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Vrije tijd...
Voor menigeenzit de zomervakantie
er weer op. Het werkis weer opge
pakt en de scholen zijn weer begon-
nen. De dagelijkse regelmaat is weer
terug. Maaris ons lichaam ook al
weer op regel?
Na diverse barbecues, tuinfeest
buurtfeesten en lekker vakantie
vieren, denk ik niet dat ik de enige
ben, die zegt dat er nog een aantal
kilootjes afmoeten!
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Mijn lichaam moet nog wel op regel
komen.

Ik zie dorpelingen in hun vrije tijd weer
met de sporttas naar “de Greune
Weide" gaanof richting het Sourcy.
En mensen lopen hard, onder het
genot van een muziekje, richting het
Sprenkelderpad. Voor mij zou dit
laatste ook goedzijn, zeker nu na de
komst van een:tweede kindje in-ons.
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gezin. Maar dat komt er nog even
niet van.
Wij maken ook zeker gebruik van de
kerkepaden, al gaat dit in een wat
rustiger tempo. Want met een kin
derwagen en een peuter die op de
driewieler mee wil, vliegen de kilo's
er echt niet af! Misschien alser weer
iets meer vrije tjd komt.

Deze keer zijn twee redaktieleden
een kijkje wezen nemen bij de trek-
kertrek, die heeft plaatsgevonden aan
de Roldersweg. In deze piot leest u
een sfeerverslag hierover.
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Menigeen heeft z'n vrije tijd besteed
aanhet bouwenvan een bijzondere
trekker om de strijd
te voeren op kleigrond!
In de profielschets gaat u kennis
maken met een nieuw redaktielid,
Nienke Krabbenborg ("Moaneschien”).
Fijn datjij een deel van je vrije tijd aan
de Piot wilt besteden en wensen jou
veel succes!\ 4Ikhoop à lichaam snel weer
op regel is enlwns iedereen natuur-
lik weer veg loesplezier!ij AT zie>



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

+ Wivororgen al uw loon- en grondwekzaamheden, bestrating en goopwerk
+ Gospecialseerd ophef gebied van KaUwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheemachines
= Slijpen van messen torvij u wacht.

Officieel dealer MF en Zetor actoren.
Telfoon Hats 0548 372415

Zieuwent 0534 361826
eet ops omt
Coal organ
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Hoveniersbedrijf
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tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinideeön tuincemleg tuinonderhoud
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Telefoon: 0544 351954



Full Pull!

Toen we hoorden wat het onderwerp
voor het sfeerverslag voorde volgen-
de PIOT was, wisten we het meteen:
Dit was ons ophet ijf geschreven!

Op zondag 27 augustusis het zover.
Om 11.00 uur vertrekken we vanuit
De Herberg in de richting van de
Roldersweg. Wendy vraagt zich nog
even af of schoenen met hakken
voor dit evenement nu wel zo’n goed
idee is.
In de verte horen we de PK's allo
‚en een vrolijk muziekje komt ons te-
gemoet. Na€7,50te hebben betaald
(per persoon!) aan de kassa, mogen
we het terrein betreden.
We zijn aangekomen op de Trekker
Trek in Zieuwent, georganiseerd door

tractorpullingteam Blue heron.

Een beetje onwennig betreden we
het wedstrijdterrein. We hebben
eigenlijk geen idee wat hetis, een
Trekker Trek. Ja, dat het iets met
trekkers te maken heeft, kunnen we
ons voorstellen, maar wie doen er
mee en waaraan en waarom precies
‚en komt daar dan ook nog publiek
opaf…?

