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Waar een klein dorp grootin zou moetenzijn.
Tijdens een verjaardag ontstaat er
een discussie over desituatie rond
de kerk. De perikelen rondom het
pastores-team enhet parochiebe-
stuur met al haar vrijwilligers. Zonder
er inhoudelijk veel van te weten, heb
ik de indruk dat de betrokkenen uit
Zieuwent er alles uit halen wat erin
ziten dat ze zich zo voorzichtig mo-
gelijk hebben opgesteld en bewogen.

Ten 204

Ondanks deze voorzichtigheid glipt
er toch van alles doorde vingers,
met als eindconclusie dat er aan alle
kanten enkel verliezers zijn. Zowel
als insider als buitenstaander denk
je dan vaak: ‘Hoe kan dítnou gebeu
ren?’ ‘Kan dit niet anders?’ ‘Als je
toch logisch nadenkt. En dan denk
je; hoe moet je nu nog handelen wil

het voor elkaar komen vanuit een
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win-win-situatie?
Hetzelfde lijkt te ontstaan, nogmaals
als leek, rondom de nieuw te bouwen
Waereise. Als de gemeente de nood-
zaak inziet van de nieuwbouw, dan
hoeven ze toch alleen nog maar ja'te
zeggen enhet gebouw gaat er komen
zonderdat zeer veel aan hoeven te
doen ofbijte dragen.
Misschien zit ‘m daar wel de crux.
Daar waar onze krachtzit hebben we
ook onzevalkuil. Zieuwent is een dorp
dat met weinig hulp van buitenaf ont-
zettend veel voor elkaar kan krijgen.
Zo kregen we een nieuwe sporthal,
heeft de voetbalvereniging een nieu-
we kantine ensstaat de nieuwe Wae-
reisë alöngeduidig te wachten achter
een.boerderij totwe mogen plaatsen
van de gemeente. Deze voortva-
rendheid werkt af en toe tegen ons.
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Mensen kunnen het niet goed zien en
eisen een zekere nederigheid. Zeker
mensen die een formele rol vervullen,
zoals ambtenaren, architecten bij een
welstandcommissie of zelfs (of juist)
burgemeesters en bisschoppen. Je
moet mensen hun rol niet afnemen.
(Je zegt bijvoorbeeld ook niet tegen
Vosters watje hebt, dat laat je wel
aan hem over.)
Af en toe laten zien dat we andere
mensen en instanties nodig hebben,
of op zijn minst spelendat dit zo is, zal
ons helpen in onze kracht te komen
en te blijven. Dus af en toe eens wat
officiële mensen in een vroeg stadium
raadplegen en om hulp vragen gaat
van dit dorp waarschijnlijk een nog
beter dorp maken.
Of dit ook binnen de dorpsgrenzen
gaat werken, durf ik niet meteen
te zeggen. Misschien kunnen de
organisatoren van ‘Zieuwent Live”
de feestcommissie nog bewerken,
zodat dit spek{akel voor de kermis
op de ag Dusstel je nederig
op dan kan hóélZieuwent zaterdag's
gewoon Kermis wieren.
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Op de zaterdagavond met de a.s.
Kermis (9 juni 2007) vindt het mu-
ziekspektakel “Zieuwent Live” plaats
in de feesttent. Zieuwentse muzi-
kanten gaan muziek makenvoor de
Zieuwentse bevolking door nummers
te spelen van bands en artiesten,
die door u zijn gekozen. In &ën van
de vorige PIOT's heeft u uitgebreid
kunnen lezen over de opzet en in-
vulling van deze kermisavond. De
voorbereidingen zijn in volle gang en

meer dan 50 plaatselijke musici zijn
al maanden druk aan het oefenen om
een dikke veertig nummers onder de
knie te krijgen. Voor de PIOT aan-
leiding om eens een kijkje te nemen
op één van de vele gezamenlijke
oefenavonden.

Hetis vrijdagavond 19 januari en
als ik om 19.45 uur arriveer bij hun
vaste oefenruimte (een omgebouwde
schuur verscholen in het “Ruurlose
Broek” en ingericht als permanente
studio voor de band “Hard en Ciel")
komt de muziek mij al tegemoet
Binnen is hetin de beperkte ruimte
een drukte van belang. Een 6tal
muzikanten repeteren een nummer
terwijl circa 1 niet-spelende aanwe-
zigen aandachtig luisteren en kritisch
toekijken. Een tafel staat vol met kof-

fiebekertjes en beschuit met muisjes.
De bassist Joris Beerten (ik was in
de veronderstelling de enig aanwe-
zige die ooït (met de band P.U.R.)
op het hoofdpodium van PaasPop
heeft gestaan) is onlangs vader ge-
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worden. Later wordt ik er fijntjes op
gewezendat ookJos Doppen en Tom
Holkenborg het genoegen hebben
‘mogen ervaren om op PaasPop te
spelen. Sterker nog, er hebben zelfs
2 verschillende “Tom Holkenborgen”
opgetreden.

In de voorbereidingen zijn de te
spelen nummers uitgezocht en is
‘bepaald wie wanneer welk instrument
‘bespeeld en/of de zang voor
zijn rekening neemt. Thuis
wordt dooriedereen afzon-
derlijk geoefend en deze
oefenavonden zijn dan ook
met name bedoeld om van
de afzonderlijke partijen
‘één goed klinkend en op
elkaar ingespeeld geheel
te maken. Vanavond wor-
den een tiental van te
voren bekendgemaakte
nummers gerepeteerd
Dit betekentdat niet alle
deelnemers aan het evenement elke
oefenavond aanwezig hoevente zijn.
Alleen degene die een rol hebben
de vanavond te oefenen nummers
zijn nodig.

