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Moeilijk
Ik vind het altijd maar moeilijk om in zelfs dagelijks in “de Gelderlander”
deze tijd een voorwoord te schrijven. gestaan en ik waagmij er

niet
aan

De klok is weer teruggezet naar de om maar enig oordeel over dit pro-
wintertijd en de donkere dagen zijn bleem te geven. Dat Joan Nienhuis,
weerbegonnen. Quaactiviteiteninen voorzitter van ons parochiebestuur al
om Zieuwent zijn hetin deze tijd ook eens relaxter in zijn voorzittersstoel
donkere dagen. Er gebeurt weinig heeft gezeten is dan ook meerdan
noemenswaardigs. logisch. Verderop in de IOT kunt u

de profielschets met hem lezen en
Hetzijnookdonkeredagenvooronze ik hoop dat hij op een later tijdstip,

parochie. De stand van zaken heeft als dit probleem hopelijk apgelostis,
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ook nog eens een gesprek metons
wil aangaan om het geschil uit de
doekente doenen uit te leggen. Want
als er op het momentiets leeft in het
dorp is dit het wel.
Verder kunt in dit nummer een sfeer-
verslag lezen van de schilderkunsten
van Wendy. Zij is op schildercursus
geweest bij Ciel Kolkman en we zul-
en zien ofze wat bijgeleerd heeft

Ookzijn de verschillende veld- en
zaalcompetities weer volop bezig.
Daarin valt me wel iets op. Bij de
buitensporten behouden verenigin-
gen gewoonhun eigen naam. Bij de
zaalsporten daarentegen blijft de
verenigingsnaam wel behouden,
maaris bijna niet meerterug te vin-
den omdatze geflankeerd worden
doorbedrijfsnamen. Ik doel hierbij
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op onze handbalvereniging Pacelli
of moet ik Bakker Jos/Pacelli/Arink
Mercedes zeggen. Een naam die
bijna niet meer op de sportpagina
van eerder genoemde krant past. Hoe
moetik me het trouwens voorstellen?
Een wit tijgerbroodje voor op het shirt
en een Mercedesster achter op de
broek? Ook voor de oliebollenactie
zal een paar dagen meer uitgetrokken
moeten worden. “Daaag, ik ben van
Bakker Jos/Pacelli/Arink Mercedes;
wilt u oliebollen kopen?" Da's een
beste mond vol

Ik snap ook wel dat sponsoring enorm
belangrijk is voor een vereniging,
maar ik vind het wel enorm jammer
dathet bij in de naam verweven
wordt Hopelijk blijft Hummelink
Bouw/RKZVC nog een poosjeuit
Veel leesplezier!

De redaktie
Marc Karnebeek



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

Telefoon: 0544 - 35 16 07

TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Huub Hummelink EEA DER
Uw technische service Spieker

op het gebied van:p ki HOVENIERS
ee ONTWERP
* water ONDERHOUD
* loodgietersklussen KWEKERIJ
” elektra VIJVERS* verwarming
* installatiewerkzaamheden
* aanpassing voor mindervaliden
* periodiek onderhoud

BESTRATING

Ruurloseweg 12

7136 MD Zieuwent
1 (0544) 4829 84
€ (D544) 48 28 24

M(06) 2931 62 31



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

« Wijverzorgen al uw loon en gtondwerkzaamheden, baslrating en Scope
Gespecialiseerd op ef gebied van Heuverzorgingsboen,
gereedschappen en veescheermachines

« Sijpen van messen fervij u wacht,
+ Officieel dealer MF en Zetor tractoren.

Telefoon: Harel 0544-3724 15
Zieuwent 0544 151526BVs ismeA inioguopanl

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

Then
KAPSALON ÚeÁn

DORPSSTEAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
j“%g tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeen

BEN tuinonderhoud tuinidecën tuincenlegdeb
PN $ò tuinidecën tuinaanleg tuinonderhoud

Ge“ ì Ruurloseweg 7 Zieuwentab Telefoon: 0544- 351954



De wekker gaaten ik moeteven
nadenken waarom ik nou zo vroeg
uit mijn fijne slaap wordt gehaald..
Gauw douchen, tandenpoetsen, eten
en dan rijik,met mijn witte doek op
de achterzitting, naar Zieuwent. Een
alledaags tafereeltje zou je denken
Halvenwege de Zieuwentseweg slaik
rechtsaf om mijn auto te parkeren bij
’t Kevelder. Vandaagga ik zelf naar
school. allerlei gedachten gaan door
me heen.. Zal ik iets moois kunnen
maken? Zal ze mewel helpen, kan
het vast niet zo goed, iedereen zit er
al heel lang bij.. Laat mijn doek nog
maar even in de auto liggen.
Binnengekomen bij ’t Kevelder ko-
men vaagbeelden van vroeger naar
boven. Het oude café van Holweg is
namelijk weer bij het zaaltje aange-