We besluiten eerst maar eens een
rondje te lopen om alles eens rustig
te bekijken. Al snel blijkt dat er be:
hoorlijk wat publiek aanwezig is op
dit evenement. En ookzijn er een
heleboel deelnemers met allemaal
hun eigen trekker, de één nog groter
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‚en zwaarder dan de ander.
Ze staan in rijen opgesteld om, zodra
het hun beurt is, de baan te betreden.
De baan is van klei en er zijn er 2
aangelegd op dit terrein.
Aangekomen op de baan wordt de
trekker aan een sleepwagen ge-
koppeld en dan kan het spektakel
beginnen. Hetisde bedoeling dat de
trekker de sleepwagen zover mogeli
verplaatst over één van de speciaal
aangelegde kleibanen van 100 meter
lengte.
Aan het begin van edere trekpoging
staat er een ballastbak, met daarin
gewichten, achterop de sleepwagen.
Gedurende de ‘trekwordtde ballast-
bak naar voren verplaatst, waardoor
het gewicht op de sleepvoet steeds
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verder toeneemt. Hierdoor wordt
het voor de tractor steeds moeilijker
de sleepwagen verder te slepen.
De sleepwagenbemanning kan de
sleepwagen verzwaren door extra
gewichten in de ballastbak, of een
hogere versnelling toe te passen of
stalen messen in de baan te draaien.
Voor de deelnemers is het de kunst
om methun combinatie zoveel kracht
(en dus snelheid) te ontwikkelen,
datzij de sleepwagen over de 100
meter trekken. Dan is er sprake van
een full pull! In de pulkoff (finale)
wordtdie tractor winnaar dîe met de
verzwaarde sleepwagen de grootste
afstand heeft getrokken.

Uiteraard weten wij deze informa-
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{tie inmiddels allemaal zelf feilloos

Z
uit onze mouw te schudden, maar
«dit stukje technische info en nog
«een heleboel meer staat ook op de
internetsite van Blue heron; www.
© blue-heron.nl1Voordat de deelnemers de baan«betreden zien we toch zo hier en
e daar wat zenuwachtige trekjes. Drukekauwgomkeuwend, gasgevend en
* lawaaiproducerend bereidt iedere
2 deelnemer zich op zijn manier voor
{op de wedstrijd. Dames zien wij
«het deeinemersveld vandaag helaas
«niet. Wel een heleboel “lokalen”. Zo
* arriveren de Buiting Boys gezamenlijk
© op ééntrekker. “Over een paar jaar

komen we met het Buiting team om
mee te doen” wordt ons medege-
deeld.
We besluiten ons rondje af te maken
‚en gaan op zoek naar iemand die ons
wat meer kan vertellen over dit hele
evenement
In de verte zien we Schoppen Jan
en Martijn Massop aan een broodje
worst. Volgens ons zijn zij de aange
wezen personen om teksten uitleg te
geven over het hoe en waarom van
eon trekker trek.

Op de vraag wat er nou zo leuk
is aan dit gebeuren worden we
door beide heren een beetje wazig
aangekeken. "Gewoon, tegen elkaar
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strijden meteen trekkeris hartstikke
leuk’. “De sfeerisvooral ook erg
gezellig en dat vinden wij ook be-
langrijk”.
Jan legt ons uit dat er verschillende
klassen zijn, waarin gestart kan wor-
den. Deze klassenzijn ingedeeld
naar zwaarte van de trekkers. Zo is
er eenklasse van 2600 kg, de boe-
renklasse! Daarin komen vooral de
lokale helden uit!

Maar helemaal achter in ons pro-
grammaboekje vinden we de ‘special
klasse” tot 5000 kg. en de klasse
tot 9000 kg. Dat lijkt ons wel wat.
En gelukkig hoeven we niet lang te
wachten, want er verschijnen hele
bijzondere trekkers aan de startlijn.
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Ze zien er nog weluit als een trek-
ker, als je heel goed kijkt, maar hetis
vooral veelmotoren uitlaat. Ook heeft
de bestuurder een helm op, dus dat
belooft wat
Opeens klinkt er een enorm lawaai,
Kleine kinderen barsten spontaan
in huilen uit en het lijkt alsof de boel
de lucht in gaat Het blijkt dat zo'n
bijzondere trekker het gaspedaal
‘heeft ingetrapt In no-time wordt de
100 meter afgelegd Het lijkthee!
makkelijk te gaan, hoeweler een
enorme rookwolk verschijnt en het
lawaai echt oorverdovend
Martjn kijken elkaar aanengrinniken
wat. Als we ons weer verstaanbaar
kunnen maken, leggen de heren uit



