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Kerstgedachte
en dan kan Johnny mooi de kerst-

gedachte in het redactiewoord schrij.
ven! Zo eindigde devorige Piot ver-
gadering. De taakverdeling voor weer
een nieuwe Piot was klaar. Nienke
verzorgt de profielschets met Conny
te Molder, kassadame bij de Meer
markt, Wendy assisteert de jeugd
met de kinderpiot en Mark Lankveld
kreeg als opdracht een sfeerverslag
van een buitenrit te paard met de

Redáktie mededelingén

Redaktie:
Noëlle KolkmanGJ MarkLenkveigd/ Johnny Cuppers

SD

wendyKrabbenborgNorbert DoppenJA Huub Wopereis
Nese Krabbenborg

Marc Karnebeek
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Toon Molleman

— en Johan Stortelder
Mario Boers

Pieter Molleman

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

‘woensdagochtendelub' te maken.
Eigenlijk was Mark aan de beurt
voor het redactiewoord, maar omdat
die buitenrit al gepland stond, werd
mijn beurt naar voren gehaald. Daar
ben ik mooi klaar mee,de kerstge-
dachte van Johnny Cuppers, bedankt
Wendy! Wat moetik daarvan maken.
“Vrede op aarde”, Was natuurlijk een
van de eerste dingen die me te bin-
nen schoot. Maar om die wijd open
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gesperde deur nu opnieuw in te
trappen, nee, hoewel na 2006 jaar
beschaving nog altijd actueel, te voor
de hand liggend. “Op het werk gaat
'hetons voorde wind, zoals in vele be-
drijven op dit moment. Laten we ho-
pendat dit zo blijft het komende jaar
‚en de jaren daarna.” Doethet goed
voor een eindejaarstoespraak bij ons
op hetbedrijf, maar minder geschikt
voor de Piot. “Laten we hopen dat, na
de recente verkiezingen, er snel een
verstandig kabinet zal komen, dat oog
heeft voor de sociale problemen van
Nederland, zonder datdit uitmondt in
verkwisting van belastinggeld.” Ook
niks voor degPiot, te politiek. Maar
wat Íatiis nu een passende
kerstgedachte Voor cultureel en
sportend Zieuwent? Kijkend naar de

zoen Kret info wordt
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duidelijk dat er de komende tijd weer
van alles in Zieuwent wordt georga-
niseerd: Kerstbingo, Kerstconcert,
Nieuwjaarsgala, Slag om Paaspop,
Uitvoering Johannes Passion, Paas-
pop, Klein en Groot Kamp etc.etc. En
natuurlijk zullen hierbij weer talloze
vrijwillgers hun vrije tijd opofferen
om al deze activiteiten tot een goed
einde te brengen. Misschienis dat
wel een geslaagde kerstgedachte:
De gedachte aan al die mensen inZieuwent,die steeds opnieuw bereid
zijn om geheel belangeloos al die
clubs en verenigingen, en daarmede
‘hun medemensen,vooruit te helpen.
Vrijwilligers van Zieuwent, bedankt,
en een zalig kerstfeest gewenst!

Johnny Cuppers.
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IMMATIC,

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
Limousinevervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegt 7136 MC Zieuwent

vawzitan info@zitax.nl

ali
sound light * rigging * trucking» stages + events

Jacco van Wijngaarden tel. 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 41675
7136 MP Zieuwent e-mail vosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

x[SS
AUTOBEDRIJF

MARTIN HEGEMANVO.F.

Voor:
Verkoopvan nieuween gebruikte automobielen

enlichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en “reparatie

Center€ideale plek omte sporten, feesten of
Sourey Center in Zieuwent is cen multifunctioneel centrum voor recreatief en/of

sportief vertier. Zeer geschikt voor k{eine en grote groepen.

viteiten
Xtreme bowing, darts, poolbijart, reuzesioelbak, handboogschieten, Bruisende Oiympische

Spalen, zeskamp, Tple5,Sourey's Schiet Spektakel, Achterhoeks Speulhol
Soureys Bruisende Spelshow, Sourcy'S TAP feest, Sourey 5 Party, realieve workchops

Fun & Fitness, kinderfeestjes, squash, zaalsport (0.1 volleybal, voetbal, badminton),
vergadermogelijkheden en nieuw in Nederland en aleIn Sourey Center

Spoodsoceer (door 5-tegen 5 voetbal op kunstgras)

Outdoormogelijkheden
Golfen, Frisbee Gof, quadrijden, huifkartochten, kanctochten per Canadese kano,

wandel. en fietstochten over de Zieuwentse Kerkenpaden, Jeu de Boules, Klootschieten,
Schrik je Rot Tocht en kekbikon (step). Ales ook in combinatie met arangementen,

Sourey Center, Zegendijk 3, Zieuwent. Tel. (0544) 352222
www.sourcycenter.nl



Krasse knarren

IKrasselknarnen)
Krasse knarren
EN

Ooit schreefik een verhaal voor de
piot over Jan Roelofsen, een man
die ondanks zijn leeftijd nog volop
bezig was met motorrijden. Ik sprak
toen de hoop uit om ooktot op late
leeftijd nog op mijn motor te kunnen
rijden. Hieris niet veel in veranderd,
die hoop koester ik nog altijd. Hoewel
Iker wel een concurrerende hobby bij
heb. krij al een kleine twee jaarieder
week op een paard bij de manege in
Harreveld. In eerste instantie ging dat
voor mijn gevoel heel behoorlijk, tot
ik in de gaten kreeg hoe het paard
eigenlijk zou moeten lopen. Ik hoorde
wel eens mensen zeggen dat ze de
hele wereld vergaten op een paard en
alleen maar met rijden bezig waren. Ik

