen, het lied het hondje
van de bakker zingen. Dat niemand
hun nazong kon ze niet deren. De St
Jozefschool ging met 2 bekers naar
huis! 3e prijs loopbeker en de zang-
beker. Apetrots waren de kinderen en
ik natuurlijk zeker! In de kinderpiot
lees je enkele verhaaltjes van de kin-
deren

Nadat ik een beetje was bijgekomen
van deze 4 dagen, liep ik vol vertrou
wen het oranje dorp tegemoet voor
de achtste-fnales van het WK. We
willen toch een keer weer die beker!
Merk toch dat Nederland beter rea-
geert op uitschakeling. Zag ik andere
jaren huilende mannen-hoofden op
de bar, shirtjes in de brand gaan, be-
teuterde gezichten.
Nee, dit jaar wasanders. uit de luid-
sprekers bij Kruup klonk de volgende
muziek: ” Laat me alleen, alleen met
al mijn verdriet.” Velenleken deze
tekst letterlijk op te vatten en verlie-
ten rustig de kroeg om alleen te zijn
met hun verdriet. Weet niet hoe de
“broers-Krabbenborg” dit verlies heb-
ben verwerkt, wil ik denk ik ook niet
weten.
Gelukkig leed de Vragender kermis
onder de nederlaag van Oranje, en
hebben we in Zieuwent 3 mooie ker-

mis-dagen, zonder voetbal, gehad. In
deze Piot een profielschets van de
koning van Zieuwent. Hier ging de
Zegendiek er met de beker vandoor.
Zelf ben ik niet op de kermis geweest,
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heb in ruil voor twee "kermisdagen-
Lichtenvoorde” de zoon van munten-
marie opgepast!

Afgelopen weekend was de Brom-
mer-race in de Schans, hierover leest
u een sfeerverslag van Johnny en
Maro. Ben er ook even geweest. Het
was er stoffig en warm. Er doen ook
damesmee. ijtme eigenlijk bestwel
wat. wiè weet, Yolgend jaar? Win ik
misschienwefge beker voor de snel-
ste brommerwrouw?!?

Fijne vakantie allemaal! Geniet er
maar van, want&weken zijn zo voor-
bij! A
De redactie (Wendy)

GEZOCHT:
Muzikanten, zangers, en
zangeressen uit Zieuwent

wend voor ige vlek muzikwilen ken

Vergeeroitje aamema eloon nmothaeinte wilen

ze 25
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We schrijven nu 3 juli 2006. Ik verrek
van de spierpijn in armen, benenen
de onderrug. Ook hebikdiverse bla-
ren in de handen enzit er nog steeds
zand in mijn neus en oren(ondanks
de vele douches die ik sindsdien ge-
had heb). Hoe deze bijkomstigheden
totstand kwamen kunt u lezen in een
korte terugblik van afgelopen dagen.

Vrijdag 30 juni 2006:

Na mijn koekjesbusin Lichtenvoorde
geparkeerd te hebben, haast ik mij
naar Vragender om samen met mijn
zwager de laatste hand te leggen aan
het prepareren van onze scooter.
Wat?
Ja, uleest het goed! Prepareren van
een scooter. Wij doen namelijk mee
‚aan de brommercross. De 8 uren van
deschans staan weer voor de deur.

Endat doen we niet alleen. Er heb-
ben zich 220 teams ingeschreven om
deze barre tocht te gaan maken. Wij
maken, samen met 14 andere kop-
pels uit Zieuwent,deel uitvan W.D.S.
Tacingteam(Weer De Snelste). En dit
alles staat onder de bezielende Iei-
ding van Erik Klein Gebbinck, maar
daarover later meer. Eerst maar
even een korte uitleg over dit spek-
takel: Het is de bedoeling dat je met
2 personen om de beurt in totaal 8
uur achter elkaar op een bromfiets
een bepaald parcour aflegt. Hetteam

at in die 8 uur de meeste rondjes
dt, neemt de grote beker mee naar

huis. Een ware uitputtingsslag voor
mens en machine volgens het
programmaboekje. We zullen het wel

zien
Na delaatste hand gelegd te heb-
ben aan ons racemonster is het tijd
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om hem naar de Schans te brengen
voor de keuring. Alle machines moe-
ten origineel zijn en tegelijkertijd
wordt er een transponder
bevestigd(een ding dat de gemaakte
rondjes telt). Zodra dit ding
bevestigd is moet de brom-
mer weggezet worden in
een afgebakende ruimte en
mag er niet meer bijgeko-
men ofaan gesleuteld wor-
den. Dit om iedere ma-
chine in originele staatte
‘houden. Ons racemonster
slaagt met vlag en wimpel
voorde keuring en we ne-
men met weemoed af-
scheid van onze machine.
Eenseven kijken in het
rennerskwartier; aha, daar _

staat de
paasvuurbouwerswagen |

al. Verder zie ik nog niet
veel mensen en ga even
snel naar huis om een
hapje te eten. Als ik een
paar uur later terug kom ken ik het
terrein niet meer terug. Overal staan
caravans, opleggers, tenten en errij-
den veel brommers en scooters rond.
Een karakteristieke
mengsmeringlucht komt je tegemoet

