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“Voorjaar”
Het voorjaar is officieel al een tijdje
begonnen, maar mijn gevoel zegt
toch datdeze afgelopen maand meer
op de zomer lijkt. Korte broeken,
‘hemdjes, het ag nog ver weg gestopt
in de kast, maar konden zeker te
voorschijn gehaald worden.
Van dit weer krijg ik (enik denk ook
meer mensen met mij) vaak zin in
feestjes enik moet zeggen dat me dat
deze maand ook goed gelukt is.

Het begon natuurlijk allemaal methet
festival van Zieuwent: PaasPop! Drie
dagen feest in de tent en vooral op
de maandag was de feeststemming
het grootst. Of dat nou komt door:
het hoogte/diepte punt van LUV,ik
heb geen idee, maar feest was het
zeker. Bier en wijn kwam genoeg
binnen bij de meeste mensen en
anders ging hetwel doorde tent, Het
was weer een geslaagd weekend,
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Twee weken later hadden wij dan nog een
vrijwiligersfeest met als thema: camping.

De leukste, gekste, sportiefste en relaxte
creaties kwamen binnen.
Vrijdag 13 april was het ook groot feest.
Onze collega Huub had Abraham gezien!!!
Dit werd natuurlijk groots gevierd met al

ijn

familie, vrienden en bekenden bij de
Herberg. Weer een heerlijk feestje met een
hapje en genoeg drankjes.
En dan heb je eind april natuurlijk nog onze
Koninklijke Hoogheid die haar verjaardag

viert. Wat hebben wij dan een geluk dat
iedereen daar van mee mag profiteren. Op
de meeste plaatsen werd daarom ook feest
gevierd. Ach ja, wat is er dan nog leuker om
de avond ervoor alvast te beginnen. Twee
dagen feest in Lichtenvoorde met veel mu-
ziek, bekenden en gezelligheid.

En wat willen wij nog meer: hetziet er veel
belovend uit!!! Nog heel veel dagen kans
op mooi weer en nog zeker een heel aantal
feestjes in het vooruitzicht.



WWW.WELKOOP.NL fEN
}ssSpeciaalzaak in:

* tuinartikelen
* diervoeders en

benodigdheden
* ijzerwaren en

gereedschappen
* werkkleding en

schoeisel
* agrarische artikelen

verkeersschool

K GUUS KOLKMAN
voor uw:

+ 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
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Interview met Daan Jolink

Wie is Daan Jolink?
‘Ik ben 51 jaar, getrouwd en heb 2
dochters, waarvan er nog 1 thuis
woont. Ik werk bij de SNS bank in
Arnhem en ben daar commercieel
medewerker vande bedrijvendesk.
Mijn grote hobby is handbal en ik
ben de afgelopen dertien jaar trainer
geweest van dames1 van Pacelli.
“Geweest” inderdaad, want na dit
seizoen stop ik methet trainen van
de dames van Zieuwent’.

Hoe ben je in de handbalwereld en
vervolgens in Zieuwent verzeild
geraakt?
“Mijn voetbalcarrière kwam op een
gegeven moment nogal abrupt ten
einde, toen bleek dat mijn knieën
hier niet zo geschikt voor waren. Ja
‚en dan ga je toch maar eens verder
kijken. Vooral in de koude winters had
Ik wat moeite met de buitensporten

‚en op een gegeven moment kwam
ik met handbal in aanraking. Het
spel boeide mij direct en zo ben ik
eigenlijk in de handbalwereld terecht
gekomen’.
Daan is zijn handbalcarrière begon-
nen bij WWV,hethuidige HCW.
Vervolgens heeft hij 10 tot 12 jaar
in Groenlo gehandbald. “Ik heb in
Groenlo een erg goeie tijd gehad.
Vandaaruit heb ik ook mijn trai-
nersdiploma gehaald en zo ben ik
begonnen met het trainen, in eerste
instantie als jeugdtrainer. Op een
zondagavond, net voordat ik met
mijn vrouw op visite wilde gaan, ging
de telefoon. Ik denk, zalik ‘m nog
opnemen... Toch maar gedaan. Het
bleek Berry Wensink van Pacsli.
Ze waren op zoek naar een trainer
voorde dames. Mijn vrouw zei me
dat het een leuke vereniging was
ens maandags heb ik Berry terug-
gebeld eneen afspraak gemaakt om
een keerte komen kijken en praten.
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Tijdens het gesprek klikte het direct en ook het team sprak me aan. En zo
ben ik eigenlijk dertien jaar geleden bij Pacelli terecht gekomen, toen in de
1e klasse afdeling

