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Een bijzondere zomer.
Wat washet toch een bijzondere zo-
mer. Ik heb bij veel van mijn favoriete
sporten flink moeten slikken. Om te
beginnen het voetbal. Na een slecht
seizoen voor Feyenoord, mijn clup-
pie, volgt een zomervol ongelofelijke
transfers, met exorbitant hoge trans-
fersommen. Het voetbal ikt te koop,
want zelfs het failliete Feyenoord
heeft een kampioensploeg bij elkaar
gekocht. En dan heb ik het nog niet

eensover de verwaande perikelen
rond Rafaël van der Vaart ofhet

verschrikkelijke bedrag dat wordt
neergeteld voor debijna epileptische
Robben. Nee een rationeel mens
heeft zo niet veel meer met voetbal
en zeker niet met clubliefde.
Nee, dan de motorsport. Mijn favorie
te klasse, de WK-superbikes, reden
altijd in Assen vroeg in september.
Maar omdat de tv-rechten belangrij.
ker zijn dan de plaatselijke supporters
is de race naar voren gehaald. Nu
vindt het al erg vroeg in het seizoen
plaats. Voor ons is de lol erdan weer
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af, want kamperen bij een circuit is leuker in september danin april. Een ra:
tioneel mens blijft thuis en kijkt tv. Je ziet meer en duidelijker.
Enals klapop de vuurpijl mijn jaarlijks geluk, de tour-de-france. Al jarenzit ik
aan de buis gekluisterd en kan bij bergetappes de hele rit uitzitten. Het beeld
van de heroïsche strijd op de bergflanken van l'alp d'huez zullen mealtijd
bijblijven. Maar ook blijven me altijd de dopingverhalenbij rond Floyd Landis
en Michael Rasmussen. Ik voelde me beroofd bij de eerste berichten over de
dopingverhalen van Landis. En mijn gevoelis helemaal niet te beschrijven
toen ik hoorde dat Rasmussen ontslagen was. Het was de dag voor dat ik de
renners in Cahors zou gaan zien. Een rationeel mens laat het voor wat het is
engaat met de kinderennaarhet zwembad.

Maar gelukkig ben ik meer dan alleen een rationeel mens. Mijn emotionele
kant raakt nog steeds in vervoering als ikzie dat de voorhoede van Feyenoord
op elkaar raakt ingespeeld en zelfsvan het koppel Suarez-Huntelaar bij Ajax
ben ik onder de indruk.
Enals ik de coureurs met hun achterwiel zie driften terwijl ze met de kuipen
tegen elkaar aan komen, ver boven de 200 km/u, wordt het draaierig in mijn
‘maag. Ik voel de grens waar de coureurs tegen vechten.
En natuurlijk zijn we naar de start van de tour in Cahors gegaan. Naast hetfeit
dat Rasmussen eruit moest, was ereen ploeg die achterbleef. Deze ploeg
had in de Alpen en Pyreneeën ongelofelijk hard gewerkt enwasberoofd van
hun kopman. Ze gingen niet naar huis, maar reden de tour uit. Mijn vrouw
sprak Micheal Boogerd en zei dat ze respect voor hem had. Hij dankte haar.
Onbeschrijfijk gevoel om datte zien
Mensen die rationeel naarsport kijken hebben vaak genoeg redenen om de
sport vaarwel te zeggen. Zij die emotioneel verbonden zijn hebben daar veel
meer moeite mee

Nee, ik ga weer een prachtig sportjaar beleven. Dat staat vast.

Mark Lankveld
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WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

in projectmatige tegelwerken
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 vanharte welkom eens een kijkje te komen nemen.