Als ik richting onze plaats 100p, komt
er een barbecuelucht tegemoet en
ook onze standplaats ken je niet meer
terug. Pietje Stieneman is aan het
bakken en braden en naast de
Paasvuurwagen staan 2 grote
reclamezuilen. Achter de wagen staat
een heuse hoogwerker en voor de
wagen staan diverse partytentjes
waarde meesten van ons team on-
der het genot van een hapje van Piet
en een drankje van Raymond(Prins)
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hun tactiek voor morgen zitten te
bespreken. Ook wordt er veel over
carburateurs, bougies, cylinders ed
gepraat en ik haak al snelaf. Tech-
nisch ben ik niet en ik ben dan ook

blij dat we met een team zijn, mocht
je morgen eens wat overkomen met
de scooter.
Ook Björn Domhof is gearriveerd. Hij
zal dit weekend alle hoogte-en diep-
tepunten vastleggen opvideo. Met de
camera slaat B. het geheel gade en
de gesprekken worden hoe langer de
avond duurt ook watanders. Naast
ons staat een oplegger van een an-
der team. De hele zijkant is open en
behalve dat er een DJ keiharde mu-
ziek speelt, is er ook een zeer leer-
zame film op een groot scherm te
zien
De meeste jongens van WD.S. zul
len blijven overnachten, want ook de
campervan mini MHZ is geregeld.
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Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB
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£Ik besluit, verstandig als ik ben, op
ijd naar huis te gaan om morgen zo

2 fit mogelijk aan de start te kunnen
< verschijnen.
2 Nogeven terugkomenop Erik Klein

Gebbinck: hijis de grote animator van
D.S..De afgelopen maanden heeft<hij zo'n beetje elk bedrij in Zieuwent

2 e.0. bezocht, dan wel gebeld. Niet om

geld los te peuteren, maar om hun
logo beschikbaar te stellen voorde
teclamezuilen. Minimaal moest een
bedrijf 2 stickers plaatsen("anders
hew geen symmetrie") en per sticker
kostte dat een kratje bier. Op een
gegeven moment waren er250 krat-
ten en dat krijgt zelfs het meest dor-
stige team nooit op. Een mooie ruil-
handel ontstond. Kratten bier voor
hamburgers, koelwagensof contan-
ten. Prachtig idee en schitterend ge-
lukt. Wat stond er een mooi spekta-
kel! Bijkomend voordeel voor de
sponsoren was, dat ze op de
wedstrijddag als VIPS behandeld
zouden worden. Eerst een tochtje in
de hoogwerker om het circus eens
van de bovenkant te bekijken en dan
op rij 1 onder de partytentjes om de
race goed te kunnen volgen. Piet

zorgde hierbij weer voor de hapjes
en Prins weer voor de drankjes.

Zaterdag 1 juli:

