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Dierenmanieren"

Tijd...
Tijd voor kermis.
Als kind werd ik helemaal wild en blij
wanneerde kermiswagens het dorp
binnenreden; elke dag na schooltijd
ging ik even kijken hoe het terrein ker-
misklaar werd gemaakt. En dan wan-
neer ’t eindelijk zover was, gingen we
3 dagen lang botsen, snoepen en in
de cakewalk. Later toen ik ouder werd
ging mijn belangstelling voorafgaand
aan de kermis uit naar de bands die
in de Elna stonden vermeld; waar ga
ik mijn feestje vieren? Wordt het dit
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jaar Bongers of Stoverinck?
Ook dit jaar maken een aantal kin-
deren die overgang; van buiten in de
attracties naarbinnen in de feesttent
van jong naar oud, van cola naar
het eerste biertje, van spelen naar-
dansen, van ‘fiets versieren’ naar
‘meedoen aan de zeskamp’.

Detijd
Dat besefte ik me ook nog toen ik
afgelopen hemelvaartsdag naar de
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Markt in Lichtenvoorde liep. Daar op dat
podium stond een meidenband uit Zieuwent;
“Bell Pepper’. Drie van de vijf meisjes heb
ik in de klas gehad. Die kleine, grappige
meisjes, toen bij

mij
in groep 3, staan daar

nu zelfverzekerd, mooi, met instrument en
een gouden stem op het podium. Ze wis-
ten mij en iedereen die er stond te boeien.
De muziek raakte mij, vooral de stem van
de toetsenist. Ook oma, die in het publiek
stond, was ontroerd door het stemgeluid
van haarkleindochter. Bell Pepper nam deel
aan Kleintje Keifestival, een wedstrijd voor
beginnende bandjes; de winnaar mag in
oktober, (dat duurt nog even), optreden op
het Kei-festival. Naast Bell Pepper stond er
nog meer zieuwents talent op het podium;
de band van Stan Kolkman won zelfs de
wedstrijd!
Daterin ons dorp veel talent rondloopt mag
na Zieuwent Live duidelijk zijn geworden.

Tijd voor vakantie.
Kinderen hebben weinig besef van tjd.. Vrij
dags voor de Pinksteren wenste ik een Kind
uit mijn klas eenfijn weekend toe (ze ging
een paar dagen op vakantie). “Dank je we’,
zeize, “en jij ook veel plezier in Thailand!”
Een ander kind vroeg aan me hoe lang ik
moet vliegen om in Thailand te komen. Ik
probeerde duidelijk te maken dat ik hee! lang
stil moet zitten boven in de lucht. “Wanneer
ij gaat slapen, stap ikin het vliegtuig, en als
ij weer wakker wordt, ben ik in Thailand.”
“0000h, dat is maar heel eventjes!”

Geen tijd...
Soms is het wel eens lekker om helemaal
niet aan de tijd te denken.
De komende drie dagen geen tijd om na te
denken, geen ijd voor zorgen, geen tjd voor
werk gewoon tijd om te genieten!
Veel plezier allemaall!
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Speciaalzaak in:

* tuinartikelen
* diervoeders en

benodigdheden
ijzerwaren en

gereedschappen
* werkkleding en

schoeisel
agrarische artikelen
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bgg. 06 - 53933054



Personenvervoer Groe;
Ziekenvervoer  Luchtha
towmervoer

…
Vrachttaxi

in architektenburo
a. holkenborg

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

SPATTN
Sportartikelen a]

N Schoenen en Sporthuis ==A
TEN BRAS 5ZIEUWENT - Tel. 351257 - Fax 3524573 Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings

Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel - Masita - VikingZAHASDA

VOOR AL uw: Sportschoenen agSportkleding
ië



IS
Sinds de kerkepaden in Zieuwent
weerin ere zijn hersteld,ishet dorp
er qua leefcomfort duidelijk op vooruit
gegaan. Deze kwaliteitsimpuls heeft
Gerrie Molleman geïnspireerd tot het
organiseren van deeerste kunstroute
in Zieuwent. Hetthema van deze
eerste kunstroute was “Ode aan
het landschap”. Het waseenenorm
succes en geen wonder dan ook dat
vijf jaar later een tweede kunstroute
werd georganiseerd, met evenveel
succes. Het is inmiddelsal weer vijf
jaar geleden sinds deze laatste route
en we staan aan de vooravond van
de derde. Hoog tjd om eens te kijken
hoe de organisatie in elkaar steekten
hoe de kunstenaars te werk gaan.