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

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat6 Postbus 86
Telef 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: ww.wesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wossolsafwerking.nl



DUCHENNE * HERGESLeeeWat is de “Duchenne Heroes”?
Duchenne spierdystrofie is een zeer
emstige, erfelijke ziekte waarbij de
spieren langzaam worden afgebro-
ken. Een normale peuter verandert
in een snel tempo in cen vrijwel hul-
peloos kind in een rolstoel. De een
na de andere spierfunctie valt weg,
tot de patiënt uiteindelijk sterft. Du-
chenne komtvrijwel alleen bij jonge-

tes voor. Ze worden vaak niet ouder
dan twintig. Gewoon lekker fietsenis
er niet bij voor Duchenne-patiëntjes.
Daarom doende Duchenne Heroes
dat voor hen.
Twee van die Duchenne Heroes
komen uit Zieuwent; Cor van Wijn-
gaarden en Marcel Schepers. Met
de mountainbike zullen zij een ze-
vendaags traject, van Luxemburg tot
Amsterdam door vier landen afleggen.
Het doel van alle Duchenne Heroesis

hetbijeenbrengen van minimaal een
half mijjoen euro om baanbrekend
onderzoek naar Duchenne spierdys-
trofie mogelijk te maken.

Wie zijn Cor en Marcel?
Cor van Wijngaarden is 44 jaar,
van beroep vrachtwagenchauffeur,

der van zoon Tim en weduwnaar.
hobby's zijn mountainbiken en

wielrennen.
Marcel Schepers, geboren in Gen-
dringen, is getrouwd met Anke Sche-
pers (van de schoonheidssalon} en
vader van Tom en Anne. Sinds 1992
woont hijin Zieuwent. Hij is vertegen-
woordiger bij Sita Recycling Services.
Zijn hobby is mountainbiken.

Waarom doen jullie mee?
In 1996 won Bart Brentjens goud
tijdens de Olympische spelen in
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Atlanta, daar was Cor van onder de indruk. Later zaghij Bart tijdens een
fietsenbeurs in de RA in Amsterdam; waar hij bij prachtige mountainbikes
stond. Door alle entourage eromheen werd Cor enthousiast gemaakt voor het
fietsen. In Zieuwent was toen sinds een jaar een tourclub van start gegaan,
daar hebik me toen bij aangesloten.
Marcel is nog niet zo lang met fietsen bezig. In 2002 kocht hij een tweede-
‘handse mountainbike om gewoon lekker een beetje in de bossen te rijden,
later doorgeslagen naar fanatieke mountainbiken
Je hebtbij het mountainbiken alle vrijheid, met de mountainbike kunje echt
overal naartoe. Met de racefiets is dat een ander verhaal, je moet op de weg
blijven. Hetis heerlijk om door de natuur te biken, we hebben ’s morgens
vroeg wel eens een buizerd gespot; datis toch prachtig. Maar we doen het
fietsen vooral voorde uitdaging, het klimmen, het fysiek bezig zijn.

Waarom mountainbiken voor Duchenne?
Zoals elke hobbyist sites op internet bekijkt over zijn of haar hobby, zag
Marcel vorig jaar de intemetpagina over “fietsen vooreen goed doel”. Dit
sprak hem zo aan, dat hij Cor belde om hem te vertellen over de Duchenne
Heroes. Met daarbij de vraag.. “zullen we samen."
Het is niet zo datbij een van onsin de familie of vriendenkring Duchenne-
patiënten zitten. Het had dus ook net zo goed een ander doel kunnen zijn
om voor te gaan fietsen. Hetis voor ons een combinatie van eigen plezier
en het dienen van een goed doel.
Naast het wervenvan sponsoren washet belangrijk om iets goeds te rege-
len voor de overnachtingen. De meeste van de deelnemers aan Duchenne
Heroes slapeninéén- of tweepersoons tenten. Marcel is twee jaar geleden
geopereerd een hemia gehad, dus slapenop een luchtbed in een tentje
was eenslechte optie. Ook Cor heeft nogal eens last van zijn rug. Via Paul
Knippenborg kwamen de heren bij Leo en Elly Krabbenborg terecht vooreen
slaapplaats. Leo en Elly hadden in september eigenlijk al andere plannen,
maar toen ze hoorden over dit goede doel stelden meteen en camper en
zichzelf beschikbaar. Toen de slaapplaats geregeld was, was er dus geen
twijfel meeren hebben ze zich opgegeven voor de Duchenne-tocht

Hoe is de voorbereiding?
Hoe deroute preciesis, weten Cor en Marcel niet, wel weten ze dat er elke
dag 100 km gefietst moetworden met behulp van een gps-navígatiesysyteem.
Ze gaan met z’n tweeën als team optijd rijden, zo zit er toch een wedstrijd:
element in. De 150 deelnemers fietsen van camping naar camping, daar
staat elke avond een team van 60 vrijwillgers voor de Duchenne Heroes
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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

Het beste vlees
IN komt van uw slager

» AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ6 H. BEERTEN en Zn.