Na een verkwikkende nachtrust is het
dan zover. De race gaat zo beginnen.
We worden om 7.30uur in de Schans
verwacht voor een korte briefing.
Daarin krijgen we te horen dat er een
aparte tankplaats is. Daar mag ook
absoluut niet van rijder gewisseld
worden. Dat moet dan weer in de pits
gebeuren(helaas melden onze pits-
poezen zich af. Er waren er 4 gere-
geld, maar door omstandigheden
komenze niet... jammer).
Er wordt op een "Le Mans" manier
gestart. Dat houdt in datje moet sprin-
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ten naarje brommer, het ding probe-
ren te starten en dan rijden met die
nap!
Onsteam wordt nerveuzer en ner-
veuzer. Het begintte kriebelen en vol-
wassen mannen worden weer even
jongetjes van 16. Voor ik het weet,
sta ik naast Erik in de hoogwerker om
vanaf daar de start te bekijken(ik kan
niet sprinten.)
8 Uur precies; het startschot valt en
daar rennen 220 deelnemers naar
hun geprepareerde machines om zo
snel mogelijk te kunnen vertrekken
Wateen prachtig gezicht! Een voor
een komen ze voorbij gesneld. Het
valt me op dat Ruud Donderwinkel
bij de eerste 20 brommers zit die weg
zijn. Zou hij zo snel kunnen
sprinten?...Nee. Hij had hem vast
vooraan staan.
Ook mijn zwager komt nu voorbij
Gelukkig, we zijn nogin de race.Ook
de andere jongens van ons team ko-
men voorbij en iedereen is goed weg-
gekomen. Als team zijn we trouwens
makkelijk te herkennen; we hebben
ook hier eenheid van tenue d.m.v.
een prachtige zwarte sweater met
daarachter op groot de letters WID.S.
racingteam.
Na3rondjes is het mijn beurt(een
rondjeis ongeveer4 km). Enthousiast
bespring ik ons paarse racemonster
en rij weg. Hetvalt me op dat het wel
erg warm wordt. Helm op, onze
prachtige sweater aan en een tem-
peratuur al van 25 graden. Pfoen, dat
valt niet mee. In het bos zijn verra
derlijke kuilen en springbulten. Het
zand van het circuit wordt steeds dro-
ger, dus steeds muller enik heb
moeite het ding in het goede spoor
te houden. Ah, Björn staatte filmen,
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dus even zwaaien naar de camera.
Handje los van het stuur,
zwaaien(shit, wat een slecht plan),
handje er snel weerbij en corrigeren
maar om het uiste spoor weerte pak-
ken te kunnenkrijgen. Na 3 rondjes
ben ookik blij om te kunnen wisse-
len. Man, wat is het warm. Nat be-
zweetdrink ik een halve jerrycan
water op om al het stof en zand weg
te kunnen spoelen.
Iksta nu in ons rennerskwartier even
wat bij te praten en hoor dat de eer-

ste 2 gevallen van een gebroken
been al afgevoerd zijn. Dat belooft
veel goeds voor vandaag. Ook
Johnny Cuppers is in het renners-
kwartier gearriveerd en staat al druk
foto's te maken van dit heuse spek-
takel. Ondertussen ishet half 10 ge-
worden en Norman Rouwhorst krijgt
telefoon. Dirk Jan Wessels staat met
brommerpech in het bos(de keting
is eraf), maar waar precies weethij
ook niet. Dus terugduwen maar.
Andre Maarsse, toevallig toeschou-
wer en de hele week ervoor al hun
monteur helpt hen vakkundig de ket-
ting er weer op te leggen(dit was
slechts een van de pechgevallen. U

kunt zich voorstellen, dat er met die
oude rommel natuurlijk veel meer
waren. Daarom ook nog even petje
af voor Nando Kolkman en Erik

innen, die heel wat brommers/scoo-
ters weer rijklaar gemaakt hebben)
Om 10 uur wordt de wedstrijd stge-
legd. Wat zou er aan de hand zijn?
Even ater wordt het al snel duidelijk.
Weer een beenbreuk en de ambu-
lance moet het circuit oprijden om
deze persoon op te halen(om het niet
nog dramatischer te maken; dit was
ook het laatste ernstige geval. Wat
me wel opviel is dat het allemaal vrij
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in het begin van de race gebeurde).
Ik mag weer en het wordt hoe langer hoe warmer(en stoffige). Het valt me
nu pas op dat die echte crossers wel erg hard gaan. Is dat allemaal wel
origineel? Het zal wel; zal wel iets meer kosten dan ons paarse raspaardje. Ik
klop hem nog een keer op de schouder en dat had ik niet moeten doen. Hoe
verder ik het bos in ga, hoe meer lawaai ons paardje produceert. Shit, de
uitlaat is gescheurd en een kapotte uitlaat moet eerst gemaakt worden. Of je
koopt een nieuwe op het terrein a 115 euro. Niet dus! Auto lenen en als een
speer naar Vragender waar schoonvader van onze kapotte uitlaat weer een

Zo goedals nieuwe heeft gemaakt. Nu dat ding er nog weer onder. Zwager
ligt op kop onder de scooter en ik sta, net of ik er ook veel verstand van heb,erbij om de scooter vast te houden. Uiteindelijk heeft het ons2 uur gekost
‚om hem weer aan depraatte krijgen. Maar we rijden weer!
Uiteindelijk hebben we de race zelfs uitgereden! Net zoals de meesten van
WDS trouwens. Op een enkeling na heeft iedereen het gered. 4 Teams zaten
zelfs bij de eerste 15 van het klassement. Ik wil langs deze weg ook ieder-
een, van WD.S. deeinemer tot toeschouwer, van sponsoren tot “waterdragers”
bedanken voordit prachtige weekend. Het was super en gruwelijk gezellig
Volgend jaar weer!

De redactie
Marc Karnebeek
Johnny Cuppers(foto's)

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 16 augustus.
Di.15 augustus KNVB.

1e Ronde Bekercompetitie.
SC Haarlo 1 — RKZVC 1

Zo. 20 augustus “Kleintje Koepel”
Di. 22 augustus KNVB.