trokken. Erwordt flink geschoven met
tafels en stoelen. ‘oh, bunïj d'ral?”
Ze waren nog druk met het creëren
van een extra werkplek voor mij. De
dames leggen hun werk Klaar, geen
enkel doekis nog wit. Ik besluit toch
‘maar gauw mijn doek uit de auto te
halen. Geen bel, geen instructie,
geen juf met ellenlange uitleg. Nee,
heel gezellig en ontspannen begin-
nen we de ochtend. Ik kijk wat rond
bij de anderen, hoef ik zelf tenminste
nog niet te beginnen. Want ik weet
‘helemaal niet wat ik wil maken. Al-
lemaal zijn ze met hun eigen werk
bezig; van heelconcrete werken
naar abstract. Riek Schotman heeft
een plaatje van een heel oud rim-
pelig echtpaar. Zevertelt me dat ze
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dit plaatje van haar kinderen heeft
gekregen toen ze 25jaar getrouwd
waren. Zo kondenzij en haar man
toen al zien, hoe ze er over 25 jaaruit
zouden zien. Terwijl ze aan het werk
is zegt ze: “’k geleuf neet datik er zo
uut zie” naast het oude echtpaarzie
ik een prachtig landschap met een
kerk in de verte. Hetis dekerk van
Vorden vertelt Paulien Rots. “Onze
karke is völle mooier’. Lies Aagten
schildert een portret van spelende
kinderen, een heel precies werk.
Willy Hulzinkis in de weer met touw-
ties en stukken verband. Zelijmt dit

alles vastop een bord en gaat daarna
schilderen. “Ik zie wel wat het wordt,
ik doe maar wat” Dat komt wel goed,
weetik, want ik hebal veel mooie
werken van haar bewonderd.
Gerry Wopereis is bezig met een por-
tret van haarhond,een heel precies
werk. Zeis er al een hele tijd mee

bezig. “Ik heb nu eigenlijk wel zin
om wat anders te maken, lekker met
kleuren werken en dan maar zien wat
het wordt
Willy merkt op dat iedereen zo rus-___pag.4 PIOT November 2006

tig is vandaag. Reactie: Loat wij
vandage moar neet te volle zeggen,
wantde juffrouw is er” Ik moet er
om lachen, nee nee, vandaag niet!
Ceciel, mijn juf voor vandaag, komt
bij me. Het wordt tijd dat ik mijn witte
doek ga bewerken. Ceciel helpt me bij

het uitkiezen van de kleuren en [aat
me wat technieken zien. Enthousiast
ben ik aan het werk, metkleuren die
mooi bij de inrichting van mijn huis

passen. Wil mijn werk toch echt in

de kamer hangen.. hmm, aan zelf-
vertrouwen ontbreekt het toch niet?
Het is heel gezellig. Ceciel helpt,
loopt rond, en geeft ieder een goed
advies. Tussendoor gaat het over
uiteenlopende onderwerpen. Met
Cillt Bang krijg je de washandjes
weer wit, “hef Zöwent vandage de
krante nog ehaald?", over Hansuit
Boer zoekt vrouw’ met zijn negatieve
uitspraak over een zoon van een van
de vrouwen die homois. Om 10 uur
drinken we koffie met gebak, Willyis
jarig geweest. Na mijn tweede kopje
kijk ik naar de klok? Mijn buurvrouw
ziet het en merkt op; "zo lang er nog
koffie is, blijven we nog gezellig zitten,

—_”___;,„..___’’
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(1, ROMEO DELTA
MurTiMeDia ev
Postbus 101
7130 AC Uchtenvoorde
Werentriedstroot 1

7136 (2 Zieuwent
Tel 0543 3599 3
fer 0543 369035
€ mail Info®romeodelto Al

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Vooruw - Tuinaanleg
Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

Zl
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 352133

Fax 0544 - 352237

J. WAENINK
‘SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

Tevens verkoop aanhuis

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

ANTON MOLLEMANHOF 25
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

DOMHOF & WESTFLEISCH gy
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
5 Zieuwent Telefoon 0544-351620

Fax 0544-352305

5 ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

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

TRANSPORTBEDRI

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KRABBENBORG b.v.
Tel. 0544-351215

KIPPLRVERVOIR
Fax 0544-352065

AVIA ZieuwentDEWIST U …
Datu bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht met All Cards.

GETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Um ve: 800-19.00 uur = postzegels, briefkaarten en adroswijziggskaarten

DE Oi eeee eeeeidzondag SHOP gesloten afgeven van pakketten en aangetekend binnenland
rippenkaartn, telefoonkaarten en bortcadea
wormatiebrocures



dus beginnen weaan het derde kopje”
Dan gaan we allemaal weer aande slag! Riek Schotman
heeft uiteindelijk de broek van het mannetje klaar.. “Ik vindt
moareen plodderige bokse". Mijn doek begint steeds meer
kleur en vorm te krijgen. Enthousiast hangt Ria van der
Linden mijn werk aaneen verdwaalde spijker op de muur.
Van een afstandje moet ik er naar kijken. Best mooi. Na
afloop heeft Ceciel tijd voor een praatje. Bennie Holkenborg

is ooit begonnen met de schildercursus. Ceciel heeft het
een aantal jaren geleden van hem over genomen. Ze vindt

í het erg leuk om te doen. De groep bestaat uit 9 dames;
hetis altijd erg gezellig, ze ziet hetals hobby! De cursus
is een initiatief van de Ouderenbond, je moet duslid zijn
om mee te mogendoen. Jammer.. Rond 12 uur ruimen
we alles op. Ik bedank de dames voor de leuke, leerzame
ochtend. Met mijn gekleurde doekop de achterbankrij ik
tevreden naar huis. Nu nog iemand zien te vinden die mijn
werkaan de muur kan slaan.

