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Hetis alweer een tijdje geleden dat
op de jaarlijkse vrijwiigersavond
van RKZVC door onze plaatselijke
buutreder "Willy Petas” in zijn aldaar
gegeven optreden de centrale vraag
werd gesteld: "Wat is het geheim van
RKZVC?" Hij vroeg daarmee aan
alle aanwezigen om een antwoord
te geven op de vraag: "Hoe kan het
dat RKZVC, afkomstig uit een relatief
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HET GEHEIM VAN RKZVC ?

klein dorp met weinig inwoners, in
een competitie speelt met vaak te-
genstanders uit grotere plaatsen met
veel meer inwoners en leden?"

Als PR-bestuurslidvan RKZVC kreeg
ik de microfoon als eerste toegescho
ven, maar stond met mijn mond vol
tanden. Er schoten allerlei gedachten
door mijn hoofd, maar een sluitende
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verklaring kwam één-twee-drie niet
mij op. Ik dacht nog wel even datdie
vraag zeker ook betrekking zou kun-
nen hebben op handbalvereniging
Pacelli (want daarvoor geldt minstens
hetzelfde, zoniet evidenter), maardat
is natuurlijk geen antwoord.

Allerlei mogelijke oorzaken kun je
bedenken, maar is dat iets wezenlijks
voor RKZVC (of bijvoorbeeld Pacel-
Ti? Gelden die eventuele verklaringen
danniet voor de andere verenigingen
uit de andere plaatsen? Tijdens het
optreden werden meerdere moge-
lijkheden en‘oorzaken geopperd.
Een doortastend(jeugd)bestuur,
eerfigoede accommodatie, een
grote groep’fanatieke vrijwilligers,
eon terk samenhBrigheidsgevoel,
een (over)dosis chauvinisme, slimme
trainers en eenGöede sfeer. Allemaal
aspecten, hoe mooien belangrijk ze
‘ook zijn, die misschien (gedeeltelijk
of helemaal) nietalleen voor RKZVC

>gelden, maaiook van toepassing
zijn opelk Zichzelf respecterende
Vereniging, stichting of club, die zijn
Zakenop orde heeft en/of probeert
te krijgen

Het verschil tussen Zieuwentse
clubs en verenigingen uit andere
plaatsen zit hem misschien wel in
de genen. Met andere woorden, is
erfelijk bepaald. Eind jarenzeventig,
begin tachtig, speelde RKZVC in haar
geschiedenis op zijn hoogste niveau,
te weten 3e Klas KNVB. De lichting
1969 (jongens geboren in en om het
jaar 1959) voetbalden toentertijd de
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sterren van de hemel. Het is meer
dan toeval dat de kinderen van die
lichting nu in de B- en A-junioren la-
ten zien over meer dan gemiddelde
voetbalkwaliteiten te beschikken. Een
aantalis zelfs te goed voor RKZVC
en vertrekt naar betaalde clubs. Ik

weetniet hoe de ouders van de lich.
ting 1959 hebben gevoetbald, maar
het zou mij niets verbazen dat ook
zij begenadigde sportlieden waren.
Hetis een publiek geheim dat in de
eerste helft van de vorige eeuw de
inwoners van Zieuwent (mede door
de geïsoleerde ligging en behoud
van familiebezit) bij het trouwen (en
dus kinderen krijgen) het niet zo
nauw namen met de bloedlijnen. Een
onderzoek naarhet verband tussen
dit gegeven en de mogelijke invloed
op het ontstaan van bijvoorbeeld
bijzonder voetbaltalent lijkt mij een
interessante antropologische afstu-
deeropdracht.

Terugkomend op het begin van
verhaal, en uiteraard passendin de
opzet van de genoemde vrijwiligers-
avond, was dat de conclusie van het
optreden en het antwoord op de ge-
stelde vraag lag in hetfeit dat RKZVC
de beschikking heeft over een grote
groep fanatieke vrijwilligers. Of te
wel "een applaus voor jezelf” einde.
Natuurlijk
belangrijk. Elke vereniging, stichting
of club draait op deinzet en beleving
van hen. Zij zijn het fundament, de
basis en ookde uitwerking van alles.
Zonder al die mensen, die op de 6én
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WW De specialisten
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

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

Telefoon: 0544 371042 James Wattstraat& Postbus 86
Telof 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: waw wessolsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



of andere manier belangeloos hun bijdrage
leveren, kan geen vereniging bestaan en
zij moetenals waardevol bezit en menselijk
kapitaal gekoesterd worden.