Wat maakt handbal nou zo'n mooie sport en bijvoorbeeld leuker dan
voetbal?
“Eigenlijk vind ik voetbal nog altijd een mooier spel dan het handbal
Het mooie aan handbal is vooral de tactiek en techniek, een heel belangrijk
onderdeel van het spelletje. Handbal is zoveel meer dan wat je ziet, vooral
bij de dames. Bij heren ishet vaak een hard en fysiek zwaar spel. Datis het
bij de dames natuurlijk ook, maar daar speelt de techniek een veel grotere
rol. Er zit zo enorm veel meer achter het heenen weer rennen van2 teams
en zoveel mogelijk doelpunten scoren. Dat is wathet handbal voor mij een
enorm leuk spel maakt”.

Daan krijgt een telefoontje en uit het gesprek valt op te maken dat het een
speelster is. Het gaat over welof niet bij een club vertrekken en de dame in
kwestie blijft, zo maken wij uit het gesprek op. Daan iser blij mee. Na afloop
kijken we hem nieuwsgierig aan. ‘Ja, daar zal ik zo nog wel wat meer over
vertellen.

Hoeis het mog
team?
“Het is natuurlijk niet dertien jaar dezelfde groep, dus dat maakt het wel iets
anders danhet lijkt. Marloes Wensink is de enige dame, die ik al die dertien
jaarin de groep heb gehad. Ook zij is wel eens een tijdje weggeweest, van-
wegestudie enzo. Dus de trainer was weliswaar dezelfde, maar de groep
wisselde geregeld”.
De chemie blijkt al die jaren van beide kanten aanwezig te zijn geweest en
gebleven. Ook nu vindt Daan het team nog steeds een uitdaging en zijn er
met de huidige jeugdige talenten volgens hem kansen en uitdaging genoeg,
maarja, een keeris het tjd voor wat anders.
“Vorig jaar was erbij mij voor het eerst een moment om eens aanwat anders
te gaan denken. Ook het bestuur had het gevoel dat het ijd werd voor een
nieuwe trainer. lemand die alles weer eens op scherpkan zetten’.
Zodoende gaan beide partijen met een goed en tevreden gevoel uit elkaar.

is van hetzelfdeijk dat iemand dertien jaar traine:

Welke ontwikkelingen heeft Pacelli doorgemaakt tijdens je periode als
trainer?
“Ten eerste is de vereniging bestuurlijk enorm gegroeid. Dat is gebeurd
op een manier, die echt bij de vereniging past, namelijk via de weg van de
geleidelijkheid. Er werden commissies opgericht en er werd hee! actief naar
sponsors gezocht met als resultaat de situatie, zoals die er nú is. Ook het
spel is enorm veranderd en aangepast aande speelsters, die we nuin huis
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| Dames & Herenkapsalon

0544-352391 Zieuwent

: Dinsdag t/m wrjdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

GOD) H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJAL NÉ.E.G ZieuwentSSS aemGEN Telefoon 0544 - 351205

mheof Cera95
Douw Kolkman VOF

%Á Tegelwerk
O.a. Badkamer

Keuken
Plavuizen

“%Á Sierbestrating

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

Airco Service

Dorpstraat 302

7136 LL Zieuwent
Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Telefoon: Fax Tel. 0544 351603
0544-352320 0544-352557
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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 op het wegdek. |
Kom naar onze Showroom en bekijk hem, of nog
beter maak een afspraak voor eenproefrit.

DINnu!
DAtarsu WAUTOBEDRIJF
Dorpsstraat 103
7136 U Zieuwent
Tel (0544) 351319
Fax (0544) 351 794
wort auto voorhuis



hebben. Vroeger hadden webij Pa-
celli een aantal hele sterke schutters.
Nu beschikken we over veel meer
snelle, behendige speelsters. Daar
pas je dan je spel, je tactiek op aan.
De vereniging is als geheel een stuk
ambitieuzer geworden. lederjaar, aan
het begin van het seizoen, worden er
doelstellingen gesteid en zo zijn we
van de fe klasse, via de 3e Divisie uit-
eindelijk in de regioklasse (voorheen
2e Divisie) terecht gekomen.

