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Schroom niet...
Wat hebben een redactielid en een
bestuurslid met elkaar gemeen? Op
heteerste gezicht niets. Een redactie-
lid van bijvoorbeeld Piotis in de weer
met het maken van leuke stukjes,
interviews, profietschetsen en der-
gelijke. Een bestuurslid probeert de
aan hem opgedragen taken zo goed
‘mogelijk uit te voeren, ofte zorgen dat
ze uitgevoerd worden. Tochis er wel
degelijk een grote overeenkomst: Bei
den zijn bijna voortdurend op de zoek
naar nieuwe mensen voor alleriei

Redaktie:
Mark Lankveld

ff Johnny CuppersLeendy Krabbenborg
‚Norbert Doppen
À Huub Woperei
\‚Nienke Krabbenborg
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free lance
Toon Molleman

en Johan Stortelder
Mario Boers

Pieter Molleman

correspondenti
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

taken binnen een club. Nu heb je dat
als Piot redactielid in mindere mate,
maar toch is het weer zover. Noëlle
Kolkman heeft helaas te kennen ge-
gevendat ze in verband met drukke
werkzaamheden haar lidmaadschap
van de Piot redactie opzegt Jammer,
Noelle kon je er goed bij hebben,
leuke verhalen, goede ideën en een
passende hobby (paardrijden). We
hebben inmiddels binnen de redactie
reeds afscheid genomen, maar ik wil
hier toch graag nogmaals gebruikvan
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de mogelijkheid maken om haar hartelijk
te bedanken voor haar inzet voor Piot de
laatste jaren.
Eris dus weer een stoeltje vrij tijdens onze
gezellige,5wekelijkse redactievergadering.
Om dit stoeltje weerte vullen pijnigt menig
redactielid zijn hersenen om met namen
van potentiële gegadigdente komen. Na-
deel hierbij is dat eenieder hierbij personen
uit zijn eigen kennissenkring de revue laat
passeren. Nu hebben sommigen een enorm
grote kennissenkring, maar toch dreig je
zo mensen over het hoofd te zien. Vooral
mensen die buiten je eigen leeftijdscategorie
vallen, zeg plus ofmin 10 jaar jongerfouder
dan jijzelf, vergeet je. Vandaar hier en nu de
oproep aan iedereen. Lijkt hetje leuk om ons
team te komen versterken, schroom niet,
maar spreek daar dan eenseen redactielid
hierover aan.
In deze piot vind U een verslag van een

dagje quad rijden, beleeft en geschreven
door Mark L en Marc K, en heeft Nienke
de profielschets metde nieuwe koning en
koningin van Zieuwent, Rolf Spekschoor
en Andrea Spekschoor, verzorgd. Veel
leesplezier.

Johnny Cuppers
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Het is zaterdagmiddag enik sta ach-
ter het huis van Roy Beuting. Met de
kermis had ik hem al gevraagd of ik
zijn quad zou kunnen lenen, want ik
ga morgen met een aantal jongens
mee die elke zondag een tocht met
hun quad maken. Nu sta ik samen
met Roy naar zijn machine te kijken.
De belangrijkste reden van hem om
zo'n ding bij huis te hebben zit ‘m in
het feit dat hij zijn achillespees heeft
afgescheurd en dit zijn enige midde!
van vervoer was. De quad is niet al
te grooten is een automaat. De top
ligt zo rond de 80 km/u. Lampen,
Temlicht en knipperlichten zitten er

open het ding lijkt vooral geschikt
voor op de weg. Daar waar ik mor-
gen vooral het zand en de modder
zal tegenkomen. Roy vertelt me dat
hij de eerste keer dat hij ging tanken,
blij was dat hij de texaco had bereikt,
want het ding wilde steeds links- of
rechtsaf en bijna niet op zijn gemak
rechtdoor. Nadat Roy me uitgelegd

heeft hoe alles werkt, geeft hij me,
volgens mij vol vertrouwen, de quad
mee. In de wetenschap dat ik er mee
rond ga trekken door's heren paden
en dijken. Ik ben ontzettend blij dat
ik het ding mag lenen, al voel ik bij
vertrek meteen wat hij bedoelde. Ik
voel het ding constant van links naar
rechts zwiepen en bij elke tegenligger
maakik me zorgen over eenfron-
tale botsing. Ik ga voor de zekerhei
langs Slat naar de texaco en verni
hiermee de zieuwentseweg. Na het

tanken voelik me al veel zekerder
en rijd vol gas richting Zieuwent. De
kinderen vinden het geweldig en
willen onmiddellijk ook op dat ‘gave
ding’. Na een aantal rondjes overde
parkeerplaatsen doorde buurt, gaat

de quaduit en wacht op de volgende
dag.