Zo divers Donny Rots
in kranten...|Boom-en rozenkwekerijen

TaJe Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

Taa =ROMEO DELTA [1
P MULTIMEDIA BV

Postbus 101
7130 AC Lichtenvoorde
Worenfriedstract 1 Roldersweg 1

7136 2 Zieuwent 7136 KX ZIEUWENT
Tel 0534 359035 Telefoon 0544 - 352133
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HILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF
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DOMHOF & WESTFLEISCH ev

Oude Ruurloseweg 28
Zieuwent

Tel. 0544 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Loon Mechanisatie Bedrijf

L. BOMERS
MACHINES - TRACTOREN

Zieuwentseweg 69 7136 LB

Zieuwent Telefoon 0544-351620
Fax 0544-352305

@ Settefe
ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

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

TRANSPORTBEDRIJE
VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KRABBENBORG b.v.
Tel. 0544-351215A EMEAVIA ZieuwenteeeeEenB]

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:
ma. Vm vr 800-19.00 uur
zaterdag: 8.00-17.00 uur
zondag: SHOP gesloten. ht afgoven van briefpost binnen en buitentand

afgeven van pakketen en aangetekend birnenland
ppenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus

« nformatebrochtres



dat dit “de zware jongens” zijn. En
dat er nog een zwaardere klasse is
met echte vliegtuigmotoren! Die zijn
vandaag helaas niet naar Zieuwent
gekomen, maardat maakt de Trekker
Trek er voor ons niet minder specta-
culair opt

Na nog een poosje te kijken naaral
dat geweld, besluiten wij het terrein
maar weer eenste verlaten, om alle

indrukken rustig te verwerken en
we bedenken ons dat de sfeer goed
was. De volwassenen al pratend,
drinkend langs de kant, veel stof,
damp en lawaai. Kinderen die lege
flesjes verzamelen voor wat extra
zakgeld of die alvast aan het oefe-
nen zijn bij de Mint-Trekker-Trek.

De redactie (Noëlle en Wendy)
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KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 1 november.