Onlangs is Jan Lankveld overleden. Hij was
meer dan 25 jaar bestuurslid en wedstrijd-
secretaris van RKZVC. Hij leefde voor “zijn”
voetbalclub, was methart en ziel verbonden
aan de vereniging en heeft alles wat in zijn
vermogen lag gedaan voor "groen-wit"
Zijn betrokkenheid, passie, uitgesproken
mening, inzet en clubliefde mag als voor-
beeld dienen voor het vrijwilliger zijn en
elke vereniging is schatplichtig aan dit type
personen. Genieten van een club, de leden
en alles er om heenen tegelijkertijd energie
steken in, en werk verrichten voor diezelfde
club. Zelfs op zijn ziekbed voelde Jan zich
nauw betrokken bij het wel en wee van
RKZVC. Elke zondagmiddag (meestal net
voordat de verslaggever van “De Gelder-
lander" mij (als woordvoerder van RKZVC)
telefonisch interessante en vooral spraak-
‘makende uitspraken probeert te ontlokken}
belde Jan op met de vraag wat het eerste
(onze jongens") heeft gemaakt en hoe de
andere clubs uit de competitie hebben ge-

{ ï speeld. Voor zich had hij waarschijnlijk een
blaadje met daarop de te spelen wedstrijden
‚en de stand. Met trillende stem herhaalde
hij enkele malen de doormij gegeven ant-
woorden en uitslagen om ze vervolgens op
te schrijven. Bij verlies waren de gesprek-
ken bondig en kortaf. Bij winst en gunstige
resultaten kon, ondanksalle problemen, zijn

> week niet meer kapot. Je zag hem dan door
de telefoon glimlachen

Huub Wopereis.
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Trainersduo

Interview met Gerard Wolters en Wit
lem Spijkstra,
het trainersduo van RKZVC-1

Het is vrijdagavond, één van de twee
trainingsavonden van het eerste voet-

baleffal van Zieuwent. Na afloop van
de training hebben we een afspraak
metde heren Spijkstra en Wolters, de
twee trainers van RKZVC-1. Wewillen
hen vragen naar hun ervaringen met
het Zieuwentse voetbal, in de breed-
stezinvan het woord. We hebben ons
‘goed voorbereid en met een waslijst
aan vragen nemen we plaats aan
de bar. De spelers en trainers drup-
pelen de kantine binnen en er wordt
ons al snel duidelijk gemaakt dat die
vragenlijst volstrekt overbodig is. "Als
die twee eenmaal aan het woord zijn,
kom je er nauwelijks meer tussen. Ik
hoop dat je snel kunt schrijven.
We vouwenonze vragenlijst maar op
en gaan helemaal “open” het gesprek
aan.
pag.4 PIOTMaart 2007

Trainersduo

Wie zijn jullie?
lem Spijkstra, 53 jaar, woont

in Lichtenvoorde samen met Ria
Maathuis en heeft twee getrouwde
kinderen. Willem is al meer dan 35

jaar actief in de voetballerij. Toen
hij in Lichtenvoorde kwam wonen,
kwam hij via Longa uiteindelijk bij
RKZVC terecht. Naast het voetbal
is Willem inmiddels ook samen met
Ria actief bij het Corsogebeuren in
Lichtenvoorde.
Gerard Wolters is 46 jaar, getrouwd
en heeft twee kinderen. Naast zijn
werkals afdelingschef bij een ta-
pijtfabriek, is Gerard al jaren actief
met het voetballen bezig. En naast
het voetballen, mag Gerard graag
een potje tennissen en nog wat aan
fitness doen

De heren kennen elkaar eigenlijk nog
helemaal niet zo lang. Ze hebben
elkaar bij Longa leren kennen. Toen
Gerard voor een keer de begelei-
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Uw technische service Spiekerop het gebied van: eegas ONTWERP
* water ONDERHOUD
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Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines.

= Wijverzorgen al uwloon en grondwerkzaamheden, bestafing en soopwerk.
= Gespecialseerd op het gebied van Keverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines
« Sijpen van messen tervij u wacht,
+ Offcioal dedler MF en Zetor actoren.

