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Traditie
Hetis alweer bijna 40 dagen geleden
datik met de steekop door Groenlo
e.o rondzwierf. Prachtig mooie en
gezellige dagen gehad als 10e prins
van de Eumkes.
Na dit grootse feest woensdags een
harinkje gehapt in het Eumkesnus om
dit feestje in stafte sluiten. Haring
‘happen hoort nu eenmaal bij carnaval
en is een waardige afsluiting van een
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paar gezellige dagen flauwe kul en
verkleedpartijtjes.
Zoals een echt camevalist betaamt,
daama met hetvasten beginnen. Nog
heel eventjes volhouden en dan kun
nen we ons zodadeljk weer tegoed
doen aan alle zoetigheid en andere.
dingen, die we heel lang niet meer
gehad hebben, Inderdaad; na 40
dagen vol ontberingen en onthoudin-
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gen staat Pasen weer voor dedeur en dat
betekent voor Zieuwent ookdat PaasPop
weer van start gaat. Drie dagen lang een
programma vol muziek, ontspanning en
feest metals hoogtepunt (vind ik) de maan-
‘dagmorgen/middag waarde gezelligheid

zijn weerga niet kent. Veel bekenden die je
een jaar niet gezien hebt kom je daar weer
tegen. En heb je aande tijd in de tent niet
genoeg om bij te praten was daar altijd nog
de mogelijkheid om na het “koffieconcert”
even nate praten in de Herberg.
Was? … Ja, helaas wel. Ons enige Ho:

reca etablissement sluit maandagmiddag
‚om 17.00 uur de deuren en kunnen we
het napraten/naborrelen vergeten. Drie-
werf jammer. (toch nog stiekem met het
carnaval bezig). De hele kroeg vol en met
mooi weer ook het hele terrasvol. Oke, de
meeste dorst is er weliswaar af, maarwat
hebben we daarin die laatste uurtjes al veel
schik gehad.
Waar moeten we napraten dit jaar? Waar

kunnen we nog een biertje drinken? Waarom
sluit de Herberg zijn deuren? Waarom heb
ik eigenlijk gesnipperd dinsdag a.s.? Die
laatste vraag heb ik zelf in de hand, maar
de andere 3 worden al moeilijker.
Ik vind het ontzettend jammerdat het er
straks niet meer is. Een mooie traditie die
helaas verloren gaat. Zoals het haring hap-
pen als afsluiting bij de camaval hoort, hoort
het napraten in de herberg bij PaasPop…

Marc Karnebeek
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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 cen afspraak voor eenproefrit.
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IENieuw Elanen
Nieuw elan in het Sourcy Center.

Het zal U ongetwijfeld niet ontgaan
zijn, het Sourcy Center heeft een
nieuwe eigenaar gekregen. Begin
dit jaar besloot oprichter Nico Wes-
sels de zaak over te doen aan de
heer Ruud Schurink, eigenaar van
een keten fitness centra in de regio
Gelderland. Reden voorPiot om te
proberen een interview met de heer
Schurink te regelen. Deze adviseerde
ons een afspraak met de nieuwe ma-
nagervan het Sourcy: Jorik Meijer.
Vandaar dat wij, Nienke en Johnny,
aanschuiven aan het bureau van
Jorik, in het Sourey Center.

Hoe zitdat nu, Jorik, wie is nu eigenlijk
de baas in het Sourcy Center?

De eigenaar van het Sourcy Center
is dus Ruud Schurink, afkomstig uit
Gaanderen en is nu woonachtig in
Berg en Dal. Hij is getrouwd en heeft

Nieuw Elan

drie kinderen. Als eigenaar is hij uiter-
aard eindverantwoordelijk, maar, om-
dat hij nog 3 andere sportvestigingen
heeft, in Doetinchem, Doetinchem-
De Huet en in Nijmegen, allen ope-
rerend onder de naam Sportspalace,
heeft hij mij als algemeen manager
over het Sourcy Center aangesteld.
Ruud kent Zieuwent dan ook niet zo
goed, omdat hij hier maar beperkt
aanwezig is. Hij is gemiddeld twee
keer per week in het Sourcy Center.
Dan bespreken we de grote lin. Hij
heeft een hele duidelijke visie en
werkwijze en daarbij kan hij de din-
gen goed uit handen geven. Ruud wil
graag een keten van Sportspalace's
vormen met overal hetzelfde con-
cept. Binnen het Sourey Centerisde
fitness afdeling, voorheen Fit-care,
dan ook herdoopt in Sportspalace.
Van nature is Ruud ook meer een
fitness man dan een zaalsport of
horeca man. Het multifunctionele
Sourcy Center concept was dan ook
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geheel nieuw, en een grote uitdaging voor hem.