Ik zit in detuin bij Gerrie Molleman
‚ waar ook Anne-Clair Heutinck van
de partij is. Met hen praatik over
het organiseren van de kunstroute,
maar ook over het creëren van een
kunstwerk datin de route zal worden

opgenomen.
Gerrie is de bedenker van het idee.
10 jaar geleden is zij alleen begon-
nen. Ze bedacht het idee, zocht naar
financiële ondersteuning, schreef
kunstenaars aan en regelde alles wat
er geregeld moest worden. Ondanks
het succes had ze zich al meteen
voor genomen dit nooit meer alleen
te doen. Dit hoefde ook niet, want
vijf jaar later was Ineke Bennink uit
Lichtenvoorde samen met Tonnie
Peeters Gerrie komen ondersteunen

en gedrieën hebben ze de afgelopen

Toute georganiseerd. Deze was an-
ders dan deeerste want het had niët
alleen rond Zieuwent plaats, maar
ook Mariënvelde en Harreveld wer-
‘den er bij betrokken. Thema van de
tweede route was ‘verbinding tussen
dorpenen mensen’.
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Om nog verderde taken te kunnen spreiden werden nog meer mensen gezochtom te helpen met de organisatie. Vier mensen kwamen het bestuur versterken;Martin Hummelink, Wily Doppen, Anne-Clair Heutinck en Alex Vreeman. Dezelaatste werd ook bereid gevonden om als voorzitter op te treden. Gerrie is
erg blij met de uitbreiding, want naasthet organiseren wil ze ook voldoendeaandacht schenken aan het kunstwerk dat geplaatst dient te worden.

Dezeclub van zeven mensen komt voor het eerstbij elkaar in maart 2006.
Het begint met het bepalen van het moment van het evenement. Besloten
wordt om de kunstroute op te stellen vanaf 24 juni 2007 toteind augustus. Als
dit vast staat wordt nagedacht over het thema. In een braïnstormfase groeienideeën die de verschillende mensen hebben aan elkaar. Hetis duidelijk dat
Iedereen zich laat leiden door de dagelijkse gang van zaken en het thema komt
uiteindelijk tot stand door elkaar aan te vullen. Het wordt uiteindelijk “heilige
huisjes, hoge hemels”. Een themadatvele kansen biedt aan de kunstenaars
om zich te uiten.

De volgende stappen gaan gelijk op. Enerzijds moeten er natuurlijk kunste-
naars gevonden worden die een kunstwerk willen maken, anderzijds moet ergeld gevonden worden om het te kunnen bekos-
tigen. Dit laatste werd bij elkaar gebracht door ZE er|verschillende instanties; De gemeente Oost-

jGelre, de provincie Gelderland, het Prins Bernard cultuurfonds/ Stg paaspopen niet te vergeten de sponsorbundeling, die met hetzelfde bedrag over de
pag4 PIOTjuni2007



Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

Openingstijden: Dinsdag Y/m vrijdag: 8.30 18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur

Het beste vlees
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®
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Kolkman VOF
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O.a. Badkamer

Keuken
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“A Sierbestrating

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

Airco Service

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 3520750544-352320 0544-352557



nieuwe TERIOS is maar liefst 15 cm breder en |

20 cm langer de vorige versie. En door zi
zit heeft u een optimale zicht op het wegdek. l
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brug komt als de gemeente.
Het vinden van de kunstenaars gaat
op diverse manieren. Een aantal
mensen, dat de vorige edities. ook
van de partij was, doet ookdit jaar
weer mee. Ook

zijn
er mensen die

bekend zijn ij de zeven bestuurleden
en gevraagd worden. Dat ze dan
ook een link hebben met Zieuwent
is mooi meegenomen, maar niet
noodzakelijk.
Ook zijn er andere kunstroutes be-
zocht en op basis van het getoonde
zijn kunstenaars gevraagd. Het
omgekeerde gebeurd ook. Kunste-
naars die naar de vorige kunstroute

in Zieuwent waren komen kijken en
zich aanmelden. Eris niet echt sprake
geweest van selectie, maar om de
groot niet te grootte laten worden
is er wel een stop ingevoerd. Meer
dan dertig kunstwerken zou te veel
worden. Helemaal handhaven is niet
gemakkelijk omdat sommige aanmel

dingen gewoonweg niet geweigerd
kunnen wordenen zo gebeurt het dat

er uiteindelijk 34 kunstwerken zijn te
bewonderen.
Een leuk item is de opdracht die de
kinderen van groep8 van de basis-
school hebben uitgevoerd. Ze hebben
‘samen uiting gegeven aan hun idee
van heilige huisjes. Gerrie, Anne-
Clair en Ineke hebben de leerlingen
daarbij begeleid. Het resultaat van
deze opdracht is strakste zien bij
de gracht.