Wendy
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Even voorstellen
Nieuwe redactieleden voorde kinderpiot!
Nikie Stortelder 11 jaar
groep8

=
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Mieke Lageschaar 11 jaar
groep8

Doe je aan sport?
N;Ja,ik doe aan paardrijden, volleybal en survival. Paardrijden
vindik het leukst, omdat ik dan met mijn lievelingspony mag
rijden.

V:Voetbal,basketbal en trampoline springen. Het leukstvind
ikthuis trampoline springen. Voetbal doeik bij RKZVC samen 78

met Joyce IJzereef.€
[2]

dE

Wat zijn je hobby's?
N; piano spelen, buiten spelen;ik klim graag in bomen of ik

haal kattekwaad uit! Ook tekenen en trampoline springen
vind ik leuk
M;piano spelen, buiten voetballen, basketballen of trampo
line springen.

pag.& PIOT November 2006



Welk vak op school vind je hetleukst?
N;ik vind natuuronderwijs het leukst ik vind dieren heel erg lief.

andvaardigheid;nu maken weiets van zeepsteen. Heel erg leuk!

Watis je lievelingseten?
N;lasagnet
M;hele moeilijke woorden maar ik vind gebakken aubergines en gevulde aubergines
heelerg lekker!

=
23
F4
u2
d
x

Wat wilje later worden?
N; dierenarts; ik hou van dieren enik vind het leuk om ze te helpen
M;hondentrainster; honden zijn mijn lievelingsdieren!

’
Favoriete popgroep?
N;Shakira
M; Robbie Williams

Wat kijk je graag op tv?

N;Animal planet; daar worden dieren mishandeld,
De mensen worden gestraft en de dieren worden
dan geholpen.
M;Galactic football op Jetix; een tekenfilm.

Heb je zin om voor de PIOTaande slag te gaan?
N en M: Ja,het lijkt me leuk om dingen te weten te komen over andere sporten,
verenigingen.

Bij welke sporten, verenigingen willen julie graag een kijkje nemen?
Volleybal, schaken,
Nikie en Mieke heel veel plezier en succes.. We hopen leuke stukjes van jul

janoles..
1e
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Houtdorp 2006
ASTERIXENOBELIX

Hetis georganiseerd doorSt. Fratsen
Vrijdag en zaterdag in de herfstvakantie was er houtdorp. Dat was
hardstikke leuk. Er waren 10 groepen gemaakt. De kinderen van
groep 6,7 en 8 mochten mee doen. Er waren meer dan 100 kinderen
ophet houtdorp.

k
<
Ex

4
[TT

=|
zx Toen we aan kwamen moesten weonze tassen meteten en drinken

in de tent leggen, Daarna werden de groepen bekend gemaakt. En

toen de groepen gemaakt waren, ging iedereeneen plekje op het
land zoeken. We mochten geen vloer maken omdat erte weinig
pallets hout] waren. Maar na 14.00 uur kwamen er wel 3 wagens vol
met pallets (hout). Dus toen hadden we heelveel hout. Om 12.00 uur
‘haddenwe pauzeen iedereen at zijn eten op. En buiten konje lekkere
ranja halen bij Jacqueline Izereef en Ans te older.
Daarna ging iedereen weer verdermet timmeren. Vrijdag om 16.00
uur was het afgelopen en iedereen ging naar hui

De 2de dag: Zaterdag
We kwamen aan en toen moest iedereen detas weer in de tentleggen.
Toen iedereendat had gedaan mochtje weer verder gaan met tim-
meren, maarde meeste groepjes waren de 1e dag al klaar.Er moesten
alleen nog wat dingen worden afgewerkt. Om 11.30uur gingen we
broodjes bakken, dat was heel Iekker maarook heel leuk om te doen.
De meeste kinderen hadden wel 2 tot 3 broodjes gehad. Om 12.00
uur hadden we weer pauze. Toen iedereen zijn eten en drinken op
had gegeten, ging iedereen weer verder met het afmaken van de
‘bouwwerkenen er moest ookeen muur omheen worden gemaakt.
Zaterdag om 15.00 uur was hetafgelopen.

Wij vonden het hardstikke leuk om alle 3 jaren mee te doen. Dit was
voorons het laatste jaar. Toen hetafgelopen was zei Hans van Hagen
tegen heel groep 8 dat we volgend jaar weer mochten komen. Dat
had hij aan meester Teun gevraagd. Meester Teun zei "JA maar op
een voorwaarde:
‘dan moetje wel blijven zitten in groep 8
Groetjes Mark Nijenhuis, Joyce Ijzereef en Nienke Kienstra.

