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Dat het eerste elftal van RKZVCal
jarenlang cen trouwe supporters-
groep hesft is geen nieuws. Zowel
bij de thuis- als uitwedstrijden zie je
veel dezelfde gezichten langs de lijn.
Ookal vallen dit jaar de resultaten
nog wat tegen, de supporters blijven
komen. Eenprachtig mooi gebaar

| naar spelers en technische staf vind
ik. Twee keerper week wordt er kei-
hard getraind om op de zondag een
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Aanstormend talent
zo goed mogelijk resultaat neer te
zetten. Dat hetdit jaar qua resultaat
nog niet helemaal lukt, moet het de
spelers tocheen stimulans geven dat
er elke wedstrijd zoveel supporters
langs de lijn staan en metzo'n trouwe
aanhang en zo'n inzetvan spelers en
technische stafkunnen de resultaten
dan ook niet uitblijven

Wat veel mensen nog niet schijnen
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te weten is dat RKZVC behalve het
eerste, nog twee prestatie-elftallen
meer heeft, nl. het tweede en het
derde elftal
Ook deze jongens trainen twee keer
per week om op de zondag een zo
goed mogelijk resultaat neerte zet-
ten.
Qua resultaat zit het goed; beide
elftallen staanfier bovenaan in hun
klasse, maar de publieke belangstel
ling valt 's morgens nog wel eens
tegen endatis jammer. In deze twee
elftallen voetballen toch veel jeugdige
spelers, aangevuld met geroutineer-
de jongens, die op de zondagmorgen
vaak een geweldige pot voetbal op de
matbrengen. Flitsende aanvalscom-
binaties, magnifieke hoogstandjes,
puik verdedigend werk en alweer
een prachtige redding van de keeper;
alle elementen zitten erin. Een groot
aantal van deze jongens zullen over
een aantal jaren ook in het eerste
voetballen.
Nieuwsgierig geworden? Eens even
kijken of RKZVC nog talenten voort-
brengt voor de toekomst? Elke
zondagmorgen speelt ofhet tweede
of het derde een thuiswedstrijd en u
bentals supportertoeschouwerlvoet-
balliefhebber van harte uitgenodigd
op dit voetbalfeestje. De aftrap is om
10.00 uur.

Mede namens de jongens hoo}

een massale toestroom,

Marc Karnebeek
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Dames & Herenkapsalon
0544-352391 ‘Zieuwent

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

Het beste vlees
komt van uw slager

° AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

L6913) H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WJA NEE.G: Zieuwentmissensen Telefoon 0544 - 351205

Q vomhef, Garage
Kolkman VOFAfbouw

% Tegelwerk
O.a. Badkamer

Keuken
- Plavuizen

% Sierbestrating

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

Airco Service

Zieuwentseweg 44
7136

LC
Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

Dorpstraat 302

7136 LL Zieuwent

Telefoon: Fax
0544-352320 0544-352557
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Bloody
Honkiesaw

Volgens mij was heteen jaar of 6 ge-
leden datk naar‘de Lechtenvaordse
aovend' ging om naar Hard en Ciel
te kijken. Ik kan me daar nog twee
dingen van voorde geest halen. Ten
eerste de enorme drukte, die wat
oploste doordat Hard en Ciel het
podium betrad. En ten tweede mijn

eerste keerdat ik Lawrence Mul op
het podium zag. Hij trad met zijn toen-
‘malige band op.Ik kende hem enkel
van het voetbalveld, waar hij niet on:
verdienstelijk in het eerste speelde.
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Velen zagen in hem een groot talent,
maar iedereen was het er ook over
eens dat duidelijk was dat hij zijn

ambities nietophet voetbalveld had.

Hij ging er niet echt voor.
Nou, dat deed hij op het podium ab-
soluut wel. De nog jonge Lawrence
stond te zingen zoals je graag van
een live-act wilt zien. Hij had bezie-
ling, een prachtige stem en een
goede ‘dampende’ muziekkeuze,
daarnaast straalde hij zelfvertrou-

wen, zelfs enige arrogantie uit. Ge-
weldig. Ikhad sinds Talie Wijlens van
Dialogue niet meer zo van iemand
op het podium genoten, zo dicht bij

huis.

Ik keek dan ookuit naar de zaterdag-
avond van het afgelopen PaasPop.
Twee acts om voor naar de tent te
komen. Als eerste Scott McKeon,
ik hoop dat hij gauw terug komt in

Zieuwent. Dit was voor mij de beste
act van de afgelopen jaren.
Maardeze avond stond zeker ookin
het teken van mijn tweede keer dat
ik Lawrence zag optreden. Samen
‘metzijn broer Clemens, gitarist Wout
Kemkens en drummer Tom 'Hooky”
Hoekman. Ik heb de carrière van de
band nietecht gevolgd. Sterker nog,
ik kwam erpas vlak voor PaasPop
achter dat de jongens van Mul in the
Bloody Honkieszaten. Ik hoorde



meteen ook dat Lawrence zich wat zorgen maakte
over hoe mensen in Zieuwent zouden reageren opzijn
manier van optreden. Ik wist toen genoeg. Dat wilde
ik absoluut zien.