had dat eerst nog niet. De snuit van

het paard stond hoog in de lucht en
de hele werkdag spookte doorhet
hoofd. Tot ik wat meerin de gaten
kreeg wat eigenlijk de bedoeling was
bij het paardrijden. Sindsdien kom
ik waternat bezweet van het paard
(het beest zelf heeft ook geen droge
plek maar op het lijf), niet alleen van
de lichamelijke inspanning, maar
ook geestelijk ben ik compleet aan
hetpieken om te voldoen aan de
‘hoge eisen van Wim Dekkers, onze
instructeur.
In deze twee jaar kwam ik ook regel-
‘matig met Jan Cuppers aan de praat
over deze hobby en meestal spraken
we ook af om ooit eens een ritje te
‘maken samen. Het bleefaltijd bijeen
intentieverklaring en nooîthebben we
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concreet iets afgesproken. Tot iK de
laatste keereën verslag maakte van
de clubkampioenschappen van de
uitervereniging Zieuwent-Harreveld
Jan was er ook, samen met Wim van
Tilburg: Ze rijdenal jaren samen en
hebben een clubje van krasse knar
ren die elke woensdagmorgen samen
buitenritten maken. Deze krasse
knarren komenuit verschillende
plaatsen. ledere woensdag komen
ze bij elkaar telkens bij een anderen
gaan dandaar een buitenrit maken.
Eén en éénis al gauw twee.Ik werd
van harte uitgenodigd om eens op
een woensdagmorgen mee te rijden.
De dinsdag van de herfstvakantie
belde Jan me op. “Heb jij nu geen
vekahtië? Dan kan je morgen mee
rijden? Ik heb alles al geregeld. Zorg
dat je 08.15 bij de stallen bent, Komt
Hummelink Herman (Krabbenborg,
Ted) jou en jouw paard meenemen.
Zorg datje op tijd bent’
Dus. om 08.10 draaik bij de stallen
van Jan het grind open zie dat Jan
al bezig is met de voorbereiding. Ik
ga die dag op Occarda rijden. Ik ken
het dieral iets van verhalen. Noëlle
Kolkman heeft er jaren op gereden
en verzekert me dat het een prettig
paard is om mee te rijden. Jan zelf
rijdt op een jonge schimmel, Victoria.
We gaan bezig om de paarden op
te zadelen en ook Wim van Tilburg,
die inmiddels is gearriveerd, maakt
een paard in orde. De hele planning
lijkt een geoliede machine, want we

—_
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zijn ‘hog maarnet klaar als Herman
Krabbenborg aan komt rijden en de
paardentrailer achter zijn auto opent.
Mijn paard moet erin. Jan doet de
paarden van hem en Wim in de trai
ler achter zijneigen auto: Ik stap bij
Herman in de auto en we gaan op
weg naar Sinderen. We gaan daar
rijden bij Hendrik Harbers: Onderweg:
komen we een trekker tegen bij Var-
‘sseyeld met ookeen paardetrailer.
Ik hoör van Herman dat het Bennie
Temming ís. Hij woont achter in de
binnenlanden van Mariënvelde en
rijdt ook al jaren paard
We komen aan bij onze bestemming
en rijden een weiland in. De trailers
gaan open ende paarden er uit. In de
verte komt Bennie Temming aange-
reden metdé trekker, en ook Jan en
Wim komen eral aan. Bennie Nijrol-
der(ik heb hemal eens een interview
afgenomen over de slipjacht) is ook
van de partij. Afwezig zijn Anton Dop-
pen uit Lichtenvoorde, Paul Boschker
uit Vragender en Wim Heijerman uit
Varsseveld.
Als ik iedereen een hand heb gege-
ven Klim ik op Oecarda en stap wat
door de wei. Ik ben wat zenuwachtig
want qua ervaring ben ik een peuter
in vergelijking metde mannen om me
heen. Occarda reageert echter prima,
dusikmaak me geen zorgen. Ook
zie ik dat Jan me in de ooghoeken
wel in de gaten heeft en hij geeft me
een bemoedigend knikje.Hij lijkt er
Vertrouwenin te hebben, dus waarom



Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

Openingstijden: Dinsdag t/mvrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

Q B) omhef,
Afbouw

“% Tegelwerk
O.a. Badkamer

Keuken
Plavuizen

“% Sierbestrating

Dorpstraat 302

7136 LL Zieuwent

Telefoe
0544352320

Fax
054435:

Garage
Kolkman VOF

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

Airco Service

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075
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De nieuwe TERIOS is maar liefst 15 cmbreder en
20 cm langer de vorige versie. En door zijn hoge
zit heeft u een optimale zicht ophet wegdek.
Kom naar onze Showroom en bekijk hem, of nog
beter maak een afspraak voor een proefrit

== VOORHUIIS
DAIHATSU UTOBEDRIJF
Dorpsstraat 103
7136 1} Zieuwent iTel. (0544) 351319 > ij
Fax (0544) 351 794
VWN auto voorhuis.nl