IIET pag.8 PIOTNovember 2006—-



We OOP speciaalzaak in: ©

* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheden
* ijzerwaren &

ereedschappen3 PD!
Welkoop Zieuwent

* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
ë ä

7136 LR Zieuwent
werkkleding & schoeisel Telefoon: 0544 351221

900-120 uur + 13:30 - 18.00 uur
900-125 ur

Dorderdag 9,00 12.00 u+ 19:

wijdag 900 1200 ur 4 1930-1800 uur
Zaterdag 900. 1600 ur

Turo
Dorpsstraat 21A ret
TSS LE ZIEUWENT fr4
Telefoon 0544 352372As ë S

SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7IS6MN ZIEUWENT=> O544 4



Beebenuemwaer
Particuliere Fiekenueruser

ZeersonenuerwserSE TETaxoste 22168 KeZeuwreesos TRE ZeuwENT  Eelaadeue Trauwaas's

AUTOBEDRIJF
W.J. KRABBENBORG

Waalderweg 12 A

7263 RW MARIËNVELDE

Tel. 0544-951777
b.g.g. 0544-951601

Verkoop en reparaties van auto's

A A [Tj &
voor AL uw: Sportschoenen esSportkleding e=

Sportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS

Kx]

\

5
ZIEUWENT - Tel, 351257 - Fax 352457

Sn Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings
Yonex - Lotto - Dunlop

E
Hummel - Masita Viking

ATANDA





DATUM: 28 oktober 2006
WEDSTRIJD: RKZVCF3 VIOS B. F4
UITSLAG: 2-0
DOELPUNTENMAKERS: Joram en Kasper
MOOISTE GOAL: Joram: te doelpunt na 44 doelpunten tegen in 5

wedstrijden.
MOOISTE MOMENT: Het gejuich na afloop.
MAN VID WEDSTRIJD Pim: redde met de toppen van de vingers een

tegendoelpunt. Het deed wel pijn.ew —DATUM: 23 september 2006
WEDSTRIJD: SDOUC F6 - RKZVC F2
UITSLAG: 2-5

| DOELPUNTENMAKERS: Joep Hummelink (2x), Indie Meekes (2x) en Roel
Domhof (1x).

MOOISTE GOAL: Roel: afstandschot moon de hoek.
MOOISTE MOMENT: Mooie voorzet van Tom Schepper en van Marn

Klein Holkenborg.
MAN VID WEDSTRIJD Het waren mannen van de wedstrijd. Allemaal

goed hun best gedaan. Ga zo door. Leuke wed-
strijd. Groetjes: de leiders Frank Schepper en
Hermien (plaatsvervangers van Dolf).

DATUM: 30 september 2006
| WEDSTRIJD: RKZVC F2- SDOUC F5

UITSLAG: 1-0
| DOELPUNTENMAKERS: Mar Klein Holkenborg

MOOISTE GOAL: Goed samenspel van Indie en Man, die beheerst
| inschoot

MOOISTE MOMENT: Het goed verdedigend werk van Luuk, Sven en
| Ruben, die elkaar afwisseldenin verdedigen en

î aanvallen.
Tom Schepper: wordt na de basisschool prof-
voetballer en stopt met school.

7 oktober 2006
Ajax B. F3 RKZVCF2

| UITSLAG: 3-2
DOELPUNTENMAKERS: Björn Doppen en Indie Meekes.
MOOISTE GOAL: Björn: een verwoestend schot onhoudbaar voor

l de keoper.
(EET pag.10 PIOT November2006__—_._._.___.Ĳ
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SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

[onaawsarie Gomaomensoon ADRES POSTCODE WoonAAAS |TELEFOO
[escminorverenigng tene De Hama 34 7136 MK Zieuwent 38175

[egarvor Kever  Gierink Vordelsraat!S ISI XV ichtomoorde 37486
erdgscub Zieuwent (BCZ) Fris wd ven Curhisraat2  7136MB Zieuwent 35198
[evurver Fuutoseweg Hedwig Heutinck RuutecenegiyA 7136 MC Zieuwent 35202
[Buurvor. sprenkelgerhook C Hummel Schoppenegiá  TIGGKH Zieuwent 35179
[ever Hoonsetbeom Veri Gebbinck Dorpsstraat? TIS6LK Zieuwent 35237
[geur Kevener Foo Aagon AMolemanef32 7186 MS Zieuwent 35238
[guur Zegen P KinGokeijk Bedebandik?  7IGEJA Zoen 09734019:
[ctartas Pastorie Dorpsstraat41 71361G Zwe 35122
[ozmes gym ASpekschoor  Kleuretaat28  TIGGLP Zieuwent 35212
[enso M.1e Roler Hoterwog 8 TISGKS Zieuwert 35225
[Feestoommisse H Escher Romnosterskzo 716 KW Zieuwent 35226
[oro mep A Storaider OudeAatenseweg27 7181ZO lictemeorde 37271

[ax F Harbers Stoner Dorpsstraat &A  TIGELK  Zouwont 35181
[Gozondneidscenzum GER Vosters  Dorpsstaars? 7136LJ Zieuwent 35158
[Gymetuo dames 2 Rouwhorst Zouwersowegse 7136LC Zieuwent 35153|vandoawor Paco Pera terBog: Lnnenmgverz 7I41AB Groene 46647
|sarmoni zioueert AngelBeeen  Ruuoseneg1S  71G6MC Zieuwent 38174
|longatederand (Gide) Merijn Hulzie DeWaaesers  7I36LT Zieument  OSS113493

longerenkoorzieuwent Atie Wopereis De Waareise 7 7136LT zouwe 3522
Iso Bente Gronsweg4 TIGGKN Zieuwent 3512
|caraeene wis crm Gus Rijnders Larksstraat 18 7182CS ictemoorde 37492
|oooschieer De Wommels 5. Papenborg Wigenaik 6 7136 Zieuwent 35155.