PIOTjuli2007 pay.3 Ú



Bee
Zondags springikuit

bed om zo snel mogelijk weer op de quadte kruipen.
Ik heb met Mark Kamebeek afgesproken dat we om 10 uurbij Eric Waal-
‘derbos zijn om met hem en quadvrienden een tocht te gaan maken. Ik heb
nog wel even tijd om mijn andere piotcollega, Norbert Doppen te visiteren
‚enin een weilandje bij hem achterhet huis maken weeen aantal rondjes
‘doorhet natte gras. Als ik Norbert zo zie rijden, als een klein kind zo blij,
moet ik denken aan een typetje van Kees van Kooten. Deze speelde vaak
derol van Koos Koets, de oudere jongere, oftewel de mandiemoelijk een
man kon worden en veelal een jongen bleef. Wij hebben dat ook echt in ons
als we een gemotoriseerd apparaat zien. En dat wij niet de enigezijnis wel
duidelijk te zien aan de gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de brom-
‘mercross. Afijn, nadat Norbert is uitgeraasd ga ik op weg naar Eric. Als het
goed is gaan wij, Mark en ik, een rit maken met vier fervente quadrijders, de
al genoemde Eric Waalderbos (Hinne), Eddie Holkenborg (Hospels), wan
Wopereis (Grote Vos) en Wieger Wopereis. Als ik aankom bij Eric is al snel
duidelijk dat ik op een heel ander ding zit dan deze vier jongens. Mijn auto-
maat steekt schril af tegen hun meervoudige cc's en geschakelde machines.
Vol respect kijk ik naar het spul. Drie viertakt machines en één tweetakt met
z'n specifieke geluid. Ik begrijp dat waar ‘mijn’ quad ongeveer 80 km/u rijdt,
deze machines wel 120 en meer halen. Gelukkig sta ik niet alleen in deze
oneerlijke strijd, want Mark komt aangereden op een soortgelijke machine
als ik bij me heb.
We vertrekken in colonne enik merk al snel het snelheidsverschil. Daar waar
Ik vol gaszit te rijden, zijn de ‘grote jongens wat speels met hun machine
bezig om detjd te doden tot we op onverharde wegen komen. We komen
aan het uiteinde van de Riette, vlak bij mijn manege, op onverhard terrein.
De bolling van de zandpaden vraagt mijn volledige aandacht en voor ijzi
ik Iwan en Eric wegbulderen. Het zand en de stenen vliegenmij om de oren
als zij de gaskraan opentrekken. Mark volgt mij en we zijn ongeveer elkaars
gelijken. Daarachter zitten Wieger en Eddie met veel geduld. Latergaan ze
me voorbij en is mij duidelijk hoe ze zich hebben ingehouden voor ons: Ik
zit, ondanks het enorme underdoggevoel ende stress van mijn naar links
en rechts vliegende quad, ontzettend te genieten. Elke bocht of áifslag is een
sensatie en als je mijn helm af zou doen, zou je een enorme glimlach zien
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Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur
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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
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Kom naar onze Showroom en bekijk hem, of nog
beter maak een afspraak voor een proefrit.
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Ikkom doordijken en zandweggetjes,
waarbij het me opvalt hoeveel ernog
zijn. Wat me vooral opvalt is hoe
voorzichtig de jongens zijn als ze in
debuurt komen van wandelaars en
fietsers. Door het agressieve uiterlijk
van de quads en hun geluid, zijn
de jongens zich er van bewust dat
ze voorzichtig moeten zijn met hun
beeldvorming. Dus zachtjes langs
de fietser met zijn dochtertje voor op
het stuur, voorzichtig om de man en
zijn hond heen en stapvoets langs
de vader met zijn twee zoontjes.
Maar, daarna wel meteen de kraan
weer finaal open, waarbij de jongens
wegspuiten en Mark en ik proberen te
volgen. Ter illustratie; aan het
eind van een pad, waar Iwan al (ang
verder is, Eric met zijn achterwielen
een tiental rondjesdriften in afwach-
ting van mijn komst. Een prach
gezicht.
Na veel omzwervingen door paden,
‘bospaadjes en dijken, komen we uit
vak bij de Engelse schans in Lie-
velde. Hierwordt even halt gehouden.
Het moment waaropik heb gewacht.
Eric vraagt me of ik zijn machine
eens wil proberen. Geweldig, wateen
apparaat. Het ding spuit weg als ik
iets aanhet gasdraai. Tussen twee
bomen door ga ik iets harder dan
gepland, omdat ik met de linkerhand

de achterrem wil gebruiken, zoals
met de quad van Roy, maar bij deze
is dit de koppeling. Ik kom op een
pad en geef eens flink gas. Wat blijft
dit ding makkelijk op zijn route. De
Vering is geweldig en het ding trekt
goed onderuit. Wegrijden in zijn drie
zou het nog makkelijk kunnen. Later
mag ik ook nog even op de tweetakt
van Iwan. Dit is helemaal mijn ding.
Lekker hoog in toeren komt de ma-
chine het best tot z’n recht. Dit, in
combinatie met hetgeluid dathet pro-
duceert, is geweldig. Na dit geweld
stap ik, enigszins teleurgesteld, weer
op ‘mijn eigen’ quad. We jagen nog
wat door de landerijen rond Lievelde
en Zieuwent en komen ondertussen
behoorlijk veel modder tegen. Een
prachtige uitdaging. Hoe diep dit kan
zijn ontdekt Mark als hij tot zijn assen
in de prut blijft steken. Nadat hij door
de anderen uit de modder is getrok-
ken mag hij het nog eens proberen
metde machine van Wieger. Vol gas
stort hij zich doorde blubber en door
deprut op zijn gezicht is enkel een
grote grijns zichtbaar.
Nog één moeilijk moment is de
bekenwal langs de baakse beek.
Opnieuw spurten de anderen er van
doorenik probeer zo goed mogelijk
tevolgen. Maar dit is behoorlijk span-
nend, want de wal is smal en de quad
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wil nog steeds vooral naarlinks en
rechts. Rechts zit echter allemaal
prikkeldraad en links is na weinig
ruimte alleen het water. Ik ben bang
op kopin het water te belanden.
Maar alles gaat goed en opgelucht
over het gemis van kleerscheuren
komen we bij de herberg. De traditie
wil dat er cola wordt gedronken en
een uitsmijter wordt gegeten. En na-
tuurlijk veel nagepraat wordt, waarbij
‘de ene anekdote nog kleurrijker is
‘dan het andere.
Uiteindelijk gaan we terug naar het
huis van Eric, waar de machines
worden afgespoten met de hogedruk
reiniger. Als het ding weer schoon
is en afgetankt, breng ik het terug
naar Roy. Deze bijzondere beleving
zit erop.
Mede namens Mark Karnebeek
ben ik dankbaar dat we het hebben
mogen beleven en als we de kans
nog eens krijgen gaan we zeker nog
eens mee.