2e Ronde Bekercompetitie.
RKZVC 1- Hoeve Vooruit 1

Za. 26 augustus Stg. Fratsen
Ê

Openluchtbioscoop.
> Zo. 27 augustus KNVB.

3e Ronde Bekercompetitie.
SN Sp. Rekken 1 -RKZVC1

> Een Uigebreid overzicht an alle" evenementen en actirteten kun je vinden op
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Op dit moment vindt er voor het ge-
bied tussen Varsseveld-Enschede
een studie (zogenaamde Trajectnota/
MER N18) plaats naar de mogelijke
heden om problemen/knelpunten op
de huidige Twenteroute (N18) op te
lossen. Hierbij wordt het huidige tra-
ject en ook nieuwe trajectdelen on-
derzocht. Onderzoeksthema's die
hierbij spelen zijn onder meer Veilig-
heid, Leefmilieu, Natuurlijk milieu en
Bereikbaarheid

Knelpunten huidige traject N18
Op hethuidige traject van de N18 (de
Twenteroute) doen zich verschillende
problemen voor. Onderzoek heeft
aangetoond dat op dit moment op de
huidige N18 tussen Varsseveld en
Groenlo veiigheid hét kne!puntis. Op
de rest van het traject (Groenlo en
Enschede) speelt daarnaast veel
meer een capactteitsgebrek en daar-
mee samenhangend een gebrek aan
verkeersdoorstroming. Denk in dit
laatste geval aan de huidige doorsnij-
ding van de kernen Eibergen, Haaks-
bergenen Usselo metzijn vele stop-
lichten.
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Belangrijk: De kortstondige
verkeersstremming in de ochtend- en
avondspits op het bestaande traject
Varsseveld-Groenlo komt bij de re-

cente onderzoeken niet als belemme-
ring naar voren voor de
bereikbaarheid van de Achterhoek.
Bovendien kan deze kortstondige
verkeersstremming verholpen wor-
den met de hierna beschreven maat-
regelen op dit traject

Oplossingen traject Varsseveld-
Groenlo
Zieuwent Belang is van mening dat
de huidige knelpunten op het traject
tussen Varsseveld en Groenlo, weg
te nemen zijn door maatregelen te
nemen die de veiligheid verhogen.
Het verhogen van de veiligheid kan
doorde zogenaamde N18-plus-va-
riant uit te voeren. Bij deze variant
worden bijvoorbeeld op de gevaar-
lijke oversteekpunten van de be-
staande Twenteroute, ongelijkvloerse
kruisingen (fietstunne!s en viaducten)
voorgesteld. Bijkomend voordeel
hiervan is dat de doorstroming kan
toenemen, doordater verkeerslich-
ten komen te vervallen.
Verder voorziet deze N18-plus-va-
riant in de toepassing van vlecht-
stroken. Hierbij rijdt het verkeer in
beide richtingen afwisselend op 1 of
2 rijbanen en ontstaat dus de moge-
lijkheid om langzamer
(vrachtverkeer in te halen.

Maar Rijkswaterstaat heeft in——.



WASSINK



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE:

[orsasane GOuIACIPERSOON ADRES FosTeoBE (MOONAAATS [TELEFOON]
saamntonerenigng 4 tengas De Haa at 7I36MK Zieuwent ‘351738|

sijner xovokdr A Giernk Vondestraaris  TIIXV Uentenwoorde  374895|

siegeZiouwent (BCZ) Frtsvd Ven Chuenitrast2 7136 MB Zioveent 351398
|euumver Ruuroseweg  Ho@wig Heutieck  RuurbsowegtYA  TI3EMC Zieuwent 352029)
suurtver Sprenkekdermooie © Hummeink Schoppenmegi4 TIG KH Zieueent 351797|
muurter Hoerderboom  YoromoGebbinek Dorpsstraat & 7IJ6LK Zieuwent 352379)
[euurver tKeveker oo Aagten AMolemarrots2  7186MS Zieument 52389]
[euurver zogeneijk P-KlinGoerik  Bodomas&k7  TI3EJA Zieuwent 06734913)
[chartas Pastore Dorpsstraat 41 71361G Zomert 351292)
[oames gen A Spekschoor Kluterstaat28  TIGGLP Zieuwent 32124
[enso M to Boler eterwog 8 71G6KS Zieuwent 352254
|Feestoommissie Echt Fomnosersikz0 TIGGKW Zieuwent 52268]
oto meto A stoneider OudeAatensoneg27 7181ZC lichtemoorde 372714
[ax Faeroer Dorpssraai&a  TIGELK Zieuwent 61818
[Gezondhosdeeentum GER Vosters  Dorpsstaar87 TI36LJ Zieuwent 351585)
[Gymclub dames B. Rouwboeer Zeuwontsewegss  7186LC Zieuwent 3192
eanevor Pace Pera ter Bost Unnonwever2 71419B Groene 465478)
armere Zieuwent Ange Beeten  Ruuwosenegts  7IGENC Zeuwent 351747
[Jong oons (2Gide) Morin Hie DeWaaesers  7I36LT Zemen  0E5t13499)|
[iongerenkoorzement AsrdWoperes DeWaarsse?  7I3ELT Zeuwent 292
kao B en Hare Grenen 4 TIG6KN Zuwe 351292|
karsteeuo Mu can Gus Rirders Larkastroat 18 7182CS tiehtenvoorde  374929|
Koossietwer Deremmee 5 Pzponsorg Wigendi TIG6  Zeuwen 35152
ro. Blogse  Schaarwog?a 7IS4PK Vragender 9543 52012
otwsgroep PoraBouis  Bouzenes 17 7101 WV Winterswijk 0503 529981