Vr. 27 oktober Stg. Fratsen
Timmerdorp

Za. 28 oktober Stg. Fratsen
Timmerdorp

Za. 25 november Stg. Fratsen
Open Podium

Boren vn “al voeren oncn je ien ophv GD

pag.8 PILOT September 2005





[ SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

[orsausaTE eonTacTPERSOON ADRES PosTeodE \woonAaTs |TELEFG

[saomintonverenge 4 tenBras Do are 32 7136 MK Zioumert
[tawer 1 Kevetier VordelsraatiS IST XV Lientemoorde
eridgecub zieuweet BCZ) Fris va Ven Cnurhisraart2 7196 MB Zieuwent
[euumer Ruutoseweg  Modeig Heutinck Auuroseweg13A 7136 MC Zieuwert
uunver Sprenkessethoek © Humrmolnk  Schopponmog 14 TIEKE Ziewert 35175
euurerHoenderbeom Veroie Gebbinck Dorpsstraat TI36LK Zieuwent 35237
euurer Kevider Roo Aagten AMelemanhof32 7196 MS Zieuwent 5238
outer. zegende P KeinGodewijk Bodekarsijk?  TIGEJA Zieuwent 0573491
|oraitas Pastorie Dorpsstraat 41 71361G Zieuwent 35122
names gym ASpekstoor  Koortaalzs  TIGELP Zieowent 35212:
[enso te Roter Halerweg& 7136KS Zieuwent 35225:
|Foestoommise A schot Roumhorstergik20 71E KW Zieuwent
oto ene A Sonder Oste Aatenseug27 7191 ZC Licntemoorde
[xv FHarbers Soter Dorpssraai&A  TIGELK Zieuwent
[Gezondheisscentum GER Vesten  Dorpsstraars? 7IG6LJ  Zeuwe
[Gmc cams A Rouwborst Zeuwomsewegss 7IJ6LC Zeuwen
rant. Paco Pera ter Dost Unnonmoverz 714188 Groen
armere zeen AngelaBeorton  RustesoegiS 7136MC Ziowwert 36174
[Jong Nedertnd (t Gide) Mer Hink DeWaaese1s  TIS6LT Tiemen 06511349
llongerenkoorziewent AstidWoperis  DoWaarsse?  7IG6LT Zieuwent 95229,
kao 8 tonHave Gtorswog 4 TISSKN Ziemer a512s.
carrecu ucn GwsRinders  Larlestaat 18 71382CS ettemoorde 974926
|aooschianer Oe Kommele 5. Papenborg Wigenajk 7136 Zieuwent 35155:
ero. B lagerchaar  Schaanweg? 7I34PK Vragender 0563 52017
\otsgroep PeraBoumis  Beuzenes 17 TOUW Wierik 054352395
[Lourgeonerk NBV) Mow Wopereis ZogendijkS 7136 KR Zieuwent 3519:
MKB (atd Zie Ha Mar}  EmaKarebeek  Verdelngsweg3  7263SR Mai melde 35295
Nes Lever&Oarmsteting Mevr Roumporst De Hare C 7136 MG Zieuwent 35195:
[ouderaadasissnoer 5 Jansen tentHave Grensueg & TISGKN Zieuwent 3
|oueheidkundige ver “Zumenr te L MT. Boeren Moenpoorstraat ZA 7041 BE s-Heerenberg 0318 6670
Parocriebesuur zemen Pastorie Dorpsstraat 713816 zemen 9512:

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



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES zz zopemzer 2006

[oaGansTTE CorotADRES TEENPonerspeerss MoanOesjen Zegen TIGGEN Zwe 352471]

| [por Ha Wopers  Mrrorksenega® TIG LW Zement 351964
porehoeschanenier Mew Graes  SchuinkwogS 7E85KJ arc 351510

| [vor Zowen/areseg 1 Hone Metreraatse  TI26CE Bregeon 0542452851
Akzve JeisWassek Do Haes 7106 MJ Zeuwent 352810
ode kre Sramskoundke  Peldermaegt  TIJGKK Zever 351490
esio0 vanPieerkuenerger Gutesraat? 7132 DC Lichtemoode 373440
[st Paarridencoraeaen ChrstenCugpers Zieuwizeneg7® 713618 Zeuwent 351261
terang raten VarikeDontet  Kaerjga 7136JK Zoomen 464205)

stertngkepenie Hans MewJBelden  Werontiedstaat® 713626 Zeuwent 261461
oreng Joga AnkeleMeker De Steeges 7146 MP Zeuwent 351429
seenooKekepsden CG Moleman Dopsaramse  7ISGLM Zeuwert 351598)

escrsng Paaspop SwiaWies  DoSlesges?  TIGEMN Zien 35191
tcnang Psoorr Acaresoenpe Pondersmeg?  TI36KE Zeumn  0est27o|
steningspeeweerzenng Armsies Arent  ZouwesewegS@A 7136LC Zeuwent 261235)
eenenerngng Ziemer A Papen De taro 32 736 MK Zeuwent 251970
senerjst Seoastaan A Stoer Karens 7106JK  Zeuwen 151815
sctootommceie ek  TheaWoperes  Rxrksewegsa 7186 MC Zeuwent 352544]