Waarom speelt een handbalvereni
ging uit een relatief klein dorp op
zo'n hoog niveau?
“Het heeft volgens mij vooral te ma-
ken metde enorme betrokkenheid
van de spelers en het bestuur bij de
vereniging. Ik heb in al die dertien jaar
geen training gehad, waarbij de op-
komstminimaal was. Het aanwezige
talent draagt zeker bij aan het niveau,
maar ik denk dat met name de goede
opkomst en inzet op de trainingen
resulteert in het behaalde niveau.
Ook de training en begeleiding van de
jeugd, zoals dat nu wordt uitgevoerd,
heeft een groot positief effect op het
niveau van handbal in Zieuwent”.

Hoe is het om als man in een “vrou-
wenwereld” te werken?
“Het bevalt mij prima! De inzet en
discipline is bij dames groter dan bij
heren, net als de eensgezindheid en
openheid naar elkaar. Dat is in ieder
geval

mijn
ervaring. Je moet wel goed

rekening houdenmet wat je zegt. En
dan heb ik het vooral over de relatief
kleine en voor mannen noga! onbe-
langrijke dingen. Zeg je een keer iets
verkeerds, dan wordt dat door de
dames namelijk feilloos en heel lang
onthouden. Ik probeer zelf eigenlijk

altijd heel open te zijn naar het team
en dan merk je datje dat ook terug
krijgt. Eris sprake van wederzijds res-
pect. Ik heb er altijd veel lol in gehad
om met dames te werken’

Wat waren de afgelopen periode
de hoogte- en dieptepunten en
waarom?
“Hoogtepunten waren vooral de kam-
pioenschappen en dan met name de
eerste keer dat het kampioenschap
werd behaald. Dat was een enorm
feest. Naast de hoogtepunten in het
spel, waren voor mijde uitjes ook echt
heel bijzonder. Zo zijn we een keer
‚een weekend in Tsjechië geweest
bij een inmiddels overleden vriend
Daar hebben wede Paus gezien en
dat werd heel bijzonder gevonden
door de dames. Ik heb daar nog een
leuke herinnering aan overgehouden,
namelijk een mok met daarop de
Paus in een innige omhelzing met mij,
gefotoshopd, dat wel... Een echt
dieptepunt voor wat betreft de spor-
tieve prestaties is er voor mij eigenlijk
niet. Hetis altijd omhoog gegaan met
de resultaten. Wat me wel erg aange-
grepen heeft, was het overlijden van
onze keepster Jeanet Knippenborg,
een aantal jaren geleden’.

Wat zal je missen en wat zal je mi
sen als kiespijn nu je weg bent
Pacelli
“Ja, daar zal k de komende tjd vooral
achter mosten komen. Natuurlijk ga
ik de dames missen. De trainingen
waren voor mij altijd leuk en zinvol,
omdat zowel de dames alsik er altijd
iets van wilden maken. Veel tijd om
stilte staan bij mijn vertrek heb ik ove-
rigens niet, want eris inmiddels een
nieuw damesteam, dat ik ga trainen,
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namelijk het eerste damesteam van Holten. Daar ging het telefoongesprek
van eerder deze avond ook over. Het damesteam van Holtenis dit jaar
gepromoveerd naar de hoofdklasse en een aantal dames krijgt zo af en
toe een verzoek om bij de concurrent te komen spelen. Ja, en als ze dan
toch besluiten om te blijven, ben ik daar weer erg gelukkig mee. Dat ze
me toch even belt om datte melden, vind ik heel prettig. Toch weer die
openheid. houd daar wel van”.
Op de vraag wat Daan zal missen als kiespijn antwoord hij hee! resoluut
NIETS! Er moet ook vooral nietal te dramatisch gedaan worden over zijn
vertrek, vindt hij. Het besluit is genomenen na de laatste wedstrijd is er
op een prettige manier afscheid van elkaar genomen. “Er was een mooi
woord van dank over en weer. En natuurlijk heb je dan best even een
brok in de keel, want een aantal personen binnen de vereniging zijn in
die dertien jaar toch ook hele fijne vrienden geworden, maar datis juist
een heel goed teken”.

Wat zal de toekomst brengen voor Pacelli
“Een paar belangrijke speelsters stopt of vertrekt volgend seizoen. Daar
zal hetteam het wel moeilijk mee krijgen. Eris echter genoeg talent bin-
nen de huidige groep dit op te vangen, en de toekomst ziet er gezien de
talentvolle jeugd gewoon goeduit,daar ben ik van overtuigd!”
"Ik denk in ieder geval met een heel prettig gevoel, zowel sportief als
ookop het persoonlijk vlak terug aan dertien jaar Pacelli en ik zal nog
geregeld een wedstrijd komen bezoeken, datis zeker!”

