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HERBERG HET
WITTE PAARD

Dorpsstraat 49
7136LG Zieuwent
T 0544 35 12 82
F 0544 35 23 69

www.herberghetwittepaard.nl

INSTALLERENNEfb
installeren van elke grote ofkleine technische
installatie t.b.v. woning- en utiliteitsbouw is ons«elektrotechniek
* centrale verwarming
« luchtbehandeling
* loodgieterswerk
* sanitaire installaties
* optimalisering en energiebeheer

W.A. KEMKENS bv.
Zegendijk 26voor/ate Postbus 3

4 Á, £ 713676 Zieuwent
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Ondertekend
Ik zit hier nu al een tijdje achter mijn computer zonder een woord te hebben ingetikt.
Een redactiewoord mag ik voor dit nummer schrijven. Het is net alsbi je verjaardag,
het hele jaar door kun je je van alles bedenken wat je cadeau wilt krijgen, maar als
eenmaal de datum dichterbij komt weetje het niet meer. Eigenlijk heb ik genoeg om
over te schrijven, maaraan het eind van dit stukje komt toch mijn naam te staan;
Wendy Krabbenborg. En datwil ik ook: staan voor wat ik schrijf. Eentjd terug
schrok ik van berichtjes in het gastenboek van de feestcommissie. Ik wilde namelijk
op kermiszondag even naarhet vogelschieten kijken in Zieuwent, maar wist niet hoe
laatdit begon. Op het internet vond ik de site van de feestcommissie. Het programma



had ik al snel gevonden. Ik keek nog wat
verder op de site en kwam zoin het gas-
tenboek terecht. Daar lasik een heleboel
berichtjes met meningen van mensen
over de kermis; en dan met name overde
Horeca. Slechts enkele berichtjes waren
ondertekend; de rest was anoniem. Daar
kan ik dan met de pet niet bij, iemand
wil zijn mening geven, maar durft hier
niet voor uit te komen. Ik schrok van het
taalgebruik, de kwetsende woorden van
de anonieme berichtgevers. Het gebeurt
naar mijn mening te vaak dat mensen
middels brieven, mailtjes, smsjes hun
mening wel durven te geven. Waarom
stappen mensen niet op iemand af, face
to face, om te vertellen wat ze op hun
hart hebben? Zo west iedereen waarhij
ofzij aan toeis. De oprechtheid en emo-
tie van een mens is alleen opdie manier
te zien. Niet door midde! van smileys die
je achter je smsjes plaatst. Benzeker ook

niet helig hoor, maar als ik het ergens
wel of niet mee eens ben, dan laat ik het
weten ook. Zo kwam ik pas geleden in de
sportschool voor de 4e keer voor niets,
omdater geen instructeur voor de RPM-
es was. Maandelijks betaal ik veel geld
voor een sportabonnement, dan mag
je ook een goede service verwachten.
Woedend liep ik naar de kleedkamer
om daar, mijn nog frisse sportkleding,
weer uit te trekken. Ondertussen kon

een paar keer tottien tellen. Toen ik

enigszins gekalmeerd was benikbij de
balie gestopt om daar mijn ontevreden-
heid te uiten. Veel mensen lopen langs
de balie om vervolgens in een groepje
bondgenoten op de parkeerplaats te
gaan mopperen. Mensen durvenaltijd
hun mening te geven, maar vaak op de
verkeerde plaats tegen de verkeerde
persoon!

Wendy Krabbenborg



adATI)
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

Groepsvervoer (26 personen)
Contractvervoer - Limousinevervoer
Rolstoelvervoer - Personenvervoer

Droppingbus

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegt 7136 MC Zieuwent

wowzitaenl  info@zitax.nl

Interieurontwerp
Interieuradvies

Styling en decoratie
het Styling HUIS

Cynthia van Wijngaarden

De steege 16 | 7136 MP Zieuwent
T.06 22 621 846| 0544 352 280
info@hetstylinghuis.nl  wwhetstyling! nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMANVO.EF

Voor:
Verkoopvan nieuween gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
‘merken. (Huurauto beschikbaar}

= APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

SPORTS!PALACE'
SPORTS & BEAUTYisInclusief
fitness en cardio

groepslessen
squashen

sauna en zonnebank
kinderopvang

toegang tot alle vestigingen
SportsPalace Sourcy, Zegendijk 3a, Zieuwent Tel. (0544) 352222
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Daar zitten we dan, Mark enik, de persmuskieten van Piot, iets over negen op de
maandagavond. Gezamenlijk op een bankje in de sporthal van het Sourcy center,
Vak voor ons neus is de wedstrijd tussen het vlaggenschip van ZVZ (Zaal-Voetbal-
Zieuwent) en Bosman Opleidingen 7 uit Duiven aan de gang. Mark en ik hebben
beiden een zaalvoetbalverleden, en waren daarom de aangewezen personen om
eens te gaan kijken hoe het met het zaalvoetbal in het algemeen, en ZVZ in het
bijzonder staat. Omdat de wedstrijd beter langs de lijn te volgen is dan boven opde tribune van Sourcy, waarde stalen kolommen hinderlijk in de weg staan, en
bovendien blijkt dat wij met z'n tweeën 67% van het publiek vormen, werden we
uitgenodigd op de reservebank van ZVZ. Gaat meteen de gemiddelde leeftijd van
de bankzitters flink omlaag’ grapte Paul Knippenborg. Als ik het veld in kijk, begrijp
ik wat hij bedoelt. De gemiddelde leeftijd van de ZVZ-ters zal zo ongeveer 45 jaar
zijn. Met een aantal spelers heb ik zelf begin negentiger jaren gespeeld. Zij zijn er
nog steeds, na 18 jaar. Naast Paul, die geblesseerd is,

en dus de tijdwaarneming
maar voor zin rekening neemt, zijn Henry Weikamp, René Doppen en Peter Domhof
nog altijd van de partij. De jongeren in het team zijn Toby Krabbenborg en de helaasook geblesseerde Sander Eekelder. De tegenstander van vanavond is gemiddeld
beduidend jonger. Ik verwacht dan ook dat de ‘oudjes’ het na verloop van tjd wel
moelijk zullen gaan krijgen, maar vooralsnog is het na de eerste 10 minuten nog—



steeds 0-0. Wel was eral een katachtige reactie van keeper Peter Domhof nodig
‚om dit zo te houden. Twee Duivenaren stormden op hem af, terwijl de defensie van
ZVZ nergens te bekennen was, maar zij strandden op Peter. ZVZ voetbalt in de
4e klas van de KNVB Futsal competitie. De term zaalvoetbal is door toenemende
internationalisering in de mottenballen terecht gekomen. Het woord Futsal blijkt, na

wat gegooge, afgeleid van de Spaanse woorden ‘futbol (voetbal) en ‘sala’ (zaal)
Tot voor kort kwam ZVZ 1 in de 2e klas uit, maar men heeft in gezamenlijk overleg
besloten om lagerte gaan spelen. Dit omdat de spelers graag op maandagavond
voetballen, zodat de mensen die ook op hetveld actief zijn vrijdagsavonds naar de
veldtraining kunnen. En in de 4e klasDzijn alle clubs op de maandag aktief.Bijko-
mend voordeel is dat de tegenstanders allen in een straal van 30 km te vinden zijn.
Ik herinner me nog waarom ik stopte: Geregeld om half 11 in pak hem beet Deventer
of Apeldoorn voetballen was niet bevorderlijk voor de concentratie de volgende dag.
De Zieuwentenaren zijn dus vrijwillig 2 klassen gedegradeerd. Het is duidelijk dat
het de heren meer om het plezier dan om het niveau te doen is, en dat blijkt in het
veld ook. Erwordt heerlijk gecombineerd door de oude rotten. Een verademing, als
Ik denk aan het matte schaakvoetbal dat ik een paar weken terug heb gezien, toen
Ik de Futsal eredivisiewedstrijd tussen LZV Marku Bouw en koploper BLOK fc Caril-
lon Boys1 ben wezen bekijken. Dan zie ik toch liever dit. In het veld besluit Toby
Krabbenborg een strakke voorzet te geven. De bal wordt prompt door een Duivenaar
achter zijn eigen keeper gewerkt: 1-0. Dit is voor Duiven hetsein meer naar voren te
spelen, en de Duivense keeper gaat steeds meer als laatste man voetballen, om een
overtal situatie te creëren. Het spel begint overeenkomsten te krijgen met handbal
De verdedigende ploeg, ZVZ, laat zich ver terug zakken, vangt de tegenstander pasTond de eigen cirkel op, en gokt op de counter. Duiven komt er niet door, en als dat
al eens lukt, staat Peter Domhof hinderlijk in de weg. Na 18 minuten is het eindelijk
weer eens raak. Niet Duiven, maar ZVZ scoort, als Ferdinand Schutten een verdekt



Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

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

Het beste vlees
Sn komt van uw slager

®
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ SLACHTERIJ
CU81 9) H. BEERTEN en Zn.