[ro B lagere  Schaaneg2a TISAPK Vragender 0543 62012

Lousgroep PeraBoumhuis  Beuzenes 17 TIO VV Witerswik 0543 62995

|ourgeswer MBV) Moer Wopereis ZogendijkS 7136KR Ziemer 35197:
|uKB (atd Zie Ha Mar)  Emakarebeek  Verdaingeneg 3 Maieneise
nec Levers Damsiching Mevr Fouwborst Do Haaro6 7136 MG Zieuwent

|ouseraadasisschoet 5 Jansen ten Have Grensweg4 TIGEKN Zieuwent
[oudheidkundige ver. “Zuwont Mw L MTR Boonen Malerpoorstaar2tA 7041 BE 5 Hornberg 0316 6570
[arochiebestun Zieuwent Pastore Dorpsstraat #1 713616 Ziemer 35129:

Wijzig gen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldseweg 39, 7136 LM



IEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES «november zoos)

are re ENeen heao geko ERGEN zeen|ee| eer pisowene Darmen ISU zoowe| o8t08
[Ponyciub “De Schansruiters Mevr. Groters Schurinkweg 8 7135KJ Harreveld 351510]
ngezemen [tatie  Memmaase  [129CE [meaeree|046 etxzve enen Detaes [erizeen |Boorne pane  ogemegs [eK ge| aise
sooo Seeeeense Parren cowwetge zawenzeengs 7118 Zeo 81aen Fen ergert aes JRG zome|sosoodenge ee ee oenen a ee |sense anteteir oseges DIENaast|sta)anneer [oane  [opoentss  D88LM (gamme|asta)
snnmeasrep gwen Deenen  JISGMN zaet 3509]
senroPmens Netland  DeSmeges TSM zeen 982504senseoArsisZaereesek TLG Zonen 95123
etneregegzeoen |A Pam oekaaase TISGMK zaet 38170
engs eeen [ksa [kens 7166 JK Zanen asten
sexoeonmisenk  TeoWopmes  MRusbomegs  TIS6MG Zanen ass]
spoenaseogemen A Foot 7iGGMD zamen  S129|menger es gegen [Dgeet |eon Mme  [kibrmse nu eee|seeoreert Opmeten formed [OSKT maen|3776ee emmae ee a| oehenesroengrgtoue ParatnGnik cetknors TIG MG zeen SETA
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| architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

Drukkerij Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat 1 Tel. 0544-371207
www.drukkerij-westerlaan.nl info@drukkerij westerlaan.nl
° e ° « ° ° e

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



MOOISTE MOMENT: De 2e helft: gewonnen met 0-1
MAN V/D WEDSTRIJD Luuk: dankzij hem werd het maar 3-2.

DATUM: 14 oktober 2008
WEDSTRIJD: RKZVC F2- Longa'30 F8

| UITSLAG: 2-2
| DOELPUNTENMAKERS: Indie Meekes en Bjëm Doppen.

MOOISTE GOAL: Bjöm Doppen: mooie snoeihard in de hoek.
MOOISTE MOMENT. Door mooi samenspel en een goede verde-

diging van Ruben, Sven en Mar. Klasse
jongens.

MAN V/D WEDSTRIJD Met deze streekderby hebben de jongens alle-
‘maal goed gevoetbald, want Longa had alles.
‘nog gewonnen.

——— _— meneere!DATUM: 28 oktober 2006
WEDSTRIJD: AD'69 F2 RKZVC F2

| uITstaG: 3-5
| DOELPUNTENMAKERS: Björn Doppen, Sven Huinink, Roel Domhof,

Indie Meekes en Luuk Klein Goldewijk
MOOISTE GOAL: Sven Huininke cen lange afstandegoel van ca

16 meter, bovenin de hoek.
MOOISTE MOMENT: Mam Klein Holkenborg had alle energie op in

de rust, maar de ranja deed wonderen.
MAN VID WEDSTRIJD Ruben Heutink en Joep Hummelink: mede

dank zij deze twee maakte AD'69 maar 3
goals—eee!DATUM: 7 oktober 2006

WEDSTRIJD: RKZVCE2- Eibergen ES
UITSLAG: 10-2
DOELPUNTENMAKERS: Jasper (5x), Tom (2x), Mart (2x) en Thijmen

ax)
| MOOISTE GOAL Na ecn goede actie van Tom over inks kwam

de bal voor de voeten van Mart on die schoot
hem strak onder in de hoek

MOOISTE MOMENT: Na een 0-2 achterstand weer voor komen te
staan doorde aanmoedigingen van de ouders.

MAN VID WEDSTRIJD Tim en Jasper.
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EVENEMENTENAGENDA

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 29 november.