Telefoon Heere 0548-372415
Zieawert 0544 351520BVs seneneVa ra ogg

Kérastase REFLECTION,
De eerste lichtweerspiegelende verzorging voor gekleurd haar

Voor het 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 is, des te beter het cht wordt weerspiegeld eneen stralende
schoonheid naar voren Korat. Rôflection van Kêrastase gebruikt dit cht voor
‚een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor oon onmiddelijke en duurzame glans
Voer ita ww opealone zlom vooreen Viven atieszepn 8

Hoveniersbedrijf

Jes Lageschaar
tuinamleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinideeën tuincanleg tuinonde houd

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



ding van het tweede elftal tijdens
een wedstrijd moest overnemen, isWillem dicht bij hem in de buurt op
de tribune gaan zitten. Willem heeft
Gerard de hele wedstrijd eens aan
het werk gezienen bij thuiskomstzei
hij direct: Ditis er één van mijn slag!”
Na een avond uitgebreid te hebben
gesproken en gediscussieerd over
allerlei voetbalaangelegenheden isde samenwerking begonnen

Hoezijn jullie in Zieuwent be-
land?
“Da's een heel leuk verhaal, reage-
ren beide heren dîrect. Afgesproken
wordt dat Gerard met het verhaal
begint en Willem 'm afmaakt.
“Ik las in de krant dat Bert ten Dolle
Zieuwent ging verlaten enik dacht die
rect; Dat is wat voor Willem en mij…
We waren echt toe aan een nieuwe
uitdaging. Ik Willem opgebeld op de
camping en hij had precies dezelfde
gedachte naar aanleiding van het
bericht in de kran
Vervolgens heeft Willem er geen gras
over laten groeien en RKZVC gebeld
om eens een keer te komen praten.
Willem; ‘Daar moet je dan niette lang
mee wachten, zeker niet omdat het
voorons beide al zo goed voelde. Ti
dens het gesprek bleek al wel dat we
de juiste inschatting hadden gemaakt
Het gesprek verliep bijzonder pretig
en al snel waren we eruit dat wij als
duo het eerste elftal van RKZVC on-
der onze hoede namen”.

Waarom een Duo en hoe werken
jullie samen?
De reden omals een duo invulling
te geven aan het trainersschap iseigenlijk voor beide heel praktisch;
Willem heeft vanwege zijn gezond-

heid wel eens momenten dat hij
niet helemaal top“fi is en dan is het
pretig dat je met z'n tweeën bent.
“Ik kan dan’een tandje lager doen en
de training verloopt vervolgens toch
optimaal". Gerard heeft de officiële
papieren niet in zijn bezit en kan op
‘deze manier toch trainingen geven
op dit niveau.
Verder geldt dat je als duo altijd
beschikt over een prima klankbord
voor lastige beslissingen, zoals bij.
voorbeeld de keuze van de spel
voor een wedstrijd. “We zijn beide
niet bevooroordeeld en op een gelijk
niveau. Er spelen geen andere be-
langen dan het teambelang enhet
belang van RKZVC, dus datis dan
attjd de basis voor onze beslissingen.
Overhet algemeenzitten weerg op
één lijn, maar we hebben wel ieder
onzeeigen specialiteit; ik ben meer
van de theorie en hetindetail uit-
werkenvan trainingen en oefenstof,
ik ben namelijk erg perfectionistisch,
tewijl Gerard weer heel goed kan
inschatten of de theorie in de praktijk
wel werkt, of dat hetneteven iets
aangepast moet worden. Hij kan dan
op een sigarendoosje zijn idee uit-
werken, watikvervolgens weer in de
computer zet”. Gerard: "Aan het begin
‘hebben we wel even wat opstartpro-
blemen gehad om de juiste balans
tussen ons beide te vinden. Willem
is over het algemeen erg enthousiast
enik ben wat meer ingetogen. Maar
ik houd vooral van aanpakkenen er
zijn momenten geweest datik me een
beetje overbodig voelde; dan was er
voor mij gewoon even niet genoeg
te doen.

Dat hebben wealtijd naar elkaar uit-
gesproken en op die manier weten
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we nu vrij aardig op welke manier we als duo ookecht een meerwaarde
opleveren voor de spelers en de vereniging en wij ons als trainers beide
ook goed voelen”.
Verder geldt dat beide heren vooral van het harmoniemodel zijn en niet
van het conflictmodel. “Door telkens door midde! van contlicten de spelers
op scherp te zetten, persje binnen één à twee jaar alles uit een team
Dat is korte termijn denken. Wij zijn meer van het investeren in de lange
termijn en wilen dan ook liever 4 à 5 jaarbij een vereniging betrokken
blijven. Binnen zo'n tijd zijn we bereid om op meerdere viakken binnen
de vereniging onze kennis en ervaring te delen. Zo hebben we inmiddels
een beleidsplan opgesteld, dat met veel enthousiasmeisontvangen
Dat doet ons dan erg goed. Af en toe een schouderklopjeistoch voor
iedereen prettig”.
Naast het trainen van de selectie, zijn beide heren ook betrokken bij de
aankomende talenten. Op een woensdagmiddag hebben ze een demon-
stratietraining gehouden voor de E- en de F-pupillen. Ook hier was het
enthousiasme groot, niet alleen bij de pupillen, maar ookbijde ouders en
de begeleiding. Gerard ‘Ik vind dergelijke activiteiten heel belangrijk. Het
gaat namelijk niet alleen om die trainingsoefeningen, maar veel meer nog
om hetvergrotenvande binding binnen de vereniging. Communiceren,
datis het meest belangrijk. Zorg datje elkaar kunt vinden en praat over
problemen. Stel vragen en wees bereidt om te leren, dan kom je samen
op een hoger niveau. Door ons open te stellen voor bijvoorbeeld deze
pupillen, hun ouders en begeleiders, willen we vooral laten zien dat we
toegankelijk wilen zijn voor de vereniging. Maak gebruik van onze ken
nis en ervaring. We kunnen binnen deze vereniging veel meer leren van
elkaar, maar dan moeten we wel open zijn en ons kwetsbaar durven op-stellen. Door als trainers meer samen te werken en afstemming te zoeken
over technische zaken, bereiken we een hoger doel als vereniging. Dat
betekent wel dat er geen ruimte is voor eilandjes”.