We fantaseren al weer wat we de
volgende keer zullen gaan doen.
Misschien wel iets met thermiekvlie-
gen. Wie weet, ons lijkt hetin ieder
geval wel wat. Erzijn vervelender
Klusjes dan in de piotredactie zitten,
toch?2??

Mark Lankveld
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Postbus 107
2130 AC Lichtenvoorde
Werenfriedstroor 1

7136 U Zieuwent
Tel 0544-359035
For 05443590 35
moi Info@romeodelra al

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

A
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 352133

Fax 0544 352237

J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

‘beglazing: glasschade
lerende en

bijzondere beglazing
Tevens verkoop aan huis

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

ANTON MOLLEMANHOF 25
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

VOMHOF & WESTFLEISCH Bv
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 377448

Fax 0544 - 377449
Denn. Schwein soll man haben._—
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BORCULO
BREDEVOORT

LICHTENVOORDE
De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

TRANSPORTBEDRIS  KRABBENBORG Bv:
SRevo Tel. 0544-351215a Fax 0544-352065

Zieuwent
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WISTU
Dat u bij ons SERVICE STATION 7 dagenper week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht metAll Cards.

TNT Post Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Vm vr: 800-19.00 uur = postzegel, brefaarten en acroswigingekaaren

st ophalen van brieven en pakketten
= het afgeven van briefpost binnen on buitenland
= het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

zaterdag: 8.00-17.00 uur
zondag: SHOP gesloten,

strippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
= nformatebrochures.



Eg st. Jozefschool

Groep5 wint de zangbeker!
Dest. Jozefschool uit Zieuwent deed
ook ditjaar weer mee met de Avond-
4-daagsel! Ze hadden goed geoefend
‚ende kinderen hadden er zin in.

Hoe het gegaan is leesje hi
kinderen hebben over hun ervaringen
geschreven!

De avondvierdagse
Vier dagen wandelen en de zang-
beker.
Wateen toppreezetaatie. Groep 5
ruste lekeruit. We noemen een paar
lietjes op zoals: Me tante uit maroko,
hout der de most maar in, twee emer-
tes water halen, zoek leuke jonge,
zoek een leuk meisje.
Dagen: woensdag Vragender, don-
derdag Zieuwent, vrijdag Harreveld,
zaterdag Lievelde.
Groetjes Sverre Vreeman

De avondvierdagse
De avondvierdagse was heel leuk.
Wij zongen heelveel liedjes. Bevoor-
beeld wegweescallippo en nog veel
meer. Wij hadden op het laats patat
gehad.En toen zijden wij, we hebben
de zangbeker gewonnen en Wendy

von aagse
zatte glunderen! En wij gingen er ook
glunderent heen. En daar voor kregen
we snoepzakken. Dat was lekker en
Wendy kreeg bloemen. Daar wasze
blij mee. En toen gingen we naarhuis.
(de 3e dag ging het niet door omdat
er bliksem was) EINDE.
Van Remco Nijenhuis.

Avondvierdaagse
We hadden als eerstede liedjes ge-
oefend. Daarna kregen we de spullen,
daarna gingen we van Lichtenvoorde
naar Vragender. Daarna gingen we
naar Lievelde, daarna naar Zieuwent,
daama gingen we naar Harreveld,
maar het was afgelast, want er was
te veel onweer. De laatste dag gi
‚gen we naar Lievelde en kregen we
snoep en we blefen even zitten en
we kregen ijsjesen zakjes snoep en
we hadden de beker gewonnen. En
Meester Teun ging 3 dagen mee, en
juf Riet ging de laatste dag mee. En
we deden het met plezier. We hadden
de zangbeker gewonnen en we had-
den allemaal medalie gewonnen
Geschreven door de ongelofelijke
Phillipe Freij
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Tohp volleybal

Volleybalkamp

2007

Zaterdagmiddag 17 juni was het dan
weer zover, volleybalkamp. Om 1 uur
vertrokken wij bepakt en bezakt naar
ressort Cuppers. Eenmaal aangeko-
men zagen wij onze oude vertrouwde
tenten al weer staan, om daar onze
nacht in doorte brengen. We vertrok-
ken al weer gauw naarHarreveld om
daar ons weekend sportief te begin-
nen. Wantbij een volleybalweekend
hoort volleybal. Met als teams de
Regenboogjes, Zandbietels, Vieze
Voeten en de picasso's hebben we
fanatiek 2 uur gebeachvolleybald. Om
4 uurfietsten we terug naarhet mooie
Zieuwent. Voordat we hier een duik
konden nemenin het subtropische
zwembad hebben we de plannen van
die avond doorgesproken. We waren
het unaniem eens dat we richting
Lichtenvoorde zouden gaan. Onder
het bespreken kwamen er opeens
badeendjes om de hoek kijken. Van