sperradeiseeoon A Romeort  Aosonsg2®  71SSMD Zeuwent 351094
ponsotbndetng eert ZegnskIek  713ELS Zewen 362109
envecnigng 7V AMotemarrots 7196 MS Zeu 25146
Toneeker semperAvan  DimeBuing  Vodemanogkto 7136KT Zewwent 37708]
oui vetes aepertedrle Gronin 25 TIS2ED titenoerde 278756
\oterskerengeg TON Pera Kein Goleuik Ge Haar75 7136 MG Zeuwen 351479)

vz Mer Seg Asing?  7IGBKE Ziemer 351481
| [zarornazvz GedotnBage  Whomo20 TIe1BV Goes ozzangkoor 9nst ZewwertewgsVA 7IGGLA Zion 1204]
| [zemen Bong MarikeDomhot  Ruurosewega®  TIG6MD Zieuwo 0552600771

zennetgemoe Mee Heutinck PoldeegeA  TIJGKK Zuwe 1420

euwent of email h.wopereis@chello.nl of via WWWZIEUWENT.INFO



| architektenburov a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

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

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

RTI Transportinstallaties bv, Albert Schwetzerstraat 29
7131 PG Lichtenvoorde, Te! 0544-377050, www.rti.nl



BAKKER JOS / HV PACELLI /
ARINK MERCEDES

Nieuws

Ja mensenu leesthet goed. Vanaf nu
gean we als Bakker Jos/HV Pacelli
Arink Mercedes doorhet leven.

In de afgelopen maanden ís er door
het bestuur en met name de Spon-
sorcommissie keihard gewerkt om
het wegvallen van aannemersbedrijf
Hoenderboom b.v. als clubsponsorte
compenseren. Het resultaat? Twee
nieuwe clubsponsors en cen aantal
bordsponsors. Ook het bekende logo
van de vereniging “het handballertje”
heeft een gedaanteverwisseling on-
dergaan en is vervangen door een
eigentijds ontwerp.

De selectie zal het komende seizoen
uitkomen in een geheel nieuwe outfit,
van sokken tot en met drinkflessen.
De overhandiging van de tenues en
bijkomende accessoires zal op 7
oktober, één week voor aanvang van
de competitie van de dames-1, plaats
vinden in het Sourcy Center.

Het afgelopen seizoen hebben de
dames-1 zich weer keurig kunnen
handhaven in de regio-B klasse, men

eindigde op een mooie gedeelde
4de plaats metwel heel opvallende
cijfers: 8 wedstrijden gewonnen, 6
keer gelijk gespeeld, 8 keer verloren
dus 22 punten voor en 22 punten te-
gen. Aantal doelpunten: 334 voor en
334 tegen, doelsaldo 0. Daar teken
je toch voor? Als team duseen mooi
resultaat maar ook individueel waren
er knappe prestaties. Zo werd Jip
(Janneke) Haumerssen met haar stu-
dententeam uit Groningen kampioen
van Nederland. En bij de jeugd was
er succes voor Lynn Knippenborg, zij
werd met het selectie team van het
district Oost in Amsterdam algeheel
kampioen van Nederland.

Tijdens de algemene ledenvergade-
ring in mei jl. werd Daan Jolink in de
bloemetjes gezet vanwege zijn 12%
jarig jubileum als trainer/coach van
de damesselectie en ook voor het
komende seizoen is hij weer van de
partij evenals Rian Ebbers als sport-
masseuse.

Voor het komende seizoen krijgt ieder
D, C en B-team en hun coaches de
beschikking over een fleecejack met
daarop geborduurd de verenigings-
naam in bruikleen. De bedoeling is

dat men dit fleecsjack gaat dragen bij
uit- en thuiswedstrijden zodat ieder
een kan zien dat men lid is van onze
vereniging. De jacks zijn inmiddels
besteld maar de levertijd bedraagt
zo'n 8 weken dus hetis nog evenaf-
wachten. Ook krijgt iedere ouder ofid
weer een informatieboekje waarin alle
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gegevens van de vereniging staan,
hetis weer een handig naslagwerkje
waar momenteel de laatste hand aan
wordtgelegd.