Wat vonden de spelers van een trainersduo?
Willem: “Zoals volgens mij de Zieuwentse mensen over het algemeen opnieuwe dingen reageren, werd eerst vooral de kat uit de boom gekeken.
Maar al snel waren we aan elkaar gewend geraakt en de samenwerking
metde spelers gaat prima. De jongens weten goed wat ze aan ons heb-
ben”. Op de vraag of ze wel eens tegen elkaar worden uitgespeeld is
Willem glashelder: Datisnog nooit gebeurd endat zal ook niet gebeuren.
Daar is in Zieuwent helemaal de mentaliteit niet voor. Bovendien vallen
Gerard en ik elkaar nooit af, ook niet aan de bar na een-paar biertjes!”

Watis het doel met RKZVC-1 voor 2007?
“Een prijsje halen’, antwoord Gerard direct. "Natuurlijk gaan we voor het
kampioenschap, maardatis momenteel nog wel een behöorlijke stap,
maar eenprijsje, een periode, moet kunnen”. Vervolgens wordt uitgelegd
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AATI)
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

Né
Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)

Ziekenvervoer
Groepsvervoer (24 pers.bus)

Contracvervoer
Limousinevervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

wowzitaxnl info@zitax.nl

|ij:!
sound light + rigging  truckinge stages + events

Jacco van Wijngaarden tel. 0544-3522 80
De Steege 16 mob. 06-51741675
7136 MP Zieuwent e-mail yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

>
AUTOBEDRIJF

MARTIN HEGEMANVO.F.

Voor
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
= Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

‘merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

feesten of vergaderen
Sourey Center in Zieuwent is een multifunctioneel centrum voor recreatief en/of

sportief vertier. Zeer geschikt voor kleine en grote groepen.

Indoor-a
Xtreme bowing, ders, pooibijat reuzesjoet

Spelen, zeskamp, Tripple Spektakel, Achterhoeks Speulhol,
Sourc Bruisende Spelshow, S Soureys Party, Creatieve workshops

Fun & Fitness, kinderfeestjes, squash, zaalsport (0 voleybal, voetbal. badeninton)
vergadermogelikheder: en nieuw in Nederland en als 1:

in Sourcy Center
Spesdsoccer (door 5 tegen 5 voetbal op kunstgras)

andboogschieten, Bruisende Olympische

Outdoormogelijkheden
Golfo Frisbee Goff, auadtiden, huifkartochten, kanotochten per Canadeze kano,

wandel en fietstochten over de Zieuwentse Kerkenpaden, Jeu de Boules klootschieten,
‘Schrik je Rot Tocht en kickbiken (sten). Ales ook in combinatie met arrangementen

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



hoe het ervoor staat met de periode-
titels: Terborg heeft er al éénen als
die dan kampioen worden, valt de
periodetitel vrij en de nummer twee
heeft er dan wellicht ook al één en
dat betekent dat de nummers drie en
vier een prima kans hebben op een
periodetitel, of zoiets...
Willem en Gerard vinden het overi-
gens bijzonder jammer dat er in de
klasse 4C zo weinig voetballende
ploegen zitten. De meest ploegen
willen niet verliezen en hangen 90
minuten lang met minimaal acht
man voor degoal. "Zo bezorg je het
publiek en de spelers toch geen leuke
zondagmiddag”.
Op de vraag hoe Willem en Gerard
zich voorbereiden op een tegenstan-
der, wordt direct de tegenstander voor
komende zondag bij de kop gepakt,
Eibergen. Eibergen blijkt een lastige,
maar wel interessante tegenstander.
Hebben we daar uit niet behoorlijk
van verloren, vragen we voorzichtig
Dat klopt. Maar, dat kwam doordat
ze niet met drie spitsen speelden,
zoals ze normaal doen, maar met
&&n. Twee van hun spitsen vielen
met warmlopen geblesseerd uit. Met
een aantal bierviltjes wordt de tactiek
van de afgelopen wedstrijd uitgelegd.
Volgensmij snap ik het... bijna.
Volgens Willem en Gerard heeft
Terborg de beste kansen om dit
jaar kampioen te wordenin de
vierde klasse C. En ook over de
degradatie zijn ze unaniem; ‘Dat
wordt in iedergeval Winterswijk”.