Sammytot Jeroen iedereen kwam
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langs. Tegen half zijn we gaan gour
metten. Als toppunt van dit heerlijke
dinner at Lisa alias Wokkel alle aard
appeltjes op om daarna een staande
ovatie in ontvangst te nemen. Als
voorbereiding op ons stapavondje
hebben we 2 uur getut en gestild.
Wezagen Malou langzaam in Merel

veranderen en na wat heer @ glaas-
Ies toninofietsten we rond half 11 met
onze lieftalige leidsters naar voorde.
Zingend en swingend kwamen we
aanen namenwe plaats op het terras
van Walk-inn. De sfeer kwam er nog
beter in toen we vergezeld werden
dooreen aantal jongens uit Tiel. Rond
half 12 was de groep compleet. Rudis
‚en Anke werden binnen gehaald met
het (6 zo mooie) nummer: Bun zo
blij dat Söwent besteed. Na een uur
gelachen en gezongen was het tijd

om richting ‘t Doktertje te gaan om
daar het dak erafte drinken/swingen/
zingen. Al sne! hadden we hordes
jongens achter ons aan lopen. Ook
Ingrid en Jeanet vielen erg in de
smaak. Na een aantal jongens te heb-
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Speciaalzaak in:

+ tuinartikelen
* diervoeders en

benodigdheden
ijzerwaren en

gereedschappen
* werkkleding en

schoeisel
agrarische artikelen

ANNeZ
vooruw:

Bsosoinman
* 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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Personenvervoer Groepsvervoer touringcar
Ziekenvervoer Luchthavenvervoer Trouif. en
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ben goed gekeurd was het de taak
om erop afte stappen. Lisa en Malou
lieten zich al snel verleiden door een
aantal jongens uit Winterswijk. De
muziek was minder maar de geze!
igheid des te meer. Ook Dominique

was in trek bij ene Henk. Ze ging
helemaal los. Ook Anouk die haar
vriend had thuis gelaten verloren we
uithetoog…… Tegen 3 uur verlieten

we hetpand om terugte gaan naar
ressort Cuppers. Iedereen werd on-
der gespreksstof gestoord dooreen
gillende/bijna huilende Lisa die over
een egel reed. Eenmaal van de schrik
‘bekomen kropen we in ons heerlijke
bedje. We kwamen tot de ontdekking
dat Aniek haar met het galabal al

had laten gaan met een Harreveldse
jongen. We wilden gaan slapen
maar dit kon niet, omdat we moesten
wachten op een SMS van de nieuwe
vlam van Lisa (Jaja, Wopereis). Heel
Zieuwent kon het horen toen de lang
verwachte SMS Lisa bereikte. Lang-
zaam vielen we als roosjesin slaap.
Geplaagd door viegen/kippen/hanen
‚en de warmte werden we om half 10

gewekt. Nadat sommigen een frisse
duik hadden genomen zijn we gaan
ontbijten en was het tijd om een
stukje voorde PIOT te schrijven. Het
was in 1 woord weereen Geweldig
kamp! Wij willen onze leiding: Paula,
Jeanet en Ingrid bedanken voor dit
onvergetelijke weekend.

Groetjes: Lisa, Anke, Dominique,
Aniek, Lian, Iris, Rudis, Anouk, Lisa,
Malou en Nienke.

PIOTjuli2007 zag.9___”‘”‘_.



Tenniskamp

Op 30 juni & 1 juli gingen wij van de
tennisvereniging op kamp!
Het was bij Klein Holkenborg en
Spekschoor. (ennekes en Nijs)
We vertrokken zaterdag om 10 uur's
ochtends en kwamen om ongeveer
half 11 aan.
Toen kregen we onze bagage, en
konden we naarde tenten gaan.
Daarna mochten we lekkervrij spe:
len.

Later gingen we een estafette doen
en dat was wel grappig.Ook gingen
we boerengolven, dit was heel erg
leuk want je moest met een klomp
aan een stok tegen een kleine bal
slaan en dan moest je metzo min
mogelijk slagen proberen de bal in

een emmer te krijgen.
Dit had team 2 gewonnen en die
‘mochten toen kiezen wat we daarna
gingen doen, vrij spelen of het pak-
jesspe!
Ze kozen het pakjesspel en toen
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‘moest iedereen zijn pakjes ophalen.
Elke cijfer had een opdracht, doorge-
ven ruilen of een nieuw pakje open-
maken.daama gingen we dobbelen

en als je gooide moest die opdracht
uitvoeren Zo heb je iets leuks, zo heb
je niks of iets dat.
Toen dat was afgelopen konje nog
een keerboerengolvenals je dat
wou.
Datwas erg grappig, want toen Jesse
Stortelder sloeg, sloeg hij midden in

een koeienflats.
Alle stront vloog in het rond.
Daarna gingen we barbecuen, dat
was wel lekker.

Toen iedereen dat ophad gingen we
karaoke doen.
De meiden deden kabouter plop en
daarbij haddenze hun pyjamabroek
op kop op hun hoofd gezet.Bijna
iedereen deed mee, Hetwas zeer ge-
zellig en lekker warm bij de vuurpot.
Toen moesten we slapen. Watis dat





SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN D

[onGansanE ConTAGTPERsOON ADRES PosrcooE \woonRaArs [TELEFOOR
[escminerverengag ten Bras Do ae 3e 7136 MK Zieuwent 35173
[earvor 'Kevelder A Gerknk Vendelstaatts 7ISIXV lihtenvoode 37489:
icgeeub Zieuwent BCZ) Ftsva Ven Churhilsteat2 7136 MB Zieuwent 35139Bure Rufoseweg Hedigeutinek  Ruoreceeg13A  7136MC Zieuwent ase0a:
euumver Sprorkekderhot C: Hummeink Schoppenwegts  TIGKH Zieuwent 38179;
[euurver tHoonderboom Veroni Gebbinck Dorpstraat TIGELK  Ziouweet 95297:
[guur Kever Aob Aagen Alolemarots2 7136 MS Zeuwont 3528:
[Bouter zegene P.KenGodenik BodearsaikT  7IG6JA  Zeuwent
|cnanas Pastorie Oorpesraat 1 71361G Ziemert
[Dames gym A Spekenoor Kuenen 7136LP Zieuwent
[enso M to Roler Holeneg 71G6KS Zinorert
[Feestcommissie H Elchet Rouwnorsterikzo 7136 KW Zieuwent
oto meu A Stoneder Oude Aalnseweg27 7131ZC Lienenvoorde 372712
lex. FarbersSioteer Dopssraatt4A  7IG6LK Zeo 35181
|Gozoncneiescentm GER Veses  Dopeeranter 7I36LJ Ziemer 5158
|Gymetuo games 8 Roost Ziouwensewegs6 7136LC Zieuwent 95154
|tardtaer Paceri Petra erBogt Lmnermever 2 714188 Groene 46547
|eamenie Zout AngelaBeeren  Ruwienegis  7IG6MC Zouwent 35174;
[Jong Nederlang Gis) Merijn Huizinx DeWaarseio 7IGSLT Zement 06511949
[longerenkoorziewen AstdWopsreie De Waarise 7 7136LT Zieuwent 52294
kB Ars Zeuwent AKLToneOriëns lanhesmegen 7136JM Zeer 351005
|carreco u cn Gusfindes  Lorkesraat 9 71382CS Uettemoorde 37492
|Korstiewer De Hemme 5. Papenborg WilgenS 71364 Zieoeent 1652
To. Blageschaar  Schaanog2a TIS4PK Vragender 05432012
[cousgroep PoraBouwhuis  Beuzenos 17 TIO VV Winterswijk 54352395
Lourgesmere8 v) Mew Wopereis ZegendikS TIEKE Ziouwert 351374
MKB (ad Zie Ha Mar)  (EmaKarebeek  Verdelngswog3  7263SA Marienvolde 352352

[Ned Levers Damstentng Mevr Rouwhorst Do Haare& 7136 MG Zieovert 351956
|ouderaad Basisschool 5. JnsentontHave Grensweg 4 TIGEKN Zioawent 352380
[Oudheidkunsge ver "Zument M.L MTN Boonen Molerpoonstrast21A 7041 BE © Heerenberg 0914 667027
[Parochieboetan Zeuwent Pastoie Dorpsstraat 41 7136LG Zieuwent 51222

Wijzigingen doorgeven aan:Huub Wopereis, Hareveldseweg 39, HS6TW ZE



ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES azo
[oncawsane GonTaCTPERsOON ADRES Posrcoge wooreaars [TELEFOON]
[Peuerspootzaar MianOsaien  Zegendik 20 TIGGKN Zieuwert ‘352477|
[or MubWeperss Harrereldsowog39  7I36LW Zieuwent 351964
[Ponyo "De Senansnatsr Mor Grotere Schurinkweg 8 7135KJ Haere 351510
ier. zeen Harevels 1 Hengis strstraat 58 7I26CE Bredwoon 0543452951
ekzve Joris assnk Oo Hao 4 7136 MJ Zieuwent 352810
oge Kris FransHouinck  Rdldersmeg 4 TIGEKK Zieuwent 351490}
[abio (Gymwereniging} Jacquelien Wopereis Kard deyongetraat 35 7131XS tienenmoorde  377457|
[ts Paardrijden Getendespen Chistan Cuppers  Zeuwensewog73 718618 Zieuwent 351281
[Stichting Fracon Marke Domhef (Ruuseweg4C  7I36MD Zeuren 351269
Stichting Helpende Hand Mevr J.Bekken  Worentiedstaat9 7136 ZG Zieumeet 351461
stientng Jeugerzas anete Moller De Steogo 8 71G6MP zouwe 351429
stentng Kercepsgen & Moleman Oopsstaatg2 7136LM ziewwent 351598)
[stentng Paaspop Sia vanen De Stoego87 7136 MN Zieuwent 351918|
[stesing Paagrar Mars Kampen De Steege 31 7136 ML Zieuwent 352504|
[Sichting Speekoorziening Annelies Ankoné  ZeuwensewegWA 71351 Zieuwent 951298
[sensoterenigng Zieuwent A Papen Do aato 32 7136 MK Ziewwert 351970|
[sehuterjs: Sebastiaan A Storteer KunnerjS 71G6JK  Ziogwert 351815
[schooloommzsi 8 TeaWoporis AoutesewegsA 7136 MC Zieuwent 352544

sponrza contactpersoon A Rouwborst Auuloseweg2s TISEMD Zeuwont 351294
sponsonundeing Zeuwen: A Rouwnoret Zegen 16K 713615 Zeuwent 362103)
enrisverenging ZIV ModrigHeuindk Ruuosewegi3A 7IG6MC Zee 352029}
Tonoowver Semper Avani Dice Buiing  Vondemansikt0 7136KT Zeuwen 37749|ore Velece CasperteBre  Groening2s 7IG2ED tentemoore  378756)|
Voloybaverenigng TOP Astrid Kien Goldewijk Past Zanderinketr 18 TIGER Zieuwent 351972|
vv. Meu RSpoxgoor  Rendorsneg7 TISKE Zievwent 51481
[zaatoeta zv GerotenBarge rem20 7141BV Groene 06-1282597|
[zangsoor ax JNobbennus De Haars 7t 7136 MG Zieuwent 351414
|zeuwens Belang MarikoDomhet Ruuoseweget 7IG6MD Zeuwent 351269
[Zonnotioem De Mew Heute Bolderweg A 7196 KX Zieuwent 351490}