Thuis alleen oefenen is één, samen
een nummer goed laten klinken blijkt
in de praktijk niet altijd even gemak
kelijk en is een hee! ander verhaal.
Regelmatig wordt een nummer on-
derbroken voor uitleg of aanwijzingen.
Het is met name de ervaren muziek-

—____
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rot Bennie Holkenborg die ingrijpt.
Hij hoort fouten die ik niet hoor. Een
gitaar moet worden gestemd, een
toonhoogte van een zangstem moet
anders, het tempo moet omhoog of
juist omlaag, de bas moet strakker of
het geluid van de instrumenten moet
zachter. Een keyboardparlij wordt
op een gegeven moment terplekke
toegevoegd om een nummer “voller”
te laten klinken en zelfs, wanneer

een intro een aantal malen helemaal
de mist in gaat, dient iedereen eerst
maar eens effente luisteren naar de
originele CD-versie van het te spelen
‘nummer. De aanwijzingen helpen. Elk
nummer wordt 2 of 3 keer gespeeld
en het verschil is duidelijk te horen.

De élub bestaatuit muzikanten van
alle leeftijden en kwaïiteiten. In een
bepaald nummer speelt bijvoorbeeld
vader en zoon. Zoonlief van 16 jaar
kent zijn gitaarpartij door en door



en speelt achteloos de benodigde akkoorden en noten. Hij heeft alleen
maar oog en oor voor zijn vaderdie letterlijk en figuurlijk staat te zweten.
Meteen bezorgde blik en dríftig aanwijzigen gevend helpt de jongen zijn
ouder. Samen halen ze de finish, maar vraag niet hoe. Door vader moet
thuis nog flink geoefend worden. Regelmatig gaat het trouwens ook an-
dersom. De ervaren oudere muzikant geeft de nog volop lerende jongere
praktische aanwijzingen en tips. Hetis dan de jongere die glimlachend
verder speelt

Voor meerdere aanwezigen blijkt de gemêleerde samenstelling van deze
muzikantenclub en de gezamenlijke voorbereidingenop het “Zieuwent
Live gebeuren” een ve of haar leven. Er worden inten-

sieve contacten gelegd en men
leert plaatselijke mede-inwoners
kennen, waarmee men normaliter
geen omgang zou hebben. De
gemeenschappelijke liefde voor
muziek brengt hen totelkaar. Hoe
de uiteindelijke uitvoering straks
met de kermis ook verloopt, voor
hen kan het al niet meer stuk.

Nietelk nummer komt overigens deze avond al volledig tot zijn recht. Een
blazerssectie (bestaande uit leden van de Harmonie) en het jongerenkoor
verlenen straks hun medewerking. Ze worden op dit moment soms node
gemist, maar ik krijg de verzekering dat het allemaal goed komt. Andere
nummers kunnen de toetsder kritiek nu reeds doorstaan en zijn naar

smaak af en toe zelfs mooier dande originele uitvoering.

Welke nummers ik gehoord heb, laat ik evenin het midden en mag een
verrassing worden op de kermisavond zelf. Het zijn wel aanstekelijke
nummers, voor elk wat wils en regelmatig met een hoog feest- en mee-
zinggehalte. Dat meezingen wordt zelfs spontaan geoefend. Op aan-
geven van de zanger, die doetalsof hij een menigte van duizend man
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opzweept, verandert het oefenhok op
een bepaald moment in een samen
zingend gezelschap. De grenzen tus-
sen “Wishful Thinking”en realiteit zi

niet altijd helder.

De stemming in de oefenruimte
stijgt overigens met het kwartier. De
koffiebekertjes van het begin zijn al
lang opgeruimd. De jongere talenten
drinken cola, maarde rijk gevulde
professionele Grolsch-koelkast met
halve liters wordt door de meeste
aanwezigen freguent aangesproken.
Alleen de zangeressen houden het
bij Spa-blauw. De temperatuur stijgt
terwijl de beperkte ruimte zich vult
met sigarettenrook. De ramen gaan
open en muziek is hoorbaar in de
“Middle of Nowhere”. Om ook mijn
oren te ontlasten (aan decibels geen
gebrek)ga ik even naar buiten. In het
verder doodstille, vredig slapende en
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pikdonkere buitengebied van Zieu-
went hoor je op volle sterkte mooie
popmuziek. Hetis geen Kerstavond,
maar op de één of ander manier moet
ik daar wel aan denken.

Wat uiteindelijk van dit
bezoek bijblijft, is het
enthousiasme waar-
mee iedereen speelt
en geniet. Het plezier
straalt van eenieders
gezicht wanneer weer
een nummer tot te-

vredenheid wordt uitgespeeld. De
niet-spelende aanwezigen applaudis-
seren zelfs na afloop van elk nummer
‚en men moedigt elkaar aan om het
beste uit zichzelf en eenander te
halen. Alleen muziek maken is leuk,
‘maar samen spelenis blijkbaar nog
veel fijner. Wanneer de te oefenen
nummers zijn afgewerkt en Bennie
Holkenborg stelt dat deze set staat
als eenhuis, pakt een aantal perso-
nen hun instrumenten en beginnen
ze aan een langdurige ‘jamsessie’.
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Al improviserend wordt gestoeid met
‚een bepaald thema en ontstaan inter-
actief originele gitaaren drumsolo's,
terwijl terplekke nieuwe teksten wor-
‘den bedacht. De manier om muziek

maken te leren. Met muziek kun je
Iets zeggen, watniette zeggen valt.