Ma.13 november RABO-bank
Afdelingsbijeenkomst voor Ie-
den.

Za. 18 november Jong Nederland
(t Gilde)
Playback show : Aanvang 19.00
uur

Za. 25 november Stg. Fratsen
Open Podium

Vr. 15 december Buurtvereniging
Hoenderboom
Kerstbingo in het Parochiehuis.

Ma. 1 januari 2007

Uop 1 januari in het parochiehuis
een NIEUWJAARSGALA!
Vanaf 20.00 uuris er een Gala-
feest. Er is een muzikaal pro-
gramma met ©.a. Bell Pepper en

| Tsja.
Gepaste kleding is gewenst.
Kaarten €7,50 vanaf 1 november
verkrijgbaar bij Parochiehuis en
Meermarkt.

Toegang uitsluitend vanaf 16 jaar.

Een uitgebreid overzicht van “ale” evenementen en actteiten Kun je vinden Op: www.
zieuwontinto
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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)
Contracvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

wawzitax.nl info@zitax.nl

YO llsound light « rigging * trucking» stages + events

Jacco van Wijngaarden tel 0544 -35 22 80
De Steege 16 mob. 06-517 41675
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

3>AUTOBEDRIJF
ARTIN HEGEMAN VO.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 (E bij B}

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

Zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



Uw stem telt
E3$5$4
5255a

RABO-Bankafdelingsbijeenkomst
Lichtenvoorde.
2 Genomineerden uit ZIEUWENT
UW STEM TELT.

Op maandag 13 november a.s. organ
seert de RABO-bank een afdelingsbij
eenkomst voor alle leden van Rabobank
Achterhoek-OostinLichtenvoorde, Zieu-

went, Harreveld, Lievelde, Vragender en
Mariënvelde

Deze bijeenkomst vindt plaats bij HRZ ‘t

Zwaantje in Lichtenvoorde. Vanaf 19.00
uur is de ontvangst van de leden en om
19.30 uur begint het programma.

De bijeenkomst staat in het teken van de
ledenraad en het coöperatiefonds. Dit

coöperatiefonds heeft ais doel actviteiten
en projecten financieel te ondersteunen
‚om op een positieve wijze bij te dragen
tot het welzijn van de Rabo-bank en haar
werkgebied

De Iedenraadsleden van de afdeling
Lichtenvoorde hebben uit de aanvragen
6 projecten genomineerd, die een bij
drage ontvangen uit het coöperatiefonds.

De genomineerden zijn:
«Industriële Kring

Groenlo-Lichtenvoorde.
+ Stichting "t Keveider.
* Humanitas Oostelijke Achterhoek.
+ Commissie Voorzieningen Zieuwent

(Waareise")
+ Fanfare en Drumband Antonius

Vragender.
+ Beltkorenmolen "Hermien"

In Harreveld.

Onderstaande prijzen worden uitge-
keerd

— 1e prijs:€ 10.000,
— Ze prijs: € 7.500-
3e prijs: € 5,000,-
-4e prijs: € 3.500

Se prijs: € 3.000,
—Geprijs: € 2.000-

Hetis nu tjd voor u, als id van de Rabo-
bank, om te stemmen. U bepaalt op 13
november welke bijdrage uithet coöpera-
tiefonds elk genomineerd project krijgt

Denk eraan, dat u alleen een stem kunt
uitbrengen alsulid van de Rabo-bank
bent. Is dat het geval dan heeft u inmi
dels cen uitnodiging voor deze bijeen-
komst ontvangen. Bent u noggeen lid,
dan kan dat eenvoudig via de balie van de
Rabo-bank of telefonisch (0544-474747)
worden geregeld.

De genomineerden uit Zieuwent hopen
op uw komst en uw stem
Er valt veel te verdienen It
Stichting "t Kevelder
Commissie Voorzieningen Zieuwent
(Waareise")
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Meest favoriete sport Tennissen en Golf. Tennis om fink uit te sloven,
Golf om lekker buiten in de natuur ontspannen
bezig te zijn.

Minst favoriete sport: Alle vechtsporten.

Mooiste sportherinnering: Winter 2004. Op de wintergreen (winterbaan
bij golf blijft de vlag in de hole. Ik sloeg toen
bij Hole 4 de bal in één keer tegen de pin. (een
soort hole-in-one, red.)

Lekkerste eten: Wild etenin de achterhoek.

Favoriete sportvrouw of-man: Niet speciaal iemand, maar individuele sporten
zoals bv. zwemmen en wielrennen hebben mijn
waardering.

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis:
Soaps en alle kookprogramma's.

Beste Boek/schrijver Maakt niet uit, als het maar een krantis
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Mooiste film: Geen. Ik kan de moed niet opbrengen om 2 uur
of langer aan een stuk naar een fm te kijken.

Politieke kleur: Rechts van het midden.

Beste Nederlandstalig lied: "Geef mij nu je angst’ van Guus Meeuwis,

Mest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Vandiefut relatiegeschenken waarje al een
kast vol van hebtof waar je niets mee kurt,
zoals aanstekers, enveloppe-openers e.d.