ent of email h wopereis @chello nl of Vi a WWWZIEUWENTINEO



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

Telefoon: 0544 - 35 16 07

PNEUMATISCHE TRANSPORT INSTALLATIES

Compressoren voorde bulktransport
Albert Schweitzerstraat 2 va: 0544 377050
7181 PG LICHTENVOORDE fax :0544 376499oma: nforti.nl Internet wornnl



dachten er eenpaar onder ons, dat
is vast ouderwets, duswij blijven de
hele nacht wakker. Dit ging tot 4 uur
s'nachts goed. De Ieidîng had toen
Iets leuks voor ons in petto. AANKLE-
DEN werd er geroepen en wij braaf

|
onze klerenaan, bleek datde leiding,
zelf gehuld in geblokte pyjamabroek
met ons ging wandelen.We hebben
de jeugd uit Zieuwent thuis zien ko.

men en de zon zien opkomen.Toen
we om half 6 terug waren wilden we
toch wel slapen, helaas werden toen
de eersten al weer wakker en wer-
den we door hen wakker gehouden.
Eigenlijk onze eigenschuld.
De volgende dag begon methet
ontbijt
De rest van de dag mochten we
vrij spelen en in de middag gingen
we zwemmen. We gingen toen een
stroming maken door allemaal in het
rond te lopen
En als hij sterk is kun je erbijna niet
tegenin. Toen we allemaal uit het
water waren, gingen we weer terug
en toen naar huis.

Groetjes en welterusten: DE NACHT-
BRAKERS. Lotte Vredegoor, Britt,
Marloes, Jesse, Stijn P Melvin,
Cas, Maarten en David, en.
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Andrea Spekschoor &
Rolf Spekschoor
Dit keer houden wij de profiel-

schets met de Koning en Ko-

ningin van Zieuwent, Rolf Spek-
schoor (Bongard) en Andrea
Spekschoor (Buiten). Overigens

geen familie van elkaar, al hetenbeide vaders wel
Henk Spekschoor. Rolf is 28 jaar en werkt als metselaar bij Hummelink

oudt van voetbal, kaartenen zit bij de Paasvuur bouwers.
Andrea is 21 jaar en werkt als productiemedewerkster. Ze woont samen
met Sven(28 jaar)in het Duitse Rees- Milingen. Ze is vorige week ge-
trouwden in verwachting.

Meest favoriete sport:
Andrea:

Rolf:

Minst favoriete sport:
Andrea:

Rolf:

EN pag.12 PIOTjuli2007

Handbal, dat heb ik zelf gespeeld.
Voetbal en schaatsen om te doen en
‘handbal is wel mooi om te kijken.

Rugby, bijhet zien van dat beuken krijg
ik zelf overal pijn
Tumen, zelfde reden. Als ik sommigen zie

vallen zo opdebalk of brui



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
Ruurlosewegt 7136 MC Zieuwent

wowzitax.nl  info@zitax.nl

ani
sound light * rigging * truckinge stages « events

Jacco van Wijngaarden tel. 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 41675
7136 MP Zieuwent e-mail yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMAN VO.

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijng alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen

- Schadetaxatie en “reparatie

Center

tesporten, fees gaderen
Sourey Center in Zieuwent is een multifunctioneel centrum voor recreatief en/of

sportief vertier. Zeer geschikt voor Kleine engrote groepen.

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

Spelen, zeskamp, Tipple 5. Sourey' Schiet Spektakel, Achterhoeks SpeuholSourcBruisende Spelshow, Sourey'S TAP feest, Sourcy £ Party, Creatieve vrorkzhopsFun & Fitness, kinderfeestjes, squash, zaalsport (0. voleybal, voetbal, badminton)
vergadermogelikheden en nieuw In Nederland en al 1: in Sourcy Center

Speedsoccer indoor 5 legen voetbal op Kuns:gras)

Outdoormogelijkheden
Golfcini, Frisbee Gof, quadijden, uifkartochten, kanotochten per Canadese kano,

wandel on fietstochten over de Zieuwentse Kerkenpaden, Jeu de Boules Klootschieten,
Schrikje Rot Tocht en kickbiken (step. Ales ook in combinatie met arrangementen

Sourcy Center, Zegendijk 33, Zieuwent. Tel. (0544) 352222
www.soureycenter.nl



Mooiste sportherinnering:
Andrea:

Rolf:

Favoriete sportman/sportvrouw:
Andrea:

Rolf:

Lekkerste eten:
Andrea

Rolf:

Heteerste jaar dat ik met Sven liep, moest

Nederland tegen Duitsland spelen. Ik was
de enige die toen voor Nederland daar
was.

De eerste keer dat ik een basis plaats had

bij het 1e‚tijdens een bekerwedstrijd in

het seizoen 2002/2003.

Geen idee, ben geen sportkijker, vind het
alleen leuk om te doen.

Eric Hulzebos, een zeer goede schaatser.

Lasagne.

Balkenbrij dat is echt heerlijk.

Welk TV-programma moet er onmiddellijk van debuis:
Andrea:

Rolf:

Een-Vandaag, een moeilijk programma.
Maar ik kijk eigenlijk geen Nederlandse
televisie meer.

Medische programma's, kan ik niet naar
kijken (misch en komt dat wel door mij
achtergrond).
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Beste boek/sc!