Volgens een omstander kan zo'n
sessie wel een uur of langer duren
en voor mij tijd om naarhuis te gaan.
Onderweg fietsen2 personen door
de nacht. Een volwassenedie zijn
buurjongen naarhuis brengt. Beide
meteen grote gitaar achter op de rug.

; Met hart en ziel hebben ze geoefend
‚en samen gespeeld. Voor hun eigen
plezier, maar ook om “Zieuwent Live”
te laten doen slagen. Ik heb eralle
vertrouwen in dat dat gaat Iukken en
vind het opnieuw een gemis dat ik zelf
geen muziekinstrument bespeel
Huub Wopereis
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Kinderpiot Schaken

We interviewen dit keer Cor Wopereis,
hij zit op schaken. Ze gaan eerst schaak puzzelen op een
magnetisch schaak bord. Daarna moetenzezelf gaan puzze
en daar kunnen ze punten mee verdienen. Je kunt diploma's
halen er zijn drie verschillende de eersteis loper de tweede
torenen de laatste is koning. Cor kan de toren halen.

Vragen:

1.Hoe heet je?
Cor Wopereis.

2. Waarom ben je op schaken gegaan?
Ik vond het erg leuk op vakantie, toen wou ik op een
ub.

3.Bij welke vereniging schaak je?
De Rokade.

PIOT December 2006



Dames & Herenkapsalon
0544-352391 ‘Zieuwent

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

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

OAD) H. BEERTENen Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Ê.E.G: ZieuwentSSS ONTNSEN Telefoon 0544 - 351205

TD omhef,, Garage
ABoane. Kolkman VOF

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

%í Sierbestrating

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

Airco Service

Dorpstraat 302

7136 LL Zieuwent
Zieuwentseweg 44
7186 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Fax:
0544352557



20cm langer de vorige versie. En door zijn hoge |zit heeft u een optimale zicht ophet wegdek
Komnaar onze Showroom en bekijk hem, of nog
beter maak een afspraak voor een proefrit,

Ks | OO PEJ JIJE== IJOORHUIS
DAATsu WAUTOBEDRIJEF
Dorpstraat 103
7136 Zieuwent
Tel (0542) 551 210
Fax (0544) 351 794
Wer auto voorhwis.nl

De nieuwe TERIOS is maar liefst 15 cm breder en
&



4.Zit je in een speciale selectie?
In de Junioren.

5.Heb je verschillende fases?
Nee.

6.Wat is schaken eigenlijk?
Een denksport.

7.Hoe lang bestaat schaken al?
Het komt uit de 15de eeuw.

8. Waar komt het vandaan?
Van de Arabieren.

9.Hebje wel eens een prijs gewonnen?
Nee maar ik sta nu op de vierde plek.

10. Hoeveel punten kun je krijgen?
Als je een wedstrijd wint gewoon1 punt.

11. Wat heb je allemaal nodig en waarvoor?
Een bord met schaakstukken en een tegenstander om
een potje te schaken.

12. Hoeveel vakjes zitten er op een schaakbord?
64 vakjes want het is 8x8.

13.Waar heb je schaken en hoe laat?
In het Zwaantje op donderdag om kwart voor7.

14,Moetje voor schaken slim zijn?
Je moet je wel goed kunnen concentreren.

15. Hoeveel schaakstukken heb je
in een potje nodig?

32 stukken want 2632is 32.

Bedanktvoor hetinterview en alle
medewerking groetjes Nikie Stor-
telder en Mieke Lageschaar.

LSI

KINDERPIOT
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Up Jacht

prrrrr

geluidjes

Het is twee dagen voor kerst als ik

mijn oude kleren uitde kasthaal. Het
is guur weer buiten, dus pakik mij
goed in. Nog even een stel laarzen
in de schuur zoeken en dan ben ik
er klaar voor.
Ikfiets samen met mijn vaderen buur-
manJan naar ‘huize Wieland'waar ze
me rond 13:00 uur verwachten. De
eerste mensen zijn al aanwezig en
de rest volgt snel. Vandaag ga ik op
pad met vier jager: Herman Wieland,
Johan Nobbenhuis, Rudi Wopereis
‚en Bennie Holkenborg en een aantal
drijvers.
Eerst wordt er een bespreking ge-
houden over de locatie waar we deze
middag gaan jagen. Ze kierzen voor
‘de kwekerij hier achter’(tussen de
boompjes bij boom-en rozenkweke-
rij Rots). Ook wordt er afgesproken
dat er maar één haas per geweer
geschoten mag worden.
Het is zover, iedereen maakt zich
klaar en we kunnen vertrekken. Via
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de Kleuterstraaten het Rolderspad
gaan we naar de achterkant van
de kwekerij. Ondertussen wordt er
over van alles gekletst, zoals over
de dieren die pas nogzijn gezien.
Johan: ‘Be’ Stieneman opne plas zit
ne fazanthane, moar den moaj doar
mooi loaten lopen. Dan hew volgend
joar ok weer wat.”
De jagers verspreiden zich over het
eerste stuk land. Ze gaan op de
hoeken staan zoadat ze het beste
overzicht hebben en beter kunnen
schieten als er een dier loskomt. De
drijvers verspreiden zich op een rij
tussen de bomen.Ik mag ook mee-
doen en ga maar veilig tussen de
mannen staan. Dan lopen we men z'n
allen tussen de bomenrijen door naar
deandere kant. De meeste drijvers
hebben een stok bij zich waarmee
ze over de grond gaan. Ook komen
van alle kanten een soort prrrrrrr-
geluidjes. Na uitleg begrijp ik dat het
de bedoeling is datde dieren hiervan
schrikken en op de vlucht slaan. Op
deze manier lopen wehet stuk land af
en gaannaar het volgende deel
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SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