TEVENSVERZORGENWOAR EEG: Zieuwenta SSAHTNGEN
Telefoon 0544 - 351205

vomhef Garage
Afbouw Kolkman VOF

ct 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

wuw.garage-kolkman.nl

Dorpstraat 302

713611 Zieuwent

Telefoon:
0544-352320



De nieuwe TERIOS is maar liefst 15 cm breder en20 cm langer de vorige versie. En door zijn hogezit heeft u een optimate zicht op het wegdek
Komnaar onze Showroom en bekijk hem, of nogbeter maak cen afspraak voor een proefrit.

== VOORHUIS
Damaru PAUTOBEDRIJF
Dorpsstraat 103
7136 LJ Zieuwent

Tel. (0544) 351 319
Fax(0544)351 794

VPWauto voorhuis.nl



afstandschot afvuurt. De plofbal ploft droog in het net: 2-0. Hetlijkt mij vreselijk metzo'n ‘ekke’ bal te moeten voetballen, maar de spelers verzekeren mij dat het snef
went. Het zaalvoetbal werd met normale ballen veel te snel en technisch te moeilijk.
Vandaar die zachte bal. Het drijven en dribbelen schijnt echter wel tegen te vallen,de bal ‘stroopt; en je struikelt er dan gemakkelijk over heen. Toch willen betrokke.
nen niet anders meer. Intussen dringen de boys van Bosman Opleidingen 7 steeds
meeraan. Hun keeper lijkt meer op een aanvaller, waardoor ze voor zichzelf de
uimteskleiner maken, en de ZVZ verdediging hierdoor eigenlijk in de kaart spelen.
Bovendien loeren de geslepen ZVZ vossen op de foutjes, die niet kunnenuitblijvenDuiven overleefde al een paar afstandschoten op het lege doel, maarop slag vanust wordt een bal onderschept, en wordt Ferdinand na 2 snelle breedtepasses een
niette missen kans geboden. Hij brengt de ruststand op het bord: 3-0.
Wat me de eerste helft opviel was met name de rustin het veld. Geen opgewonden
standjes, een onopvallende, goed fluitende scheids, geen incidenten, Gewoon twee
teams die er een leuke wedstrijd van proberen te maken, en elkaar respecteren.
In de rust komen de Bosmannen bij ons op de bank zitten. Zij hebben geen coach,
en datIijkt zich te gaan wreken. Niemand die inziet dat die opkomende keeper hun
ondergang kan gaan worden. Men besluit dezelfde strijdwijze voor de tweede helft
1e hanteren. Ik vrees het ergste voor ze, tenzij ze conditioneel zoveel beter moch-en blijken, Ik besef dathet eigenlijk vreemd is, dat er niet meer jongere jongens bijZieuwent zaalvoetballen. ZVZ heeft circa 30 leden verdeeld over 3 teams. De gemid-delde leefijd in het eersteis vrij hoog, en in het tweede, dathiervoor voetbalde, zagik ookveel dertigers en veertigers. VolgensPaul heeft dit te maken met het feit dat
jongeren veelal hun carrière in het veldvoetbal voorrang geven, en het voetballen
op maandagavond maakt het er voor uitwonende studenten ook niet eenvoudiger
op. Bovendien moeter huiswerk worden gemaakt. Iets dat Mark durft te betwijfelen:
Zijn leerlingen hebben nóóit hun huiswerk afl Misschien dat dan toch het recrean.