DAIHATSU



ik niet Als we compleet zijn en te paard, verlaten we de wei
‚en gaan de weg over een pad in, Eerst gaat het in

stap en
depaarden kunnende spieren lekker warm lopen. Noëlle
heeft niets overdreven, Occarda Joopt zeer goed aan de
teugel, De mannen om mij heen praten honderd uit met
elkaar enmet mij. maar ik ben even onder de indruk van
dit paard enzit in site te genieten: Maasti zijn duurt bij
mij nooit lang, dusal snel Komen de gesprekkeri op gang:
li kom er achter hoe enorm ervaren deze mannen Zijn en
de anekdotes volgen elkaar in rap tempo op. Alles waar
ik Dog van droom eens te doen, cross-Gountry, springen,
slipjacht, noem. mar ©p. zij doen dat niet meer, “maor
völle daone”. Na een poosje/onzeseerste draf. Ook dit
gaat perfect. Occarda luistert goed naar wat ik wil.(of zou
ik goed doen watzij wil) In ieder geval voelik me zeker
en goed op mijn gemak. Als we in galop gaan merkik pas
echt hoe gemakkelijk dit paard is. In alle rust galopperen
we langs een beek en zelfs met én hand aan de teugel
voel ik me prima
Denatuuris prachtig en onderhet genot van verschillende
gesprekken bewegen we ons doorhet achterhoekse land-
schap: Dit is enörm genieten. VolgensJan heeft het paard
hetook naar haarzin want ze Joopt steeds te snuiven enmannenkAKAdatis een teken dat ze weinig last heeft van de ruiter op
haar rug. Ik Iet intussen steeds op hoe Jan rijdt. Zonder
dathij er ergin likt te hebben geeft hij zijn paard steeds
de nodige signalen en deze loopt zeerattent. Dit rijden
op gevoel is nou net datgene watje zo mist als je begint
met paardrijden. Ik ben me nog steeds te bewust van wat

doe en bij deze mannen lijkt het allemaal zo vanzelf te
gaan. Later zie ik dit ook alsik naast Bennie Temming rijd.
Hij verteld het verhaal van zijn zoon die is geëmigreerd
maar Canada en we hebben het over de afstand en het
missen van de Kleinkinderen, Ondertussen zie ik de twee
Tingvingers van Bennie voortdurend hele kleine signalen
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zenden via de teugels naar de mond van zijn paard
en deze looptbijzonder attent. Met enige jaloezie sla
ik het gade, maar weet dat ik het ook zo kan leren.
Na eenrit van een uur of twee zijn we weer terug. De
paarden worden van het zadel ontdaan en gaan de
trailer weer in. Zoals elke achterhoekse sporter gaan
ook deze mannen voor de ‘derde helft. Eerst koffie
en dan een borrel. Vooral hier komen de verhalen

van vroeger goed los. We hebben flinkbe 3 gelachen, al moet wel worden gezegd dat
Jan er wat moeite mee had. Hij ondervond
wat hinder aan zijn ribben van de val die
hij twee dagen er voor had gemaakt onder
zijn paard, toen deze tijdens hetrijden
schrikdraad raakte.
Ik moet wel een beetje doordrinken, want
ookdit gaat optjd. Iedereen gaat altijd om
één uur naar huis. Ik dus ook. Ik kijk nu al

weeruit om weer eensmet deze club mee te gaan,
want de mix van paard, natuur, buiten, gezelligheid
en borreltje, passen

Mark Lankveld.
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Wij hebben dit keer Roel Stortelder geïnterviewd.
Daarvoor zijn wij naar St. Swibertus in Lichtenvoorde ®
geweest. De boogschutters gaan van te voren hun
eigen bogen spannen en een warming-up doen
met hun armen enenkels, Met de training kunnen ze
verschillende oefeningen doen zoals: Dartschieten en
Verschieten en wat nou precies Dartschieten is zullen
wejulie vertellen;Dartschieten is op een grootdartbord
schieten met pijlen boog.Nou dat was weer deinleiding
hier nu de vragen!

5
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Hoe kwam je ophet idee om te gaan boogschieten?
Ik had het wel eens op een camping gedaan en toen
vond ik hetheel leuk.

Waarom vindt je boogschieten zo leuk?
Ikvindthet leuk omdat je je heel goed moet concentreren

en je mag soms ook op houten beestjes schieten en dat
vindt ik leuk.

Wat doeje nou precies met boogschieten?
Je trekt een touwaandie eenpeesheet en dan moet
je met een vizier of zonderen dan moet je op een kaart
richten,

=
=
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Wat heb je allemaal nodig als je op boogschieten zi?
Boog, pijlen, pijlentas, Stabilisator dat is een gewicht
‚om de boog stil te houden als je schiet ankertap voor
Je vingers die beschermt je vingers, armbeschermeren
een standaard

DERPIOT

Es
Hoe hard kun je met een pijl en boog schieten?
Als je een hele goede boog hebt dan kun je wel
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Zo divers
in kranten.
a>

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Vooruw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

ROMEO DELTA
MutTiMeDia 8v

Postbuz 101
7130 AC Lichtenvoorde
Werenfriedstraar 1 Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT7136 (2 Zieuwen
Tel 0sze 35 99 35 Telefoon 0544 - 352133
Fer 0538 359035 Fax 0544 - 352237Email Info@romeodelta al

J. WAENINK Weten
SCHLDERS en BETIANGERSBEDRE

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

Tevens verkoop aan huis

ANTON MOLLEMANHOF 25
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

DOMHOF & WESTFLEISCH 8y
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



AsdeSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN zG> O5

ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

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

KRABBENBORG b.v.

KITE RUTRSOER
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

AVIA ZieuwentEEea|WIST U
Dat u bij ons SERVICE STATION 7 dagenper week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijdenkunt u terecht metAll Cards.

TRANSPORTBEDRIJ
VEEVERVOER
STUKGOPDERENVERVOER

{U TNT Post Servicepunt
Openingstijden: U kunter terecht voor:
ma Um vr: 8,00-19.00 uur = postzegel, briefkaarten en acreswejngskaaren

Ë
= net ophalen van bien en pakkettenETE La * het afgeven van briefpost binnen- en buitenland

zondag: SHOP gestoten = net afgeven van pakketen en aangetekend binnenland
strippenkaarten, elefoonkaarten en boncadeate

+ nformatebrocnires



400 km'peruur schieten

Hoe zwaar is een boog gemiddeld?
3kg.