TEVENS VERZORGEN WIJ AL EEG: ZieuwentES Telefoon 0544 - 351205

vomhef Garage

PP Kolkman VOF

% Tegelwerk
O.a. Badkamer

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

Airco Service

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075(0544-352320 0544352557
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klaar. Die groep bestaatui fysiothera-
peuten, koks, mensen voor eventuele
reparaties aan fietsen en natuurlijk
vrijwillgers die de tenten elke dag
opzetten. Dit alles moet gesponsord
worden; het moet de deelnemers
natuurlijk geen geld kosten, Zo zorgt
Jos Knippenborg bijvoorbeeld een
ochtend tijdens de tocht voor het
ontbijt Marcel en Corverheugenzich
op de leuke band die er tussen de
fietsers zal ontstaan.

100 km per dag, wordt het zwaar?
Dat moet nomaal gesproken lukken.
ik zeg niet dat het een peuleschil is,
aldus Cor. Het weeris natuurlijk erg
bepalend, ook wordt de zwaarte van
de tochtbepaald door het aantal
hoogtemeters die je maakt. We zijn
rond januari begonnen mettrainen; en

dan vooral uren maken met een lage
intensiteit, dus heel veel uren maken
meteen relatief lage hartslag. We
hebbenveel getraind op de Posbank,
in Duitsland, Groesbeek en op andere
plekken waar veel hoogteverschillen
moeten worden overbrugd.” Eindeloos
bergjes op en af fietsen. 1 keer per
week trainen we samen dat doen we
metheel veel plezier en.… ‘als er een
feestje is,is er een feestje.
“Wij wet wat ons te wachten steet’
Twee weken geleden zijn de heren
op bij het Sportmedisch Centrum
Papendal geweest voor een sport
medisch onderzoek, dit hebben we
gedaan op eigen verzoek om te

ijken of we er klaar voor waren...
Volgens de arten konden we de hele
wereld wel rondfietsen, onze conditie
is dus goed.
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Niet bang om uit te vallen?
Als mijn rug het houdt, komt het wel
goed, zegt Marcel. De mannen zijn
zeker niet bang voor gezichtsverlies;
als we uitvallen danis er ook echt
wat loos! We denken aan onze ge:
zondheid, twee maanden ziektewet
hebben we er niet voor over. Waarwe
ons het meeste druk over maken, is
over het GPS-systeem; een naviga-
tiesysteem. Dat is nieuw voor ons en
we hebben gehoord dat hier vorig jaar
veel problemen mee zijn geweest
Vaakkloptehetniet; moesten enkele
fietsers op een gegeven moment
linksaf de snelweg op. Zondag heb-
ben we een ontmoeting met de hele
groep; we krijgen dan uitleg over
het gebruik van het gps-systeem.
Ook krijgen we de mogelijkheid om
te oefenen. Het lijkt op een mobiele
telefoon, vastgeklikt op het stuur
Wanneer heteen piepsignaal geeft,
kijk je op het scherm welke richting je
op most. We hopen maar dat het lukt
‚om met zo'n apparaat om te gaan.
Op zaterdag in dat zelfde weekend
nemen de heren nog deel aan een
mountainbikemarathon over 115
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km. in Sauerland. Een zware rit van
ongeveer 6 uurwaar zo'n 3.000 hoog:
temeters moet worden geklommen.
De week daarop nog een trainingsrit
van 60 km. en 2.400 hoogtemeters
in Zoetermeer. Dan zitten ze twee
weken voor de start van Duchenne:
Heroes2007 tocht en gaan ze zich
voorbereiden op de 7-daagse tocht;
geen inspanning meer, maaruitrusten
en veel spaghetti eten.