En ji, wie ben ji precies?

Ik ben Jorik Meijer, 26 jaar en woonin het centrum van Winterswijk. Ik voetbal
bij WVC 2 en beoefen de edele golfsport, waar ik met mijn handicap 4 op een
redelijk hoog niveau zit. Van mijn 17de t/m mijn 20ste jaar was ik professioneel
bezig met tennis. Ik trainde toen samen met Raemon SI Enschede.
Helaas werd duidelijk dat de absolute top van Nederland voor ij niet was
weggelegd en besloot ik het tennis vaarwel te zeggen. Nu hebik al twee en
een halfjaar geen racket meer aangeraakt, heb het afgezworen. Ik ben daarna
‚een commerciële opleiding gaan volgen in Enschede. Door stage ben ikbij het
sportcomplex de Tuunte in Winterswijk aan het werk gekomen en tevens werkte
ik bij een golfcenter. Dat heb ik 2 jaar gedaan en nu ben ik dus manager van
het Sourey Center in Zieuwent. Per 1 december ben ik als het ware ingewerkt
‚en per1 januari ben ik zelf begonnen.

+
Hoe staat het met de plannen die Nico Wessels had voor het Sourcy Center?

Nico heeft inderdaad dozen vol met goede en mooie plannen envergunningen
voor ons achtergelaten. Wij hebben op hele korte termijn echter geen grotel pag4 PIOTapril 2007_—_.…_.—_—.
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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

wwezitaxnl  info@zitax.nl

YO all
sound light e rigging « truckinge stages + events

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352080
De Steege 16 mob. 06-517 416 75

7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

A

UTOBEDRIJF
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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 idealeplekomtesporten, feesten ofvergaderen

Zieuwent is een multifunetioneel cenurum voor recreatief en/of
er geschikt voor kleine en grote groepen.

Souwey Center in
sportief vertier,

In
Xtreme bowling, darts, poolbijar, reuzesioetbak, handboogschioten, Bruisende Olympische

Spelen, zeskamp, Tripple 5, Sourey's Schiet Spektakel, Achterhocke Speuhoi
Sourc Bruisende Spelshow, Sourey'S TAP feest, Sourcy : Party, creatieve wrorkehops

Fun & Fitness, kinderfeestjes, squash, zaatsport (0. voleybal, Voetbal, badminton),
vergadermogelikheden ennieuw in Nederland en als 1°in Sourcy Center

Speedsoceer (ndoor 5 tegen-5 voetbal op kunstgras)

Outdoormogelijkheden
Golfer, Frisbee Golf, quadrijden, huifkartochten, kanotochten per Canadese kano,

wandel en otstochten over de Ziewwentse Kerkenpaden, Jou da Eouies, Koo:schieten,
Schrik je Rot Tocht en kektken (step). Ales ook in combinatie mot arrangementen,

Sourcy Center, Zegendijk Ga, Zieuwent. Tel (0544) 352222
www.sourcycenter.nl



bouwplannen, maar we nemen het
wel in het achterhoofd mee.Eerst is
het de bedoeling om te kijken hoe de
‘hazen hier lopen. Het Sourcy Center
is een geweldig complex met veel
mogelijkheden en in het bezit van
het nieuwste van het nieuwste op
het gebied van fitness apparatuur.
Ook de speedsoccer hal is uniek.
Daar kunnen we voorlopig wel mee
vooruit.

En het sporthotel?

De vergunningsaanvraag voor de
bouw van een sporthotel loopt inder-
daad nog. Deze laten wij ook gewoon
doorlopen. Dits echtereen zaak van
/ange adem. Als de vergunring uitein

zou worden verstrekt, hebbenA nog de keuze wat wij er mee
willen doen.

In de speedsoccer hal lag vroeger
een tennisbaan, jj was bijna proften-
nisser. Zien we het tennis nog terug
in de sporthal?

Tennis is een interessant aandachts-
punt, maar plannen vooreen in-
doorbaan hebben we nog niet. Mis-
schienis een buitenbaan een optie.
De speedsoccer hal blijft namelijk
zeker. We zijn voornemens om een
speedsoccer competitie op te starten
voor senioren. Zes tot tien ploegen
die beurtelings op bijvoorbeed de
eerste maandag van de maand tegen
elkaar uitkomen in wedstrijden van
een uur. Hetis de bedoeling dat dit
op september gaat starten en dan tot
ongeveer april door zal gaan

Blijft het Sourey Center een multfunc-
tioneel centrum, waar naast sport,
ook allerlei evenementen georgani”
seerd worden?