Ikheb me de ogen uitgekeken. Wat vond ik deze band
goed. Van alle vier de bandleden spatte de energie af,

maar vooral de zang en de performance van Lawrence
was subliem. Het energieke optreden was erg aanste-
kelijk. Iedereen werd er door aangestoken en ik hoorde
ook van velen dat ze onder de indruk waren geweest
van “the Bloody Honkies”. Ik kan het niet helpen, ik
werd een fan
En wat doe je als je fan bent van een band? Dan ga
je natuurlijk naar de presentatie van hun eerste CD.

Deze was op vrijdag 12 oktober in Café Merleyn in
Nijmegen.

Ikon met de bus mee vanuit Lichtenvoorde naar Mer-
leyn, maar omdat Norbert het niet laat wit maken haalt
hij me op. En zo komen we aan in Merleyn en horen we
‘de Staat’ al spelen. Zij zijn, zoals the Honkies het zelf
zoemen, de boyfriends van de band. Best vermakelijk,
maarik vind het leuk om in het voorcafé nog even wat
tustig van mijn biertje te genieten en wat met oude
bekenden bij te kletsen. Ook de leden van the Honkies
kiezen hiervoor. Ze lijken wat gespannen te zijn, maar
nog duidelijker is dat ze er ontzettend zin in hebben.



==Ez—..-(L
pag6 PIOTn

De halveiters smaken goed, Norberts
cola ooken iedereenin het kleine

zaaltje wordt al Iekker warm.
Langzaam maar zeker komt het mo-
ment waar iedereen voor komt. The
Bloody Honkies betreden het podium
‚en vanaf de eerste toon blaast de band
de ruimte vol met hun repertoire. Een
ruimte die gevuld is met alleen maar
aanhangers van de band. Ik heb de
indruk dat de wisselwerking tussen
publiek en de band optimaal is. Ze
laten elkaar opdwepen tot ongekende
‘hoogte. Soms ook letterlijk. Vooralhet

"vfmomentover het publiek van Law-

=is er een goed voorbeeld van.

zer niet alleen mijn gevoel te
naar ook wat bewuster op

letten. Wat me meteen



IMATIG,
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
Ruurlosewegl 7136 MC Zieuwent

wowzitanl  info@zitax.nl

alls
sound light rigging«truckinge stages + events

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517416 75
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

A
AUTOBEDRIJF

ARTIN HEGEMANVO.F.
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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

DÉ ideale plek omte sporten, feesten of vergade:
Sourey Center in Zieuwent is een multifunctioneel centrum voor recreatief en/of

sportief vertier. Zeer geschikt voor kleine en grotegroepen.

Indoor-activiteiten
esjoebak, handboogschieten, Bruisende Olympische

‘Spelen, zeskamp, Tripple5,Sourey's Schiet Spektakel, Achterhoeks Speuhol
Sourcys Bruisende Spelshow, Sourcy'S TAP feest, Sourey 5 Party creatieve workshops

Fun 8 Fitness, kinderfeestjes, squash, zaalepont (0. volleybal, vostbel, badminton).
vergadermogelijheden on nieuw in Nederland enals T° in Sourey Center

‘Speedsoceer (ndoor £ tegen 5 voetbal op kunstgras)

Xtreme boating, dars, poolbijar,

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

wandel en ieistachten over de Zieumwentse Kerkenpaden, Jeu de Boules, klootschieten,
Schrik je Rot Tocht on kiekbiken (ste). Ales ook in combiratie met arrangementen

Sourcy Center, Zegendijk 39, Zieuwent. Tel. (0544) 352222
www.Sourcycenter.nl



opvalt is hoe goed de nummers in
elkaar zitten. Ik zou de volgorde iets
anders hebben gemaakt, maar dat
is marginaal.
Individueelis er niets op de band-
leden aan te merken. De basis van
Clemens en Tom is verzorgd en
rete-strak. Dat je the Honkies in de
buik voelt is aan hen te danken. Cle-
mens is nadrukkelijk op het podium
aanwezig, wat de aanblik zeer ten
goede komt.
Wout Kemkensop de gitaaris een ge-
not om naarte kijken. In de minimale
muzikale bezetting is het belangrijk
dat de frivoliteit goed wordt neergezet
doorde bas, maar vooral ook door de
gîtarist. Wout heeft een fijne sound
in zijn gitaar enzijn loopjes komen

logisch de zaal in. En natuurlijk gaat
ook zijn spel gepaard met de nodige
energie.
Het meest opvallende van the Bloody
Honkies is toch wel deze immer en
altijd aanwezige energie. Alsteektdat
van de band nog weer schril af bij wat
Lawrence laat zien. Als hij het podium
op komt is er geen rustig moment
meer.Ik vind het prachtig om te zien
hoe hij helemaal opgaat in hun eigen
muziek. Ik ben jaloers op zijn stem en
kanalleen maar met afgunst kijken
naar zijn performance. En het meest
belangrijk is voormij dat hij ‘echtis.
Nietsis fake, hij laat zich helemaal
gaan en elke vezel in zijn ljis bezig
met het optreden.
Zelfs op het laatst, als het podium
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steeds meer bevolkt raakt door de
fans, gaan de bandleden onver-
schrokken voort. Veel te snel komt
het einde in zicht. Bij de presentatie
‘moeten de nodige mensen bedankt
worden, zoals supporters, oefenhok
en andere belangrijke mensen. Ik