Wanneer voetbalt RKZVC-1 weer
3e Klasse?
“Nou, als de huidige eerstejaars A
bij de senioren komen, geefik ons
een goeie kans. Binnen de groep

gaan oud en jong prima met elkaar
om, datis echt een heel sterk punt.
Er wordt overhet algemeen scherp
getraind, maar eris geen sprake van
een generatieconfiict. Er heerst een
prima mentaliteit in de groep. Verder
is het goed om met een relatief grote
groep selectiespelerste trainen. We
hebben liever zes mensen extra bij
de selectie, dan datzij
meetrainen. Meedoen op een hoger
niveau maakt je beter. Dus door
jongens mee te laten trainen met het
eerste, wordt ook het tweede elftal
beter, al is het verschil tussen het
eerste en het tweede elftal momen-
teel nog steeds erg groot.

Een minder positief punt vinden
beide heren het gebrekaan bravour
bij de spelers. “Zieuwent heeft niet
de uitstraling dat ze kampioen gaan
worden. We zijn altijd erg braafjes.
Wezullen nooit ergens het veld op-
lopen en de tegenstander het gevoel
geven dat ze ons maar eens moeten
proberen te verslaan.
Maar volgens mij geldt dat in zijn
algemeenheid voorhet Zieuwentse
volk. Doe maar gewoon... Datis ove-
rigens ook net weer het mooie aan
de vereniging, want toen ik ongeveer
twee jaar geleden voor het eerst hier
in de kantine kwam, proefde ik direct
die sfeer. Ergens zwaaide iemand
meteen halve liter en de dame achter
de bar brachtals vanzelf een nieuw
exemplaar. Ik dacht, wat gebeurt
hier? Wat we maar willen zeggen isdat de sfeer binnen de vereniging
fantastisch is, er zijn geweldige,
trouwe supporters en de saamhorig
heid tussen spelers, begeleiding en
supporters is groot. Datechte dorpse,
dat spreekt ons beide vooral aan’.
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Vrijdag 16 februari waren zij vooréén dag de baas van
de St. Jozefschool!
Prins Freek en prinses Rud

Ze zittenin groep 8 enzijn 12 jaar oud!
Wilje wat meer over ze weten, lees dan gauw verder.

KINDERPIOT

Wat zijn je hobby's?
Freek: voetbal, met vrienden spelen, buiten spelen en com
puteren,Ia

[ond

Rudin: club, survival, hoornles’ en thuis knutselen, Survival
is een sport, de andere dingen zijn dingen die ik wil doen.
Behalve hoornles:dat vindik niet meer leuk maar ik ga nog
even doortot ik mijn eerste diploma heb.Id NN
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

We&
Nv, tijdens derust of na de wedstrijd

bent u van harte welkom in de
kantine van

Telefoon: 0544 - 35 16 07

PNEUMATISCHE TRANSPORT INSTALLATIES

Compressoren voor de bulktransport
Albert Scheitzerstaat 29 va: 0544 377050
7151 PG LICHTENVOORDE fax 0544 376499
ema: nfoCri.nl internet: vor



Welke sport doe je?
Freek: Voetbal (keepen)
Rudin: Survival

Wat is je lekkerste eten? e
Freek:spaghetti
Rudin: lasagne, en uit etenbij meneer Lam, helemaal in
Zelhem, daar kun je chinees eten.

KINDERPIOT

Leukste tv-programma?
Freek:CSl-Miami, Flodder, en the A-team.
Rudin: Onderweg naar morgen en GTST.

Favoriete muziek?

Freek:Simple plon en Marco Borsato

PIOTMaat2007 gag.9 ZZi—”__.



ik vind alle muziek wel leuk, behalveals
het maar geen gedreun is.

Hoe vond je het om prins te zijn,Freek?
“Hartstikke leuk;beetje naardie optredens kijken
en daarna commentaar leveren,en we mochten

RPIOT

LSI

|n]sl

voorop in de polonaise, gewoon. Hartstikke leuk!”