Hoe kunnen de PIOT-lezers
helpen?
Om te mogen starten als Duchenne
Heroe moetje per persoon2500 euro
meebrengen. De sport is om dat mid:

dels sponsors binnen te krijgen. Dat
was een hele klus, we hebben bedrij
ven in de buurt eenbrief gestuurd met
daarin het hele Duchenne verhaal en
de vraag om ons te sponsoren. We
hebben nu zo’n60 a 70 sponsoren.
Geweldig om te zien hoe mensen
op verschillende manieren ons wil
en helpen om ons streefbedrag bij
elkaar te krijgen. Zo stond er tijdens
de feestavond van medewerkers
aan “Zieuwent Live” een doos waaree
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mensen hun geld konden doneren;
dit heeft een leuk bedrag opgebra
Bart Brentjens heeft tijdens een clinic
voor Velocehier in Zieuwent een
helm beschikbaar gesteld; dit bracht
200 euro op. Bart wilde graag een
etappe met ons mec fietsen, maar
hij stuurde een mail dat hij tijdens de
Duchenne tocht in Beijing is omeen
pre-olympische wedstrijd ter voorbe-
reiding op de Olympische spelen van
2008. Rob's Sports heeft een spin:
ningmarathon gehouden om geld in

te zamelen. Vincent Doppen doneert
een bedrag per klant aan Duchenne.
Paul Knippenborg doet heel veel de
Zieuwentse Duchenne Heroes; hij
heeft onder andere voor onze flets-
kleding gezorgd en zal ervoor zorgen
dat ons materiaal tip top in orde is
voorderit. De grote sponsors staan
met naam op de shirts gedrukt. We
hebben 6 shirts, dus we moeten 1

keer wassen, maar datis geen pro-
bleem, want Elly en Leo hebben een
wasmachinein de camper.
We mogen starten maarwe hebben
een streefbedrag in gedachten en
daar zitten we nog niet aan, erzijn

nog mensen die beloftes hebben
gemaakt, dus daar wachten we nog
op.
Wanneer je Cor en Marcel wil spon-
Soren, neem dan contact met hen op
Je kuntde deelnemers sponsoren per
dag voor elk gewenst bedrag!

Voor het volgen van de tocht via
een dagelijks beeldverslag enalle
overige informatie kun je surfen
‘naar www.duchenneheroes.nl

Marcel en Cor kijkenerg uit naarde
start van de tocht op zaterdag 16
september. “wij bunt er kloar veur,
kan neet wachten tot t begunt”
De tocht eindigt op zaterdag 22
september wanneer de heroes het
Olympisch Stadion binnenfietsen
waaralle Duchenne-patiëntjes aan-
wezig zullen zijn.
Namensde redactie wensen wij jullie
heel veel succes!

De redactie (Huub en Wendy)
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In dit nummer een profielschets

met Martin Hummelink, 52 jaar,

getrouwd met Anne-Marie, vader AE
van Joske, Aafke en Douwe,

van beroep metselaar en mede

organisatorvande derde kunstroute,

gedoopt ‘Beeld en Landschap

3° in en rondom Zieuwent

Watisje meest favoriete sport: Fietsen om te doen, schaatsen om naar
te kijken.

Watisje minstfavoriete sport: Voetbal, vanwege de gigantische over-
daad op TV.

Watis je mooiste sportherinnering: Toenik samen metJopie ‘Kuper’ Eekelder

naar Heerenveen ben wezen kijken naar
het EK. Falco Zandstra werd toen kampi-

oen. Dat zal zo'n 20jaar terug zijn, nu.