Als alle kunstenaars zijn uitgenodigd
is er in oktober 2006 een fietsronde.
Alle mogelijke locaties worden aan-
gedaan en aan het eind van deze
fietstocht wordt er besloten wie
op welke plek een kunstwerk gaat
plaatsen. Gerrie en Anne-Clair had-
den wel een voorkeur, maar vanuit
het oogpunt van de organisatie laten
ze eerst de anderen kiezen en zien
wel water over blijft. Anne-Clair weet
zelfs nog nietof ze wel een kunstwerk
gaat maken.
Deze verdeling staat behoorlijk vast,
al wordt er wel om artistieke reden
hier en daar van plek gewisseld

In december moet elke deelnemer
zijn eerste ontwerp inleveren. Na-

tuurlijk moet er flink wat herinnert
worden aan deze afspraak, maar
het resultaat zorgt voor rust en stelt
gerust. De concepten beloven veel
goeds en een rustiger periode breekt
aan voor de organisatie, al is het wel
aan Wily en Martin om de verschil-
lende grondeigenaren te vragen of
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er van de grond gebruik mag worden
gemaakt. Dit luktallemaal en nu is het
even aan de kunstenaars.

Ook Gerrie en Anne-Clair komen
toe aan hun individuele werk. Na
hetbesluit om ook een kunstwerk
te maken heeft Anne-Clair na een
avond denkwerk een eerste idee, Ze
wordt productief vanaf april 2007. Het
begint met het verzamelen van mate-

rial. Vooral sloophout. Het kunstwerk
zal bestaan uit drie torens met eik
een schilderij in de top. Voor de bouw
van de torens heeft zehulp nodig van
een collega. Hij helpt haar met het in
elkaar zetten van de torens.De schi

Peg.6 PIOT juni 2007

derijen waren van een heel andere
orde. In eerste instantie wilde ze
schilderen op de manier zoals datmet iconen gebeurd. Een moeilijke
‚en bewerkelijke manier van werken,
zeker gezien de grote maten vande schilderijen. Al gauw besluit ze
gewoonte werken met acrylverf, In-
middels heeft ze alles klaar enstaathet achterin haar tuin. Klaar om
geplaatst te worden bij Holkenborg

(berenholder) in de-tarwe. Graag
had ze het kunstwerk watverderhet land op gezet, zodat de mensen
even van de fiets moeten om van
alle kanten het kunstwerk te kun-
nen zien. Maar ze wil de boer niet
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te veel tot lastzijn, dus plaatst ze het
wat dichter bij het fietspad, zodat de
bezoekers de tarwe nietplat trappen.
Heteerste idee is behoorlijk rechtop
gebleven, hetis geworden zoals ze
zich had voorgesteld zonderalte veel
concessies te doen.

Gerrie is al vanaf het bedenken van
het thema met haar kunstwerk be
zig. Het spookte een hele tijd door
haar hoofd. In dit voorjaar begon ze
materialen te verzamelen en zocht
ze contact met Stef Smit in Beltrum.
Hij is degene die in het verleden al
een een kunstwerk van haar in brons
heeft gegoten. Nu wilde ze dit zelf
doen, met zijn hulp. Dit betekent dat
je een beeld maakt in was. Als het
Klaaris wordt de was omgeven door
een combinatie van graffel en gips.
De was wordteruit gesmolten en er
blijft een mal over waarin het brons
wordt gegoten. Ze is inmiddels klaar
en is tevreden met hetresultaat
In mei 2007 moeten alle deelnemers
een tekst aanleveren, die in de ca-
talogus wordt opgenomen. Deze

teksten zijn soms van groot belang.
Ze helpen de kunstwerken wat toe-
gankelijker te maken voor een groter

publiek. Het kan helpen hetdoel van
de kunstenaarte begrijpen. Hetis dan
aan de bezoeker zelf om te bepalen
of iets mooi is of niet. Erg blij zijn de
mensen van de organisatie met Rob
van der Loos. Hijisde maker van de
catalogus, uitnodigingen, affiches en
ander PR-materiaal. Hij heeft prach-
tig werk geleverd en dat allemaal
kostenloos.
Op 9 juni moet elk kunstwerk op z'n
plaats staan. Alles wordt dan door
een fotograaf vastgelegd. Op 23 juni
gaan de kinderen van groep 8 hun
kunstwerk bij de gracht afronden.
De 24e juni om 12 uur zalde officiële
opening plaatsvinden bij Herberg
het Witte Paard, waar het bandje ‘de
Homo's’ en de Harmonie ook van zich
zullen laten horen.