Datis zeker de bedoeling. Wewillen
de evenementen behouden zoals het
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AchterhoeksKlasse Gala en de Sportnacht. Het is de bedoeling deze
categorie verder uit te bereiden, dus nog meer evenementen en feesten
in het Sourcy Center. Belangrijk hierbij is dat wede vaste huurders niet
te veel

in
de weg zitten en daarom zullen activiteiten ver van te voren ge-

pland moeten gaan worden, zodat clubser rekening mee kunnen houden
in hun agenda's. Ook de buiten evenementen blijven bestaan zoals het
kano varen, quad rijden, steppen, nordic walking en golfen.

Heeft de overname gevolgen voor de vaste huurders?

De meeste vaste huurders hebben een vast contract , die blijven tot die
tijd natuurlijk onveranderd. Wij willen alle verenigingen natuurlijk graag
hier houden. Wel zullen we elk aflopend contract opnieuw moeten beki
ken. Dit geldt ook voor de sponsorcontracten die er zijn afgesloten. Wij
hebben alles overgenomen zoals het was. Ook andere contracten, zoals
die met leveranciers worden onder de loep genomen. De bedoeling voor
de Sportspalace keten is dat het een vast concept vormt ‚ dus ook veel
dezelfde leveranciers. Toch zullen niet alle dingen veranderen. Bij de
andere sportvestigingen verkoopt men bijvoorbeeld Heineken, hier zal
het echter Grolsch blijven. Dat hoort hier bij de omgeving.

Wat dacht je toen je het Sourcy voor heteerst zag en wat vind je van
de ligging?

Ik denk dat iedereen die in deze omgeving woont het Sourcy Center
wel kent. Ik was er al wel eens geweest met de sportnacht. Daar heb ik
twee keer meegedaan met voetbal. Verder was ik er niet echt geweest.
Ik vond het wel een groot complex met een grote diversiteit aan sporten
en mogelijkheden. Het heeft een bekende naam in de omgeving, dus in
dat opzicht kende ik het wel.
Wat betreft de ligging, zo'n een centrum in Zieuwent heeft zijn vooren
nadelen. Je zit in een relatief klein dorp, dit betekent datje er iets meer
voor moet doen om de mensen hier na toe te halen. Je moet continu
blijven uitstralen dat je een goed sportcentrum bent. Voor de zaalsporten
en de evenementen zitten we in Zieuwent gunstiger. Geen problemen
met parkeren of met de buren. Alles overziend zijn we blij dat we hier
zitten, lekker rustig, gemoedelijk en de ruimte om buiten activiteiten te
‘houden.

Hoe staat het met het onderhoud van het Sourcy Center?

Voor kleinere klussen schakelen we onze eigen mensen in, voor
grotere klussen kunnen we het eigen Sportspalace Klus team in-
schakelen. Er is een heel plan opgesteld om van alles op te knap-
pen en te renoveren. Op onderhoud willen we niet bezuinigen.
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KLUSSERVICE

vakman voor
EUSTEAN

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

Zieuwent
Dorpsstraat 31

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

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
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WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De speci. projectmatige tegelwer
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 een kijkje te komen nemen.

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

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat 6 Postbus 86
Telefax 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: www‚wesscisafwerking.nl
E-mailadres: info@wesse lsafworking.nl



De kwaliteit die Sourcy uitstraalt,
moet absoluut blijven.

Hoe gaat de samenwerking met de
fysiotherapie?

De samenwerking met Sjaak Jan-
sen is goed. Sjaak heeft een bedrijf
dat hier bij het Sourcy Center in
zit. We maken gebruik van elkaar's
faciliteiten. Hij maakt gebruik van
de fitness apparatuur en wij maken
weer gebruik van zijn diensten. Zijn
aanwezigheid levert absoluut een
win-win situatie op. Misschien zijn er
zelfs mogelijkheden om een en ander
verder uit te bereiden.

Zijn er op het gebied van fitness
nieuwe zaken te verwachten?

Zoals ik al zei staat er qua appara-
tuur het neusje van de zalm in het
Sportspalace. Voor de toekomstleeft
hetidee om persoonlijke beauty wat
meerbij de ffness te betrekken. Dat
past in het concept van Sportspalace.
In Nijmegenis dit al in een verder sta-
dium, in het centrum zit een kapsalon,
nagelstudio, schoonheidsspecialist
en beschikt het over een zeer uitge-
breid saunagedeelte. Wie weet kan
dit ooit ookin Zieuwent gecombineerd
worden

Wat vind je van hetdorp Zieuwent en
de mensen?