Hoe vond ij het om prinses te zijn, Rudin?
‘Ik vond het leuk om prinses te zijn omdat ik bij de kleuter-
carnaval mochtzijn en omdat ik de kinderen beter heb leren
kennen. Ik woon namelijk nog maar pas in Zieuwent. En..

omdat ik voor één dag de baas van de school
mochtzijn.
Het was daarom ook heel gezellig en ik hoop

NE:

a

KINDERPIOT

|
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ToT URS
Speciaalzaak

* tuinartikelen
* diervoeders on

benodigdheden
ijzerwaren en

gereedschappen
* werkkleding en

schoeisel
+ agrarische artikelen

ZIEUWENTEE
voor uw:

GUUSKOLKMANKk
* 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 reistijd zo veilig en prettig mogelijk
nvervoer

—
Groepsvern

ervoer Luchthavenvervo
roer Vrachtad But

ll XN architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

&
VOOR AL uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

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

Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel - Masita - Viking
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KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 28 maart!
Za.10 mrt 20.00 uur SchutterijSt. Sebastiaan

Optreden van “Boh Foi Toch” in
het parochiehuis.
= Voorprogramma “J&J”.
= Kaartverkoop in het parochie-
huis en de Meermarkt. 12,50
Euro in de voorverkoop en 15,00
Euro aan dekassa.

Ma.19mrt20.00 uur__Jaarvergaderingen van de Feest-
commissie en Zieuwents Belang
in het Parochiehuis.

1-3 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
PASSIONin de Werenfriduskerk
door o.a. het koor “Ex Arte” uit
Enschede o.Lv. Emile Engel, het
orkest “Il Concerto Barocco” en
zes solisten.

Za.7-8apr. 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

nt van all” evenementen en actviteiten kun je vinden op:
waw zieuwent info
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rofielschets Carnaval"

Normaal zou u hier de
profielschets verwachten. Bij
deze editie ging het allemaal wat
anders.

Ik had de opdracht gekregen om
de profielschets te maken van
de nieuwe prins camaval bij de
Eumkes.

Vrijdagavond 16 februari vond
het jaarlijkse Eumkesbal plaats,
waarbij de nieuwe prins bekend
wordt gemaakt. Na muziekles
had ik me snel verkleed en ben met een vriendin naar de het Eumkes nus
(Herberg) gegaan. Het was eral behoorlijke gezellig. De Maispotters uit voor-Beltrum waren er ook.

Rond 23:00 uur werd het tijd dat de prins bekend gemaakt zou worden. Na een
dankwoordje voor prins Sjon en Adjudant Bart was het zover. De nieuwe prinswerd Marc Kamebeekenzijn adjudant werd Toon Molleman!!

Tia, enik zou de profielschets houden met de prins. maar aangezien dat
onze collega piot-redactielid al in de profielschets had gestaan, was dit niet
erg origineel. Ook de adjudant, ook piot-id, hadt r al ingestaan. Dus na kort
overleg hebben we besloten een verslagte schrijven van de carnaval bij de
Eumkes.
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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
e komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

5omhef, Garage

ow Kolkman VOF
4% Tegelwerk

O2. Badkamer
\

- Keuken W

lavuizen

% Sierbestrating O'
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop
Airco Service

=

Dorpstraat 302

T136IL Zieuwent
Zieuwentseweg 44
7138 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Telefoon

05443
Fa:
0544352557



De nieuwe TERIOS is maar liefst 15 cm breder 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 nogbeter maak een afspraak voor een proefrit.

Dorps
7136

361319
351 794

10 voorhuis.nl
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Na de bekendmaking was er nog een loterij, waarbij heerlijke
vleespakketten en flessen drank werdenverloot. Intussen was Anke
(vriendin van Marc) naar Marc's ouders gerend om ze opte halen. Maar
wat bleek, ze lagen al in bedenhet duurde lang voordat de deur open
ging, maar toch stonden ze even later ook gezellig in de kroeg en werden
er de nodige drankjes genuttigd. Na afloop zijn we nog meteen groepje
naar het ouderlijk huis van Marc gegaan en daar hebben we nog goed na
gefeest.