concludeer dat ik weer een prachtige

| avond heb gehad en datik nog meer
| onder de indruk ben geraakt van de

mogelijkheden van Lawrence Mul

Nu ik zo aan het eind van deze tekst
ben, realiseer ik me dat ik wel erg

| idolaat ben. De vraag is waarom?
Het antwoord is simpel. Als grote fan

|
van the Doors kan ik niet anders naar
Lawrence kijken dan metde volgende
gedachte; als Jim Morrison nu 25

jaar oud zou zijn, was hij precies als
Lawrence Mul. Dat zegt genoeg

Mark Lankveld.
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Zo divers
in kranten...

ROMEO DELTA
MutTiMeDia 8v

Postbus 101
7130 AC Uchtenvoorde
Werentriedstroor 1

7136 (2 Zieuwent
Tel 0544-359035
Far 0544-3590 35
Email Info@romeodelka.nl

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Vooruw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoop af kwekerij

Zl
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 - 352237

J. WAENINK
SCHILDERS- on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

Tevens verkoop aan huis

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

ANTON MOLLEMANHOF 25
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

DOMHOF & WESTFLEISCH By
5

Oude Ruurloseweg 28
Zieuwent

Tel. 0544 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Asbe®
SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEU\
G> O5 :

gieZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

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

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

Zieuwent

TRANSPORTBEDRÍ
VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVTRVOER

WIST U …

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

TNT Post Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. fm rz 8,00-19.00 uur = postzegel, briefkaarten en acreswieigingskaarenen = het ophalen van brieven en pakketen

het afgeven van briefpost binnen- en buitenland
het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

rppenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
informatiebrochures

zondag: SHOP gestoten.



Opening en kijkmiddag Waareise.
Het is een beetje afhankelijk van de verschijningsdatum van dît blad,
hoe u dit artikel moet lezen. Heeft u de PIOT op zaterdagmorgen alin de bus, dan kuntu dît artikel ook beschouwen als een uitnodiging.
Ontvangt u de PIOT wat later, dan mag u onderstaande beschouwen
als wat informatie over de totstandkoming van de Waareise:

De nieuwe Waareise is een feit. Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen
de vaste gebruikers, 't Gilde Jong Nederland, Peuterzaal “de Woelige
Hoek’, BSO/TSO "de Knuffel" en de speeltuinvereniging er gebruik
van maken.
Al jaren was er de roep om een nieuw gebouw. Steeds waren de
financiën het grote struikelblok. Tot twee jaar geleden, toen drie particulieren vonden dat het gewoon moestgebeuren. Ze kochten een
semi-permanent onderwijsgebouw van de COA, de organisatie die
zorg draagt voor de huisvesting van asielzoekers.
Er werd een commissie, geïnitieerd door Zieuwents Belang, in het
leven geroepen, en de voorbereidingen voor plaatsing in Zieuwent
werden gestart. Met hulp van vele vrijwiligers werd het gebouw in
Apeldoorn gestript, uit elkaar gehaald en op transport naar Zieuwent
gezet.
Er werden vergunningen aangevraagd en er werd gezocht naar
mogelijkheden om alles te financieren. Gelukkig werd dit door het

VKK, de vereniging kleine kemen, opgepakt. Zij zorgden ervoor dat
een aantal fondsen een flink bedrag beschikbaar stelde. Elders in dit
artikel vindt u daar wat meer informatie over.
Met inmiddels een behoorlijk gevulde portemonnee en een grotehoeveelheid vrijwiligers kon worden gestart met de opbouw. Mede
ook doordat de plaatselijke bedrijven tegen sterk gereduceerde prijswerkten, kon er een gebouw worden neergezet met een plus. Deze
plus laat zich zien in comfort, zoals vloerverwarming in het hele ge-bouw en moderne sanitaire voorzieningen, en aankleding en uitstra-
ling van het gebouw. Er is door een plaatselijke styliste een prachtig
kleurenontwerp gemaakt voor vloerbedekking en de tegelwanden

Uiteindelijk staat er een gebouw waar de vaste gebruikers tot grote
tevredenheid in vertoeven. Wezijn trots op onze nieuwe Waareise
en daarom willen we het graag aan u laten zien. Mocht u deze PIOT
nog optijd ontvangen, dan bent u van harte uitgenodigd op onze
opening en kijkmiddag op:

Zaterdag 10 november van 13.30 uur tot 15.30 uur.
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De kijkmiddag is voor iedere belangstellende, volwassenen en kinderen uit
Zieuwent. Wij verheugen ons op uw komst

Commissie Multi Functionele Accommodatie
Sichting Jeugdraad

Onderstaande fondsen hebben financieel bijgedragen aan de tot stand koming
van de Waareise:

Jantje Beton zet zich op al-
Het VSBfonds steunt lerlei niveausin voor kinde-
jaarlijks meer dan 2.000 ren. Jaarlijks steunt Jantje
ï tieven op een breed Beton honderden projecten
maatschappelijk terrein. voor kinderen en jongeren in

1 zorg & welzijn, natuur & Nederland. Daarmee worden
milieu, kunst &cuituuren elk jaar ongeveer 195.000
sport & vrij tijd. De steun Kinderen bereikt.
gaat naar die projecten
die verbetering van de
samenleving tot doel
hebben, hoe Klein ook.