orsansaTie GowTACTPERSOON ADRES osTcoge (woonaaars TELEFOON]
gacninomerenging tengas Oo Haa 34 7136 MK Ziemer 381738]
sijamwor tkeveder A Gierik Vondolsreatts  TISIXV Untenwooe  374895|

sigs Zieuwent (BCZ) Frtsvd. ven Carilstraatie 7136 MB Zieuwent
[euurmer Avuloseeg HeduigHeutrek  RuurosonegT4A 7126 MC Zieuwent
[eure Sprenkesserook C Hummoknk Schoopenmegis  7IGKH Zieuwent
[euurer Hoenderboom Veronie Gebbinck orpsstraat 8 TIGELK Zieuwent
[puur Kever ob Aagten Alolemanretse  7IS6MS Zieuwent 352383)
[pwunyer. zegene P.KiinGoldenik  Bocoaarsk7  TIGEJA Zieuwent 0573491390]
[orartas Pastorie Dorpsstraat41 7136LG Zeuwen 351232
loames gym RSpoischeor  Kertaat2e  TIGELP Zeuwen 352124
enso 1.10 Roter Hetereg a T136KS  Zowent 352258
Feestcomisie H Eero Somnorsterik2D  TIJGKW Zieuwent 352269
Foo meue 4 Stondleer Oude Aatensoneg 27 7131ZC Liertenwoode 372714]

[xv FHaberssoteer Depsraataa TIGELK Zeent 351816
|Gozoncheieseeetram GER Veen  Dopstraatg7 7136 Zieuwent 351586

|Gyemetun games 8 Roontorst Ziouwensenegss 7I6LC Zieuwent 351592
|Mandbawer Pacers Pera or Bost Lnenmover2 714188 Groene
|Mamonie Zieuwent Angelageoen RuuosenegiS  7I36MC Zieuwent
[long Nederand (Gide) Merijn Hut DeWaaesoie  713GLT Zieuwent
longerenkoorzieuent  AstidWoperes Do Waarese7 7IG6LT Ziemer

Ikso. 0. Hare Gronswog 4 TISGKN Zieuwent
karateeue uy cn Gus Rijnders Larsestaat 1 7182CS Lienvoorde  374928|
ktotschiener Do Hemmes S. Paponworg Wagencik 71364  Zeuwent 351882
ro. S.lageschaar  Schaarweg2a 7134PK Vragender 0543520129
Lousgroep PeraBouehuis Seuzenes 17 TOUW Waterwijk 0543523951
|Lourdeswer eg v) Mew. Woperols  Zegenik TIGEKR Zeo 351374
JB (ld Zes Mar)  EmaKamebeok Verdelngewegs 726368 Marenvede 95235
Nea Lover& Dammsticntng Mer Rouwhorst Do Hare & 7I36MG Zieuwent 351958|
|ouseraaggasisscheel 5 Jansen -tentHave Grenswog 4 TIGEKN Ziemwert 352389
|oueneidxuncige ver "Zuwenr Mu L MTR Beeren Malenpoorstaat21A 7041 BES Heerenberg 0312-667011
[arochiepoetuurZeuwert Pastore Dorpsstraat 1 713616 Zieuwent 351292

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



:UWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES eci 2007) ]

[onsansaTE CONTACTPERSOON ADRES PosrcoDe \moonears TELEFOON]
[eoutorspeetzaar MvanOszien Zogendik 30 TIG6KN Zieuwent 352427|
ror Huub Wopereis Harrevecseweg3)  TIGELW Zieuwent 351964
[Ponyei "Do Shaneruter Meer Grctrs Scuinkuegs 7IGSKI Harovos 351510
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

Eedj isEN N74 tijdens de rust of na de wedstrijd
gE bent u van harte welkom in def p g kantine van
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q (| 9 28 juni 1945

Ï PNEUMATISCHE TRANSPORT INSTALLATIES

Albert Schweitersaat 29

Compressoren voorde bulktransport
7131 PG LICHTENVOORDE
omai: nfo@rei.nt



Plotseling schiet er een haas weg,
maar een jager waste druk met klet-
sen. Deze haas heeft geluk gehad
Ik moet komen kijken naar de plek
waarde haas verscholenzat (een
leger). Zo gaan we weer verder. Er
wordt mij uitgelegd dat er wel veel
konijntjes zijn geweest. Dit kun je zien
aan de afgeknabbeld boomstam-
metjes. Maar zelijken wel spoorlos

jn verdwenen.
Op het volgende stuk land mocht er
niet geschoten worden, want hier zat
dhr Schepper zijn buxusheggetjes te
snoeien. Ook de buurkinderen volgen
ons nauwkeurig. Ze willen dan ook
graag weten of wij wel een vergun
ning hebben, maar op de vraag of ze
weten wat dat is beginnen ze hardte
lachen. Zo gaan we de hele kwekerij
af, maar zien niets. Ik hoor de mensen
afen toe zeggen dathet raar is datwe
nog maar zo weinig hazen/konijnen
hebben gezien, maar dat er wel veel
sporen zijn. Ze zullen zich wel schuil
houden in de weilanden. Dit wordt
dan ook onze volgende missie.
Plotseling roept Jan me. Ik moet
snel komen met mijn fototoestel.
Hij ziet een haas liggen. Natuurlijk
zie ik hem nergens liggen, maar na
even goed zoeken zag ik hem ook,
verstopt tussen het gras. Ik wilde dit
snel vastleggen op de foto, maarde
‘haas ging ervandoor. De jagers lieten
deze haas ook lopen. We gingen

weer verder door de weilanden, maar
er werd niets geschoten.