Ook dit jaar worden de thuiswedstrij-
den van de dames-1 op de zater-
‘dagavond gespeeld, aanvangstijd:
19.30 uur. De regio-B klasse bestaat
dit seizoen uit de volgende teams:
Laco/V&L-2 uit Geleen, AAC 1899-

2 uit Arhem, Schuytgraaf!Swift uit
Arhem, Plus Severijn/Heeten uit
Heeten, Sittardia uit Sittard, Sc.
Overwetering uit Olsten de volgende
nieuwkomers: Leerkens/Haarle uit
Haarle, HV Holtenuit Holten, Internos
uit Etten-Leur, HV Elshout uit Elshout
‚en Marsna uit Beek (L).
Leerkes Haarle en HV Elshout zijn
oude bekenden maar de overige 3
clubs zijn totaal nieuw voor ons.

In de voorbereiding op het nieuwe
seizoen heeft Daan Jolink diverse
jeugdspeelsters laten ruiken aan het
niveau van de regio-B en is hij tevre-
den over hun prestaties. Het blijkt
dat de jeugdopleiding binnen onze
vereniging zeer goed werk verricht.
Daan Jolinkzal bij de thuiswedstrij.
den wisselend deze jeugdspeelsters
op de bank laten plaats nemen zodat
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zij zodoende ervaring op doen. Bij ge-
legenheid zullen deze speelsters ook
op een daadwerkelijke inzet tijdens
wedstrijden mogen rekenen zodat ze
langzaam maar zeker ingepast kun-
nen wordenals vaste waarde binnen
het team.

De jeugd gaat met 1 D-team, 2 C-,
2B-en 1 A-team van start in de
competitie. Bij de senioren spelen
ook dames-2 en 3 evenals vorige
seizoenen hun competitie-wedstri
den in de 3de klassevan hetdistrict
Oost en met name dames-3 moeten
in poule 3B metde terugkeer van
Sharon Beening en Cindy Wissink
‚en de inzet van Angela Rouwenhorst
tot gevaarlijke outsiders gerekend
worden. Het zou heel mooi zijn als
zij er in zouden slagen om een stap
naar boven te maken.

Het beloven komende winter weer
spannende en gezellige weekenden
te worden in het Sourcy Center. De
eerste thuiswedstrijden voor de da-
mes-1 staat gepland voor14 oktober
tegen Sc. Overwetering uit Olst. No-
teer deze datum alvast.



KLUSSERVICE

vakman voor
EIA TEN

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351259

WE! iiBEESD vo:
Jos en Tineke Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46 A”Tevens winkelverkoop Hd



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

In projectmatige tegelie speci ken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertega!s aan aannemers, handelaren
en particulieren.

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

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

wij
uw opleiding}

Telefoon: 0544 371042 James aat6 Postbus 86
Telef 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: waw wesselsafwerking.nt
E-mailadres: nfo® afwerking.nl



ranttte en andere

Meest favoriete sport: Badminton(heb ik 12 jaar gedaan). volleybal en
natuurlijk trekkertrek.

Minst favoriete sport: Golf(s dat überhaupt een spor?)

Mooiste herinnering: Kanik me niet herinneren.

Lekkerste eten: Stamppot boerenkool of stamppot andijvie met

rookworst en spekkies.

Favoriete sportman/sportvrouw: Hebik niet
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Welk TV-programma moet er omiddelljk van de buis?
Tel sell; verschrikkelijk!

Beste boek/schrijver: Iklees niet

zo veel. Als ik al lees, dan het iefst
ooriogsboeken(2e wereldoorlog) of van die C-

verhalen(staat op de kaft van het bieb-boek) van
Carry Slee en Jan Terlouw; jeugdboeken.

Mooiste film: Ik heb niet echt cen favoriet. Als het maar een
actiefoorlogsfim of western is.

Politieke kleur: Moest ik me maar eens in verdiepen.