Het Oranje Fonds Is het grootste fonds Op
sociaal gebied. Per jaar besteedt het ruim €
20 miljoen aan organisaties die werkzaam zijn
aan de sociale kant van Nederland, Aruba en
de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen
stimuleren zij meer betrokkenheid in de sa-
menleving, of zorgen ze ervoor dat mensen
‚een nieuwe plek vinden in de maatschappij.

Skanfonds biedt mensen
in kwetsbare posities de -

kans om mee te doen in
de samenleving. Skan-
fonds steunt projecten op
het gebied van zorg en
welzijn, zingeving en/of
spiritualiteit.
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SIEBERT&WASSINK
PesosA)c)

Controller gevraagd.
Robert gevonden



SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN D

[onsansaTiE eonracTeERzOoN ADRES oscar moonmsars [TELEFOON

[escmintorverengng ten bras De Haar 4 TGS UK Zieuwent

[jaren Kerel R Gerke Vordelstaatis  7I3IXV Uerteneorde
[rige zouwe (BCZ) Fteva Ven Churcnastraatt2 7136 MB Zieuwent
[euver Ruuioseweg He@wigMevtiek  RUWosewegTYA 713 MC Zieuwent

[eure Sptensekderook © Hummel Schopperwegte  TIBEKH Zieuwent
[euumer Hoenderoom Verone Gebbinek  Dorpeeraat TISELK Zieuwent
[euumer Kersen Rob Aagten AMolemarhofs2 7136 MS Zieuwent
[euunver zegene P KenGolewk Bedeaardik?  7I36JA Zieuwent

[crartas Pastore Dorpsstraat41 7136LG Ziewwert
|oames gym Ropekschoor  Kleuersraal28  TIGELP Zieuwent

[enso te Roler Helerwegs 7I36KS Zieuwent
[Feestcommsse Hi Eschot Rommoreerdik20 7136 KW Zieuwent

[oro meu» à stoeien (Oad Aatenseweg27 7131 2C  Uertemoorde

[xv FE Haroersstoteler Dorpsstraat  TIGELK Zieuwent 36181
|Gezoneneiescerenem GER Vosters Dorpsstaat87 TI36LI Zieuwent 35156e
[Gymetan dames 8 Roumost Cieuwertsewegse  TI36LC Zieuwent 381592

|andaner Pacem Pera terBogt Lenerwever 2 TITRE Groene 46547
|sarmoni zieuwent ArgsBeeren  RumosewegiS  TI3EMC Zieuwent 3817.

liongiederans(rGsde) ern Hink Dewaaresel  TI36LT Zieuwent 095140
liongerenkoorzieuweet  Aatigwoperes De Wasreise 7 7136LT Zieuwent 352297

ke 0 ars zieuwent AK TuereOriers lanberewegdA  T136JM Zieuwent 35100
arstehs MJ CHN Gusiders  Latlestrat 19 7132CS ertemeore 374926
kiorsenerer De Hemmie 3 Papenzerg wlgenskS 71364 Zieuwent 381557
To B lagerschaar  Schaaneg2a TISGPK Vragender 0540 52012

totusgroep Petra Boumus  Bewenes 17 TIO Winterswijk 0543 520951
Lourdeswerk NBV) Mew Wopereis ZegendikS TI3SKR Zieuwent 351374
eKE (ets zie #3 Mar)  EmakKamebeek  Verdelngaweg3  T263SR Marienvelde 352352
[ue Levers Darmstcting Mevr Rouwhorst De Haare& 7136 MG Zieuwert 351956
ouceraasBaseshoor 5 Jansen-tentave Grensweg 4 TIGEKN Zieuwent 352385
oueneiscundge ver “zuwent Uw LUTh Beerten Molenpoortraat21A TOT BE SHeerenberg 0314 6707
Parochiebesuur ziewent Pastore Dorpeeraat 41 713616 Zieuwert 351232