Ik heb gemerkt dathet Sourcy Cen-
ter een wezenlijk onderdeel is van
de Zieuwentse gemeenschap. Het
Sourcy Center is Zieuwent en Zieu-
went is het Sourcy Center. Het valt
op hoeveel Zieuwentenaren bij het
sporten, feesten en evenementen de

weg naarhet Sourcy weten te vinden.
De mensen komen hier graag, en dat
willen wij zo houden. Daarom blijven
wij bijvoorbeeld het internationale D-
pupillen voetbaltoernooi van RKZVC
sponsoren. Als Sourcy zelf heb je er
in îrecte zin niet veel aan, maar hetis
een uniek evenement voor Zieuwent
en indirect zie je daar altijd wat van
terug. Het is geven en nemen, zo ook
bij sponsoring. Wel merkje datje hier
in een dorp zit. Als er eens iets mis
loop, gaat dit als een lopend vuurtje
door het dorp.

Tot slot, heb je voor ons nog een
primeur? Een groot evenementen of
activiteit op de planning?

De evenementen voor dit jaar staan
al vast enzijn ook wel bekend, vaste
dingen als AKG en de sportnacht.
Wel wilen we proberen wat vaker een
wedstrijd van de Longa 59 volleybal
dames binnen te halen, denk bijvoor:
beeld aaneen play-off wedstrijd. Je
kunt ook denken aande autoshow
die er vroeger is geweest enwe wil
Ien meer gaan doen voor onze vaste
gasten, meer dingen organiseren
zoals toernooien en dergelijke. Ook
willen we weereen squash competitie
gaan aanbieden. Dan bekijken we de
animo er voor en zullen zien hoe dat
gaat lopen.

Jorik, hartelijk bedankt voor dit open-
hartige interview, en we wensen jeveel succes met je nieuwe baan.

Nienke en Johnny.
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KINDERPIOT

Carleen Doppen won in oktober de voorleeswedstrijd die
werd gehouden in de St. Jozefschool. En datze een echte
kampioen is.dat blijkt wel, want ze won nog 2 keer.

Vertel eens iets over jezelf...
Ik ben Carleen Doppen, ik woon in Zieuwent en ben 12
jaar. Ik zit in groep 8 en mijn hobby's zijn paardrijden en
pianospelen.

Vertel eens hoe je zo ver bent gekomen?
Ik begon in de klas, daar won ik. Toen wonik van de hele
school en toen mochtik naar de bibliotheek in Lichten-
voorde voorde kwartfinale. Toen ik die won ging ik naarde
bibliotheek in Terborg voor de halve finale van Gelderland.
En nu moet ik in april naar Arnhem voor de FINALE!

Wie gaan er allemaal met je mee naar dé wedstrijd?
De afgelopen keren zijn mijn ouders mee geweest en mijn

pag.8 PIOTaprl 2007





SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

EEEN ee ee TELEFOONeeeistekorer RG Vondels TIO tamme 37428
iezameGCz) FmsvaVen  Checitantz  TIGGMB Zien 381898
umer Ratso Hest  RUmorgIsn TIGEMC Zanen 382029

une Spereteteex Ciammelk  Seapenesie TREKZen 280707

eumerensnon VerseGesk Demme TDEIK Zere 397um kener  RoAagen  Allnafaz TENS zemen 382983

uee zegenak PNG Bedankt TEA zemen 730180)
ranae Passie oopsTELS Zanen 381292

BE Asta  Keumase  TGELP zemen 92e]
enso Mee Menes®  TIGBKG Zewen 6229
Foesconrisie Eet Gomperts TSKW Zoen SZ)ananas ee|[akv. F Harbers Storteler Dorpsstraat 14/A 7136LK Zieuwent 351916]ee asso6|
|Gymeiub dames. R Rouwhoest Zieuwentsewegs6 _7136LC Zieuwent 351532

hema eeste epemeerz TIAS |ooete aasa7e
bommezemen /rgestecen  Rucorgis  TIGGMC Zanen|381767

borgen  MeipHik  DeWaaneeis  TIGELT Zewen  06Srtasn
loreenorzenen  AsiWomss Deweer TELT zown 32292
so ewien  Gmegt TGA zeen 9222
keasuwon  Gaeiee  ansee enenerde 374826

essiser Delenmde SPageng ige zeen 96162
[ro Sine Naser ossGe Pentone Bme TIO Wina 665205
lorena)  MerWens zoek OTIS Zan 36174
lexe szewa Mr) Emme  Verigegs TES0SR Maine 362854
hestenrgOmsieng WerRontest Deine  TIOGMG zoen 351966

onteren Saenne Gresegd TIGZee 362988
|oudheakundge ver ZuwenP Mt LT Boerten Molenpoorstraat21A TO4TBE =Hoerenberg 0314 667047