Waarom mag een pijl niet zwaar zijn?
Anders zakt de pij te veelen je kunt dan niet
hard schieten

‘Waarom ziter eenveertje aan eenpijl?
Dat de pil niet gaat wiebelen en je krijgt dan een mooie
vooruitgang.

Hoeveel punten kun je meteen schot halen?
10 punten.

Hoeveelpijlen mag je per keer schieten?
3 pijlen.

. Hoe vaak train
Tof 2 keer per weeken af en toe thuis.

hoe ziet een training eruit?
Warming-up - pijlen inschieten - wedstrijdje.

Welke kleding draag je?
Je mag hetzelf weten als het mäar geen wijde mouwen
hebt. ®

Doe je wel eens mee aan wedstrijden en heb je dan wel
eens iets gewonnen?
Jaenja

AS]

oe

Hoe veel meterver schietje?
18 of 25 meter.

PIOT December 2006 ag.9 mel!



Binnenkort zal de jeugd van RKZVC weer bij u aan de deur komen voor
haar jaarlijkse flessenactie. Netals de voorgaande jaren, komen we ook
dit jaar weer na de kerstdagen bij u langs. Op woensdag 27 december
vanaf 09.30 uur komen de jongens bij u aan de deur, met de vraag of u
nog lege statiegeldilessen heet. Wij hopen dat we net als voorgaande
jaren weer op veel flessen mogen rekenen.

Alvast bedankt, namens de jeugd van RKZVC !

Jeugdbestuur RKZVC

HESSEN TEIED NAE

:
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SIEBERT&WASSINKsono pf)u)

Controller gevraagd.
Robert gevonden.



[ SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE Z

[onGawsarie GonTaCTPEnsoON ADRES Posco woonmAas_ TELEFOON]

escmimenverenigng ton Bras De Hare 34 TBK Zeuwen 381738]

iter Kever Gorik VordelraattS 713 ienenvoorde  974895|

oresgoeb Zieuwent (BCZ) Frits von Cruchilsraatt2  7136MB Zieuwent 351998)

uur Fuuseweg Hedwig Heyinck  Ruuecowegi2/A 7136 MC Zieuwent 352029
Buurer Sprerkeksethook © Hummel Senoppenwegts  7IGGKH Zeuwen 351797
BuurertHoonderboem Verie Gebbinck  Dorpsraat® TIG6LK zemen 352373)

euwe. Kever Feb Aagten Alolemamet32  7IS6MS Zeuwen 352383)
suurer. zegenzijk PKleinGokewik  Bodenardik?  TIGEJA Zeuwen 0573491931

|cnaras Pastorie Dorpsstraat et 719616 Zeuwen 351222|
names gm ASpeseneer  Keuersmaatze  7IG6LP Zeuwon 382124
enso. a 1e Roter Hetenweg® 7136KS Zeuwon 352258)
Foastcommiasie H Elco Romnorserijkzo  TIGGKW Zeuwent 352288)
Foto tmexe ‚a Stoner Oue natensoweg27 7181ZC Linenvoorde 372714]

axv FHarbers Stoner Dorpsstraatia'a  TIGELK Zeuwent 351816)
|Gezorcneiescootnan GER Vosters  Dopesraats7 TIS6LJ Zieuwent 351588)

\Gymeu dames A Rouwborst Zeuwenseness6  7I36LC Zeuwen: 351882
randssver Pace Pera or Bost Unoeneverz 714188 Groerie 465478
\eamerie Zeuwen AngelaBeoren  RuutosewegiS 7136 MC Ziouwent 381747
[long Nederlang(tGide) Merijn Muzik DoWaareseio  736LT Zewen 06513493)
[Jongerorkoorzieuwen AsrdWoperss De Waariso 7 7136LT Zieuwent 352292)

ks Bien Have ‘Grensmog & TIGGKN Zieuwent 351292
karsteco wucn Gus Rijnders Larkestaat 8 7182CS Uitmerwoorde 374928
\ootzetiewer De Hemme Paperborg WigendikE 71364) Zieuwent 6168|
zo. Blagershear  Schaaneg2e TIG4PK Vrageneer 0543 520129)

Leusgroep PoraBomuis Beurenes 17 TIO Witersrijk 0543529951
\ourdswerk NBV) Mew Wopereis ZegendijkS 71G6KR Zou 381974
ÏuKB (eld Zie Ha Mar)  Emaamebeek Verdelngeweg3  7263SR Marende 352954|
Nes Leverg Darmstetting Mevr Rouwtorst Do Haro 6 7136 MG Zieuwent 351956)
[ouderaac Basissenoet 5 Jansen en Have Grensweg 4 TIGGKN Zieuwent 352389
oudheidkungge ver. Zomer Mw L M.Th Beeren Molenpoortstraat25A 7081 BE SHesrenberg 0314 657061

ParochieboeaZeuwent Pastorie Dorpsstraat#1 713616 Zieuwent 351292

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldseweg 39, 7136 LW2



UWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES «novemer 2006)

[oncausarE Gomaerrensoon ADRES PosTe00E woonFaaTs TELEFOON]

euterspoetaal MvanOszien Zegen TIGKN Ziewert 352477|
por HabVWeperes  Harevdcsewegao 7IGGLW Zeuent 351964]
Ponyeub De Schaneuiers" Meer Groter Sewikwege  TIJSKJ Hareveld 351510|
ive. Ziouwont/Haeveld 1 Herer Atetersraatse OTIB CE Bredevoon 0543 452354