De redactie (Noëlle en Huub)

TC Veloce organiseert:
Zondag 20 mei 2007

Gezinsfietstocht

EN Afstanden: 26 0050 KeEe Start: Heberg Het wite PaardEEa Doraat 29 Ziaawent

Der 20ie ween age en menEEEN nee oden
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Zo divers
in kranten

ROMEO DELTA
MutTiMepia 8v
Postboz 101
7130 AC Lichtenvoorde
Werenirledstraot 1

7136 2 Zieuwent
Tei 0534 360935
fa: 059335 20 35
Email. info@romeodelto.nl

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 352133

Fax 0544 352237

J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking
glasschade
isoleren

beglazir

Tevens verkoop aan ht

bijzondere begiazing

DOMHOF & WESTFLEISCH pi,

Denn. Schwein soll man haben.

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

ANTON MOLLEMANHOF 25
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

Oude Ruurloseweg 28
Zieuwent

Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 377449

if



AsdeSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7IZ6MN Z
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ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

De bakkerdie iets extra's maakt van uw bestelling!

TRANSPORTEEDRÍS  KRABBENBORG b.v.

von Tel. 0544-351215
*

Fax 0544-352065
Zieuwent

WIST U
Datu bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht metAll Cards.

‚ TNTPost Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. nw: 6:00 19,00 ur = ostzogoi, briefkaarten en acreswiziingekaanenie = het ophalen van brieven on paktenen

= hetafgeven van briefpost binnen. en buitenland
= het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

ippenkaaren, telefoonkaarten on boncadezus
+ intormatiebrochres.

zondag: SHOP gesloten



H et volleybal-seizoen2006-
2007 is nog niet geheel ten einde
maar dit jaar is Tohp Dames 2
Kampioen geworden in de 4de
klasse
Het hele seizoen ging alles geheel
volgens planning de dames heb-
ben alle wedstrijden met overmacht
gewonnen.
Tijdens de wedstrijd om hetkam-
pioenschap gingen de dames wat
moeilijk van start maar winsten
uiteindelijk toch te winnen met 3-1
van Boemerang.

Tohp Dames 2 van Harte gefelici-
teerd en op naar de 3de klasse.

PIOTmeiz007 pag”



MOTORCROSSEN VAN MARC LAGESCHAAR.

De inleiding:
Wezijn op zoek geweest naar Het Beleg van Grol; Marc.
Hij zou bij het poortje gaan staan bij de ingang maar …
hij was er niet.
Dusgingen we naar de Recepsie;Daar vroegen we
naar ene lageschaar die hier woonde. We kregen ®
antwoord hij woonde op nummer 26. Zo liepen
‚we naar het huis met een tas vol spullen.

Eenmaal aangekomen stond hij op het pont ®
om weg te gaan; maar dat hoefde niet meer omdat wij eral aan
kwamen.

Eerst startte wemet het Intervieuwen, dat verliep vlotjes.
Toen de foto's, dat verliep niet vlotjes; Omdat hij zijn spullen niet
konvinden.

En nu de vragen:

1. Hoeheetje?
Marc Lageschaar

2. Watvoor eeen sport doe je?
Motorcrossen

3. Waarom motorcrossen?
We kwamen een keer een motor tegen toen ben ik daar mee
gaan rijden en dat vond ik heelerg leuk.

4. Wat heb je allemaal nodig?
Een helm, bodyprotector, kniebeschermers, niergordel,
crosslaarzen, crossbril crosshandschoenen en de nekkraag.