Beste Nederlandstaligelied: Muziek van Boh foi toch.

Grootste miskoop: Hebik nog niet gedaan. Ik heb welallemaal van
die kleine prutteltjes waarvan ik niet weet watik
ermee moet,

Omscholen tot Ik ben net klaar met mijn opleiding. Als het goed
is word ik nog specialist.

Favoriete vervoermiddel! De auto.

Tent opzetten in: Noorwegen(of andere landen in Scandinavie).

Ben je wel eens aangehouden door de politie?
Je, meerdere keren. Discussie met oom
agent of het stoplicht oranje danwel rood was,
algehele controles en eenkeer geen APK op
de auto. Gewoon heel “blond"doen en geen
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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

E76
Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)

Ziekenvervoer
Groepsvervoer (24 pers.bus)

Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurloseweg 1 36 MC Zieuwent

wowzitaxnl _info@zitax.nl

YO alls
sound « light « rigging« trucking® stages * events

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 41875
7136 MP Zieuwent email osound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMANVO.F

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurtenen 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
b. 06 - 53933054



‘bekeuring gehad.

Hekel aan mensen die: Achter je rug om ziten te praten.

Uit bed te halen voor: Veel dingen; voor alles eigenlijk wel

Waar droom je over: Over Joris, werk, wat er nog moet gebeuren of al
f gebeurd is

Wanneer was je voor het laatst bang;
‘Bang weet ik niet meer; ik schrik wel snel,

Wat denk je als je in de spiege! kijkt:
Goeiemorgen!

Welke zin of welk woord gebruik je teveel:
‘ja okee’

Wie zou je nog willen ontmoeten: Balkenende zouik best wel eens een praatje mee
wilen maken. Volgens mij valt hij best mee.

Í Wat zou je geen tweede keer doen
Zoveel dingen. Nooit meer in de achtbaan.
Ik doe eigenlijk alleen dingen die ik leuk vind. Aan
de rest begin ik niet eens.

Beschrijfjezelf in vijf woorden: kwebbelaar, behulpzaam, stronteigenwijs
spontaan, sociaal

Ik dank Nienke voor het gezellige gesprek en wens haar veel succes in de redactie.
Marc Kamebeek
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Hallo allemaal,

Wij Carleen en Chantal stoppen ditjaar met de piot
Wevonden hetheel erg leuk en we hebbener veel van ge-

leerd.
Het leukste vonden we dat we elke keer =

mochten.

Groetjes Carleen en Chantal

Namensde redactie van de PIOT wil ik Carleen en Chantal
bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Julie zijn bij
veel verschillende sporten wezen kijken, en hebben leuke
stukjes geschreven!

Lijkt het jou ook leuk om jeugdredactielid te worden, zit je in
groep7 of 8? Geef je dan op!

Wendy Krabbenborg (tel 378854)
Maar. je mag ook evenbij mij in de klas langskomen!
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Dames & Herenkapsälon
0544-352391 Zieuwent

Openingstijden: Dinsdag Ym vrijdag: 8.30-18.00 uur, Zaterdag: 8.00-14.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

L€) H. BEERTENen Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL EEG: Zieuwentss Telefoon 0544 - 351205

omhet Garage
Afbouw Kolkman VOF

et Tegelwerk
O.a. Badkamer

Keuken
Plavuizen

% Sierbestrating

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

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon: 3

0544352320 0544



DAIHATSU
MADEIN JAPAN

Verkoop, Reparaties, Onderhoud
en APK-keuringen alle merken

Daihatsu is onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

E
Indoor voetbal op kunstgras. Het 30x15 meter veld is
Tondo voorzien van eon 1 nete Hozé boarding en7 cen netcônsutie aan de zfant en bovenkant Zo
bijft de bal Con in hex spel

…
Maak kennis met speedsoccer!

&
Kijk op WWVSOÜRCYCENTERNL

& Ook voor feesten en activiteiten!