[xzve. Jore Wazznk Haes TIG6MJ Zeuwen 352810|
\aode Kruis FransHenk  Roernweg 4 TIS6KK Zieuwent 351430|

[spo Jan Piter Kuenenger Grutostraat 7 718200 tietenvoorde  973440|

ig PaardridenGenndeapn Christen Cuppers  Ziewwenteeweg72 7136LB Zeer 351281
stichting Frasen Maike Oomhet Kmer Ea 7136JK Zewert 464205
\schting Helpende Mand Mert J Bekken Werenfieestaats 7136 ZG Zieuwent 351461
\sieting Jeugdraad AnceteModer De Steage 8 7136 MP zeen 351429
stichting Kerkepaden 6 Holeman Dorpsstraat 32 7136LM Zieuwert 351598
stichting Paaspop SpuiWiet De Steege 87 7136 MN Ziouert 351915
siht Paasvaur Wanskanpehot De Steege 1 TIGEML Zeuwen 352504
\sichtingSpeevooriening  ArnelesAnkone  Zieuwentereg3A 7136LC Zeuwert 351295
\scietverenigng Zieuwent A Papen De Haare 32 TIG6MK zouwe 351970
[sehutorjst Scbaciaan A Stoner Kuren S T136JK Zuwe 3s181s|
\schooloomeiszis AK TheaWoperis Ruutoseneg SA  7136MC Zeuwon 352544)
\oponraagcontaepersoon A Rouet Rouseneg2s  7I36MD Zieuwent 351294

[oponsorouncaing Zieuwent A Rouet ZesengikiSK  7IJ6LS Zieuwent 352109
Tennisvereniging ZTV M Theissen A MolemanherG  7IS6MS Zieuwent 351468)
Tonesier Semper Avani Dinne Burg  Vondermansgik10 7I36KT Zouwent 377498)
Tourcup Vele CasperteBrake Groenling 25 7IS2ED tieenvoorde 37875]
\voloypatereiging TOHP Pora Ken Goldewijk de Haars 75 7136 MG Zouwen 351473)
[uvz. Mew R Spergoor  Reinderzueg 7 7IG6KE Zouwen 31481
[zaanoetaz vz GerdotenBarge  Wheme20 7141BV Groene 06-12824597|
[zangkoor AK B Huenot Zouwonsoneg53a TISGLA Zieuwent 351204
zieuwens Boano MaikeDonret  RusosewegeB  7IGGMD Zeuwen 06526077!
[Zonnebloem De Mom Hewinck Roerwogen __TIGEKX Zieuwent 351430

went of e-mail hwopereis@chellonl of via WWW-ZIEUWENTINFO ma]



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

\v74/ tijdens de rust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

&
28 juni 1945

Zieuwent
Telefoon: 0544 - 35 16 07

PNEUMATISCHE TRANSPORT INSTALLATIES

Compressoren voorde bulktransport
Albert Schwreitzerstaat 20 va: 0544 377050.
7131 PG UCHTENVOORDE tax :0544 376499
email: nfo@rti.nl internet woow
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De momenten van v/d pupillen
DATUM: 28-10-2006
WEDSTRIJD: RKZVCF3 -VIOS B. F4
UITSLAG; 2-0
DOELPUNTENMAKERS: Yoram en Kasper.
MOOISTE GOAL Kasper: afstandschot bovenin de kruising,
MOOISTE MOMENT: Na vele verliespartijen, de eerste overwinning.

|__MAN V/D WEDSTRIJD Yoram.

DATUM: 18-11-2006
WEDSTRIJD: Longa F7 RKZVC F3
UITSLAG: 15-0
DOEL PUNTENMAKERS: Kasper: eigen doelpunt.
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT: Yourek en Stijn die tegen elkaar botsen. Ze gaan

wel alle 2 door !

MAN V/D WEDSTRIJD Yoram: ondanks 3 zware blessures toch 5 we-
reldballen tegengehouden. Een echte bikke! !

DATUM: 25-11-2006
WEDSTRIJD: RKZVC F3- VIOS B. F2
UITSLAG: 0-12
DOELPUNTENMAKERS: —
MOOISTE GOAL
MOOISTE MOMENT: Ondanks dat we weer met veel verloren, gaf het

team niet op !

MAN VID WEDSTRIJD Chiel Kamebeek: hij hoorde 5 minuten voor de
wedstrijd dat hij mee mocht doen en maakte zijn
eerste penalty,

DATUM: 18-11-2006 DD
WEDSTRIJD: VIOS B. F3 RKZVCF2
UITSLAG: 3-0
DOELPUNTENMAKERS: Deze keer niet, misschien een volgende keer.
MOOISTE MOMENT: Luuk, bedankt voor de snoepjes en beterschap

‘namens alle jongens en trainer-leider F2.
De jongens gingen niet douchen want Sinter
klaas wasin aantocht en Roe! had al 3 dagen z'n
schoen staan, maar er kwam maar niks in, Roel,
eerst moet Sinterklaasin het land zijn; dan komt
er wat in de schoen. Alle jongens waren toch wel
eenbeetje bang omdat de Sint kwam.—_…YET pag12 PIOT December 2006
ii.._



KLUSSERVICE

NSSvakman voor
alle klussen

Laurens Berendsen
De Haare 24
7136 MK Zieuwent a OQO an:Telefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

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

of Jos en Tineke Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk

www.bevabro.nl T: 0544 - 35 23 46
info@bevabro.nl F:0544- 3522 99

Tevens winkelverkoop



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

projectmatige tegelDe special
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

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

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

Telefoon: 0544-971042 James Wattstraat6 Postbus 86
Telefax 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vww‚wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wessolsafwerking.nl
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Ma. 1 januari 2007 Stg. Fratsen
Stichting Fratsenorganiseertvoor
U op 1 januari in het parochiehuis
een NIEUWJAARSGALA!
Vanaf 20.00 uuris er een Gala-
feest. Er is een muzikaal pro-
gramma met 0.a. Bell Pepper en
Tsja.
Gepaste kleding is gewenst.
Kaarten 3€7,50 vanaf 1 november
verkrijgbaar bij Parochiehuis en
Meermarkt.