Wie is je favoriete sportman/vrouw: Die oudere man die ik geregeld met
zijn rollator en zuurstoffles op de Har-

Teveldseweg tegen kom. Ondanks zijn
beperkingen blijft hij volharden in zijn
wandeling.
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Drukkerij Westerlaan
|

v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544371207,
www.drukkerij westerlaan.nl
info@drukkerij westerlaan.nl

UDTECHNISCHE
DIENSTVERLENING

Huub Hummelink
Uw technische serviceop het gebied van:
gas
* water
* loodgietersklussen
+ elektra
+ verwarming
* installatiewerkzaamheden
* aanpassing voor mindervaliden
+ periodiek onderhoud

maakt

't
je

gemakkelijk

GEBROEDERS

Spieker

Ruurloseweg 12
7136 MD Zieuwent
1 (0544) 48 29 84
F (0544) 48 28 24

M(06) 29 31 6231



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

« Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden, bestrating en goopwerk
« Gespecialiseerd op het gebied van Kauwverzorgingsboxen,

gereedschappenen veescheormachines.
= Slipen van messen terwijl u wacht,
« Officigel dealer MF en Zetor actoren.

Telefoon Horerld 0548-372415
Zowel (548 151528

BV ren enVe Cal geza

Kérastase REFLECTION,
De eerste lichtweerspiegelende verzorging voorgekleurd 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
uidopperviak is, des te beter het licht wordt weerspiegeld en een stralende
schoonheid naar voren komt. Réflection van Kérastase gebruikt dt icht voor
een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor con onmiddelijke on duurzame glans
Boro oe Kapel

Te: 054 30198

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
J%4 tuinaanleg tuinonderhoud tuinidecen

&+2 tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

2 5 jainideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



MATIC
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

wwzitaxnl  info@zitax.nl

nld
sound Tight « rigging * trucking» stages + events

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

UTOBEDRIJF
RTIN HEGEMANVOF.

Voorz
= Verkoopvan 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 ideale plek omte sporten, feestenof vergaderen

SoureyCenter in Zieuwent îs een multifunctioneel centnum voor recreatief erVof

sportiefvertier. Zeer geschikt voor Kleine en grote groepen.

Xtreme bowling, ears, poolbijar, reuzesiooibak. handboogschieten. Bruisende Oympische
Spelen zeskamp, Tripple S, Sourcy's Schiet Spektakel, Achterhoeks Speuhol,

Sourcys Bruisende Speishout, Sourey'S TAP feast, Sourcy s Par, reatieve wrrkshops
Fun & Fitness, kinderfeestjes, squash, zaalsport (0. voleybal, voetbal, badrtinton)

vergadermogelikneden en nieuw in Nederland onal in Sourey Center
Speedsoccer indoor 5 tegen 5 voetbal op Kunstgras)

Outdoormogelijkheden
Goin, Frisbee Gol. quadrijden, hukartochten, kanotochten per Canadese kano,

wad en fietstochten over de Zieuwent Kerkenpaden, Jeu de Boxes, klootschieten,
Schrik jo Rot Tocht on kiekbiken (step). Ales ook n combinatie met arrangementen,

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



Wat eetje het liefst: Hollandse pot.

Welk TV programma moet onmiddellijk van de bui

Aldie bloedige operaties waarbij er van
alles beweegt en blubbert

Beste boekischrijver: Mijn vader stierf kort voor het jaar 2000,
en toen vond ik bij toeval het boek De
‘eeuw van mijn vader’ van Geert Mak

Mooiste film: ‘De ontdekking van de hemef’, maar dat
‘had ook het beste boek kunnen zijn

Politieke kleur: (Behoorlijk) links.

Beste Nederlandstalige lied “Alcohol en Tranen’ van Thé Lau.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooît kreeg
Ik was net gestopt met roken, en kreeg
toen van een van mijn vrienden, die dit

wist, een pakje shag.

Grootste miskoop: Zwembroek, ligt te verdrogen in de lade.

Omscholen tot: Nergensin. Dat zou ookwel raaroverkomen

als je als 52 jarige hier wat noemt. Heb jeje
‘hele leven een verkeerd beroep gehad.