Lourdeswerk BV} Meu Wopereis ZogengijkS TIS6KR Zeuwen 351874
MeKS (aa ze Ha Mar)  EmakKamebeek  Verdemngaweg3  7263SR Mariënveke 352354
Ned Leverz Darmstchtig Mew Rounherst Oe Haare & 7136MG zemen 35195
|oueemaadasisseheol 5. Jansen ten Have Grenswog £ TISEKN zemen 35238
|Oueneigcundige wer “Zuwenr Mw: Mh Boeren Molenpoorttaat A 7041 BE s-Heerenberg 0314 6670
Parochiobestur Zeuwent Pastorie Dorpsstraat 41 713616 Zieuwent 351232

[ Wijzigingen doorgeven aan:Huub Wopereis, Hareveldseweg 39, HSS WZ



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES to 2022006) ]

Grams ee oa ee eoTEEONease vaneen Zegge TTG KN Ziet azen
obmesmener MerGoe  Shzanegs  735KI Maroed 9500er Zoover 1 nie eeakzve velsen Deed TGM Zowen aszs10oee ForsHeind  Mtesmege TIK Ziamen a61420

aso vPro Gntesin? 718200 tenere 379440
io PaosidenGanedegen Chien Coppes zeweisegTs TIEL Zieuwent astzetig raten heebee Kross 7106 JK Zoer
esenngHegenend Mer lBien  Weenmostaso 713526 Zameer
ssningieoteat  AndeteMoks De Seogo8 ZIGBMP Ziet
ssenngkeeden  GMelmn  Dapssrane  TIGSLM Zweet
sering Pazop SpaWed  DeSeegeer TIEN Ziet astang Pazar Mesespogen Fdemeg?  TISBKE Zwet 08251270smsen AmeeAnen Zorg A TIEL zemeet astzas
eseveengnpzomen 4 apen Oetwoe  TIGBMIC zamen 51970
senaSema Aere Koons TI3EJK Zeo aster
seomienmsbAK  Toawspoes Rees  TISBMO Zweet
sprongen (AFM Puseges TIGENO Zet
spntentinzenen (ARo Zkt TIGBLS ZenewiserengngzV Meen AMS  71G6MS Zowon
foreeher Semper va DomeBuirg  Vooderrekio TIGEKT Zoen
oase Veere Caere  Goenigzs TIRED knoVoynbeigrgToMP POUR Goei delers TIGEMG Zeer
vez Wert Seger Rendesmg7  TISSKE Zuweoetzvz MaDi Vetoraaazs 7132CD Lchevende
agter 9tot zomontersgEIA 7I36LA Ziavwen |

eens Seg Wrmakeemsn Zeeg TI6LG Zoon as1s20
ooren be Mor Heseek Nokere TIGER Zouwen os14a0

Went of email RwepereisSchellon of va WWW ZEUWENTINES ]Eee



À architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398
en

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

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

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



Wen TOE Grond ZangeKoenTvoor
een hele nieuwe weg?
Dat klopt, maarde bedoelde grond is
toen aangekocht in de veronderstel
ling dat er in de toekomst een situa-
tie zou ontstaan waarin de huidige
Twenteroute niet meer zou volstaan.
Toen werd er vanuit gegaan dat een
onstuimige groei van de Nederlandse
(beroeps)bevolking zou leiden tot een
gebrek aan capaciteit en doorstro-
ming op de huidige Twenteroute

Uit een recent rapport is echter ge-
bleken dat de bevolkingsgroei in de
Achterhoek al tot stilstand is geko-
men en dat de bevolking binnen en-
kele decennia substantieel zal krim-
pen. Als gevolg hiervan zal ook het
woonwerkverkeer navenant afne-
men. Daardoor zal ookde feitelijke
behoefte aan wegencapaciteit afne-
men. Dit terwijt er op dit moment op
het traject Varsseveld tot Groenlo nu
al geen te kort aan capaciteit is!