Za. 6 jan. Diverse Verenigingen SOURCY
SPORTNACHT

Zo.7jan. 13.00 uur vv. RKZVC Snertloop met aan-
sluitend de nieuwjaarsreceptie

Ma. 8 jan. 20.00 uur Stichting Paasvuur
Kruisjasavond t.b.v. de Paasvuur.
bouwers bij Herberg Het Witte
Paard

Za. 10 feb. Stg. PaasPop
Slag-om-PaasPop.

1-3 Juni Klein kamp Jong Nederland
21-25 Juli Groot kampJong Nederland

Een uitgebreid overzicht van “alle* evenementen en actviteiten kun je inden op:
voorw zieuwent info—PIOTDecember 2006 p:g.13 Zi—.….



Connie te Molder
(breursken)

Ze is al jaren een bekend gezicht van de supermarkt in
Zieuwent. Ze is namelijk al 29 jaar medewerkster bij de
Meermarktdat eerst de Combinatie was. Ze is 45 jaar,
getrouwd met Sjoerd en moeder van drie kinderen (Lisa,
Niels en Bob). Ze houdt van yoga en wandelen.

Meest favoriete sport: wandelen, lekker het verstand op nul

Minstfavoriete sport: vechtsporten

#

| Mooiste herinnering: De geboorte vande kinderen.

Lekkerste eten: chii con carne

Favoriete sportman/sportvrouw: Silvia Prins(klein Goldewijk). de instelling van
haar, de combinatie van het hardlopen en een
heel huishouden. Maar ook de jongens van
Peta, ze doen en kunnen van alleriei sporten.

Welk TV-programma moeter onmiddellijk van de buis?
De debatten, een hoop gelul. Ze zeggen veel,
‘maar maken het niet waar.

Beste boek/schrijver: Komt een vrouw bij de dokter van Raymond
van de Klundert

LIET pag.714 PIOTDecember 2006—



Mooiste film: Dirty Dancing

rechts van het midden

Beste Nederlandstalige led Rood van Marco Borsato

Grootste miskoop: Ford Esc{r)ot, daar was elke keer weer wat
mee.

Omscholen tot Dierenartsassistente, dat wilde ik altijd worden,
‘maar daar waren er toen teveel van.

Favoriete vervoermiddel De auto

Tent opzetten in Zwitserland, dat is echt een mooi, schoon land.
Kan Nederland wel een voorbeeld aan nemen.

Ben je wel eens aangehouden door de politie?
Nee, nog nooit. Ik zou best wel eens een keer
willen blazen, moeten ze me dat eerst wel
uiteggen.

Hekel aan mensen die Teveel overanderen vertellen/roddelen.

Uit bed te halen voor Niets, aat mij maar lekker liggen. Hetbed is mij
heilig :

Waar droom je over Ik droom weinig, eigenlijk niet. Ik heb ales al
wat mijn hartje begeerd.

PIOT December2006 p:g.15 ZE!—_



Wanneer was je voor het laatst bang:
Ben gauw bang. Afgelopen vrijdag nog,
dan moet mijn dochter terugkomen van het
stappen en danbiik nog wakker. Er gebeurt
tegenwoordig teveel.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:
Je wordt ouder, mamal!!

Welke zin of welk woord gebruik je teveel:
Heb geen idee, is me nog nooit opgevallen.
Volgens de kinderen: etenl, vensters dichtdoen,
stofzuigen en brood smeren (de taken van de
kinderen)

Wie zou je nog een willen ontmoeten:
Philip Cocu, datis con geweldige voetballer
(ESV)

Wat zouje geen tweede keer doen:
Een spooktocht, dat was metde vrienden.
Tussen twee manin en nog durfde ik geen trad
te zetten.

Beschrifjezeiinvijf woorden: Eerlijk, behulpzaam, eigenwijs, doorzetter en
volgens de kinderen poetserig.

Nienke Krabbenborg
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v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544-371207
www.drukkerij westerlaan.nl

info® drukkerij westerlaan.nl

maakt

'tje

gemakkelijk

TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Huub Hummelink

“gas
* water
* loodgietersklussen
* elektra
* verwarming
* installatiewerkzaamheden
* aanpassing voor mindervaliden
= periodi onderhoud

LONSGEDEETUEEED

GEBROEDERS

Spieker

Ruurloseweg 17

7136 MD Zieuwent
T (0544) 48 29 84,

F (0544) 48 28 24

(06) 29316231



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

+ Wijverzorgen al ww loon en grondwerkzaamheden, bestraling en soopwek
« Gespecialserd op hef gebied van Hauwerzorgingstoxen,

gereedschappen en veescheemad
- Sjpen van messen terwijl u wacht
. Officieel dealer MF en Zetor tractoren.

| (ADA Telefoon Harre} 0548-3724 15OPA Zoover 0544 361528BVs vrimenEmi toon

De eerste lichtweerspiegelende verzorging voor gekleurd haar
Voor het haar geidt het zelfde als voor de huid: licht is dé bron van een
stralende schoonheid Hoe regelmatiger engladder het haar of de
huidoppervlak is, des te beterhet licht wordt weerspiegeld en een stralende
schoonheid naar voren komt Réflection van Kérastase gebruikt dt icht voor
een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor oon onmiddellijke on duurzame glans
pero voeviapesorne at

engA 3
EU: 0344 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
oùjg tuinamleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinideeën tuinamleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Sportmacht

47e

Sportnacht

De 17e Sportnacht nog veelzijdiger
door uitbreiding met Handbal en
Poken!