Tent opzetten in: Nietin, maarop de Veluwe. Hoeweleenhote-

lef in Tsjechië ook niet te versmaden is.
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Ben je wel eens aangehouden doorde politi

Ja, rijden met alcohol op werd die tijd

net verboden. Onder de boom van Prins
werden we staande gehouden. Ik mocht

eigenlijk niet verder rijden, maar toenik
zei datik bij Oolthuis moest zijn, mocht
ik toch door.

Hekel aan mensen die: Een grote bek hebben. De bluffers die

niks waarmaken.

Uit bed te halen voor: Laat mij maar liggen, ik lig nog wel vrij
gemakkelijk.

Waar droom je over: Ik droom nooit.

Wanneer was je voor het laatst bang:

Ik ben niet zo bang. Toen ik echter ver
namdat Joske, die in Ghana zat, ziek

was, ende pillenkuur niet aansloeg, zat
ik toch wel in de rats. Gelukkig is dat toch
allemaal goed gekomen.

Watdenkje als je in de spiegel kijkt

Hetikt wel of hij scheef hangt.

Welke zin of woord gebruik je te veel

Geen idee, is er volgens mij niet.

Wie zou je nog wilen ontmoeten: Roger Waters van Pink Floyd.

Watzouje geen 2e keerdoen: Snor afscheren. Leek wel een goed idee
Ppag.10 PIOT september 2007



Zo divers Donny Rots
ia kranten. Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

‘SE {
Postboys 101
7130 AC Lichtenvoorde
Wereafriedstraar 1 Roldersweg 1

7136 (2 Zieuwent 7196 KX ZIEUWENT
Tel 0534 369935 Telefoon 0544 352133
fox 0548 3520 36 Fax 0544 - 352237
Email. Info@romoodelto.nl

J. WAENINK SWben
SCHORS en BETANGERSBEDRIJF z
schidenwerk: onderhoudvennieuwbouw

wandafwerking
beglazing: glasschade ANTON MOLLEMANHOF 25es 7136 MR ZIEUWENT

é

TEL. 0544-351462Tevens verkoop aan huis
DOMHOF & WESTFLEISCH ev

Oude Ruurloseweg 28
Zieuwent

Tel. 0544 377448
Fax 0544 377449

Denn. Schwein soll man haben.



AsLeSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7156MN ZIEUWENT
Z> O544 35 í

ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

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

S=  KRABBENBORGB.v.
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

TRANSPORTBEDR

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

WISTU
Dat u bij ons SERVICE STATION 7 dagen per 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:
OE U ee 00 (BG pesoeenteegnet ophalen van brieven en pakenee < het afgeven van briefpost binnen. en buitenland
zondag: SHOP gesloten. ‚= het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

rippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
 informatiebrochures.



vooreen thema-avond van Paaspop,
maarwat ben ik toen uitgelachen. Dat
doeik echt nóóit weer.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Gemakzuchtig en een beetje eigenwijs
(volgens de huisgenoten).

Martin, hartelijk dank voor je medewerking, en vee! succes met de laatste 2

maanden kunstroute (voorde liefhebber,
er zijn nog boekjes te koop, haastul)
Johnny Cuppers.

KOPIE INLEVEREN PIOT woensdag 26 September!

Vr. 26 okt Stg. Fratsen
HOUTDORP voor groep 6, 7 en

8 van de basisschool.

Za. 27 okt Stg. Fratsen
HOUTDORP voor groep6, 7 en

8 van de basisschool.

Stg. Fratsen
OPEN PODIUM.

Di. 1 jan. Stg. Fratsen
NIEUWJAARSGALA.