Maandags was ik ook weer van de partij. Om half 11 's morgens moesten
we ons verzamelen in het Eumkes nus. Daar stond koffie met broodjesklaar. Langzaam druppelen de “Eumkes” binnen. De een keek nogberoerder uit de ogen dan de ander. Om kwart voor 11 kwam een grote
taxibus ons ophalen (Was ook echt nodig, we waren al wel met 13
personen). Dezebracht ons naarhet Nöleshol (Reirink) in Lievelde. Maar
eerst moesten we nog wachten op Caesar, want die was zijn portemonnee
vergeten. We reden hem vast achterwaarts tegemoet. In Lievelde werden
we verwelkomd doorde delegatie van de jonge Nölepeters in een nog
zo goed als lege zaal. De tap was dus makkelijk gevonden (alleen dat
eerste biertje was best moeilijk). Gelukkig stroomden de zaal al snel vol.
De verenigingen uit Beltrum en voor-Beltrum kwamen met grote groepenbinnen en met eigen dweilorkesten, dus de sfeer zat er al gauw goed in
Elke vereniging werd netjes toegesproken door de President metelke keer
de originele tekst: Zeuk ow moar ne mooi pleatsken en wi’ sprekt mekare
dadelijk

Volgens ons kon hij beter een bandje maken, scheelde al weer wat. De
Zieuwentse groep werd versterkt door een aantal Lichtenvoordsen. Na een
aantal biertjes kwam het officiële gedeelte. Een aantal mensen werden
gehuldigd en de dansmarietjes van de mint- en jonge Nölerpeters deden
hun dansje.

Van elke vereniging moesten de prins en zijn adjudant naar voren
komen. Zij werden er dan door heen gehaald metals resultaat een nogstrakker weer woord terug. Zo ok bij Marc en Toon die zich hier goed opvoorbereid hadden.

Toon had hethele weekend zijn stukje geoefend op zijn blokfluit, het
melodietje van alaaf-alaaf. Ook willen de Eumkes aankomend jaarmeedoen aan de Lieveldse wolcorso. Ze willen

Een kermiswagen maken over het sociale en culturele [evenin Lievelde.
Hetresultaat zal dus een lege wagen worden. Tijdens het stukje werd er op
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ludieke wijze afscheid genomen van de keeper van RKZVC1, de Lieveldse
Amo Leemreize. Marc rolde het gedicht uit en begon te lezen:

Ode aan Arno;

Jij, klootzak, eikel
dverrader.

ieze Nölepeter, farizeeer, Tollenaar, schriftgeleerde,Lan
alsjeblieft bij 0ns… Wasgetekend,

Wolters en Spijkstra

Het stukje sloeg in de zaal zeker aan. Van alle kanten werd er gelachen,
gejuicht en gejoeld. Zo kwam iedere vereniging aan de beurt

Half 2 vertrokken we richting Groenlo zonder onze prins, die zou nakomen.
In Groenlo hebben we een aantal cafeetjes bezocht en overal lekker wat
gedronken, In café de Pauw was onze Prins erook weer bij. Het was hier
zeer gezellig totdat de stroom wegviel. Gelukkig bleef de tap het wel doen
‚en een feestje bouwen konden we ook zo wel. Daarnazijnwe nog naar
City Lido gegaan tot het daar dicht ging. Vanuit hieris ieder zijn eigen weg
gegaan. Een aantal zijn naar huis gegaan en anderen zijn nog in Groenlo
gebleven.

Het was een zeer geslaagde carnaval met een leuke prinsen zijn adjudant
In de volgende piot weer een normale profielschets.
Nienke
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Zo divers Donny Rotsink ranten. Boom- en rozenkwekerijen

BE Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

ROMEO DELTA
MutTiMeDIa 8v L

Postbys 101
7130 K tchtenvoorde
Werentriedstroor 1 Roldersweg 1en, 7136 KX ZIEUWENT
Tel 0544-359935 Telefoon 0544 352133
Fax 0544-359035 Fax 0544 - 352237Email infoSromeodetto.nl

J. WAENINK Wineberen
HILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade ANTON MOLLEMANHOE 25isolerende en
7136 MR ZIEUWENTbijzondere begiaE: EE TEL. 0544-351452Tevens verkoop aan huis

DOMHOF & WESTFLEISCH ey
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.en—_



AsheSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIE RE£ © dE

stre
ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

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

TRANSPORTBEDR!

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KRABBENBORG b.v.
Tel. 0544-351215ER ENAVIA ZieuwentENES

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

Servicepunt
U kunt er terecht voor:

ma. Vm vr: 8,00-19.00 uur = postzegel, briefkaarten cn adroewiziggekaarin
De

= het ophalen van brieven en pakkereneeaITD = het afgeven van bricfpost binnen: en buitenland
zondag: SHOP gestoten. = et afgeven van paketten on aangetekend binnenand

 strippankaarten, eiefoorikarten en boncadeats
= infomatiebrochzes



0Z&
Ahoy

Woensdag 21 feb. J.L gingen de
kinderen die de Winter Tennis Com-
petitin Eibergen spelen naar het
ABN-Amro Toernooi in Rotterdam
Ahoy.
Om half 9 vertrokken we met de bus
vanaf de radstake in Varsseveld.
We reden 2 uur ongeveer, en onder
de busrit kreegje allemaal een ABN-
amro tas.
In deze tas zaten allerlei spullen van
ABN-amro: Een pen een frisbee
zonnebril koord Key-koord etc.