Andrea:

Rolf:

Mooiste film

Andrea:

Rolf:

Politieke kleur:

Andrea:

Rolf:

Beste Nederlandstalige Ii

Andrea:

Rolf:

Het laatste boek wat ik gelezen hebis
Vamsters (zo'n kinderboek). Datis al lang

geleden.

Ik lees geen boeken. Alleen Astrix & Obelix

‚en Donald Duck.

Ghost, met Patric Swayze. Dat is echt
een lekker ding.
Saving private Ryan.

Doe maar van mijn vader, zo'n boeren-

parti. CDA is dat toch, ofniet?

Geen partij, ligt eraan hoe de wind
waait

Danny de Munk met Ik Voel Me Zo Ver-

‘domd Alleen.
De Woonboot van Stef Ekkel

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
Andrea:

Rolf:

pag.14 PIOTjuli 2007

Die smurtiepotjes van vroeger’. Je moest
het geld uit een potje vissen, waar vana!
les was ingeknoeid.

Heteerste afschuwelijke Cadeau moet

nog komen.



KLUSSERVICE

UEFIvakman voor
FUST]

Laurens Berendsen
De Haare 24
7136 MK Zieuwent d O| an,Telefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12 07 54 17.

Zieuwent
Dorpsstraat 31

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

BE SNE) Jos en Tineke Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
www.bevabro.nl T: 0544 - 35 23 46
info@bevabro.nl F:0544-3522 99

Tevens winkelverkoop—.__



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertege!s aan aannemers, handelaren
en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten.
U bent van harte welkom eens eenkijkje te komen nemen.

ib Tevenszijn wij altijd op zoek naarnieuwe tegelzetters,Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baan in cendynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van cen afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat 6 Postbus 86
0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde

Intemetsite: wwwwosselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nt|



Grootste

Andrea Grootste miskoop!! Grootste miskopenzul
je bedoelen: kleren! Eerst is het wel leuk,

later toch weer niet of past het toch niet
Rolf Inderdaad, ook wat kleren. Eenshirtje dat

te klein bleek. Eigenwijs gewoonniet pas:

sen. Het hangt nog steeds in de kast

Andrea: Ik heb al van alles gedaan, een bakkers-
opleiding, een kappersopleiding enz. ik

ben al zo'n manusje van alles.

Rolf: Ik ben tevreden met wat ik heb, geen
omscholing nodig,

Favoriete vervoermiddel:
Andrea: Limousine.

Rolf: Die beviel me ook goed, maar ik kies toch

voor de benenwagen.

Tent opzetten in:

Andrea: In Texel, dat moet alleen nog steeds ge-
beuren

î Rolf Ookin Texel, tijdens pinksteren (voetbal-
kamp). Keihard zoepen ende volgendê

dag weer moeten voetballen.

uPIOTjuli2007 peg.15—



Ben je wel eens aangehouden doorde poli

Andrea: Jaahhh… in Halle. Ik reed 80 km/uur op
‚een 60 km weg. Moest 94 euro CONTANT

betalen, wantik had net sinds 1 week mijn

Duitse kenteken. Natuurlijke had ik geen
rooie cent bij me en moest mijn ouders
hetgeld komen brengen. Mijn moeder
moest rijden, want mijn vader had een
paar borrels op. Hij wist wel de weg naar
het Zelhemse politiebureau, dus moest
hij mee.

Rolf 2 keerben ik aangehouden. Een keer
bij Stoverink, voor een alcoholcontrole:
een P van Prima. En een keerdoordrie
vrouwleu, 75 euro boete voor het niet
dragen van een gordel.

Hekel aan mensendie:
Andrea: van alles willen weten, maar zelf niets

zeggen
Roff: die niet hun uiterste best doen met

sport

Uit bed te halen voor: Andrea: Voor een stuk appeltaart met
slagroom met suiker (geen Duitse slag-
room).

Rolf: Vooreen mooie wedstrijd van het Neder-
lands elftal tijdens het WK:
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Drukkerij Westerlaan,

. Meer de Walcherenstraat I

‚Tel. 0544-371207
wwwdrukkerij westerlaan.nl
info@drukkerij westerlaan.nl

maakt

'je
gemakkelijk

TECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Huub Hummelink
Uw technische service

op het gebied van:
“gas
* water
* loodgietersklussen
* elektra
* verwarming
* installatiewerkzaamheden
* aanpassing voor mindervaliden
* periodiek onderhoud

LOSHuub Hummelink
0544-376829
06-29135734EES

GEBROEDERS

Spieker

Ruurloseweg 12
7136 MD Zieuwent

T (0544) 48 29 84
E (0544) 48 28 24

M(06) 29316231



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

= Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk
= Gespecialiseerd ophet gebied van Hauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheemmachines,
+ Sjpen van messen terwijl u wacht.
+ Officieel dealer MF en Zetor tractoren,

Tlfoon Naneve 0548-372415
Zieawet 0648-181520BV fes neneVa mai niowgan

Kérastase REFLECTION,
De corste lichtweerspiegelende verzorging voor gekleurd haar

Voor het haar geldt hetzelfde als voor de huid: licht is dé bron van eenstralende schoonheid Hoe regelmatiger en gladder het haat ofdehuidoppervlak is, des te beterhet licht wordt weerspiegeld en een stralendeschoonheid naar voren komt. Rêfection van Kérastase gebruikt dit licht voorcon spiegelende schoonheid van het haar
REFLECTION, voor oon onmiddolljke en duurzame glans

Voorinvw kopealrse 17ekom voor oom Hven atieseel8
Te: 0544 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinidecën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
}

Taideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Waar droom je over:
Andrea: Over 45 gesorteerde gebakjes. Dat was

toen ik nog in de bakkerij werkte.
Roff: Ik heb wel eens gedroomd over onze

torenkraan, dat deze omvalt. Ik heb het

namelijk wel eens in het donker waterpas
moeten zetten. En dan hoop je maar dat
het goed gaat.