5. Waarom heb je dat nodig?
Als bescherming

pag.8 PIOTmei2007



SIEBERT&WASSINK
PeconEE))

Controller gevraagd.
Robert gevonden



L SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

EE Ea ee Tee]seemoneegg on Dota EMK een RHBanesto RG omen TBI Genee ITE]
eomiezmmencr) Fasaven onzent zemen OET
oonerRareeores  Weorgeank  RastemS Zanen 3820empire Chnmsei  Saogeratt TIEKE Zoen SST
eanetitenenon Neooehtei Dopaas TIK Zaet 92eeeasnerzoenik PRGBeaakt TIGA Zewen 057 02nare: basese vemaanet NLG Zwet|SRono7n eeForstonmee KES Roomse TIGER zoomt 35200
Festina Aon  Ouetenongst TS1ZO nome|372714
eren Eisnesgeneke Dems TIGELK zeweon|38188eenen GER Yan DogsTBL zeem RE]
[Gymclub dames. 'R Rouwhorst Zieuwentsewegs6 _7136LC Zieuwent 351532|

hoesten Person Ume? TIGRB Gee aaahermnszenen Agenten  Gasosorgis TMG Zonen 38170]
lornoseanstic Worp Dearest  TGLT Zoon Saa|Jongerenkoor Zieuwent Astrid Wopereis De Waareise 7 7136LT Zieuwent 352292}

ko Guin Gensegt TEER Zaan 3812
[Karsteclub MU CHIN. Guus Rijnders |Lariksstraat 18 7132CS Lichtenvoorde 374926|
[Klootschietver De Hemmele _S. Papenborg Wilgendijk 6 7136 Zieuwent 361852]

[ro Bliaen  Stamegis  TIGEPK Vegeer 05052
kersen Pease Gommer IUI eta|srokoreesoav)  MerWomee Zemiks  IG6KR Zowen 7dcete) [emomek Verergms 23SR Mierde ziebeata [uertootre ews [SNG zeeen|8eoermens ween enne Genege  IGBKN Zoot 982599oons Zone en CM BorWeproTOBE haeben EIGTeecnebenas enen Pae opener NIG zewen 322

Wijzigingen doorgeven aan:Huub Wopereis, Hareveldseweg 39, 7136 LW Ziet



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES 61 mx2007

Ponychus "De Schansruiters” Mevr Groter. Schurinkweg 8 7135KJ Harmeveid 351510

[Zonnebioem pe Mevr. Heuinck Roidersweg &/A 136 KX Zieuwent 351430

tof email hwopereis@chellonl of vi a WWWZIEUWENT.INFO



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

\v74/ tijdens de rust 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 Schweiersezat 29 va: 0544 377050
7131 PG UCHTENVOORDE fax 10544 376499
email: info@ri.nl interne: voer
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6. Win je wel eens wat?
Ja

7. Hoeveel heb je al gewonnen?
2 bekers met de derde en de vierde plaats

8. aljeweleens?
Soms

9. In welk soort gebieden val je het meest?
Bij droog en los zand

10. Zit je bij motorcross op een club en hoe heet die dan?
Ja ‚de m.2.c.. {motor auto club lichtenvoorde)

11. Welk merk heeft jou motor?
Kawasaki

12. Zijn er bepaalde groepen (klasses)?
Ja voor allerlei cc’te veel om opte noemen.

13. In welke groep (klasse) zit jij?
60 cc grote wielen

14. Waar heb jij motorcrossen ?

In de schans bij lievelde

15. Wanneer heb je het?
zaterdag wedstrijd en donderdag trainen.

ERPIOT

16. Hoe laat heb je het?
Donderdag van half 5 tot 7 uur

17. Wathoud CC in?

Vermogen wat de motor heeft en de grote.

18. Is je motor wel eensstuk geweest?
Ja de vorige

19. Wat was er toen aan de hand?
De koppeling was kapot

ST
Gr.Nikie & Mieke A
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KLUSSERVICE

TSSvakman voor sE

EI TEN
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 BeeningDE

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk

www.bevabro.nl

T:
0544 - 35 23 46

info@bevabro.nl F:0544 - 35 22 99
Tevens winkelverkoop



WESSE LS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.

LICHTENVOORDE

De spe n in projectmatige tegelwerk
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

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

Telefoom: 0544-371042 James Wattstraat6 Postbus 86
Telefax: 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetste: vw wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wessolsafwerking.nl



De momenten van v/d pupillen
DATUM: 31-03-2007
WEDSTRIJD: AD'69 F2 RKZVC F3
UITSLAG 14-0
DOELPUNTENMAKERS
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT: Nico van Boeckel stopt een strak afstandsschot klem-

vast
MAN V/D WEDSTRIJD Stijn te Moider. Ruimde veel ballen op en was erg goed

In vorm.

DATUM: 14-04-2007
WEDSTRIJD: RKZVC F3 Longa'30 F10
UITSLAG: 0-6
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL: >=
MOOISTE MOMENT: We hadden weinig kansen. Toch wisten we enkele keren

alleen voor de keeperte komen. Helaas misten onze
spitsen Kasper.