Zaterdag 6 januari wordt de 17e
Sportnacht gehouden van 18.00 uur
tot zondagmorgen c.a. 02.30 uur.
Een sportnacht die door de komst van
de Speedsoccerzaa! handbal en poker
nog meer sporters en toeschouwers
zal trekken dan voorgaande jaren.
Want naastde 15 Zaalvoetbalteams
kunnen nu ook 5 Jeugd Speedsoc-
cer-teams en 5 Jeugdhandbalteams
aan de sportnacht mee doen.
Maar ook door de uitbreiding van het
kaarten met een poker toernooi
Duszal heteen sportnacht worden.die
bolstaat van de vele sporten,waar
weer veel aantrekkelijke prijzen te

nen zullen zijn.
Het jeugdtoemooi is nu geheel ver-
huisd naarde middag en begintreeds
om 12.00 uur s'middags.

Senioren Zaalvoetbal,waaraan
maximaal15 teams kunnen deelne-
‘men begint om 18.00 uur

Hiervoor geldt ‚wees ersnelbij want
de ervaring van voorgaande jaren is
dat binnen een weekna aankondi-
ging dit toernooi al volgeboekt is met
teams uit de gehele regio. Tekenend
dat de gezellige sportnacht ook bij de
voetballers enorm aanslaat en een
leuk extraatje is voor de winterstop.
De finale rondes hiervoor zijn c.a.
02.00 uur.Inschrijfgeld € 35 per
team.
Opgave hiervoor via E-mail
info@sourcycenter.nl

Speedsoccer Junioren BJC .Omdat
er voorhet speedsoccervorig jaar
voor de senioren te weinig belang-
stelling wasen het juist bij het jeugd-
toernooi enorm aansloeg is gekozen
voor een B/C juniorentoernooi van
18.00 tot c.a 24.00 uur.Hieraan Kun-
nen slechts 5 teams aan meedoen.
Dus hebje interesse,weeser dan
snel bij.De kosten bedragen € 20
per team

Speedhandbal voor B Junioren
Meisjes:Nieuw dit jaaris een Hand-
baltoemooi voor meisjes B-junioren.
Gemakshalve maar speedhandbal
genoemd omdat zij ook geen outbal
zullen hebben.
Hieraan kunnen maximaal 6 teams
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deelnemen en de wedstrijden be-
ginnen om 18.00 tot c.a. 24.00
uur en worden afwisselend met
het speedsoccertoernooi van de
jongens in die hal gehouden.De
kosten bedragen € 20 per team.
De handbalvereniging Pacelli die dit

organiseert zal via oefenen eenjuist
reglement samenstellen. Zeker is dat
er met1 “man'minder gespeeld zal
worden,omdat de speedsoccerhal
wat kleiner is.

Kruisjas- en Klaverjas Marathon en
nu ook Poker: Vanwege het enorme
succes in de afgelopen jaren (c.a.
250 deelnemers) wordt er ook ditjaar
weereen kruisjasmarathon gehouden
in de lounge ende klaverjasmarathon
in de wintertuin
Beide marathons starten om 20.00
uur tot c.a. 02.00 uur.
Er worden 6 rondes gespeeld tegen
steeds een anderkoppel.Elk vol uur
start een nieuwe ronde,zodat men
tussen door de gelegenheid heeft
naar andere sport activiteiten te kijken
of wat te proeven van de gezellige
sportnacht sfeer in de kantine en voor

weer vele aantrekkelijke prij
zente winnen naast de geldhoofdprijs
van respectievelijk 100 en 50 Euro.
Met de groei van onze gemeente door
het samengaan van Groenlo en Lich-
tenvoorde verwachten we een nog
grotere deelname dan in voorgaande
jaren,door dat velen deze marathons
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als uitdaging zullen zien om dit eens
mee te maken.
Het inschrijfgeld bedraagt € 9 per
paar.

Poker:Nieuw is dit jaar weer het
Pokertoernooi dat evenals de an-
dere kaartsoorten om 20.00 uur start
en duurt tot c.a. 01.30 uur en zal
gespeeld worden in de bovenzaal
Gespeeld wordt hetzgn. “Texas
Holding”dat via de TV ook in onze
regio steeds populairder wordt
Gespeeld wordt met 10 personen aan
een tafel.Het inschrijfgeld bedraagt
€ 12,50 „waarvoor men 1000 fiches
krijgten als je deze op hebt!ig je eruit
Deelname is vanaf 18 jaar.Het prij.
zengeld komt van het inschrijfgeld
Omdat er maar 10 tafels geplaatst
kunnen worden is de maximale deel
name 100 personen.
Dus tijdige opgave verdient aanbe-
veling.