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



ZIEUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES: 2007,

[orsausarE onracTeERsoON ADRES osrcooE wore TELEFOON]
[eeuerspeetzaar Mvanossien  Zegencik30 TIGKN Zieuwent 38247|
[ero MubWeperes Herrevekseweg3s 7I36LW Zieuwent 351964|
[Ponyelub"De senareruters" Mert Cretes Schunweg 8 7135KJ  Haevels 351510
[vee Zieuwen/Hareveis 1 Herchiks Miers68 7I26CE Broen 052521
[ekzve Joris Wosink De Haate 4 TI36MJ Zieuwent 352810
gade Kris Frans heunek  Roldersueg & TIJSKX Zieuwent 351430
[sars (Gymverenigng)  Jecqueten Wopere Kard ce JongetrastaS TI31XS uertenwoorde  37747|
org Paarersen Gerangearten ZieuwensowegTs 713618 Zieuwent 351281
[esening Fransen MarikeDamhet  Rumseneg&c  7IGGMD Zieuwent 351269)

[eichingtepenaerang Mevr J Bekken Werenfiedktaats  7136ZG Zieuwent 351481
|sscting Jeuodraag Andel Mokker De Steege 8 7I36MP Zieuwent 351429
|sncrting Kerkepacen 6 woteran Dorpsstraat 32 7136LM Zieuwent 351598
[eting Passpop yi winer De Steege 87 7136 MN Zieuwent 351915|
oscrting Paasvar HansKampsnof De Steege 31 7136 ML Zieuwent 352504|
[siehingspeewoorzening Annelies Ankone  Zieuwentsenegd4/A TI36LC Zieuwent 351238|
[seneterengngzieuwert A Papen Desaare 32 7136 MK Zieuwent 351970

[setuterjst Sebastiaan A Storeir KanerjS 7I36JK Zieuwent 351818|
|senoolcommisie #K TheaWoperes RuosewegSA 7136 MC Zieuwent 352544
[sponraadeentaetpersoon A Rouwnorst Ruukseneg2S  TIGGMD Zeuren 351294|

[oponcoruneeingzieument A Rouwnorst Zegendik 10K 713615 Zieuwent 352103
ennisverengng ZV Hedwig Heuinek  RursenegiVA  TIZEMC Zieuwent 352029
Tonesker Semper Avant Dire uiting Vondermansaijk10  TIJSKT Zieuwent 377438)

Tour Veice CosperteBrke Groening 2S 7I32ED Uentenvoors 37878]
[voleytsverenigng TOP Aai Klen Goldewijk Past Zendernker 18 TI36LR Zieuwent 381972
hove Mew R Spexgpor  Reindersueg7 TIJGKE Zieuwent 351481
lzaanoetsiz vz GerdotenBarge Weme 20 71418V Groene 06 12824527|

[zangkoor RK Jhobenhs  Detare TI 7136 MG Zieuwent 351414|
zieuwens Getang Maike Domhet  Rurlseegac  TI36MD Zieuwent 351289
[Zonnetioem ve Mew Heutinck Rolgerswegan  TI3BKX zieden 381430

uwent of email h.wopereis@chellonl of via WWW-ZIEUWENTINFO

Ei



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

ilze
A17 tijdens de rust of na de wedstrijd

bent u van harte welkom in de
kantine van

Compressoren voorde bulktransport
Albert Scheitzorstraat 29 va: 0544 377050.
7131 PG LICHTENVOORDE tax 0548 376499
mai: nfoGrti.nl internet woor



De momenten van v/d pupillen
DATUM: 08-09-2007 ë

WEDSTRIJD D2C68 F9 RKZVCFN
UITSLAG: 52

DOELPUNTENMAKERS: Bm Doppen en Lorenzo Krabbenborg
MOOISTE GOALMOOISTEMOMENT. Good kecperswer van Yoram
MAN VID WEDSTRIJD Tederentgoet |

DATUM 29:09 2007 Ï
WEDSTRIJD RKEVCFT WG F2
UITSLAG: 4DOELPUNTENMAKERS: Lorenzo Krabbenborg, Mar Kein Holkenborg en Sven

Kann
MOOISTEGORL: Mam als verdediger, spint naar voren on Kf e bal nAPMOOISTE MOMENT Sven nik: na kinard werken, eïndelik wee een goat

ve moegeekt
| MAN VID WEDSTRIJD BierDoppen:goeie aison kear gewerk voor de

hele groep. |

DATUM 05102007
WEDSTRIJD Zes F2 RKZVC FI
UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS: Lorenzo Krabbenborg (1%), Mart Gebbink (2x), Bjöm Dop-
pen (1x) en Ma Klein Holkenborg (1x)

MOOISTE GOAL: Lange solo van Mart en dan ook nog de keeper op het
verkeerde been zetten

MOOISTE MOMENT: In de eerste holft waren er een aantal nog niet wakker en
ook enige onderschatting, (want Ze-los had tenslotte nog
maar 1 punt), bleefhet ang 1-2

In de tweede helft ging de beuk erin op het middenveld (Sven, Roel, Lorenzo)
‘Waardoor de spit-sen de score konden uitvouwen tot 1-6.
Marn Klein Holkenborg, wie cie dag de aanvoerder was,

î zorgde zelf voor de 1-2
MAN VID WEDSTRIJD

PIOTnovember2007 pag.11 ZZi—_—_—___.,_.-



3eNieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooien
en18e Sourcy Sportnacht

Zaterdag 5 januari - Zondag 6 januari
De 3e Nieuwjaars Jeugdvoetbaltoernooien starten beide om 12.00 uur

jags.Ook
ditmaal spelen de D en E pupillen Speedsocceren gaan de B en C junioren
Zaalvoetballen. Beide toernooien duren tot 18.00 uur.In beide toernooien wordt
ergespeeld in twee poules van5 teams. Ook meisjes teams zijn welkom, maar
voor hen geldt dan dat het D/C jeugd voor het speedsoccer en zaalvoetbal
voor A/B jeugd mag zijn.