MAN V/D WEDSTRIJD We worden geteisterd door een blessuregolf. Daarom
‘hebben we een speler van de F2 geleend. Hij was in

supervorm en heeft veel werk verzet. Bedankt: Indie.

DATUM: 28-04-2007
WEDSTRIJD: RKZVCF3 - Grolse Boys F2
UITSLAG: 1-3
DOELPUNTENMAKERS: Jurek Domhof.
MOOISTE GOAL: Jurek: Een lange solo van achteren begonnen, afgemaakt

met een strak schot in de hoek.
MOOISTE MOMENT: De droom van elk team is om een 1-0 voorsprong naar

de eindstreep te brengen. Met man en macht werd er
‘samen gewerkt om dit voor elkaarte krijgen. De klap
was even groot toen dit niet lukte. Samen hebben ze
‘nog nooit zo goed “gevochten” met elkaar.

MAN VID WEDSTRIJD Stĳjn te Molder en Jurek Domhof.

DATUM: 31-03-2007
WEDSTRIJD: RKZVC F2 -DEOFT
UITSLAG: 2-1
DOELPUNTENMAKERS: Bjöm Doppen:2 wonderschone doelpunten.
MOOISTE GOAL Bjöm Doppen.
MOOISTE MOMENT: Het eindsignaal: de eerste overwinning dit seizoen.
MAN V/D WEDSTRIJD Onze aanvoerder Tom Schepper, “Turbo Tom”, loopt

sneller dan zijn schaduw.



DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

MAN VID WEDSTRIJD

07-04-2007
RKZVCF2 Ruurlo FS
0-3

Dat Björm alleen op de keeper afging en hoog over-
schoot
Ties Leneman, Mart Gebbinck en Siebe Klein Go!
dewijk; onze gastspelers van de F4, Prima gedaan
jongens.

MOOISTE GOAL

MOOISTE MOMENT:

MAN VID WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL
MOOISTE MOMENT:

MAN VID WEDSTRIJD

e= eeeDATUM: 14-04-2007
WEDSTRIJD: Neede F3 RKZVC F2
UITSLAG: 3-2
DOELPUNTENMAKERS: Bjöm Doppen (2%).

Biöm: is nu topscoorder met 9 doelpunten ens Indie
gepasseerd die op 7 staat
Wedstrijdje “wie is het snelst aangekleed” tussen
Tom en Roel. Deze eindigde, met een beetje vals
spelen, in een gelijkspel
Ruben Heutinck, de stofzuiger. Een geboren ver-
dediger, die we niet kunnen missenin het veld.

21-04-2007
RKZVC F2 Eibergen F4
2-0
Bjöm Doppen (2x)
Kopbal van Björn Doppen.
Na cen goeie voorzet van Sven Huinink, kopte Bjöm
Doppen de bal over de keeper.
Ruben Heutinck: goed verdedigingswerk.

DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

| MAN VID WEDSTRIJD

[

DATUM: 28-04-2007
WEDSTRIJD: Retnie F3 RKZVC F2
UITSLAG: 36

Björn Doppen (5xen Indie Meekes (1x).
Keihard boven in de kruising van Bjöm.
Na een mooie schuiver voorlangs, kon Indie de bal
nog mooi intikken.
Bjöm Doppen.



: Drukkerij Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat I

‚
Tel. 0544371207

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

maakt

’t
je

gemakkelijk

TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

GEBROEDERS

Spieker
HOVENIERS

Huub Hummelink
Uw technische serviceop het gebied va
‘gas ONTWERP
* water ONDERHOUD
* loodgietersklussen KWEKERIJ
* elektra VIJVERS

BESTRATING
* aanpassing voor mindervaliden
* k onderhoud

Ruurloseweg 17
7136 MD Zieuwent
T (0544) 48 29 84,
E (0544) 48 28 24
M{06) 29 316231

CSNHuub, Ee0544-376829
06-29135734EENES



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

+ Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden, bestaing en sloopwerk
« Gespecialiseerd op hef gebied van Hauwwerzorgingsboxer

gereedschappen en veescheemachines,
« Sipen van messen terwijl u wacht
« Officieel dealer MF en Zetor tractoren,

Telefoon Haneveld 0545-372415
Zieawet 0544 351528BVsaeneVa rai organ

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 en een stralende
schoonheid naar voren komt. Rôflectjon van Kêrastase gebruikt dt cht voor
een spiegelende schoonheid vanhet haar

REFLECTION, voor oen onmiddollijke en duurzame gans.