PerochiebestarZeuwen: Pastoie Dorpestraat #1 7136LG Zieuwent 351232

Wijzigingen doorgeven aan Huub Wopereis. Harreveldseweg 39, 7136 W Zieu

ij



SUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES 6 maze2007

sE re es a TEEN
[Pouerspeetzaat (M van Ostaijen ‘Zegenijk 30 T136KN Zieuwent 352427]
POT Huub Wopereis. Harreveldseweg39 7136LW Zieuwent 351964

oeuwesdannien Mer Gees Schama TIK Mira 381510

ee Zomer (iarert 1 ens Meens  TIZ6CE Bsdenon OEZ
ekzve venen [Date TGM Zwe sczs1o

oese Foreheaseck ÎRoomegt TIEKE Zweet as14a0
epe tomeengng)  eraetenwege (Kas dotogeat3s 7ISIXS ticneneorse 377457
et aaron Cene oenen TIEL Zere as126t

arg aen Merkeborel  Ruzeewz4c  TEMD Zewent ast2eg
oseengepengens Mer igeden  Woonesimnto 719626 Zevrert astast
steungsegnss  odeee pesten TIGGMP. zeuren a61azs
stotepkenepsien GC Meleman Oopsies TGM Zeer
steen Prerop SmaWea  DeSemeS7  TIGENN Zweet
eng Paosner Verkorte DoSeae3t TEGEN Zweet as2s04
ssatngspeeoozenng Ameisasont  Zementereg A TIELG Zomert 351235

eeteoerigeg zeen Papen oee TBB Zwet 351970

senaten ASomaer oes TIGEJK Zeowen asten
sehoommiseRK  TesWees  Raroseregsk  TIGGMC owe aszsaa
soeeseoseomon (AFonrax Rasoimeg:s  [T8MD Zomert as1zat
sonsseendtngzewen ARanet Zegt TELS Zomert aszias
renseengroziv  MTtezn  AMdensbors TENS Zout asta
ereehesenperAans Diewe teg Voert TIE KT Zoen arme
ocvee caspeegeke  Goeregas  TS2ED Liatemoe 318758

Noesbareigng TOP Pera iin Gou de a78 TISGMG zet a51478

vz Mer R Speen enderweg?  TIGGKE Zeuwent astaat
zoow zz Geringe Wiene 20 MIB Goote 06 zesengte ex INetoemas Dotaare7t T1SGMG Zoer as1a1a

ent eng MoikeDorel  Rusbaweg4C  TEND Zweet as1269

Leesten De Mer Henck RoregsA TIBER Zweet staan

tof email hwopereis@chellonl of Vi a WWZIEUWENTINEO



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

Compressoren voor de bulkfransport
Albert Schweiterszaat 29 vez 0644 377050.
7181 PG LICHTENVOORDE fax :0544 376499
email: nfo@reint ntemet: vreoernl



broer Rik, en Floor Doppen en Douwe Bouchier.
Maar nu naar de finale mag de hele klas meedan
gaan we met de bus!

Uit welk boek leesje voor?
Ik heb de hele tjd uit Rotzooi van Maresa Jacobse
voorgelezen, maar tijdens de finale moetik uit een
ander boek voorlezen.

Waarom heb je voor dit boek gekozen? Waar gaat
het boek over?
In dit boek wordt een jongen (Stef) doorzijn vader
geslagen, en dat soort verhalen vind ik boeiend.

Heb je een favoriete schrijver?
Ja, Carry Slee, maar de jury vond dat ik mijn vol-
gende boek niet van Carry Slee moet doen, omdat
iedereen haar kent en ze schrijft vaak op dezelfde
manier.

Was je zenuwachtig voor de wedstrijd?
Inhet begin niet echt‚maar toen ernog maar 1 voor
mij was, heel erg!

Word je wel eens door mensen aangesproken nù.

je voorleeskampioen bent?
Ja,heel veel, vaakin winkels op straat en op school
natuurijk.

Wat wilje later worden?
Dat weet ik nog niet, maar geen schrijverof dichter
hoor!

Carleen, heeeel veel succes tijdens de finale in
Arhem!

Groetjes Nikie en Mieke

KINDERPIOT
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De momenten van v/d pupillen

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

17-03-2007
RKZVC F3 MEC F1
1-8
Kasper Papenborg.
Kasper rent alleen doorde verdediging en schiet de bal strak
in de hoek
1-0 Voorsprong en een uitstekende eerste helft. Iedereen
werkte keihard
Mees; ruimde als verdediger veel ballen op.