Dat er in het verleden doorhet Rijk
grond is aangekocht kan op dit mo-
ment geen reden zijn om er nu, zon-
der een echte noodzaak daartoe, een
geheel nieuwe weg aan te leggen.
Veel beter kan deze aangekochte
Riĳks-grond worden ingezet voor ver-
sterking van, de in onze ogen, als-
maar belangrijker wordende thema's
voor de Achterhoek: Natuur, Land-
schapen Recreatie.

Zieuwents Belang in zake de Rijks-
weg N18:
Voor wat betreft het toekomstige N18-
traject tussen Varsseveld en Groenlo
kan, met de nodige veiligheidsmaat-
regelen, een blijvend goede ontslui-

TG Van Ge ACMemOER WoTaEn Ver
kregen. Wat Zieuwents Belang be-
treft, biedt het huidige N18-traject
tussen Varsseveld en Groenlo vol-
doende mogelijkheden om de be-
staande (veiligheids)problemen opte
lossen. Overigens is dit ook de me-
ning van het overgrote deel van de
aanwezigen bij de jaarvergadering
van Zieuwents Belang van 20 maart
jongsleden

Dus:
Zieuwents Belang zet in op de N18-
plus-variant waarbij van Varsseveld
tot Groenlo gebruik wordt gemaakt
van het huidige traject. Hiermee
wordt een verdere aantasting/
versnippering, van het Achterhoekse
platteland in het algemeen en van het
Zieuwents buitengebied in het bijzon-
der, voorkomen!

Wij houdenu via de verschillende
kanalen op de hoogte!

Zieuwents Belang

Contactpersoon Zieuwentsbelang
N18:

Bjëm Domhof

Nadere informatie over de planstudie
N18 vindt u ook op:
wwwrijkswegn18.nl;
www rijkswaterstaat.nl
www gelderland.nl
www.zieuwent.info (onder knop
Zieuwent Belang)
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De troonrede

Meest favoriete sport Sinds kort mountainbike ik. Ik heb nog niet
‘meegefietst met de mountainbikeclub, maar
het fietsen bevalt me tot nu toe erg goed.

Minst favoriete sport Boksen, mekaaran de kop sloan vind ik echt
helemaal niks!

Mooiste sportherinnering: Dat is al cen hele tid terug in Groenlo op de
camping geweest. Daar hadden ze een
visvijvertje en over datvijvertje hebben we een
keer mogen touwtrekken. Dat was een
prachtig moment.

Lekkerste eten Nasí, maar dat lust mijn dochter niet zo graag,
dus datkrieg ik neet zo vake. Stampot
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IMMATIG,

Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij
Farm Service BV - Leeuwarden

Tel. 058-21 34 300
Farm Service BV Oost - Zieuwent

Tel. 06-55 183 506

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegt 7136 MC Zieuwent

vonwzitax.nl _info@zitax.nl

E1
sound « light « rigging + truckinge stages + events

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

7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMANVO.EF

”

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

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

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

Zieuwent tel. 0544 - 351939
bgg. 06 - 53933054



wortelen met haché vind ik 00k heerlijk, moar
da's no neet echt de tied van 't joar.

Favoriete sportman/sportvrouw Mijn zoon en dochter doen allebei fanatiek aan
sport Mike fietst en loopt geregeld hard en
Macha handbalt actief bij Paceli

Welk TV-programma moet er onmiddelijk van de buis

Alle soaps mogen onmiddellijk van de buis

Beste boek/schrijver Ik lees vooral kranten. Alle kranten die we
krijgen leesik van voor tot achter door, vooral
de Gelderlander En als ik dan een keer een
uurtje over heb, ga ik liever buiten wat daen in
plaats van een boek lezen

Mooiste film: Alle films met Clint Eastwood, Louis de Funes
‚en Bud Spencer en Terrence Hill Dat was
vooral vroeger. Op het moment kijken we
actief naarhet WK Voetbal

Politieke kleur Iets meer rechts dan links

‘Beste Nederlandstalige lied Boh Foi Toch is in zijn algemeenheid gewoon
prachtig. Hartstikke mooie muziek en atijd
gezellig en druk bezocht door jong en oud
Marco Borsato is natuurlijk ok wal mooi, moar
toch. Boh Foi Toch is echt prachtig!