tenvoetbal, de Sourcy Cup‚ ooit begonnen als bedrijvencompetitie, hier debet aanisDaar spelen wel veel jonge spelers mee, zelfs op de vrijdagavond. Zouden zij niet allen
in de Futsal competitie willen voetballen, als deze Cup er niet was? Natuurlijk zorgt
de recreantencompetiie er wel voor dat de contributie van ZVZ slechts 100. euro
bedraagt, en datis voor een zaalsport uitzonderlijk laag. Bovendien is ZVZ hierdoor
de grootste club van Zieuwent, met dik 500 leden, als je die recreanten meetelt. De
tweede helft is inmiddels al weer 5 minuten oud, als Peter Boekelder overde bal strui-
ket (plofbal), en zijn enkel verzwikt. ZVZ coach Peter Hummelink ontfermt zich over
hem, en helpt hem naarhet koele water in de kleedkamer. De bal oft amper weer, of
een Duivenaar gaat door zijn knie. Opnieuw wordt de tjd gestopt, en het slachtoffer
afgevoerd. Mark hoopt dat men de zaal lang genoeg heeft gehuurd, als dat zo door
gaat wordt het een laterije. Na dit oponthoud rukt ZVZ wat meer op, waardoor achterin
de ruimtes groter worden. Promt breekt een tegenstander door, en komt 1 op 1 met
Peter Domhof. 3-1 ? Nee. Opnieuw troeft Peter de aanvaller af met een schilterende
reflex. Vanavond lijkt hij niet te passeren. Na 12 minuten valt de 4-0. Opnieuw is het
Toby Krabbenborg die met een bekeken assist de goed vrijgelopen Henry Weikamp
laat scoren. Ditis het sein voor Duiven om alle voorzichtigheid te laten varen, en vol in
de aanval te gaan. Een spervuur van schoten volgt, maar Peter houdt onverstoorbaar
zijn doel schoon. Om gek van te worden. Voor mijn gevoel had Duiven er bij een nor-
male keeper minimaal 5 ingelegd, maar vanavond mag het kennelijk niet zo zijn. ZVZ
countert er ustig op los. Toby tekent 10 minuten voor heteinde 5-0 aan na een assist
van Jos Beenink, en meteen hierop wordt het 6-0 als de Duivense keeper, horendol
getikt doorde Zieuwentse gallery players, de bal het eigen doel in werkt. In de 23ste
minuut onderschept Ferdinand een bal van de wanhopig meevoetballende keeper,
en kan alleen richting het lege doel. Dit kunststukje doet Henry Weikamp hem in de
laatste minuut nog even na, waardoorde 8-0 eindstand op het bord verschijnt. In de
derde helft, gezellig met het hele team aaneen grote tafel in de kantine van Sourcy,
hoor ik dat de eerste ontmoeting tussen beide teams eindigdein 13-2 voor Duiven!
Niet te geloven na wat ik vanavond heb gezien. Bovendien vielen er toen een aantal
gele, en maar liefts 3 rode kaarten. Lag aan de scheidsrechter, volgens de spelers.
Een echte thuisfluiter, die zuivere doelpunten afkeurde, en missers goedkeurde.
Kennelijk kunnen de heren toch nog wel ouderwets aan de kook raken. Zo kenik ze
weer. Vanavond was hiervan echter geen sprake. Een sportieve wedstrijd met een
uitblinkende ZVZ keeper. Volgens zijn medespelers was dit de eerste keerin18 jaar
dat hij de nul heeft gehouden. Ons wordt gevraagd vaker te komen kijken, op Peter
lijkt dît een voortreffelijke invloed te hebben.

Mark Lankveld en Johnny Cuppers.
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in kranten. Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
|

= Tuinonderhoud í

Partikuliere verkoop af kwekerij

&
ROMEO DELTA [1MutTiMeDia 8v

toows 101
7130 AC Ueitemoorde Koldeweg Îies 7136 KX ZIEUWENT
Tel 0544 3599 35 Telefoon 0544 352133
fox 0544 352035 Fax 0544 352237Email. info@romeodelta nl

J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

Zomers buiten

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade ANTON MOLLEMANHOF 26‘solerende en
7136 MR ZIEUWENTbijzondere beglazië ee TEL. 0544-351452Tevens verkoop aan huis

DOMHOF & WESTFLEISCH BV
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben,
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AskeSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7156MN ZIEUWENTG> O544 552304
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BORCULO
BREDEVOORT

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

TRANSPORTEEDRIF  KRABBENBORGH U.
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

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

‚: TNT Post Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor:
ma. Vm vr: 8.00-18.00 uur ogereaen adeowirgskanenee El a xt opalen van brieven on pakkettenDT 001700 afgoven van briefpast binnen en buitenlandzondag: SHOP gesloten. = hot afgeven van pakketten en aangetekend binrerlang

= strippenkaarten, telefoonkaarten en bond ada+ nformatibrochuresee



Wo. 27 februari 2008 20.00 uur PIOT Uiterlijk inleveren PIOT-Kopie.