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG
DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE GOAL
MOOISTE MOMENT:

MAN VID WEDSTRIJD

24-02-2007
Longa F8—RKZVC F2
352
Bjöm Doppen en Roel Domhof.
Bjöm Doppen: uit een corner, direct in de goal
De goal van Roel. Daarmee kwamen we terug van 2-0 naar
22!
Tom Schepper; ondanks dat hij te laat voor de wedstrijd was,
speelde hij een uitstekende wed-strijd.

Omdat ik gestopt ben als leidster van de F2, wil ik de kinderenen de ouders bedanken
voor de mooie bos bloemen. Ik wi Judith en Michel veel succes wensen als nieuwe leiders
en veel voet balplezier.
Groetjes Hermien.

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT.

MAN VID WEDSTRIJD

10-03-2007
VIOS B. F3 RKZVC F2

22
Roel Domhof en Indie Meekes.
Roel; hij reageerde heel snel, ut een commerbal, ie doorde
keeper werd losgelaten.
Goal van Indie, die de bal uit een comer zovee effect meegaf
dat de keeper hem Ios let en in de goal rolde.
Ruben Heutink, ie ondanks een eigen goal heel goed bleef
verdedigen en een paar goede red dingen verrichtte.



Zo divers
in kranten7JE

ROMEO DELTA
MutTiMeDia 8v

Postbus 101
7130 AC Lichtenvoorde
Werenfriedstraat 1

7136 (2 Zieuwent
Tel 0634 3599 35
fox 0533 352036
€ mall infoGromeodeko.nl

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Vooruw Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kweke

[|
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 352133

Fax 0544 352237

J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade

bijzondere beglazing
Tevens verkoop aanhuis

’s Zomers buiten

ANTON MOLLEMANHOF 25
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

DOMHOF & WESTFLEISCH g,,
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



As-he
SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEUWENTES O544 3 O4

2 Gettrj:
ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

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

KRABBENBORG b.v.
Tel, 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

TRANSPORTBEDRIÍ
VEEVERVOER

STUKGOFDERINVERVOER
KIPPRVERVOER

AVIA
WIST U
Dat u bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijdenkunt u terecht met All Cards.

’ TNT Post Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Um vr: 8:00-19.00 uur postzegels, rifkaarten en adreswijigingskaarten

= het ophalenvan rieven en pakkettenzaterdag: 8.00-17.00 uur = het afgeven van briefpost binnen en buitenland
zondag: SHOP gesloten. «hot afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

+ strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
intormatiebrochures.



DATUM: 17-03-2007
WEDSTRIJD: Lochuizen F1 RKZVC F2
UITSLAG: 7-0
DOELPUNTENMAKERS: Sven Huinink, een hele mooie bal in de hoek waar de

keeper niet op had gerekend. Helaas in eigen goal
MOOISTE GOAL: Toch een doelpunt van Lochuizen
MOOISTEMOMENT: Joep Hummelink, die bijna scoorde tegenzijn neefje.

Helaas voor het team scoorde hij niet en kregen ze ook
geen snoepzak. Geluk voor de leider.

MAN VID WEDSTRIJD Luuk, keepte een goede wedstijd, met zeer veel reddingen,
anders hadden we al met rust met 10.0 achter gestaan.

DATUM: 007
WEDSTRIJD Bon Boys F6 RKZVC F2
UITSLAG: 1-1
DOELPUNTENMAKERS: Björn Doppen.
MOOISTE GOAL Björn, na veel gemiste kansen, maar toch blijven proberen,

scoorde hij toch nog.
MOOISTE MOMENT: Dat we na een vroege 1-0 achterstand, na veel gemiste

kansen, maar goed voetbal, toch nog op 1-1 kwamen
MAN V/D WEDSTRIJD Indie Meekes, volgde goede de “wijze” raad opdie de

leiders hem gaven. Kwam waarschijnlijk door de korte
haren waardoorde oren weer zichtbaar waren.
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KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 2 meit
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.Gapr.Stg.PaasPop Uitvoering van de JOHANNES
PASSIONin de Werentriduskerk
door 0.a. het koor “Ex Arte” uit
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

Zo8 apr. 20.00 uur Stichting Paasvuur
PAASVUUR:Lokatie : aan de Zegendijk achter
het Sourcy Center.

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

Ma. 16 apr. 20.00 uur v‚v. RKZVC
Kruisjassen in de Kantine.

Ma. 23 apr. 20.00 uur Schutterij St. Sebasti-

10.00 uur Parochie H. Werenfrie-
dus Eerste Communie.
Feestcommissie Zieuwent

Stg. Fratsen VERTELFESTIVAL
vooralle kinderen van de basis-
school.