Dit had niemand nog meegemaakt,
zelfs Johan nog niet in zijn 36 jaar
als jager. Dat er op een middag maar
zes hazen zijn gezien en er geen
éénis geschoten. Misschien lag het
dan toch aan dat vrouwelijke gezel-
schap. 27?

Ineens klinkt erachter mij een schot
en ik schrik me rot. “Nou weetje ook
hoe een geweer klinkt’ zegt Rudi
lachend. Hebben we toch nog ge-
schoten (alleen was het danwel in
de beek) en ik met mijn fototoestel.
Met z'n allen vertrekken we richting
het dorp. Bij Herman Wieland krijgen
we koffie met Iekkere bolletjes. Al
snel komen de halve liters en jäger-
meister te voorschijn. Er wordt nog
wat nagekletst over de jacht. Het
blijft iedereen verbazen dat er totaal
niets is geschoten. Het wordt steeds
gezelligerin de keuken. Rond 19:00
uur vind ik het mooi geweest. Mijn
benen zijn moe, wantwe hebben toch
nog heel wat kilometertjes afgelegd.
Zo fiets ik samen met mijn vader weer
naar huis.

ienke
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Een beetje

gebeuren

Eens in de zoveel tijd duikt erin de
Nederlandse taal iets op, dat door
iedereen wordt opgepikt, en ook
gebruikt, tot vervelends aan toe. Zo
introduceerde Leo Beenhakker ooît
‘het gebeuren’. Hij had het in eerste
instantie over het groepsgebeuren,
maar al snel werd doorjan en alleman
te pas ente onpas overal ‘gebeuren’
achter gezet. Het voetbalgebeuren,
het kookgebeuren, het fietsgebeuren,
het dorpsgebeuren.Je kon het zo gek
niet verzinnen, ofhet gebeuren! werd
er achter geplakt. Gelukkig verdwijnt
zo'n fenomeen meestal na verloop
Vantijd,het zijn zeldenblijvertjes.
Hedentendage is er ook weer zoiets
opgedoken. Misschien hebt U hetnog
niet gemerkt, maar ik weet zeker dat
ook U het gebruikt. Je hoort het in elk
praatprogramma, en ook op straatduikt het fenomeen steeds vaker
op. Geheel volgens het Nederlands
poldermodel, gebruikt iedereen opdit moment om de andere regel ‘een
beetje’. Om te voorkomen dat cen
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steling alte pontificaal overkomt, en
zoals bedreigend zou kunnen worden ervaren, plakt men ‘een beetje’
er tussen. 'Die kinderen zijn nu toch
wel een beetje onhandelbaar gewor-den.’ ‘Heren, detrainingen zullen
cen beetje fanatieker moeten.’ ‘Die
fout in de krant, daarzal de redactie
toch wel een beetje ziek van zijn’.
‘Die Feyenoord supporters zijn nu
toch wel eenbeetje te ver gegaan.”
Slechts vier voorbeelden van gebruik
van ‘een beetje’. Is er dan niemand
die nog gewoon voor zijn mening
uit komt, en zegt waar het op staat,
zonder bang te zijn dat een ander
het er misschien niet mee eens zal
zijn? Waarom moet alles worden
afgezwakt door toevoeging van ‘een
beetje’. Nederlanders, kom op, rechtde rug, en sta achter je mening.
‘Die kinderen groeien op voor galgen rad!’ ‘Heren, kom op, de beuk er
in! 'De redactie is goed ziek van die
fout! ‘Die Feyenoord supporters zijn
nu helemaal van God los!" Duidelijk,
Techt door zee, geen ingebouwde
escape. Ik word langzamerhand een
beetje moe van ‘een beetje’.
Dit stukje is een beetje doorJohnny
geschreven.
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Meerde Walcherenstraat 1

Tel. 0544-371207

pa
maakt

't
je

gemakkelijk

wwwdrukkerij westerlaan.nl
info@drukkerij-westerlaan.nl

TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Huub Hummelink OeUw technische service Spieker
op het gebied van:Pp S HOVENIERS

ONTWERP
ONDERHOUD
KWEKERIJ
VIJVERS* verwarming BESTRATING* installatiewerkzaamheden

* aanpassing voor
* periodiek onderhoud

Ruurloseweg 12

Ee 7136 MD ZieuwentGen 1 (0544) 482984
SBL F (0544) 48 28 24Teee (06) 29316231



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

= Wijverzorgen af wwloon- en grondwerkzaamheden, bestrafing en soopwek
+ Gespecialiseerd op hef gebied van euwerzorgingsoxen,

gereedschappen en veescheemachines.
« Sijpenvan messen terwijl u wacht
< Officieel dealer MF en Zetor actoren.