De vorige editie hebben meer dan
15.000 mensen genoten van de
kunstwerken en de meer dan prach-

tige kerkepaden. Dit jaar beloofd het
zeker weer zo goed te worden. Als
je al nieuwsgierig bent geworden kijk
dan vast op

www.kunstroute-zieuwent.nl. Mis:
schien nog niet operatief, maar zeker
vanaf 24 juni

Mark Lankveld
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Tohp volleybal

NIETS

DOEN?

Het loopt weer op z ‘n eindje; het
volleybalseizoen bij de jeugd. Dat zal
bij een aantal andere sporten ook zo
zijn. Jammer? Nou nee, het is ook
wel weer lekker om een poosje niets
tedoen. NIETS DOEN?Datgaat
voorlopig nog niet op voor ons. We
gaan met de volleybal weer meelopen
metde 10 km op de avondvierdaagse
in Lichtenvoorde. Dus in plaats van
trainen gaan we op de donderdag na
schooltijd oefenen. En zal het ons dit
jaar lukken eens keurig in de rij te
lopen en prachtig te zingen?? Wie
weet. Hebje zin op mee te lopen, kom
dan op donderdag om16 uur bij het
sourcy, hier verzamelen wij ons.
Ook komthet kamp weerin zicht
Met verschillende groepen op een
andere avond. Het [eeftijdsverschil
is best groot, vandaar dat we het
eens anders gaan doen. De leiding
heeft erin elk geval weerzin in. We
rekenen wel op beter weer dan vorig
jaar, want dat was één grote natte
zooi. Veel natgeregend, gelukkig
konden we uitwijken in de garage bij
de Fam. Cuppers.

Het seizoen is prima verlopen. We
hadden2 teams in de C-jeugd waar-
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van 1 team de 1e helft kampioen is
geworden. We dachten dat ze het
kampioenschap van de 2ehelft ook al

op zak hadden toen bleek dat ze nog
een beslissingswedstrijd moesten
spelen tegen Longa. Helaas heb-
ben ze deze verloren na een zware
strijd.
Ook bij het circulatie volleybal ging
het goed, ondanks soms het leef:
tijdsverschil binnen een team. Dit
blijft altijd weer puzzelenelk jaar.
Er is zelfs een regiokampioenschap
gespeeld voor het eerst dit jaar, dus
een geweldige prestatie.
De kleinste jeugd blijft goed vertegen-
woordigd, enkele nieuwe speelsters
erbij. Het volleybal voorde kleinsten
is zo veranderd, het is gewoon
prachtig om te zien en om te spelen,
ze zijn dan ook super enthousiast na
een toernooi. Niet alleen de kinderen
‘maar ook de ouders

We hebbenhet seizoen afgesloten
met pyjama-volleybal. Allemaaí
pyjama komen (wel met volleybal-
schoenen aan) en een knuffel, zak-
lamp mocht ook. Ook wij als trainers
en begeleiders natuurijk in pyjama
en kûuffel mee. Ingrid bracht een
Ievenisgrote foto mee van haar knuf-
fel MARTIN
We hebben allerlei spelletjes gedaan;
matvolleybal, kegels omgooien over
het net heen, knuffelvolleybal en



STEBERT&WASSINK
Psoneavns OP)

ce)®
marsen

«

-

Controller gevraagd.
Robert gevonden



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE

[onsansaTiE conTAcTTERSOON ADRES Posrcooe \wooneiaars TELEFOON
eaanintenverenigng tene De Hare 34 7136 MK Zuwe 381798]
igatver Kevelder A Gorik VondelsraatS 7ISTXV ittenvoode 374895)
Bricgeclub Zieuwent (BCZ) Frits va, Ven Chachilsraatte  7136MB Zieuwent 351398
[Buumver Ruurseueg Hedwighouinck  Ruursewegt3A  7136MC Zieuwent 352029
[Buurver Sprenkekdernook © Hummen Schopperwegi  7IGKH Zioumert 351797)
[Bvunver THoonaerboom Veri Gebbinck Dorpsstraat TIGGLK Zouwen 382973)
[Buurter.kevoder RoD Aagien Alolemamora2  7136MS Zieuwent 352283)Buter. zegene PKleinGoderik  Badeaarsik7  7I3BJA Zeuen 0579-291990]