Zoals U weet bevat het Speedsoccerveld kunstgras en daarom is dit toernooi
voor die jeugd een leuke invulling van de winterstop.
Uitnodigingen voor deze jeugdtoernooien gaan naar alle verenigingen in de
regioen de verwachting is dat de wens om hieraandeel te nemen groot zal
zijn
De organisatie voor dit jeugdvoetbal berust bij RKZVC Jeugdbestuur.
De kosten voor het zaalvoetbaltoernooi als het speedsoccertoernooi bedragen
€25 per team.
Dit jaar wordt er alleen op die zaterdag gespeeld en daarom geldt wie het
eerst komt het eerst maalt

'S Avonds ook Speedsoccer voor B/C
Jeugd jeugdtijdens de Sourcy Sportnacht!!!
De Sportnacht start om 18.00 uur methet Seniorenzaalvoetbal en hieraan
kunnennetals in voorgaandejaren 15 teamsaan mee doen. Verdeeld over
drie poules van vijf.

Daarnaast er een Speedsoccer toernooi voor de B/C jeugd,waaraan 10
pag.12 PIOT november 2007



KLUSSERVICE

EISTE
Laurens Berendsen
De Haare 24 R7136 MK Zieuwent ab ban.Telefoon (0544) 3523 15 O
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

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

BEves Jos en Tineke Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk

www.bevabro.nl T: 0544 - 35 23 46
info@bevabro.nl F: 0544 -35 2299

Tevens winkelverkoop



N WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

W|moe in projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ookde 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 naarnieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in cen zelfstandige baan in cen
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
{Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat6 Postbus 86
Te 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: wawwesselsafwerking.nl

E-mailadres: info@ws: erking.nl



teamsaan mee kunnen doen verdeeld over twee poules van 5.

Het Jeugd speedsocoertoernooi is van 18.00 tot c.a. 24.00 uur.Ook hier mogen
mix of meisjesteams deelnemen. Voor meisjesteams geldt dan de A/B jeugd
De organisatie hiervan berust weer bij RKZVC.

De Kosten zijn € 25 per team.Ook hier geldt wie het eerst komt het eerst
maalt
Voorde senioren zaalvoetballers zijn de finales gepland om 2.30 uur
Deelname kosten voor de senioren is € 35per team.
Voorde organisatie van het senioren voetbal zorgt de zaalvoetbalver. ZVZ.

Om 20.00 uur starten in de Sportnacht ook de vaste onderdelen als Kruisjas-
sen ‚Klaverjassen ‚Darten en Bowling.

Omdat het aantal deelnemende teamsbij het zaalvoetbal en speedsoccer
beperkt is en om te voorkomen dat we diverse Zieuwentse teams bij hun

aanmelding moeten teleurstellen,zoals voorgaande jarenbij de senioren
zaalvoetballers en doorde te verwachte grote belangstelling voor het jeugd
zaalvoetbal en speedsocoertoernoien,daarom nu reeds deze aankondiging
in de Piot

Verdere mededelingen over de bijzonderheden en uitleg van deze sportnacht
volgen in de volgende Piot en andere media.
Wel kan men zich vanaf nu reeds opgeven voor de diverse voetbaltoernooien
via info@sourcycenter.nl. of bij B.ten Bras tel. 351257
Daarbij dient men dante vermelden aan welk tornooi men wenst deel te

nemen enin welke leeftijdscategorie bij de jeugd.
Voor overige informatie kunt U bellen met B.ten Bras tel 351257 ofhet Sourcy
Center tel 352222.

PIO
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LE Vivian. Ookis hij bestuurslid

Berkelland. Hij is getrouwd

met Silvia Heutinck en heeft

twee kinderen: Thomas en

van Stichting Fratsen en

heeft voor de zesde keer

het Houtdorp georgani
seerd.

Wat is je meest favoriete sport:

Wat is je minst favoriete sport:

Wat is je mooiste sportherinnering:

pag.14 PLOT november 2007

Hans van Hagen is 44 jaar
oud en werkt bij de poli

Voetbal, zowel op het veld als in dezaal.
Heb hetbeide gedaan, maarnu doe ik

alleen nog zaalvoetbal.

Tafeltennis, dom gepiep op de vloer.