Grootste miskoop: Een paar jaargeleden kocht ik in Noowegen
op een dînsdag de krant van maandag. Het was
echter niet 6ën dag, maar 2 weken oud en dat
had ik thuis al gelezen.

Omscholen tot: Ik ben zeer tevreden met mijn beroep.

Favoriete vervoersmiddel: Auto.

Tent op zetten in: Berner Oberland, Zwitserland. Je hebt daar
prachtige wandelgebieden.

Ben je wel eens aangehouden door politie:
Ik kwam van de horecabeurs in de Rai af.
Het is bekend dat daar nogal stevig wordt
gedronken. Ik moestrijden, dus geen drup
alcohol gedronken en bij het uitrijden van
de parkeerplaats was een alcoholcontrole.
Iedereen werd gecontroleerd. Ik had nog nooit
geblazen dus ik dacht eindelijk een kans om
dat te doen. Komik bij de agenten, moet ik als
enige doorrijden. Dus nog niet kunnen blazen.
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Hekel aan mensen die: Dingen door kletsen waarvan ze de waarheid
niet kennen.

Uit bed halen voor: Niets. Laat mij maar lekker slapen.

Waar droom je over: Eigenlijk nergens over.

Wanneer was je voor het laatst bang:
1 augjl bij de brand in ons bedrij.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt
Ik word toch wel wat ouder.

Welke zin of woord gebruik je te veel:
Niet datik weet.

Wie zouje wel eens willen ontmoeten:
Politici, zoals bv. minister Zalm.

Wat zoujegeenZekeerdoen: Benzine tanken in een dicsclauto.

Beschrijfje zelfin 5 woorden:__Haastig, zakelijk, wat eigenwijs, sociaal voelend
‚en af en toe wat slordig

Mark Lankveld
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KLUSSERVICE

TaSrInIes
vakman voor
alle klussen

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31

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

BDE TE) vor
Jos en Tineke Beening

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



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

isten in projectmatDe spe
Naast het uitvoeren vantegetwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

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

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

Telefoon: 0544 371042 James Wattstraat Postbus 86
Telefax 0544 376907 7140 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: vw wesselsafwerking.nl

E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



e Nieuwjaars
Jeugdvoetbaltoernooien en17e

Sourcy Sportnacht
Zaterdag 6 januari — Zondag 7 januariNESEEEEEENNESSEcerveld Kunstgras en daarom is dit toemoovoordie jeugd eenSIessIENEEEEEN SENEEnDe organisatie voor ditjeugdvoetbal berust bij RKZVC Jeugdbe-

Em
De kosten voor het zaalvoetbalioemoo als het speedsocoer
toemooi bedragen €25 pertsam.EEgeldtwie het eerst komt heteerst maait

NEENSSpeedsoccer voor B/C Jeugd jongens en Poker
is ookenieuw op de Sourcy SportnachtlSEESdejaren 15 teams aan mee doenBNgrond kan wil men nu de meisjes Handbalsters (14 Um 16

jaars 8 jeugd) de kans geven aan de sporinacht deel te nemenNSdoor de meisjes zalf bij elkaar gezocht worden. (Een team speeltENDaarmaast is er een Speedsoczer toemooi voor de BIC

Jeugd waaraan eveneens5 teams aan mee kunnen doe
Beide toemocien lopen van 18.00 tot ca. 24.00 uur Afwis-
selend wee handbalwedstrjden en ee speedsocserwed-ENhet eerst kom: het eerst maalt

PIOT November2006



NES EEEN
uurSENSVEENENEaESESEENieuw dtjaaris Pokerdatin de bovenzaalgespeeldzalworden.HetEENEESTEEEEEGNEEESdEEGEENSENEIsEENEECOTE

Omdathet aantal deenemende teams bijhetzaalvoetbalEEB verse Zieuwentse teams bi hun aanmeldiag moetenENGENETEESENESESESENEENEEEEGNEEvoetbaltoemooien Hangbaltoemooi en Poker en wel Via e-mail

EEEESSNESEEVOESEE EEENSA
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Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

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

Het beste vlees
SN komt van uw slager

- AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJA H. BEERTEN en Zn.

TEVENSVERZORGENWJA NE.E.G ZieuwentSSN Telefoon 0544 - 351205

Garage
Aoare Kolkman VOF

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

%Á Sierbestrating

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

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Dorpstraat 304

7136 LL Zieuwent

Telef Ea:
0544352320 0544352557



DAIHATSU
MADE IN JAPAN

Verkoop, Reparaties, Onderhoud
en APK-keuringen alle merken

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF ‘&&ZIEUWENT 0544-351319

 Indoorvoeba op Kung Het 3005 meer veld2 rondo voorzien van een 1 meter Hoge boarding enoen netonzmuie za de zint en bovenkant Zo

& bijft de bl Gminw in het spel

ë Maak kennis met speedsoccer!
Kijk op VW SOURCYCENTERWL

Ook voor feesten en activeiten!