[orartas Pastorie Dorpsstraat 1 71361G Zieuwent 351232)
[oames gm ASpekshoor Kleersraatze  TI38LP Zee 352122
[enso M 16 olen Holerweg® TIS6KS Zieuwent 59)
[Feestcommissie H Eko Rouosterijk20 TISGKW Zeuwen 352268)
Foto timeso A Stoneter Oue Aalenseweg27 7131 ZC Lietenvoorde
laxv. F HarbersStotoor Dopssraatl4A  7IG6LK Zieuwent
|Gezoneneiescenran GER Vosters  Dopestaats7 7136LJ Ziemer
[Gymeiuo dames 3 Rounhoret Zieuwensewegs6 71361 Zieuwent 351592
|sancpawor Pace Pera tor Bog: Limnerweverz 7141RB Groene 465478)
armor Zeeuwen AngelaBeeren  RuuwlosewegiS 7136 MC Zieuwent 81747|
[Jong Nederlans (t Gide) Merijn Hink DeWaassers  7IG6LT Zemen 0657134930
|ongerenkoorzieuwent AstidWoperie  DeWaarese?  7IGELT Zeuwont 352292|leo 8 tontave Grersweg £ TIJGKN Ziewert 351292
caratecue wicin GuisHinders  Larkestaat 19 7132CS Uchtomoode 374928)
Kootscrieer De Kemmels 5. Papenborg Wigenik6 7136 Zieuwent 351552)
Lio Blagerschar  Schaanreg2a 7I34PK Vragencer 0543 52012
Lotusgroep PeraBouwnis Bournes 17 TIO WV Winterswij 0543 52095
Lourdeswerk (NBV) Meer Woporos  ZegenikS TISGKR Zieuwent 951874
[KB teld Zie Ha Mar)  Emakameboek Verdeingsmeg3 7263 SR Marijnvede 352354
[Nec Lever Darmstchting Moer Fouwhorst De Haaro 7136 MG Zieuwoot 351958
[ouderaadBesischoor 5 vanen ten Have Grensmeg 4 TIGGKN Ziouwont 352989
|Oudnicundge ver “Zuwe Mw L M.Th Beeren Molenpoortstraat 214 7O8TBE SHeerenberg 0314 667061
Parochiebestuur Zee Pastorie Dorpeetraat 44 71361 Zieuwent 351232

Wijzigingen doorgeven aan:Huub Wopereis, Harreveldseweg 39, 7136 LWZ2



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES (juni 2007) zm

[ener nen RS aero Fener TELEFOON
Feursgetat MvenOasjen zegent FIN Zomer 382427or MabWopees  Pareksemga IGE LW Zomert 351064

[PonsDesaneueer Wer Gees  Schrkeegs TES Haroid 351510
veZoen Hone1 Hende Meel  TIZGCE Bedr 060 8251laxzvo vsWaik Oos TISGM zeven 2510oe Kus trcheark  Boerege ZEK Zomert 351400sars Gmeeniges) voten Weme Kor Gevengeraass 7I3XS Uidtenende 377487
Sn PaedricenGenecpin CsenCuppee Zemst 713618 Zoomer ast2ensini racen Werkeoertel  awtsergtC  7ISEMD Zeur 351269
seraptebende ng Mew asten Werriesstaats  713BZG Zomert ast461seemed deren De Siege TIG MP Zomert aststeskeiepsiee  Golenen  Dopaataase ZIG LM Zoet 351508
streng Paspop Seed Doses? EGG Ziomert 351915sini Panoaer Verken Dese  TIGGML Zoe 52504
senapspestooseeing  Ameseeokens  Zeowenkomegsan TI36LC Zomert 351295
sceneenignsZemert a Papen oetan TIGBMK Zomer 351970sene Sebra A Sonder komers 7IG6JK Zomer 25181
sostonmisienk Teo  Raakeoregsn  7IGBMG Zereet as25e
spressseetaagesoon  Afonnot  Roakeerg2  TIG6MD Zeit asroo4
stoatuedeinoewen ARomtoms  Zegengkien TIEL Zeer 252109
femsoengrzev Hooghe  Rurcsemgian TOME Zomert 362029oester SenperAvans Deer  Verdemarsekid  TIIGKT omen ax)ooren vee Croeteme  Goeringzs Tige ED tcnemesee 378756
NoieororrigngTONP Pae KinGolink dese 75 713 MG Zoet 351473vz Mer spegen Romemo7  7IGOKE Zeur astaeraoe2vz GeroenBage We 20 TI41BV Geero oe zoosorgiar RK Sheeeeras Dear 71 7136 MG Zenon aste14ieoor Berg MorpeDenei  Aaresmegst  TIGGMO Zoemert 351260erenter De Mor Hedeek Roderweg TIGGKK Zwet 331400

went of e-mail h.wopereis@chello.nl of via WWW-ZIEUWENT.INFO



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

Telefoon: 0544 - 35 16 07

PNEUMATISCHE TRANSPORT INSTALLATIES

Compressoren voor de bulktransport
Albert Schwwitzersoaat 29
7131 PG UCHTENVOORDE
email: nforti.nl



handdoekvolleybal. Dit allemaal IN hun inzet en inbreng dit seizoen, enHET DONKER, want hetiicht mocht natuurlijk ook de kinderen voor hun
uit in de zaal en de gordijnen dicht. enthousiasme.
Hetwaseen leuke afsluiting van een Allemaal een fijne vakantie en eengeslaagd seizoen. prachtige zomer.