Een uitgebreid overzicht an “alle” evenementen en actieiton kun je inden op
vow zieuwent info
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B_ MINS
Speciaalzaak in:

* tuinartikelen
* diervoeders en

‘benodigdheden
ijzerwaren en

gereedschappen
* werkkleding en

schoeisel
agrarische artikelen

ZIEUWENT| Past Zondeinkstraats0tel70544=95 1221

G verkeersschool
GUUS KOLKMAN

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

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

Zieuwent tel. 0544 - 351939
bgg. 06 - 53933054



TE

& SE
Uw reistijd zo veilig en prettig mogelijk

EESe a
Bezoek of

Jij architektenburo
a. holkenborg

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

PAST
VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

: x

aa Schoenenen Sporthuis S
If TEN BRAS BĲ

Ei
3

ZIEUWENT - Tel, 351257 - Fax 352457
SN] Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - WingsYX5 Yonex - Lotto- Dunlop

Hummel - Masia - VikingEAR



Afgelopen vrijdag reedik via de Rouwhorsterdijk naar
het Sourcy en zag ik HET gebeuren.

Prins met de tractor. samen met enkele andere
‘boeskenvrienden in de rode bodywarmers! Ja..het is
zover; de paal voor het paasvuur wordt in de grond
geslagen! Wat zijn ze er altijd druk mee, ik heb daar
‘bewondering voor. Zelf hetik wel eens meegeholpen
met boesken, dus ik weet dat het een zwaar karwei.
Deze jongens zorgen ervoor dat de voorpret naar het
paasweekend kan beginnen. Een van deze jongens
Is Raymond Niënhuis, de voorzitter van Stichting
paasvuur. Raymond, 34 jaar, is getrouwd met Elles,
vader van Esmé en Gijs

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport

Mooiste sportherinnering

Favoriete sportman/sportvrouw:

Lekkerste eten:

“tran"sport...en voetbal

Tumen.

EK '88, met m'n vader naar
Nederland  lerland geweest.

Geen favoriet, ieder op z'n eigen
manier.

Biefstuk met champions, uien,
gebakken aardappelen en sla!

Welk tv-programma moet onmiddellijk van de buis:

Belspelletjes en
ziekenhuisprogramma's.

Dochter Esmé, luistert mee, ze
begint te lachen bij het woord
ziekenhuisprogrammars en zegt +

dat ze dat heel mooi vindt om naar
PIOTapril 2007 peg.13 ZZE



Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

te kijken, omdat ze later dokter wit

worden.

Donald Duck

Platoon.

Liberaal.

*noar ’t caf& van Normaal

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

Grootse miskoop:

Omscholen tot:

Favoriete vervoermiddel:

Tent opzetten in:

EE pag14 PIOTapril2007

(Raymond hoeft niet lang na te
denken..) Een ijskoeler gevuld met
pruimen. Kreeg ik van mijn broer. Dat
was niks... ben een paar dagen aan de
schijt geweest!

Opel Astra, die stond vaker bij de
garage, dan dat we er mee konden
rijden.

Ik heb genoeg scholen bezocht!

Vrachtwagen.

Frankrijk.



Î

Drukkerij Westerlaan,

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

www. drukkerij westerlaan.nl
info@drukkerij westerlaan.nl

maakt

’t
Je

gemakkelijk

TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Huub Hummelink

Huub Hummelink
0544-376829
06-29135734ENEN

GEBROEDERS

Spieker
HOVENIERS
ONTWERP
ONDERHOUD
KWEKERIJ
VIJVERS
BESTRATING

Ruurloseweg 12
7136 MD Zieuwent
T (0544) 48 29 84
F (0544) 4828 24

M(06) 29 3162 31



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

= Wijverzorgen al uw loon: en grondwerkzaamheden, bestrating en soopwe
= Gespecialiseerd op het gebied van auwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachinos.
+ Stjpen van messen terwil u wacht.

Officieel dealer MF en Zetor tractoren.

Teeoen Hareveld 0544-372615
Zover 544 381528

deet ar scpa cen
SE mai ogen

Kérastase REFLECTION,
De eerste lichtweerspiegelende verzorging voorgekleurd haar

Voor het haar geldt het zeffde als voor de huid: licht is dé bron van een
stralende schoonheid Hoe regelmatiger en gladder hethaar of de
uidoppervak is, des te beter het cht wordt weerspiegeld en een stralende
schoonheid naar voren komt. Réflection van K@rastase gebruikt dt cht voor
een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor een onmiddellijke on duurzame glans
Voer ino waw kapealomne atEeven 8

TEL: 03443519)

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuincmleg tuinonderhoud tuinidecën

Dg tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinidecën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Ben je wel eens aangehouden door de politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor het laatst bang:

Wat denkje als je in de spiegel kijkt:

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:

Wie zouje nog willen ontmoeten:

Wat zou je geen tweede keer doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

De redactie (Wendy)

Ja, met de vrachtwagen, met groot icht
reed ik de politie tegemoet. Vonden ze
niet echt leuk.