TE: 0548 381987

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
osZy tuinaanleg tuinonderhoud tuinidoeën

9 tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg5 tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



Nog even en danis het weer zover. Pinksteren
staat weer voor de deuren dat betekent voor
Zieuwent weer het jaarlijkse D-pupillentoemooi.
Grote clubs, zoals PSV, AZ, Schalke 04, maar
ook onzeplaatselijke trots, RKZVC, zullen op de
zaterdag voor pinkstereneneerste pinksterdag
weer strijden om de Dave Boomgaars bokaal.
Redenvoor de Piot om eens nader kennis te
gaan maken met Marc Kemkens, een van de
organisatoren van dit toernooi(al met al al 11

jaar!). Marc is 30 jaar, woont samen met Sabine
‚en werktbij VION te Groenlo.

Zaal)voetbalMeest favoriete sport

Minst favoriete sport: Alle vechtsporten

Mooiste sportherinnering:

Favoriete sportman/sportvrouw:

Lekkerste eten:

Welk tv-programma moet
onmiddellijk van de buis:

Beste boek/schrijver:

Afgelopen WK voetbal in Duitsland; de
wedstrijd Nederland-Portugal. Geen
mooie wedstrijd, wel veel adrenaline en
spektakel

Marco van Basten(maar dan wel als
voetballer).

Varkenshaas met gebakken aardap-
pelen.

Amerikaanse soaps en Amerikaanse
talkshows.

De ontvoering van Alfred Heineken van
Peter R. de Vries.
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Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied

Meest afschuwelijke cadeau
datje ooit kreeg:

Grootste miskoo

Omscholen tot:

Favoriete vervoermiddel

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aangehouden
doorde politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor het
Laatst bang:

Wat denk je als je in de
Spiegel kijkt:
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Flodder; dat was dan ook zo ongeveer
de laatste film

die ik gezien heb. Ik kijk nooit films.

Rechts van het midden.

Zij gelooft in mij van Andre Hazes.

Moet nog komen. Je mag een gegeven
paard.
Moet ook nog komen,

Niet omscholen, wel bijscholen.

Auto.

Zou ik wel willen, maar lukt me niet.

Heel lang geleden; fietsen zonder licht.

Negatief zijn; mensen die klagen en zeu-
ren, maar nooit zelf iets ondernemen of
organiseren.

Nooit doen, levensgevaarlijk!

Wat het toernooi betreft dat Ajax terug-
komten datwe nog grotere topdlubs naar
Zieuwent kunnen halen.

Bij de tandarts; twee tanden moeten trek-
ken.

Pfoeh, die innammen worden steeds
groter.

——_—,.—__



IMATIC,

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

wowzitacnl  info@zitax.nl

YO lssound light rigging + truckinge stages + events

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

TOBEDRIJF
ARTIN HEGEMAN VO.

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

V Center ©€sporten, feesten
Sourey Center in Zieuwent is cen multifunctioneel centrum voor recreatief en/of

sportief vertier. Zeer geschikt voor kleine en grote groepen.

Indoor-activiteiten
xtreme bowling, dars, poolbijat ruzesjoelbak, handooogschieten, Bruisende Olympische

Spelen, zeskamp, Tripple 5, Sourcy's Schiet Spektakel, Achterhoeks Spero.
Sourcys Bruisende Spelshow, Sourey'S TAP feest, Sourcy £ Part, creatieve Workshops

Fun & Fitness, kinderfeestjes, squash, zaalsport (0. voleybal, Voetbal, badminton).
vergadermogelijkheden en nieuwjn Nederland en ale 1° in Sourcy Center

Speedsoccer (door 5-tagen-5 voetbal op kunstgras)

Outdoormogelijkheden
Golfen, Frisbee Gol, quadrijden, huifkartochten, kanotochten per Canadese kano,

‘wandel en fietstochten over de Zicuwentse Kerkenpaden, Jeu de Bouiee Kioctschieten,
Schrik je Rot Tocht en kcxbiken (stop). Ales ook in combinatie met arangementen

Sourcy Center, Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel. (0544) 352222
www.soureycenter.nl



Welke zin of welk woord
gebruik je teveel: De G- en de K-woorden.

Wie zou je nog willen ontmoeten: Johan Cruyff; Nog even feliciteren met
z'n verjaardag.