Rond half elf s'Ochtends waren we
in Rotterdam met de dubbeldek-
kerbus. [

Toen de groepsfoto gemaakt was
mochten we naar binnen daar wach-
ten weop Eric Vonk En gingen we
naar ons vak boven in Ahoy.
Wezaten in het midden van de ten-
nisbaan en konden de wedstrijden
goed volgen. Ook waren er beneden
allerlei spellen. Je mocht eralles
gratis doen. Je kon er: golfen, hockey,
beach tennissen, streettennis en
Ze hadden somseen spel met prijs
dat heeft David Cuppers er een van
gewonnen door een clown voorde
kontte meppen. (mettennisbal) Hier-
mee mocht hij naar de persconferen-
tie En allerlei vragen stellen. Chantal
Hulshof had geen prijs maar ging toch
stiekem mee naar binnen. (niemand
merkte het).

a —im verl
Aaeaese AvGETTNENEN

Sneaky Chantal komt er toch nog dicht bij.
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Carnavalesk, maar dit terzijde
Carnaval, oorspronkelijk een katho-
liek feest dat de periode naar het
vasten inluidt. Oftewel; owzelf het
licht uut de ogen zoepen, owzelf bos
vretten, wat gekke kloffie aan, een
raar petje op en drie dagen helemaal
jezelf zijn. Aanvankelijk was het
eerstgenoemde de hoofdzaak; zie

de Latijnse betekenis van camaval
(Cana vale= vaarwel aanhet viees).
Maar heden ten dage wordt het door
de huidige polonaisegangers opge-
vat als een twijfelachtige 5-daagse
biermarathon van dubieus allooi. 5-
daags, omdat de vrijdag (Eumkesbal)
en zaterdag erals extra feestdagen
zijn "bijgesmokkeld”. ‘Cara vale” wil
niet zeggen dat “het vlees” helemaal
buiten beschouwing wordt gelaten.
Opmerkelijk genoegis “het vlees”
nat, vet enzit het tussende brood-
jes. Maar ons inziens is “het vlees”
met carnaval mals, wild en gewilig,
maar dit terzijde. Even terug naarde

jag (Eumkesbal). Na aanleiding
van deze avond willen we onze piot
collegae feliciteren en condoleren
met hun prins- en adjudantschap
De adjudant van dit jaar komt, wat
ons betreft, in het rije van meest
enthousiaste adjudanten aller tijden,
maar dit terzijde.
In het zuiden des lands is carnaval
een nog grotere bevlieging waarbij
mensen die meestal nomaal func-
tioneren en te omschrijven zijn als
modaal intelligent, weldenkend en
spontaan, vergeten zijn dat ze her-
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sencellen hebben. Daarbij zetten ze
het ook nog eens op een zuipen en
wel dusdanig dat ze bij de bekende
bierfabrikanten handenwrijvend het
camaval tegemoet zien. Het totale
gebrek aan gebruikte hersencellen en
de enome alcoholconsumptie heeft
een groot resultaat (afgezien van een
sterk stijgende libido doch enigszins
verminderde prestatie), namelijk dat
men massaal naar goedkope en
slecht ingezongen takkeherrie gaat
luisteren, ook wel omschreven als de
‘Camavalskraker’. Zo'n Camavals-
kraker klinkt meestal nog slechter dan
het geluid dat zich verspreid als je
een kateen rotschop verkoopt. Moes-
tende camavallers onder ons eerder
nog rondhossen op nummer 1 hits
als “Mien, waar is mijn feestneus” en
“Den Uylis in de olie” van Vader Abra-
‘ham en Boer Koekoek, nu kunnen
we eindelijk eens echt lachen. Een
geniaal cabaretier heeft namelijk sa-
men met Fons Merkies & De Kapotte
Kontjes een zeer verfijnd, cynisch
camavalslied geschreven over seks
en politiek. Door deze plaat heeft de
cabaretier de polonaisegangers met
hun feestneuzen op de feiten gedrukt
door aan te gevenhoe niveauloos
carnaval werkelijk is, maar dit terzijde.
Om deze camavalscolumn toch toe
passelijk en gebruikelijk af te sluiten
willen wij u de begroeting en uitroep
van goedkeuring van het carnavals-
feest niet onthouden: ALAAF!!!, maar
dit terzijde.

Mario en Pieter—_—._



“HEBT U NAAST
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