Dan willen wij alle trainers, bege- Jeugdcommissie Tohp volleyballeiders en ouders bedanken voor J. Stoverinck

Tohp volleybal

l aWijin niveau $ even voorstellen Pleun Heutinck, Renne Kolkman, Sabine
Hulshof, Kim Huitink en Maartje Gebbinck zijn kampioen geworden.
Toen moesten wij nog 4 wedstrijden extra spelenin Varsseveld, jammer
genoeg hadden wij verloren.
Dat vonden wij erg jammermaar wij deden het voor onze [ol

Niveau

5

Wij hebben leuke training in de beste sporthal SOURCY CENTER
Zieuwent.
Wij krijgen de training van Paula en Dominique Cuppers.
Watdoen wij met de training?

# Leuke dingen zoals: in het begin gaan wij lopen of wij doen een spelletje
daama doenwij meestal overspelen en meesteal aan heteind wedstrijdje
en helemaal aan het eind doen wij aaaa22a22a2a23aaaaajus roepen

groetjes van ons allemaal

P.S nu gaatRenee Kolkman ons verlaten maarze komt misschien nogwel een keertje kijken.

Wij wensen haar veel plezier toe.

PIOTjunizo007 zag” zn——————.



De momenten van v/d pupillen
DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOEL PUNTENMAKERS:
MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:
MAN V/D WEDSTRIJD

WEDSTRIJD:

RUBEN:

JOEP:

LUUK:

MARN:

SVEN:

INDIE:

BJÖRN:

ROEL:

06-05-2007
Longa'30 F4 RKZVCF3
7-0

Uittrap van Joram waaruit Jurek bijna scoorde.
Joram Nienhuis. Hij hield weer een aantal moelijke
ballen uit. Ook schoot hij meestal goed uit, waardoor
we bijna scoorden.

RKZVCF2 Ruurio F4
Het was weer eens een prachtige dag en we moesten
voetballen tegen Ruurlo F4 voor mogelijk de 3e overwin-

ning op rij. Hier onder de belevenis-sen van de spelers
zelf
Mooie wedstrijd. Ik heb goed gevoetbald en geen goal
doorgelaten.

We hebben goed gevoetbald en ik heb ook nog ballen
tegen gehouden.

Ik vind het belangrijk dat we heel goed samenspelen en
ik heb een stuk of 3 reddingen gemaakt

We hebben goed samengespeeld en we hadden goede
acties.

Het ging heel goed, ondanks mijn zere teen

Ik heb 3 goals gemaakt, ik heb veel met links ge-
scoord.

Ik heb 1 goal gemaakt, met links, terwijl ik rechts ben
en ik was aanvoerder.

Ik heb goed overgespeeld en hoge ballen aangegeven.
Bjöm heeft gescoord uit mijn voorzet.

TOM Schepper was helaas niet aanwezig, toch had hij ook een grote in-breng opdit
goed verlopen seizoen, waarbij we voetballend steeds
beter werden.



KLUSSERVICESSIvakman voor
EUS TEAAN

Laurens BerendsenB kzw,|Raboban
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkelin 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



WESSEL AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De spe In projectmatige tegel
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 zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerdincen zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen

wij
uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat 6 Postbus 86
Telefee 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: www wessel
E-mailadres: info@woss

afwerking nl

fwerking.nl



WILLY KLEIN HOLKENBORG

Dit weekendis het weer zover. De Zieuwentse
Kermis. Mede mogelijk ge-maakt door de
plaatselijke feestcommissie. Eén van haar pro-
minente leden en stuwende krachten is Willy

Klein Holkeborg. Naast lid zijn van de feest-
com-missie is hij tevens sinds mensenheugenis
actief binnen de supportersclub van RKZVC:

Redenen voor de PIOT om hem nader aan u

voor te stellen.

Meest favoriete sport: Voetbal en paardensport. Wat paarden
betreft doe ik actief aan mennen. Daar-

voorheb je tegenwoordig zelfs een

koetsiersbewijs nodig.

Minst favoriete sport: Curling.

Mooiste sportherinnering De voetbalwedstrijd RKZVC - GROL

in 1973. Opde laatste competitiedag
(een “inhaalwedstrijd”) konden nog 5

teams (waaronder RKZVC) kampioen

worden. Rondom hetveld stonden “tig”

platte boerenwagens om de naar schat-
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ting 7.000 (!) toeschouwers een redelijke
kijkplaats te geven.