Wat zou je geen tweede keer doen:Profielschets met ondergetekende.

Beschrijfjezelf in vijf woorden: Perfektionistischin wat ik doe.

De redactie(Marc Kamebeek)

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 30 mei!

Zo. 13 m 10.00 uur Parochie H. Werenfrie-
dus Eerste Communie.

20 me Gezinsfietstocht

26-28 mei D-Jeugd Internationaal
voetbaltoernooi

1-3 Juni Klein kamp Jong Nederland

Za. 9-11 juni Kermis,
Feestcommissie Zieuwent

Zo.24 juni Stg. Fratsen VERTELFESTIVAL
vooralle kinderen van de basis-
school.

21-25 Juli Groot kamp Jong Nederland

Een uitgebreid overzicht van “alle” evenementen en actieiten kun je inden op:
voorw zieuwont info
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Voorbeschouwing

Temijl

in
de 1ste divisie de strijd in

het voordeel van onze eigen Super-
boeren is beslecht, zagen we op het
hoogste niveau de zelfbenoemde
“boeren” uit Lampegat de titel onver-
‘hoeds toe-eigenen. Misschien juist
wel niet zelfbenoemd, omdat alles
buiten de Randstad door Randste-
delingen periferie wordt genoemd
en dus geassocieerd wordt met
boeren. Niets mis mee, laat ze Iek-
ker gaan zou je zeggen, maar het
is toch vervelend dat alles constant
door elkaar gehaald wordt. Ons al-
Ier Wilfred Genee leert ons de ene
keer dat de Achterhoek aankomend
seizoen maarliefst drie clubs in de
eredivisie vertegenwoordigt ziet en
een ander moment waagt ij de Su-
perboeren uit Doetinchem Tukkers te
noemen. Om aan deze zogenaamde
sportjoumalist niet meer woorden te
wijten, kijken we even aan de bin-
nenkant van onze ogen met een blik
op volgend seizoen. PSV begintgoed
aan de competitie met een nieuwe
trainer, maar raakt al gauw verwik-
keld in een kleedkamerschandaal
waarbij een basispositie is wegge-
legd voor PatrickKluivert. De rust is
namelijk weg, omdat de “oude rot”
(met respect) Philip Cocu afscheid
neemt van zijn eigen Philips stadion.
(Lucky) Ajax verslikt zich pijnlijk in het
Achterhoekse geweld en moet een
hattrick tegemoet zien van de jonge
Zieuwentse aanwinst Schutten.
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AZ heeft een nieuwe perschef aan
moeten schaffen, nadat verslagge-
Vers wegbleven of weigerden vragen
te stellen aan Van Gaal over het
wedstrijdverloop. Van Gaal blijftnogal
steken in een “Dat.is-jouw-mening,
maar-ik-vind-dat’-retoriek. Twente
doethet wederom vertrouwt goed,
maar een echt hoogtepunt blijft uit
Feyenoord gaat met een combinatie
van twee nieuwe coaches (ook deze
Koeman moet het veld ruimen),
namelijk Paul Bosvelt en John de
Wolf, het nieuwe seizoen in. Beiden
moeten Feyenoord behoeden voor
nacompetitie en directe degradatie.
In de winterstop meldt Van Gobbel
zich voor een rentree in zijn voetbal-
carrière, maar wordt afgewimpeld,
ondanks het aanbod dat Ulrich net-
jes zijn. contributie zal betalen. De
Rotterdammers blijken wel profijt te
hebben van het ontbreken van Eu-
ropese verplichtingen en sprokkelen
derhalve her en der punten. Tevens
geven “de zwarte kometen” Gaston
Taument en Regi Blinker te kennen
een seizoen mee te willenballen en
hopelijk Feyenoord weerop de railste
krijgen. De Graafschap tart alle voet-
balwetten door na een onwennige
start 4 wedstrijden oprij te winnen en
samen met FC Twente te strijden om
detitel“bestof herest’. Resumerend
verwachten wij wederom een span-
nende competitie:



“HEBT U NAAST
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?"

De Hiypotheelshop,
Vd, Meer de Walcherenstraat 2 + 7131 EN Uiditenvoorde

Tel (0544)

ENSAID MODEVAKSCHOOL

knip gen maailessen
patroontekenen!
opleiding van\modinettet/m lerares;

NREBUNMBUNK
Ge Haars Ia
Ss NIA ZIEUWENTese