Het behalen van het kampioenschap met

voetbal. Toen voetbalde ik nog bij Drempt

Vooruit. Dat was in't grijs verleden, want



en IJS
Beleef het ue
Speciaalzaak in:

* tuinartikelen
* diervoeders en

benodigdheden
ijzerwaren en

gereedschappen
* werkkleding en

schoeisel
agrarische artikelen

ZIEUWENT
Past Zanderinkstraat30/ei{0544 70512 21

5>

vooruw:
Bsuszoikman

* 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



E131-|JUw reistijd zo veilig en prettig DePersonenvervoer C

dnSE
Ziekenvervoer Luchthavenvervoer Tro

0544 1416

rowvervoer Vrachttaxd Business

Bezoek con: onze zite of bel

EEDa. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

SEB AATE5 VOORAL Uw: Sportschoenen EEj Sportkleding vxSportartikelen eo]
TT TeNBaas

ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457 AAdidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings
Yonex - Lotto - Dunlop

Zn Hummel - Masita - VikingEIL EE



de club is nu gefuseerd tot HC '03 (René

Doppen is hier nu trainer van).

4 Wie is je favoriete sportman/vrouw: Marco van Basten. Hij heeft veel bereikt

en heeft toch een sportieve uitstraling

gehouden. Moest ik ook van Silvia zeg:

gen, wantzij vind hem leuk

A Wateetje het liefst: Italiaans, geen twijfel over mogelijk. Als

er maar wel visin zit

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis:

Een bepaald genre moet eraf. Alle “so

you wanna be” van alles. (Al die “talen-

tenshows") Vreselijk.

J Beste boek/schrijver: Alles van John Grisham. Dat zin allemaal

een thrilers. Ik lees eigenlijk alleen maar

in de vakantie.

S Mooiste film: Omer1 te noemen: Silence of the Lambs

met Anthony Hopkins. Een flm waarje
geen reclames in wilt en waaronder je
niet naar de WC wilt
‘Op het moment zijn er regelmatig films |

op tv van Jack Nicholson, altijd goed

PIOTnovember2007 pag.15 TZ___...,,.
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Politieke kleur: Rechts van het midden

Beste Nederlandstalige lied: Iedereen is van de wereld van De Dijk.
Zitten harde gitaren in en een rauwe
stem, datis altijd goed.

Meest afschuwelijk cadeau datje ooit kreeg:

Geen idee, ik zorg er gewoon voor dat

dat niet gebeurd

Grootste miskoop: Mijn eerste bromfiets. Heb er vee! con-

ditie van gekregen. Het was echt zo'n

alto-brommer (Puch methoog stuur). Nu

zou het wel een leuke geweest zijn.

Omscholen tot: Liever niet. Als ik dan toch moet kiezen,

dierenarts dat lijkt me ook leuk

Tent opzetten in: In Italië, Toscane. Altijd prachtig weer,

mooi landschap en Iekkeretenen drin-

ken.

Dinsdag 1 januari NIEUWJAARSGALA Dinsdag 1
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\5 Ben je wel eens aangehouden door de politie:

Jahh, had ik zelf de planning gemaakt

voor de radarauto's en er ook een ge-

pland bij het schooltjebij Ruurlo (60 km

zone), gaik's middags naar huis: ja hoor

geflitst, te hard. Terwijl ik ze daar zelf
neer had gezet, heel dom. Dat noem
ik salarisrecycling.

Hekelaan mensen die: roddelen, heb liever dat iemand zelf naar

me toe komt, dan datik het later via via

hoor.

1} Uitbedte halen voor: Niets!! Ik ig graag in bed.

1@ Waar droomje over: Over mijn gezondheid.

1 Wanneerwasje voor het laatst bang:

Toen ik afgelopen jaar ziek werd.

20 Wat denk je als jein de spiegel kijkt:

Ik ben geen 25 jaar meer!

AARSGALA Dinsdag 1 januari NIEU AARSGAL.
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21 Welkezin of welk woord gebruik je te veel:

Ik zeg heel vaak: je moet kan heel
dwingend over komen, terwij ik dat niet
zo bedoel.

21 Wie zouje nog willen ontmoeten: Een muzikant, die in het begin van de

rock/pop muziek stond. Helaas leeft hij

niet meer: John Lee Hooker. B. B. King

zou ik anders wel willen ontmoeten.

23 Wat zou je geen tweede keer doen: Wedstrijdje houden met de motorop de

weg.

24 Beschrijf jezelf in 5 woorden: Gedreven, groepsmens, Bourgondiër ‚

sportief, grenzen opzoekend.

De redaktie, Nienke Krabbenborg
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Drukkerij Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544-371207
maakt

't
je

gemakkelijk

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

TECHNISCHE
DIENSTVERLEN

GEBROEDERS

Spieker
HOVENIERS

NTWERP

Huub Hummelink
Uw technische serviceop het gebied van:

gas
* water ONDERHOUD
* toodgietersklussen KWEKERIJ
* elektra VIJVERS* verwarming BESTRATING
* installatiewerkzaamheden
* aanpassing voor mindervaliden
* periodiek onderhoud

Ruurloseweg 12

7136 MD Zieuwent
T (0544) 48 29 84

€ (D544) 48 28 24

(06) 293162 31
ESEEUD0544-376829UErTETsEENS



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

+ Wijverzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk.
+ Gespecialiseerd op het gebied van Kauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veeschoemmachines.
+ Sfjpen van messen terwijl u wacht,
« Officieel dealer MF en Zefor tractoren.