Favoriete sportman /sportvrouw: IJsbrand Chardon.

Lekkerste eten: Chili Con Carne.

Welk TV-programma moet er onmiddelijk van de buis:

Alle soaps, en dan met name “Goede

Tijden, Slechte Tijden" en “Onderweg

naar Morgen’.

Beste boek/schrijver: Afgezien van de krant, benik geen
lezer.

Mooiste fm: Niet een film, maar de televisieserie The
A-team’. Het slaat nergens op, maaris
wel leuk.

Politieke kleur: In het midden.

Beste Nederlandstalige lied: Alles van Jan(tie) Smit.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

Een fles rode wijn van voorde oorlog.

Waarschijnlijk al meerdere malen als

cadeau "doorgegeven". De inhoud bleek

bedorven,

I= pag.12 PIOTjuni2007—



Meerde Walcherenstraat 1

Tel. 0544-371207
maakt

't
je

gemakkelijk

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

TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Huub Hummelink GEBROEDERS
Uw technische service Sp iekerhet gebi :se gebiedivan HOVENIERS
"gas ONTWERP
+ water ONDERHOUD
* loodgietersklussen KWEKERIJ
* elektra VIJVERS

BESTRATING
* aanpassing voor mindervaliden
* periodiek onderhoud

Ruurloseweg 12

sd Ee 7136 Mo ziewwent
el voormeer informatie 7 (0544) 187984

0544-376329 F (0544) 48 28 24OEE wo 29316 31EEn



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

+ Wij verzorgen al uwloon- en grondwerkzaamheden, bestrating en soopwek.
+ Gespecialiseerd op het gebied van Hauwverzorgingsboxen,

jereedschappen en veescheemachines
= Slijpen van messen torvijl u wo

Officieel dealer MF en Zetor tractoren.

Tectoon Hare0544-3724 15

Zeuren 0544-351528
ntemet wepe ont

Emmi  fogvopsn

De eerste lichtweerspiegelende verzorging voorgekleurd haar
Voor het haar geldt hetzelfde als voor de huid: licht is dé bron van een
stralende schoonheid Hoe regelmatiger en gladder het haar of de
huidopperviak isdes te beterhet icht wordt weerspiegeld en een stralende
‘schoonheid naar voren komt. Réflection van Kêrastase gebruikt it icht voordeDSREFLECTION, voor oon onmiddellijke en duurzame glans

EU! 0544 301907

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
‘Èg tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën
‘ tuinonderhoud tuinideeën tuincanleg

tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Grootste miskoop: Een auto die er beter uitzag dan dat hij n
werkelijkheid was. Hetbleek achteraf een
wrak. De carrosserie was totaal doorge-

roest

Omscholen tot lets in de paardenwereid.

Favoriete vervoermiddel: Auto.

Tent opzetten in: Zuid Limburg.

Ben je wel eens aangehouden door de politie:

Ja. Controle in verband met de rijijden:

wet van de taxí. Was overigens prima in

orde

Hekel aan mensen die: … niet recht door zee zijn

Uit bed te halen voor: Biefstuk met champignons.

Waar droom je over: Ik droom zeldenof nooit. ’s Nachts moet

je slapen

Wanneer was je voor het laatst bang:

Dat is al weereentijdje geleden. Rijden

opde autobaan in dichte mist.

Wat denk je als je in de spiegel! kijkt:

PIOTjuni2007 peg13 TEE



Je ziet er nog redelijk uit.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel:

Het komt allemaal goed

Wie zou je nog willen ontmoeten: Mr. Bean.

Wat zou je geen tweede keer doen:
In een grote plaats (Lichtenvoorde) gaan
wonen.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Sociaal, slecht nee kunnen zeggen

De redactie (Huub Wopereis)
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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

wwwzitaxnl  info@zitax.nl

YO lasound light « rigging * truckings stages * events

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 416 75

7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMANVO.F.

U

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

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

* Center
Dé idealeplek omte sporten, feestenof vergaderen

SoureyCenter in Zieuwent is een multifunctioneel centrum voor recreatief en/of
sportief vertier. Zeer geschikt voor kleine en grote groepen.