Tlfoon Harerld 0528-372415
Zeawert 0544 351528BVs sneeVa Tra organ

De eerste lichtweerspiegelende verzorging voor gekleurd haar
Voorhet haar geldt het zelfde als voor de huid: licht is dé bron van een
stralende schoonheid Hoe regelmatiger en gladder het haar of de
huidoppervlak ís, des te beter het licht wordt weerspiegeld en een stralende
schoonheid naar voren komt Réflection van Kérastase gebruikt dt licht voor
‚een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor con onmiddelijke en duurzame glans
Voor fo wawKapeaionhe zelom voe wen Herd zeten

wongeAn >
TELE 04410

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
EN tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeëna tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

tuinideeön tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 28februari!

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

13 Juni Klein kamp Jong Nederland
21-25 Juli Groot kamp Jong NederlandZa.
Za 17 mrt-Zo. 18 mrt

20.00 uur
Harmonie
Voorjaarsconcert in het
Parochiehuis

Vr.6apr.Stg.PaasPop Uitvoering van de JOHANNES
PASSION in de Werentriduskerk
door 0.a. het koor “Ex Arte” ui
Enschede o.l.v. Emile Engel, het
orkest“Il Concerto Barocco” en
zes solisten.

Za. 7-8 apr. 20.00 uur
Stg. PaasPop
PaasPop Zieuwent

Zo8apr. 20.00 uur Stichting Paasvuur
PAASVUUR :

Lokatie : aan de Zegendijk achter
het Sourcy Center.

Ma. 9 apr. 12.00 uur Stg. PaasPop
PaasPop Zieuwent

Een uitgebreid overzicht van “al evenementen en actitan Kun je inden op:

var zieuwent info
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Eugène Rouwhorst
Eugène Rouwhorst, 44 jaar, vader van 3 dochtors,Jelke,Carlin en Iris en getrouwd met Francis. Eugène ís agrariërvan beroep en daarnaast sinds kort voorzitter van ons.dames- en herenkoor.

Ookis hij nauw betrokken bij “Zieuwent-Liver, hot
popevenement dat op zaterdag 9 juni as. zal worden
gehouden. Tijdens dit evenement zullen verschillende
Zieuwentse muzikanten circa 40 nummers vertolken vanzeer uiteenlopende artiesten. De keuze van de nummersis aan ul

Tot 7 februari a.5. kunt u op desite www zieuwentive.nl
uw favoriete nummer doormailen. Wellicht za! Eugène uwgekozen nummer zingen tijdens Zieuwent-Live. Stemmendus!

Meest favoriete sport: Voetbal. Ik ben zelf 23 jaar lid geweest van
RKZVC.

Minst favoriete sport: Vechtsporten en dan met name boksen. Judo
heeft bijvoorbeeld nog een technischekant.

Mooiste sportherinnering: Nederland-Brazilië, 1974, 2-0. We hebben de
wedstrijd toen bij opa Donderwinkel kunnen
kijken, want die had, als één van weinigen
toen, een kleurentelevisie.

Lekkerste eten: Eris eigenlijk maar weinig wat ik niet lust
Schnitzel met patatis wel heel lekker!

Favoriete sportman/sportvrouw: Dan moet ik kiezen tussen Neeskens,
Bergkamp of Rijkaard. .Doe maar Bergkamp,
vanwege zijn prachtige techniek.
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KLUSSERVICE

Uw veelzijdige
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 Bra Jos en Tineke Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk

www.bevabro.nl T: 0544 - 35 23 46
info@bevabro.nl F: 0544 - 35 22 99

Tevens winkelverkoop



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF u|LICHTENVOORDE
De specialisten in projectmatige tegel
Naast het uitvoeren van tegefwerken verzorgen wij ook de [everingvan keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelarenen particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten.
U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen.
Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baan in eendynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van cen afspraak.(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 James Wattstaat6 Postbus 86Telefax: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: vw wesselsafwerking nl
E mailadres: info@wessol



Welk TV-programma moet er onmiddelijk van de buis:

De Gouden Kooi enalle programma's waar op
soortgelijke manier (geld)prijzen mee te winnen

zijn. Telselprogramma's mogen ook direct
verdwijnen!

Beste boek/schrijver Ik lees vooral vakliteratuur, zoals bijvoorbeeld
het Agrarisch Dagblad. Zomaar een boek lezen,
komt er eigenlijk nooitvan.

Mooiste film: “Once upona time in the West’, vanwege de
combinatie film en muziek!

Politieke kleur: ‘Doe maar rechts van het midden.

Beste Nederlandstalige lied! “Foto van Vroeger’ van Rob de Nij.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooît kreeg:

Daar wordt tot op dít moment nog over
nagedacht.

Grootste miskoop: Francis noemt de huidige computer. Eugène
9 weet van niets. Ik kom eigenlijk bijna nooit

in een winkel, dus dan heb je ook niet zo
gauw een miskoop. De trouwschoenen waren
bijna een miskoop. Bij het passen kon je
precies zien waar de tenen zaten en toen de
verkoopster zeidat mijn voeten eigenlijk niet zo
elegant waren, hebik de schoenen direct weer
uitgedaan

Omscholen tot: Zanger van een popgroep als U2 of the Eagles.
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Favoriete vervoermiddel: Bijrjder in de auto. Als boer wil je onderweg
altijd rondkijken naar wat andere boeren doen
enzo. Vandaar dat Francis altijd rijdt en ik

emaastzit.

Tent opzetten in: Liever niet met de tent...Als ik dan al op
vakantie ga, dan wil ik ookeen comfortabel
huisje, waar ik droog kan zitten. En dan graag in
Canada.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:

Datis al weer lang geleden. Controle voor
deel 3. Ik kon 'm natuurlijk niet vinden, want hij
zat op dat moment even niet direct achter het
raam. Bekeuring. Later bleek dat ‘ie toch in het
dashbordkastje zat.