Te laat komen en zeuren.

Nooit doen. gewoon laten liggen

Meer vrije tijd

Vorige week nog.Iijdens de
wintersportvakante; toen ik boven aan de
zwarte piste stond...Ik ben rechtsaf van
de blauwe piste naar beneden gegaan.

Er kunnen wel een paarkilootjes afl

g.vd ‚ dan word ik door m'n dochter op l

mijn vingers getikt.

Willem Alexander; daar zou ik wel een
biertje mee willen drinken.

‘Bungyjumpen boven de Klinkers!

Gevoel voor humor, eigenwijs,
zorgzaam.
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Paasballen
Hetis Palmzondag. De dag waarop
menig kleuter een broodhaantje
rectaal (cloacaal) fixeert, n de dag
waarop erin Mariënvelde Flügel ge-
serveerd wordt tussen enorme tieten.
Broodhaantjes in de kerk, Flügel op
het Paasbal. Een wondermooi idee
natuurlijk. Welke man kan een slok
van dit goddelijke sapje afslaan, als
tepels als karrenwielen zo groot,
hem van weerszijden van het flesje
toelachen. Maar niet alleen de man-
nen genieten van deze uitwas van
de beschaving. Het hele schouwspel
brengt een dermate grote hilariteit
met zich mee, dat ook bezoekers
van de vrouwelijke kunne genieten
van de gul schenkende memmen.
Waarschijnlijk is dat ook een van de
redenen dat de hele happening zo'n
geëmancipeerd, fris en vernieuwend
karakter kent
Het broodhaantje is op zichzelf min:
stens zo fascinerend. In herinnering
kreeg je zo'n ding op school en moest
het aan een stok geregen worden.
Dan mochtje er vervolgens heel lang
niet aan ziten. Kleine stukjes deeg
afsnoepen viel niet zo op, maar daar
was hetniet om te doen: het ging om
het krentje! En wanneer eindelijk het
haantje zijn ceremoniële rol verloor
viel de consumptie danig tegen:
Vervaardigd van het type deeg dat
zeker een dagdeel de melktandjes
blijft tarten, is het eigenlijk maareen
rothaantje. So better letthe duck out!
(voorde erudiete apres-ski haters on-
der u: Dit is de slogan van Flügel).
De fabrikant van Flügel is al op de
hoogte van de sensationele schenk-
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wijze, enis erg te spreken over de
wassende omzet en imagoboost die
de distributie vanuit de boezemgleuf
met zich meebrengt. Deze week nog
werd de verkoopdames een contract
voor onbepaaldetiet aangeboden,
met als functieomschrijving: Borst
lesser.

We kunnenerniet omheen, Flügel
is een hip product. Er viel van die
kant dan ook weliets innovatiefs te
verwachten. Ingebouwde systemen
wordt de nieuwe trend. Oogt net ef-
fen iets professioneler. Bovendien
is dan het gehannes met die flesjes
afgelopen en kunnen er twee liefheb-
bers tegelijk genieten van de weldaad
van het rode drankje. Hetnut van
implantaten kan zo tevens beter voor
het voetlicht worden gebracht

Natuurlijk moet er ook voor de vrou-
welijke bezoeker van het Paasbal iets
komen. Erdientdus iets met mannen
en moezel bedacht te worden. Robert
Schoemacher speelt nu handig in op
deze rage en brengt na overlegging
van een half jaarsalaris een tweede
blaas aan met Spätlese of Riesling.
Met Pasen 2008 worden de eerste
mannen verwacht in het Mariënveld-
se, om de vrouweu liekein 't mundje
te moezelen. Dat Paasbal heeft de
toekomst, geloof dat maar!

Mooi woord trouwens Paasbal. Zou
dathet tegenovergestelde zijn van
Kerstei?

Toon & Johan

_,_,,.,_,L,,'ä,Ö‚,_„“„‚,…_………,_Ô/



“HEBT U NAAST {&
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”

x
HYPOTHEEK
SHOP.

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

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

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

MARIËTTE HUMMELINK
‘do Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766



rbouwen of renoveren?

Bij Hoenderboom zijn uw bouwplannen in goede handen
Een badkamerrenovatie, een nieuwe keuken, een dakkapel of een complete
uitbouwaan uw huis. Alle werkzaamheden uitgevoerd door vakmensen.
Onze kwaliteit is uw waarborg

| Bel voor informatie 0544 35 13 32.

NESOENNDER!BOOM
Zieuwent[aren mensengoed begrepen