Xtreme bowing, darts, poolbijart, reuzesjoelbak, handboogschieten, Bruisende Olympische
Splen, zeskamp, TippieS,Sourey's Schiet Spektakel, Achterhoeks Speuhol,

Sourey Bruisende Spelshou TAP feest, Sourey Party, croatieve workshops
Fun & Fitness, kinderfeestjes, squash, zaalsport (0. voleybal, voetbal, badminton)

Vergagermogelikheden en nieusin Nederland en al3 Sourey Center:
Spesdsoccer (ndoor 5 tagen 5 voetbal op kunstgras)

Outdoormogelijkheden
Golfen, Frisbee Golf, quadrijden, huifkartochten, kanotochten per Canadeze kano,

wandel en fietstochten over de Zieuwwentse Kerkenpaden, Jes de Boules Klootschieten,
Schrik je Hot Tocht en kckbiken (stop). Ales ook in combinatie met arrangementen

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



KOPIEINLEVERENPIOT woensdag 11 Juli!

Za. 9 juni Feestcommissie Zieuwent
KERMIS

Zo.10 juni Feestcommissie Zieuwent
KERMIS

Ma. 11 juní Feestcommi
KERMIS

Zo. 24 juni Stg. Fratsen
VERTELFESTIVAL voor alle
kinderen van de basisschool.

Zo. 8 juli 14.30 uur Harmonie
BORRELCONCERT in deparo-
chietuin van Mariënvelde, met
medewerking van plaatselijke
muzikanten uit dit dorp.

Za. 21 juli Jong Nederland
GROOT Kamp

Za. 25 aug Stg. Fratsen
OPENLUCHTBIOSCOOP

Vr. 26 okt Stg. Fratsen
HOUTDORP voor groep 6,7 en
3 van de basisschool.

Za. 17 nov Stg. Fratsen
OPEN PODIUM.

Een uitgebreid overzicht van “alle evenementen en activeiten kun je inden op:

vw zieuwent info
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Dierenmanieren
En daar lig je dan. Degene waar je
jaren met grote bewondering naar
keek, ligt bovenop je. Hij is wel wat
groter dan je dacht, wat behaarder
ook. Beetje te hardhandig eigenlijk,
daar had je je meer bij voorgesteld
Zoteer en beminnelijk komt hij ook
niet meer over na de honderdste
beet in je kuit, die net als zijn 99
voorgangers niet onder de noemer
gepassioneerd valtte plaatsen.

Een volwassen vrouw van in de 60
werd hettragisch slachtoffer van een
aap die de broodnodige pikorde in zijn
harem wilde herstellen. Schuld van
de aap? Schuld van de dierentuin?
Tuurlijk, maar het meest bevreem-
dendis toch wel dat een volwassene
een jaarkaart voor een kinderattractie
heeft. Jarenlang heeftzij voorhetglas
gehangenen gekke bekken staan
trekken. Bij het seniele af, maarnu
toch echtin de aap gelogeerd. Nature
strikes back!

De gemiddelde Achterhoeker fronst
nogal eens de wenkbrauwen als
hij ziet hoe mensen in de stad met
dieren omgaan. Het knuffelen van
grootvee, het paardenfluisteren en
hetpraten met de kat zijn zeker geen
Achterhoekse bedenksels. Er wordt
de boeren wel eens verweten niet
netjes met dieren om te gaan. Dat is
zó onterecht; stedelingen zijn vaak

pag.16 PIOTjuni2007

nooit op een boerderij geweest en
weten niet waar zij het over hebben.
Zij denken serieus dat dieren het liefst
leven onder menselijke omstandighe-
den en denken en voelen als mensen.
Tja, dan kan de aap wel eens anders
uit de mouw komen.

Viervoeters metshirtjes, petjes, luiers
en regenjasjes: kinderwagens om
de geliefde keffer mee rond te rijden
(‘onze hond houdt niet van rennen")
en hotelarrangementen voor het ge-
val dat ‘Hector’ een bum-out heeft.
In deze laatste nijpende situatie kan
er natuurlijk ook gewoon voor de
hondenpsycholoog gekozen worden.
Overdreven? Kwel gerust uw geest
op www.hippehond.nl.

Adopteereenkip.nl is echt het top-
punt: voor €30,- heb je een jaarlang
een adoptiekip die ‘op je naam komt
te staan’ en je eens per jaar op kunt
zoeken op een echte boerderij. Eens
in de maand krijg je maarliefst zes
eieren en via een webcam kun je
de bewuste scharrel volgen. Waar
mensen altjd voor hebben.

Emotioneel dicht bij dieren komen,
duidt niet alleen op eenrichtingsver-
keer, maar vooral ook op een poging
van dieren mensen te maken. Dat ikt
sterkaf te raden, zeker alsje favoriet
Bokito heet.

Toon & Johan——



“HEBT U NAAST Z&
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”

De Hypotheekshop,
7 de Walcherenstraat 2 * 7137 EN Lichtenvoorde

(054%) 37 71 13 « vrww.hypotheekshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT

Tel. 0544-351766