Sg



Het enBwordt erin Zieuwent een

[| AGROOTSE
ROMMELMARKT

georganiseerd door, en ten bate van de
Vereniging T.O.H.P. (volleybal)

De rommelmarkt zal'gehouden worden
op Zaterdag 30 Sept en Zondag 1 Okt.

“2006
bij

Herberg ‘t witte Paard >
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De grote afleiding
Het beste toneelstuk uit de nationale
geschiedenis herhaalde zichzelf weer
op de beruchte prinsjesdag. Ons
eigen trxje werd weer netjesals een
marionet bespeeld en tegelijk door
het burgervolk bejubeld. Juichende
menigtes, van geluk tranenweg-
pinkend, stonden weer rijendik te
wachten tot de gouden koets langs
paradeerde, alsof daarin de verheer-
lijking zelf zat. De meest succesvolle
vertoning van het koningshuis draagt
elk jaar toch wel een erg nobel doel
Je kunt er haasttrots op zijn dat wij
Nederlanders als makke lammetjes
staan te vlaggen vooronze nationale
trots en heldin, de koningin. Een per-
soondie geen machtsstatus geniet of
zichzelf heeft weten te bewijzen met
bepaalde unieke capaciteiten. Zeker
in een tijd dat het onoverkomelijk
belangrijk schijnt te zijn wie of watje
bent en niet wat je bezit. Hoe ach
terhaald het ook is om een bepaald
voorrecht te hebben op anderen sim-
pelweg omdat je vanuit familienaam
daar aanspraak op maakt, wij zijn
er blij mee. Zolang ieders aandacht,
behalve die van Ferry Mingelen,
uitgaat naarons staatshoofd en niet
naarde “echte” machtshebbers,
vindenwij alles geweldig. Zolang
politieke partijen gewoon hun
ding kunnen blijven doen en zich
niet hoeven over te geven aanhet
gewin van populistische spell
blijft hetgeen bewaard waar het ook
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weer bij de aanstaande verkiezingen
om zou moeten gaan. Een partijpro-
gramma geschreven naar een bepaal
beeld en ideaal van de samenleving.
Alhoewel sommige polifeke partijen
al flink de grenzen van het geloof
waardige aan het aftasten zijn, zijn
we bij lange na nog niet gearriveerd
bij de massahysterie die in Amerika
ten tijde van de verkiezingen heerst
Zendtijd, groot mediavertoon en geld
zijn de enig benodigde ingrediënten
aldaar, inhoudelijk is het goed leeg.
In ons platte landje is het gelukkig
nog niet zover, alhoewel de eerste
tekenen er zijn. Vergelijk maar eens
de verkiezingsaffiches van zo'n7jaar
geleden. Toen keken we naareen
teksteen motto, een verkiezingsleus.
Nu is het een gezicht geworden. Het
koningshuis vormt een stevige en
misschien wel de enige barrière , en
voorkomt Amerikaanse taferelen. Dus
als wein de mijardennota lezen dat
ons staatshoofd er ditjaar met 50.000
euro op vooruit gaat, dan nemen
we dat zonder morren aan, wantzij
zorgt vooreen uitstekende afleiding
Zowel voor vele burgers als de mas-
samedia. Met een euforisch gevoel
vernemen we dan ook, dat onze
nationale campingzender, SBS6, een
extra dubbelspecial herhaald over
de verschillende hoedjes en andere
prullaria waar de “prominenten” zich
ditjaar aan waagden! Wij gaan stem-
men.

Gegroet,
Pieter en Mario



“HEBT U NAAST ZZDE LAAGSTE RENTE,
NOG EEN ANDER

VERZOEK?”

De
DEM
HYPOTHEEK

SHOP

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

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

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Hare 1a

TENS Ar 7136 MH ZIEUWENT
66



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

nr EeeDEBBOONDERBOOM
Zieuwent

vak en mensengoed begrepenEE]