Het olleybalseizoen is alweer in volle
gang. Er zijn nogal wat nieuwe inde-
lingen geweest van teams, en dan
met name bij de jeugd. We hebben nu
1 team opniveau2. Dit zijn meisjes
die er pas bij zitten. Dan hebben we
3teamsop niveau 4. Zij hebben erin-
tussen ookal 2 wedstrijden opzitten.
Zij spelen tot en met december 2006
ongeveer6 wedstrijden. In december
kun je beslissenof ze hoger gaan
spelen of op hetzelfde niveau blijven.
Tja, de dames willen altijd hoger!!
Dan nog 1 team op niveau 5 en 1

Lisa Stoverinck

team op niveau 6. Niveau 6 zal in ja-
nuari meisjes C worden. Dit verschilis
niet zo groot, behalve dat je dan met
6 personen in het eld moet staan, en
bij niveau 6 is dat nog met 4.

lederen is weervol enthousiasme
begonnen aandit nieuwe seizoen.
En de instelling van een ieder is ook
weer enorm goed.

Ookis de verkoop van de grote club-
actie weer van start gegaan. TOHP
doethierelk jaaraan mee, want het
levert ook wat op voor de clubkas. De
jeugd is altijd heel enthousiast want
ze mogen per verkocht lot zelf ook
wat houden, en dat bedrag kan erg
oplopen.Het gt er maar aan wat ze
verkopen.
Zij komen eerst altijd langs met in-
tekenlijsten. Daarop wordt uw naam
gezet als u een lot koopt. Pas later
komen ze langs met het [ot en ont-
vangen dan het geld. Ookdit jaaris er
weer goed verkocht door de jeugd.
De TOP-loten verkoopster is dit jaar
binnen onze vereniging: LISA STO-
VERINCK. Zij heeft 72 loten verkocht.
Hardstikke goed gedaan.
Wij willen iedereen bedanken die een
lot gekochtheeft, en daarmee de vol
Ieybalvereniging steunt.
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Hillegonda
Over de telefoon hoorden we van
onze fijne vriend Marc K. dathij ook
geen idee had. Het zijn donkere
den, er gebeurt op het moment niet
veel. Waarschijnlijk had u, trouwe
lezer, dat ookal uit zijn voorwoord
opgemaakt. Maar er staat weldege-
lijk een spektakel voor de deur: de
Tweede Kamerverkiezingen.
Een optocht aan gedateerde kapsels,
opgepoetste open deuren (investe-
ren in onderwijs), stoffige metaforen
(VOC) en nieuwe wijn in oude zakken
(retro-Fortuinisme) komen in sjokken-

devaart voorbij Jan en alleman voelt
zich tot het Haagse pluche geroepen,
van Rotterdamse gemeentewethou-
der tot dierenactivist. Er valt te kust
en te keur te kiezen.
De stemwijzer op internet is al gerui-
metjd een beproefd recept tegende
besluiteloosheid van de kiezer die de
stortvloed aan semi-gemeende en-oprechte idealen met zich meebrengt
Dat dit ook geen wondermiddel is
bleek al enkele keren toen overmoe-
dige lijsttrekkers, na het invullen van
de test, zich vol overgave achter het
programma van de concurrentie ble-
ken te scharen. Gebrekaan kennis
van het eigen verkiezingsprogramma
of een bewijs van de oppervlakkigheid
van de stemwijzer? Als zij al niet op
de juiste parti uitkomen, hoe kunnen
mensen, die niet betaald worden om
te reageren op iedere politieke scheet
die uit het Haagse komt waaien, hier
‘dan chocola van maken?
Uiterlijk (maar vaak ook inhoudelijk)
zijn de verschilen klein. Negentig pro-
cent van de heren politici is getooid
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met een gladgestreken en gelloos
flamingonest. Aan vrouwelijke zijde
is er evenmin sprake van onderschei-
dend vermogen. Gossie, Gonnie,
hoe verwarrend; al die namen en
gezichten lijken op elkaar, maar wie
te kiezen?
Misschien moet het Hilbrand Voorbier
worden, de volslanke voorvechter
van verdraagzaamheid en naasten-
liefde. Of toch een stem die iets
meeraande rechterkant van het po.
litieke spectrum zit. Hetlinkse gevaar
rukt immers in België ook al ink op,
met de Vlaamse Kubus van Philip
Dezomer voorop. Steeds vaker zien
we de beelden van kaalgeschoren
communisten, die de straten bij onze
oosterburen onveilig maken, om hun
zorg over de stijgende zeespiegel te
ventileren. Of misschien toch maar
stemmen op die reusachtige neger
die sinds kort op Justitie gezet is, na
die brand op de Floriade... Kunnen
we de Minister van Volksgezondh
nu eens zelf spreken?
Enaldie afkortingen, zo verwarrend;
CDA, VVD, LPF, UPC, D66, ZVC.
Misschien toch maar gewoon een
KPN abonnement nemen. Altijd al
gehad.
Eris gewoon echt behoefte aan
herkenbarepolitici, die nietalleen de
klepel hebben horen luiden, maar ook
weten waarde klok hangt. Huh?

Gonny Molleman
&

Johan van Oudenallen—



“HEBT U NAAST iSDE LAAGSTE RENTE,
NOG EEN ANDER

VERZOEK?”

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

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

 ENSAID MODEVAKSCHOOL

— knip- en naailessen

5EE Sadneie Um lerares

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