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg

Oh dat wet ik wal, dat bunt de cadeaus op
vaderdag. Dan kriegej nog wals wat en dan
denk ej wals, loat we} et doar moar be'j
loaten dan
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Grootste miskoop

Omscholen tot

Favoriete vervoermiddel

Tent opzetten in

Ik krieg altied sökke. Als ik 40 wordt krieg ik
sökke met veertig d'op. Dus ik bun heel
‘beneejd wat ik kriege als ik 50 wordt.

Dat is makkelijk, dat is de eerste auto, een
Honda van een garage uit Zieuwent Was nict
al te duur, moar ik kon iedere wekke terug
noar de garage

Ik heb veel plezier met mijn huidige werk, dus
mij hoef je niet om te scholen.

Met mooi weer de fiets en met slecht weer de
auto En met feestjes laten we ons rijden

Geen tent voor mij Lang geleden hebben we
bij Obelink een tent gekocht met daarbij alle
andere kampeerbenodigdheden en zijn we
gaan kamperen Wat een behelpen! 's Nachts
noar de WC met papier over de camping
Onder de douche met munten en dan he’ net
de zepe in de heure en danis de douchmunte
op. Liever een hotelletje of appartement. Kun
je altijd lekker douchen!

Ben je wel eens aangehouden door de politie

Hekel aan mensen die:

pag.12 PLOT juli 2006

Ja, in de verkeringstied. Toen mocht alcohol
achter het stuur ok al neet. We'j reden van 'n
Dreehook noar Grolle en in Lieveldebej t
spoor stond de politie. Ik kon geen kante meer
op en ik dacht, ik bun d'r be] Ze vroegen een
paar keer met de lampen te knipperen en toen
mochten we’ wieter. Niks an de hand

Niet op tijd komen en vervolgens smoesjes
bedenken om hette laat komen weer goed te
praten__.......



KLUSSERVICE

alle klussen
Laurens Berendsen

De Haare 24
7136 MK Zieuwent (| O an:Telefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

Deleukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351259

Ine TE vor
Jos en Tineke Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent :
Telefoon 0544 - 35 23 48aTevens winkelverkoop



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.

LICHTENVOORDE

projeDe spec! tige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegolwerken verzorgen wij ookde levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoopvan restanten.
U bent van harte welkom eens eenkijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

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



Uit bed te halen voor. Een lekkerontbijje. Dat hoeft niet middeninde nacht, maar bijvoorbeeld op
zondagochtend Dan maak ik altijd een
ontbijtje; croissantje erbij, jus en een lekker

Waar droom je over

Wanneer was je voor het Jaatst/bang:

U LEN zoneoneeetenWawal mearot bange: Gnoe
Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

't wordt steeds kaler, datis gewoon zo. Ik mot
möaf neet al tèvake noar de kapper goan.

D k

Wie zou je nog willen ontmoeten?

® aEen aantal mensen dië erhelaas hijst meer
zijn, daar zou ik nog graag even mee praten.

Wat zou je geen tweede keer doen Trouwen, want dat doe je maar 1 keer!

Beschrijfjezelfin 5 woorden Netjes, correct, op tijd, behulpzaam

Ik dank de Koning voor het gezellige gesprek!

Noëlle Kolkman
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De ovondvierdaagse
Vier dagen lang hebben

wij met juf Wendy de
avond vier daagse
gelopen.

Niet alle kinderen hebben alles gelopen. Dat vonden we wel jammer,
maarze kregen toch een medaille. We hadden zaterdag twee
‘bekers gewonnen, we hadden de eerste prijs voorhet zingen en
de derde prijs van het lopen. Daar waren we heel

En we bedonken juf Wendy nog
Groetjes Pleun Heutinck en Vivian van Hagen

TK

De a4d
Wij hebben met de a4d 2 bekers gewonnen: de 3e plaats voor het

lopen en de le plaats voor het zingen. leder jaar doet groep 5
mee aan de 10 kilometer van de a4d. maar dit is het eerste jaar
‘dat groep 5 twee bekers wint!! We hebben een heleboel gezon-
gen en ook heel mooi, anders hadden we de beker niet gewon-
nen. We moesten woensdag naar Vragender, donderdag naar
Zieuwent, vrijdag naar Harreveld en zaterdag met een heleboel
snoepzakken naar Lievelde. Juf Wendy die met ons meeliep heel
erg bedankt dat je met ons wou mee lopen.

Van Renske
TK

Wij groep5 uit Zieuwent hebben mee gedaan aan de avondvierdaagse.
De eerste keer tien km.