Darten:
Het darttoernooi vindt ookdit jaar
weer plaats.
Er wordt gepeeld op normale wed
strijdborden en voor degenen die
geen eigen pijlen hebben zijn er di-
verse reserve pijen aanwezig.
De spelsoort bedraagt 501,dubbel uit
Erwordt gespeeld meteen winnaars-
en verliezersronde.
Het toernooi start om 20.00 uur tot
€.3 01.30 uur.Gespeeld wordt in het
Sportcafé.Deelname Ís vanaf 16a



WAN WELKOOP.NL

Speciaalzaak in:
* tuinartikelen

* diervoeders en

gereedschappen
* werkkleding en

schoeisel
agrarische artikelen

7 verkeersschool
GUUS KOLKMAN

* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ aanhangwagenopleiding (E bij B}

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



Uw reistijd zo veilig en pretti
Personenvervoer Groepsver

zg architektenburoÀ a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

VOORAL Uw: SportschoenenSportkleding RN
Sportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

ZIEUWENT - Tel. 351257 - Fax 352457
Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings

Yonex - Lotto - Dunlop
5

Hummel - Masita - Viking f[a
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ZK)
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jaar.
Erzijn weer aantrekkelijke prijzen te winnen Het inschrijfgeld
bedraagt € 7,00
Opgave kan ook nog tijdens de spornacht tot c.a. 20.00 uur.

X-treme Bowling opnieuw bij de Sourcy Sportnacht
Voorde derde maal kunnen dit jaar ook de Bowiingliefhebbers
mee doen aan de Souroy Sportnacht middels een bowling
Competitie.
Erwordt gespeeld in teams van 5 personen, samengesteld uit
buurt-bedrijfs- familie- of vriendenteams.
Deze competitie start om 20.00 uren duurt tot c.a. 01.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per team
Er zijn prachtige prijzen te verdienen ‚terwijl deze nog aange-
past gaat worden afhankelijk van de deelname.

Publiek en sfeer:
Mede dankzij het talrijke publiek dat jaarlijks de gezellige
sfeer van deze sportnacht wenst te proeven,belooft het weer
een geweldig sportspektakel te worden met zeker nog meer
deelnemers dan de afgelopen jaren en ooksteeds meer
deelnemers uit de regio
Kortom een geweldige sportnacht die doorzal gaan tot in de
late uurtjes.

Jeugdvoetbal toernooien
Zoals reeds gemeld zijn die verhuisd naar de middag en ookzij
zijn gesplitst in een zaalvoetbaltoernooi voorde B en C jeugd
en een Speedsoccertoemnooi voor de D enE jeugd.

Opgave en Informatie:Voor opgave voor alle onderdelen
kan men terecht bijinfo@sourcycenter.nl of tel 352222 of
B.ten Bras tel. 351257 en voor darten en poker ook bij
bj.goossens@chello.nl

Voor meer informatie Sourcy Center Zieuwent tel. 352222
of B.ten Brastel. 351257.
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Kerstziek
Je kunt als columnist maar éénkeer
perjaar een kerstcolumn maken. Het
hoeft niet, maar hetidee dat het maar
één keer per jaar kan, heeft iets dwin-
gend. Maar waar moetzo'n column
dan over gaan? Kerstmisis zo vredig
en gezellig!
We zouden natuurlijk fraai meta-
forisch kunnen schrijven over een
heldere ster aan de hemel of in
hoeverre Kerstmis nog een christelijk
feest is. Maar dat willen jullie lezers
niet! Kerstmis is immers iets moois
en romantisch. Kerstmis is Frans
Bauer, met zijn ‘gepoliepte' strotje
tussen de vioolsnaren van André
Riool. Kerstmis is je kinderen voorle-
zen over hoe de herdertjesbij nachte
lagen. Kerstmis is de tijd waarin je
je schoonmoeder verdraagt en die
lul van een buurman van je op een
vergevingsgezinde kerstborrel trak-
teert, na datomzagen van je dierbare
perenboom, omdat je de hele zomer
lang je afgekloven spareribs over zijn
heg mieterde! Helaas, daar kunnen
we ook niet over schrijven, aangezien
het onderwerp ‘schoonmoeders’ uit-
gemolken is en er inmiddels te veel
Frans Bauer fans zijn.
Dan maar iets moreels verantwoord,
en dan komen we al snel uit bij het
kerstgeweten.
Al hebben we dat geweten al lang
niet meer. Vroegh onderbrak je je
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traditionele kerstwip nog wel eens als
de slaapkamertv
oorlogsbeeiden vertoonde of ging je
decembersalaris naar de Derde
Wereld om jezelf een goed gevoel te
geven. Maar we snappen nu inmid-
dels dat
gewetensgeknaag al net zo passé is
als het scheiden van huisvuil. Oorlog
stopt ook niet tijdens deze2 dagen,
zodat diegene in die oorlogsgebie-
den iets vredigs kunnen ervaren.
Hoogstens zijn er geen openlijke
gevechten om ons "een gevoel van”
te geven. Hetis Kerstmis en datis
een christenfeest en ‘zij zijn geen
christenen.
Jammer alleen dat wij, zoals zoveel
Nederlanders, niet erg christelijk zijn.
Zelfs niet gedurende die twee dagen.
Kerstmis is het uitdragen van een
mooie Boodschap, maar de enige
boodschap die wij er uitwetente per-
Sen is voor de rioleringsbuis bestemd
nadat wij op 3e Kerstdag (de dag van
het feest van de Kerstkliekjes) het
Heilige Laxatief weer hebben moeten
ontvangen.
We wisten niet waarwe over moesten
schrijven, maar het is een leuk en
gezellige column geworden, al zeg-
gen wij het zelf. Leuk en gezellig dat
moet Kerstmis zijn en dat wensen wij
iedereen toe.

Mario & Pieter



“HEBT U NAAST
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?"

De Hypotheekshop,
vid, Meer de Walcherenstraat 2 7131 EN lichtenvoorde

Tek (0544) 37 7113 e vaarbypotheeshop nl

ENSAID MODEVAKSCHOOIL

— patroontekenen’
opleiding vantmodinette t/m lerares

NER ONNIEIENS
ide Haardal
ZiG6 1 ZIEUWENT
Tel 0524551766