Hekel aan mensen gie: Achter de rug van een ander over anderen
praten en het achter de ellebogen hebben.

Uit bed te halen voor: Live concert van The Eagles. Ik ben in 1997 in
de Kuip geweest bij hun concert en ik krijg nog
kippenvel als daaraan terugdenk.

Waar droom je over: Ik droom weinig. Dat we maar lang en gezond
mogen leven.

Wanneer was je voor het laatst bang:

Ik ben niet zo vaak bang. Gelukkig zijn er nog
maar weinig dingen gebeurt waarvoor ik echt
bang moet zin.

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

Je wordt ouder papa.

mber 2006



buik je te veel

Tegen de drie dochters zeg ik vaak als ze ruzie
‘hebben: “Jongens”.

Wie zou je nog willen ontmoeten? Don Hanley en Glenn Frey,de leadzangers
van de Eagles. Ook zijn zij tekstschrijvers en
componist.

Wat zou je geen tweede keer doen: Meedoen aan de profielschets (!) Want dan
moet je heel hard nadenken over jezelf.

Beschrijf jezetf in 5 woorden: A-romanties, open, humoristisch, sociale
muziekliefhebber.

Eugène, bedankt voor deze profielschets en voel succes en plezier met de
voorbereidingen op en uitvoering van het optreden tijdens Zieuwent-Live!
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Jeugd

C

kampioen

Deze meiden gingen voor heteerst
de competitie in.

Vorig jaar spelende ze nog circulatie
volleybal in een klein veld
Ik zal ze eerst alle 7 meiden voor-
stellen Evelien en Marloes Berten,
Kimberly Elschot, Melanie Gebbinck,
‘Chantal Hulshof, Anouk Hulzink, en
Inge Wolterink. Ze krijgen training van
Hedwig Bekkenutte. Ik had aangebo-
den als je niet kunt coachen danwil
ik wel doen als iktjd heb. Ik zal mij
ook maar voorstellen ik ben Ingrid
Hulshof de moeder van Chantal. Ik

ging als coach met hun meede eer.
ste wedstrijd, k herinner dat nog als
de dag van vandaag. Wij gingen om
1 uur weg bij Sourcy richting Ruurlo
maarer was ookeen truckerstocht
die dag dus wij moesten om rijden,
dan maar overde Schoppenweg rich-
ting Marienvelde maar daar kwamen
wij ze ook tegen dus wij moesten
stoppen tot ze voorbij waren. Dan
maar zwaaien naar alle kinderen of
mensen wie daar inzaten. Maar de
tijd begon wel aante dringen want je
moet optijd aanwezig zijn voor aan-
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kleden, inlopenenz Een kwartier voor
de wedstrijd parkeren wij de auto op
de parkeerplaats en gingen snel naar
binnen. Aankleden en inlopen want 2
uur begon de wedstrijd.
Want waren ze toch zenuwachtig,
werd er een punt gemaakt er kon
geen lachje vanaf en ik zei bouw
tocheen feestje met elkaar of juich
heel hard.
Het was voor hun dus ook erg wen-
nen alle dingen erom heen.
Ze wonnenuit eindelijk met 3-1 de
wedstrijd.De weken er naar wonnen
ze de wedstrijden met gemak ze ston-
den bovenaan.25 november moesten
ze tegen Smash die stonden tweede
met 2 punten verschil
De eerste twee setjes wonnen ze
met gemak. En nu de derde set die
verloren ze met 25-14. Ze dachtendie
pakken wij wel in vandaag maar zo
was dat niet. De vierde set verloren
ze ook dan maar de vijfde set
Die verloren ze net met 15-12, jam-
mer maar ze bleven bovenaan staan
maar met 1 punt verschil en nog 4
wedstrijden te gaan.Dus alle wed-
strijden winnen met4-0 anders halen
wij het niet.Ze wonnen de andere 3
wedstrijden met 4-0 weereenstapje
dichter bij het kampioenschap.
Op 16 december de laatste wedstrijd
in Almen, Hedwig heeft de ouders de
avond de voor opgebeld of hun ook
kwamen kijken want ze konden van-
daag kampioen worden. Wij zijn 'S
‘morgens optijd weg gegaan Hedwig



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

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

Limousinevervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

wwwzitaxnl  info@zitax.nl

zÍĲ
ht rigging « truckinge stages * events

Jacco van Wijngaarden tel. 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-51741675
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT

0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
ARTIN HEGEMAN VOF.

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 Kg.

Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
Schadetaxatie en “reparatie

Center
Dé ideale plek omte sporten, feesten of vergaderen

Sousey Center in Zieuwent is een multifunctioneel centrum voor recreatief en/of

sportief vertier. Zeer geschikt voor kleine en grote groepen.

Indoor-activiteiten
Xtreme bowing, darts, poolbijart,reuzesjoelbak, handboogschieten, Bruisende Olympische

Spelen, zeskamp,Tripple 5, Sourey's Schiet Spektakel Achterhoeks Spee
Sourc Bruisende Spetshowt, Sourey'S TAP feest, Sourcy 5 Pariy, creatieve vrorkshopz

Fun & Fitness, kinderfeestjes, squash, zaalsport (0. voleybal, voetbal badminton),
vergadermogelkheden en nieuw In Nederland on al 1° in Sourcy

Spoadsoceer (door 5-tegen-5 voetbal op kunstgras

Outdoormogelijkheden
Golfen, Frisboe Gof, quadrijden, uifkartochten, kanotochten per Canadese Kano,

wandel on fietstochten over de Zieuwentse Kerkenpaden, Jeu de Boule, Klootschieten,
‘Schrik e Fot Tocht en Kickbike step}. Ales ook in combinatie mt arrangementen.