Een uitgebreid overzicht van “ alle" evenementen en acteiten kun je vinden op:
vouw zieuwent info
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Tussen pilzen
“Hmm, weinig bloot”, klinkt het in de
aftiteling van Finkers’ tekenfilmversie van
Me Beth. Dit facet van het Schotse ko:
ningsdrama is beklemmend van toepas-
sing op de lopende Hollandse zomer,als

gers tussen een lijvige deur en diens
deurpost. Hetwil maar niet lukken metdat
fijne weer. Je zult eerst de Gotthartiunne!
moeten trotsereneer de zon de melkfies-
sen van een mediterraan tintje voorziet,
‚ende korte armenuit de tas kunnen.
De meesten van u zijn al lang terug van

Frankrijk-altijd-mooi-maarhetzelfde,
Turkije-ideaal-alles-all-in-behalve-na-

negen-uur of Brazilië-terugweg-dub
bele vliegtuigstoelen-boeken. Eris stevig
genoten van het samen tenten opzetten
(hoe knap dat zoveel relaties het nog ge
‘houden hebben). Eris verbaasd gekeken
naar stelletjes die wel alle campingbe-
nodigdheden bij zich hadden (“Jij had
de appelontkrozer tach ingepakt”). En
er is gehuiverd van petanque-spelende
senioren met een sauerend roletje King
in de ballenknijper(kom op, doe mee,jj
bent altijd goed in sport”)
Dankzij de wereldontvanger van de con-
stant hulpvaardig lachende buurman (die

wèl aan een hamer heeft gedacht omde
haringen die knikkerharde kloteberg in

te joekelen) hoeft het flenieuwsop de
A12 niet gemist te worden. “Rotweer op
Lowlands hè?" uidt eenpoging contacte
maken. Wie bitte?” uidtje krampachtige
poging dit afte wimpelen, maar je kente-
kenplaat verraadt weer teveel. Gevlucht
naarde ‘anonimiteit van het strand, blijkt
de zonnebrand vergeten. Gefrituurd te-
tuggekomen bij de tent ijkt de gedachte
dan maar zó in de zon te gaan liggen,
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en Darmstadt
niet in de top-tien slimste ideeën van
2007 te passen. Samenvattend: heerlijk
ontspannen!
Nu, na devakantie, wordt het tijd voor
totaal ander vertier. We hebben een sug
gestie voor het geval de wolken de zon
‚en de korte rokjes blijven verbergen. We

geven maar toe aan de komst van Koning
Winter. Ook al hadden we onszelf beloofd
ooft meer over drank te schrijven: hetis
tjd voor Duits bier voor donkere tijden.
Deze PIOT komen we met de aanrader:
Schlenterla Rauchbier Märzen uithet altijd
gezellige (om met de voice-over van de
postcode-lingo te spreken) Bamberg. Dit

pittoreske brouwersoord is, hoe toepas-
selijk, exact tussen Pilzen en Darmstadt
gesitueerd. Nou horen wij u allen denken
“vertel eens jongens, wat is dat voor é
gerstenat?" Nou, waarde lezer, dat zul

len wi u aan de hand van een reeds voor
onze neuzen geserveerde biermaaltijd
piekfijn uit de doeken doen.

Bij ontkurking maakt een doordringende
gerookte speklucht (ofis het paling?) zich
van de neus meester. Overdonderend is.

de dronk, alsofje spekhassenin schuimig

pils uit een aardewerken kelk krijgt inge-
goten door een stevig gebeende Tiroler
blondine met vlechtjes. Een maaltijd!
Mahlzeit!
Het etiket van de pronkende Schlinkerla
optafel brengt ons aan de weet dat “das
Gebräu beim ersten Trunk etwas fremd
schmecken könnt, laf dir'snit verdrieRen,
denn bald wirst du innehaben, daf der
Durst nit nachla8t, sintemalen dein
Wohlbehagen sichticht zunimmt” Was
‘brauchen wir mehr zu sagen?

Toon & Johan



“HEBT U NAAST
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?"

5 |

APOTHEEKSee

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

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Hare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766



Verbouwen of renoveren?

Bij Hoenderboom zijn uw bouwplannen in goede handen:
Een badkamerrenovatie, een nieuwe keuken, een dakkapel of een complete
uitbouw aan uw huis. Alle werkzaamheden uitgevoerd door vakmensen.
Onze kwaliteit is uw waarborg.
Bel voor informatie 0544 35 13 32.

www.hoenderboom.nl

aannemersbedrijf
HOENDEREOOM

Zieuwent
en mensen goed begrepen