Telefoon Harel 0544-3724 15
Zieowent 0544181526BVs sienEma ogeepal

Kérastase REFLECTION,
De eerste lichtweerspiegelende verzorging voor gekleurd haar

Voorhet haar geïdt het zelfde als voor de huid: licht is dé bron van een
stralende schoonheid Hoe regelmatiger en gladder het haar of de
huidoppervlak is, des te beter het licht wordt weerspiegeld en een stralende
schoonheid naar voren komt. Réflection van K@rastase gebruikt dit licht voor
‚een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor een onmiddelijke en duurzame glans
Voor fo wt opeaionhe 2011
om vox gon Word oes

vrgÖn 8
TE: 0344381982

tovenerbocrit
Jos Lageschaar

tuincanleg tuinonderhoud tuinideeën
tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

‚tuinideeën tuinaemleg tuinonderhoud
È

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



EVENEMENTENAGENDA

KOPIE INLEVEREN PIOT

Za. 17 nov

Za. 24 nov 19.00 uur

Ma. 17 dec

Di. 1 jan.

ZalZo 5-6 Jan.

woensdag12 december!

Stg. Fratsen
OPEN PODIUM.

Jong Nederland
(Gilde)
Play Backshow

Schutter
“St. Sebastiaan”
Kruisjasavond in het
Parochiehuis.

Stg. Fratsen
NIEUWJAARSGALA.

Sourcy sportnacht

Eon uitgebreid overzicht an “alle” evenementen en activeiten kun je inden op:
www zieuwent info
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Zaterdagjargon
Het is herfst en er valt een eikel op
de grond. Zo onbeduidend als dat
klinkt, zo gevolgrijk kan dat zijn. Als
het een beetje meezit, steekt in de
lente een twijgje de kop op teneinde
een woudreus te worden. Eens zo
groot gegroeid valt het oog van de
klusser er steeds vaker op.
Het grindpad knettert voor een huis
aan de Stroetweg. De aantrekkelijk
geprijsde motorzaagolie van Gewico
vindt er gretig aftrek vergezeld van
de pakkende slogan: Aspen 2-tact,
“goed voor mens en milieu’. Het lijkt

hetweldatje er niet genoeg van kunt
opmaken. Zo gezegd, zo gedaan
De volgende stap is ook en wonder
lijke. Het apparaat dat bijkans het
meeste lawaai maakt, heeft de naam
Stihl meegekregen. Maar de echte
liefhebber weet dat deze schreeu-
werige Duitser qua prestaties over-
troffen wordt door de onvolprezen
Husqvarna. Met een Peltor op de kop
kan 00m boom worden neergehaald.
Begeleid door een “Waarow!” is er
opnieuw een partij ‘inlands hardholt
begonnen aan de reis richting de
timmerwerkplaats via de zagerij. En
vanaf dat moment wordthet hout
opgeven door een bijzonder vocabu-
laire. Hetbetreft hier de wereld van de
zelftappers, 6-doemers, keilbouten
en spietjes.
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Metspijkers in de spijkerboek enkrul
Ien in de krullen begint men bij Robbie
0. het zenuwcentrum van klusmin-
nend Zieuwent, aan het vervaardigen
van soms zeer overbodige creaties.
‘Geen gazon zo vol of er kan nog wel
een tuinhuisje bij, uitstekend geschikt
om er vervolgens nooîtin te gaan
ten ofte gaan barbecuen onder het
gezellige afdakje. Onder het klussen
wordt er druk gepraat over conische
palletjes, torks schroeven, knabbe-
laars, de centerpons, hechtprimer,
tectieleerspuitbusjes, stucloop en

andere dingen die onmisbaar zijn bij

het betere hobbywerk. Gekscherend
Vertrouwt men elkaar toe dat spinthet
‘beste ván het hout is, om vervolgens
met gepaste precisie de beitel langs
het amarilte halen (datwoord bestaat
echt). Als je er één keer op hebtgelet
kent de kluswereld tal van bijzondere
termen; van Hilti tot Kango, van Bob
cat tot Unimog. Eigenlijk nooît gewe-
ten dat de bouwwereld zo complex in

elkaar steekt
De Manitou zet het gefabriceerde
op de tandemasser. En nadat het
geheel met Total-Station precies wa-
terpas in de tuinis geploft, komen we
langzaam weer terug in het normale
taalgebruik. Het dopje kan eraf! Niks
lekkerder dan in je werkkleding een
beugel drinken.

Toon & Johan



“HEBT U NAAST
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?"

De Hypotheekshop,
v.d. Meer de Walcherenstraat 2 7713 EN Lichtenvoorde

Tel (0544) 37 71 13 Swwihyporheelshop nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL

patroontekenen
‘opleidingvan/modinette /m lerares}

NARE BUNNEONK
de ksaASS NIE ZIEUWENT
Te10522651766