En we hebben twee bekers gewonnen, jeffrouw Wendy was hartstikke
blij met de bekers. Zonder jou was het niet geluk. Juf Wendy
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Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

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

°

aEITEVENS VERZORGEN WIJ AL N£.E.G
UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

“% Sierbestrating

Dorpstraat 302

7136 LL Zieuwent

Tax:
0 04352557

Garage
Kolkman VOF

=

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

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



DAIHATSU
MADEIN JAPAN

Verkoop, Reparaties, Onderhoud
en APK-keuringen alle merken

Daihatsu ís onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Indoor voetbal op Kunstgras Het 30015 meter velds22° rondom voorien van een 1 meter Hoge boarding en2 een netconsmai zan de zijant en bovenkart Zo

bij de bal Gninu in het spel

&
Maak kennis met speedsoccer!

Ki op WIW SOURCYCERTERÄL

_- Ook voor feesten en activiteiten! -



K TK : TKIND

bedankt. Het waren vier gezellige dagen. En we
hebben ook allemaal een speldmedaille gekre-
gen. Niek heeft alle vier dagen na de pauze
meegelopen. Tamare had hele erge pech, ze
mocht van de dokter niet mee lopen van wegenhaar knie.

Groetjes Lisa en Kim

Het was wel cen beetje zwaar, maar we hebben het
toch gehaald. Jippie!

Ik ben erg blij met de beker, de rest natuurlijk ookt
Juf Wendy, Marijke, Norie, meester Teun en hulp ouderz

bedank, ik hoop dat de andere klassen ook be-
kers winnen. En ik wil volgend jaar weer met
school meelopen. Jammer dat kan denkik niet.
Ach, als je maar plezier in het lopen hebt. Daag!TK

GroetenIrisWeelink
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Versprekingen
Op een zwoele zomeravond zitten we
op het terras een biertje te drinken
en praten rustig over de verschillen
tussen mens en dier. Naast onsis het
gesprek niet veel anders. Een ka-
lende persoonlijkheid, die ons zeer
bekend voorkomt, zit te brabbelen
over zeer gewichtige zaken.
"Hij zegt dat de taal vaak wordt ge-
zien als een van de belangrijkste
vaardigheden die de mens van het
dier onderscheidt. Niet voor niets
noemt men de mens wel "homo
loquens” (sprekende mens)in plaats
van “homo sapiens” (wetende
mens)’, bralt de kale.
Éen van ons breekt ruw in; en zegt
dat spreken iets bijzonders is en ei

genlijk pas opvalt, op het moment dat
er iets mis gaat. De man (aten we
‘hem Philip noemen) brengt hier te-

genin dat dieren daar geen last van
hebben. "Zij verspreken zich nooit’.
Een van ons: "Zeg Philip, ooit een
stotterende stokstaart gezien? Een
dyslectische duif?” Het enige dier met
een spraakgebrek is een slang. Die
slist, maardat terzijde.
Philip ergert zich aan mensen die, in
al hun welbespraaktheid, vreemd-
soortige versprekingen ten gehore
brengen
Bijvoorbeeld commentator Mart
Smeets die een wielrenner tijdens de
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Tour de France de benen uit zijn naad
zag fietsen. Veelgemaakte fouten in

sollicitatiebrieven, zoals: 'Ik spreek
vloeibaar Nederlands en kan verder
buigen op een goede kennis van
Windows’. Zeer scherpe Telegraaf
journalisten die vermelden dat erbij
een ongeluk drie doden zijn geval-
len, waarvan twee ernstig. Muzikan:
ten die na afloop van een dampend
concert een staande ovulatie krijgen.
Economen die menen dat iets qua
geldtechnisch gezien financieel niet
duur kost. Peter Timofeeff (zonder
snor!) doet na het halfacht journaal
de schokkende mededeling dat de
bevolking tegen de avond zal toene-
menen dichter op elkaar pakt; gedu
rende de nacht kan er plaatselijk zelfs
stapelbevolking ontstaan.
De avond vordert, het niveau daalt
en om de beurt proberen we de
lachers op onze hand te krijgen door
middel van dit soort kolderieke ver
sprekingen en verspreekwoorden.
Aan het einde van de avond komen
we erachter dat Philip zelf een mar:
kante persoonlijkheid is in ‘vers.
preek-land
Bij het bestellen van een nieuw
drankje zal deze vermaarde ver
spreker door de mand vallen. De ober
vraagt aan Philip: "Meneer Freriks,
wilt u nog een wijntje

Pieter & Mario



“HEBT U NAAST {5DE LAAGSTE RENTE :

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”

DxSD POTHFEK
SHOP.

De Hypotheekshop,
vd. Meer de Walcherenstraat? < 7131 EN Liehtenvoorde

Tel, (0549) 37 71 13 = wovhypotheëkshopnl

NENSAD MODEVAGG HOON
—knipzenmaailessent
— patroontekenen
opleiding vanimodinette t/m lerares

NOR ONNTENES