Wanneer was je voor het laatst bang:
Andrea: Laatst zatik in de auto en toen vloog er

eeneend op me af. Hij keek me recht in
de ogen aan, maar ik konniet meer rem:
men. Toen was hij dood.

Rolf Toenikkoning was geworden, wie mijn ko-

ningin werd. (Mijn voorkeur was iemand

onder de 28 en datis gelukt)

Wat denk je als je in de spiegelKij
Andrea: "Wateen prachtige koningin”, echt niet,

In de spiegel valt hets morgens altijd wel

mee, totdatje later jezelf terug ziet op
foto's,

Roff Wordt tijd dat ik me scheer.

Welke zin of welk woord gebruik je tee:
Andrea: ach so (auf Deutsch)
Rolf: KUT (klompen uut trekken).

PIOTjui2007 pzg.17



Wie zou je nog willen ontmoeten:
Andrea: Frans Bauer
Rolf: Bin Laden (als die nog leeft dan).

Wat zou je geen tweede keer doen:
Andrea: Trouwen (de eerste keer heeft vorige week

plaatsgevonden).
Roff Ziek worden (en dan geen griepje)

jezelf in 5 woorden:

Spontaan, vrolijk, (ook wel) serieus, wer
ken, Duits.

Rolf: Nuchtere kijk op het leven!

Dit was de profielschets met de koning en koningin van Zieuwent, onder het
genot van biertjes en voor Andrea cassis (zwanger),
Dank jullie welt

Nienke

EEN! bag.18 PIOTjuli2007
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MENTENAGEND,

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 29 aug.!

Za. 21 juli Jong Nederland
GROOT Kamp

Za. 25 aug Stg. Fratsen
OPENLUCHTBIOSCOOP

Vr. 26 okt Stg. Fratsen
HOUTDORP voor groep6, 7 en

8 van de basisschool.

Stg. Fratsen
OPEN PODIUM.

Di. 1 jan.
NIEUWJAARSGALA.

Stg. Fratsen

Een uitgebreid overzicht van “ale” evenementen en activeiten Kun je inden op:
www zieuwent info

PIOTjuli2007 pcg.19
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Klimatig

Het klimaatis hof! Dat blijkt [etterlijk
uit de temperatuursverhogingen van
de afgelopen decennia en figuurlijk
uit de media-aandacht die besteed
wordt aan de zogenoemde antro-
pogene klimaatverandering; door
mensen veroorzaakte opwarming
(Man Made Global Warming) van
‘de aarde. Maar gelukkig is het niet
meerdan een hype en hebben we
over twee jaar reeds een nieuw
thema om wereldwijd over te zeiken
en bang voor te zijn. Maar toch, veel
mensen zijn klaarblijkelijk bang voor
klimaatverandering. Op zich vreemd,

want én van de eerste dingen die wij
geleerdhebben bij aardrijkskundele:
is dathet Klimaat juist moet veran-
deren. Het klimaatis namelijk nooit
stabiel geweest. Ten tweede merken
we deze zomer nog weinig van het
broeikaseffect, op de regen na mis:

en, en is er dus niet veel reden
toteen gedragsverandering, namelijk
naar die van ‘klimaatneutraal:
Hoe dan ookeenzeer vermoeiend
onderwerp, wantalles op klimaatter
rein wordt zo langzamerhand verbo-
den. Iemand die nog zonder roetfilter
In z'n diesel rondrijdt, kan een flinke
boete krijgen. Straks durft niemand
meereen boer of een scheet te laten
zonder enkele bomen in Uganda te
planten. Tevens worden zachtjesaan
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alle gloeilampen verboden en wordt
de spaarlamp hettot verlichting die-
nend voorwerp in huis. Uiteindelijk
staat CO2-uitstoot zo hoog op de
politieke agenda dat zélfs ademen
verboden wordt. Maar al deze maat-
regelen verdienen weinig geloof als
je als overheid vier kolencentrales
gaat bouwen. Of zullen deze cen-
trales voorzien zijn van een enorm
roetfilter?
Het concert “Live Earth” werd we
reldwijd gehouden ten behoeve van
aandacht voor het klimaat. Maar het
veelzeggende was dat geen van de
muzikanten, bij dit energieverslin
dende concert, aandacht aan het
klimaat schonk. Het leek wel of de
muzikanten begrepen dat klimaatver-
andering niet goedof fout is. Hetis
een evolutionair proces. Waarom zou
het dan 'gered' moeten worden?
Waarschijnlijk denken deze zoge-
naamde klimatologen dat mensen
het klimaat naar hun hand kunnen
zetten, maar of we daadwerkelijk
invloed kunnen uitoefenen valt te
betwisten. Mocht hetwel zo zijn, dan
raden we iedereen aan flink de auto,
de vespa of de privéjet te gebruiken,
zodat we deze zomer nog een beetje
zon krijgen.

Mario & Pieter



“HEBT U NAAST
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”

De Hypotheekshop,
vd: Meer de Walcherenstaat 2 « 7131 EN ichtenvoorde

Tel (0544) 3771 13 ewhypotheelshop!nl

TENSAID MODEVAKSCHOOL |
— knipennaailessen
patroontekenen
opleiding vanmodinette /mlerares

NERD IE UMMEIINE