Sourcy Center, Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel. (0544) 352222
www.sourcycenter.nl
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Staand van inks naar rechts Hedwig, Evolien, Inge, Molaie, Anouk, Ingrid
Zitond van inks naar rechts Kmperiy, Chantal, Marloes

ging vandaag ook mee. Daar aan ge-
komen Melanie erg misselijk, Anouk
had hoofdpijn en de rest hadden erg
koud allemaal zenuwen!!!
{Ik moet wel zeggen het was ookerg
koud daar. ) Ik zei kom op we gaan
inlopen daar word je wel warm van.
Het was tijd en de wedstrijd begon,
de eerste twee setjes wonnen ze
met gemak. Het derde setje ging wat
moeizamer even aande kant met ze
alleen sen beetje moed ingepraat en
daar spelen ze weer heen. Ze won-
nen de set met 25-16. De vierde set
ging weer van zelf deze wonnen met

gemak dusze waren KAMPIOEN.
Hedwig had gezorgd voor een roosje
metwat ekkers erop en van mij heb-
ben ze een chocolade medaille ge-
kregen. Ze waren allemaal erg blij

Voor mij was het op heteind ook erg
spannend!!! Ik heb met veel plezier

jullie gecoacht en vooral niet verge-
ten, veel gelachen, gek doen,veel
moed ingepraat, in een woord het
was gewoon super gezellig met jul-
lie. Julie zijn mijn TROTS. Bedankt
voor alles!
Bij deze wil ook de ouders bedanken
vooralles.

Groetjes van INGRID HULSHOF
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Normen noch waarden
Op tvlieten enkele voorname Neder-
landers zich hun gedachten ontvallen
over het nieuw te vormen kabinet
Kardinaal Simonis (onbetwist tact
cus en diplomaat, ahum) ziet grote
kansen voor het Christelijk sociaal
gedachtegoed. Best vreemd in een
land waar kerk enstaat gescheiden
zouden moeten zijn. Een politieke
partij met een uitgesproken voorkeur
voor 6én religie lijkt daarin niet zo
goed te passen. Midas Dekkers zei
zich in hetzelfde tv-programma te
verbazen over de religieuze pa
en hun ledenaantallen. “90% van de
Nederlanders weet nu wel dat daar:
boven niemand woont”, aldus delicht
cynische tv-bioloog. Wat voor een
fuif er achter het hemelgewelf wordt
gehouden kan natuurlijk niemand
precies zeggen. Ook al maakt een
space-paparazzo als de Hubble het

wel erg onaannemelijk dat de lieve
Heer achter de melkweg residentie
houdt. Een religieuze partij lijkt in
een maatschappij met maar 10%
toekomstige hemelbewonersniet
veel draagvlak te hebben. De wer-
kelijkheid is toch anders getuige de
verkiezingsuitslag en de formatiebe-
sprekingen. DeCis goed vertegen-
woordigd, de hogere macht krijgt flink
wat in de aardse papte brokkelen.
Vroeger ging dat met engelen, nuvia
de politiek.
JP de MP voerde de afgelopen ja-
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ren, weinig succesvol, zijn normen
‚en waarden campagne. Loverboys,
breezersletjes, getuf op straat, on-
sportiviteit op het sportveld en politici
meteen sprookjesduim; hetis erzeker
niet minder op geworden. Erlijkt dan
ook geen aanleiding deze campagne
voort te zetten. Misschien moest de
betuttelende vinger maar weereens
In de gereformeerde broekzak. Voor
Jeimage is een voorbeeld nemen aan
‘Balkie’ in ieder geval een slechtidee.
Australisch kapsel, hè!? Sydney!
JP wilde zelfs een Tv-programma om
normen en waarden te combineren
met amusement. Vrijdagavond; met
de hele hoeksteen van de samenle-
ving op de bank, hand in de paprika-
chips en genieten van ‘Normen On
ce’. “Een beetje fatsoen begintbijje-
zelf, ‘normenen waarden discussie”.
Mooie kreten, die op de Nederlandse
bevolking net zo'n averechts effect
lijken te hebbenals vermanende op-
merkingen van ouders aanhet adres
van hun puberende telgen.
Als kerk en politiek dan toch hand in
‘hand moeten gaan, dan is het wellicht
een idee om daarte beginnen een
voorbeeld te nemenaan deze mooie
woorden en mensen met fatsoen te
behandelen

‘Toon & Johan



“HEBT U NAAST
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”

x
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 Ym lerares
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2 MARIËTTE HUMMELINK
ie

de Haare 1a
Ees Ars 7136 MH ZIEUWENT

Tel. 0544-351766



Verbouwen of renoveren?

Bij Hoenderboom zijn uw bouwplannen in goede handen.
Een badkamerrenovatie, een nieuwekeuken, een dakkapel of een complete
uitbouw aan uw huis. Alle werkzaamheden uitgevoerd door vakmensen.
Onze kwaliteit is uw waarborg.
Bel voor informatie 0544 - 35 13 32.

www.hoenderboom.nl

aannemersbedrijf
HOENDERBOONM

Zieuwent
en mensen goed begrepen