Ze.26jan 20.00 uur Stichting PaasPop “SLAG OM PAASPOP” in
“Herberg het Witte Paard’.

Bum Out Hotel : Oldburgen
Sinesterum:Groenlo
The Spots : Eibergen
Bell Pepper: Zieuwent
The Albion: Eibergen

w-6 2 feb. Um 10 feb. Feestcommissie
Kunstijsbaan in het centrum van Zieuwent

Ma. 18feb. 20.00 uur Schutterij "St. Sebastiaan”
Kruisjasavond in het Parochiehuis.

Ma. 17 mrt20.00 uur Schutterij "St. Sebastiaan”
Kruisjasavond in het Parochiehuis.



ENE ueEs Pastorvan NONtjaarSEENES Van den Eerenbeemt, na ruim een
jaar tijdelijke waarneming van depastoraleNECWesEe deed de EEESn)ndat we nog niet CS
zijnprofiel geschetsthaddenin dititblad. Omdat zijn SIEN]alsinterim SESEES EEn Leusen
gedrongen opeenvolledige NEEvan alle vragen enWEESCEnWENENdeinwoners vanNE EES EEEN

Meest favoriete sport Omdat vliegen niet lukte, is het zwemmen
geworden. En omdat ik als scheidsrechter
de regels leerde, is hetals kijker voetbal
gebleven.

Mooiste herinnering: Aankomend vanuit Harreveld zag ik kerst-
avond 2006 voor het eerst de Zieuwentse
kerktoren in het licht: bijna zo indrukwek-
kend als de Johannes Passion, de Even
Songof de harmonie eind van het jaar.

Lekkerste eten: Die keer dat ik overbleef en tegenover de
pastorie een gebakken vis wist te beko-
men.me
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L Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveseneg 37156 WZ
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‘onnetloem De Wevi beutnek
__

Rokdersyeg 4A, 7136 KK _Zieuwert 351430

went of e-mail h.wopereis@chelio.nl of via WWWZIEUWENTINFO



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

7,7 tijdens de rust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van



Welk TV-programma moet er onmiddellijk van de buis?

Beste boek/schrijver:

Hekel aan mensen die:

Tent opzetten in:

Uit bed te halen voor:

Als ik ergens op bezoek was en zeker als
dat was afgesproken, danhet programma
dat op dat moment aan stond. Want het
leidt toch af. Voor mij is televisie nog geen
kijkbehang

Bij mijn afscheid kreeg ik ‘Kerkhistorie in
het hart van de Achterhoek. Drie eeuwen
zielzorg in drie buurtschappen: Harreveld,
Zieuwent, Mariënvelde' van Anton Vos,
uitgegeven in 1988. Daarin lasik, dat de
naam Zieuwent komt van Synwede, lage
weide. Dat trof me bijzonder, omdat mijn
voorvaders afkomstig zijn van de neren
beemd, de lage weide bij het Noord-Bra-
bantse Asten. Je zou je zo maar thuis voe:
lent

Zonder uitleg hun toezeggingen niet nako-
men.

Weliswaar ben ik geboren en opgegroeid in
Brabant maar mijn moeder was eenFriezin.
De Achterhoek ligt dan mooi halverwege.

Een ziekenzegen, maarhet hele jaarisdaar in feite geen beroep op gedaan ende afstand van 38 km hoefde dus nooit’
nachts overbrugd te worden.



Wanneer was je voor het laatst bang: Elke keer als ikop tijd in Zieuwent wilde

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

Wie zou je nog willen ontmoeten:

Wat zou je geen tweede keer doen:

Beschrijf jezelf in vijf woorden

Mark Lankveld.

zijn voor een viering: dat de auto me in de
steek zou laten of ik mijn spullen was ver
geten.

Die in de sacristie hangt nogal ver van de
staanplaats af maar laat toch we! zien of
de kleding goed zit. Verder schrik ik alleen
als ik mijn bril erbij op heb. Dan heb ik het
over al dan niet latterende spiegelende
oppervlakten. Soms is een ander mens een
spiegel, hard of zacht.

Met een aantal mensen was ik nog niet uit-
gepraat, op een aantal van de zeer actieve
vrijwillgers/medewerkers was ik nog niet

uitgekeken, en aan de (onuitgesproken)
vraag van een aantal parochianengaf ik

geen gehoor. Helaas, dat is het [ot van de
interim en een beperkt mens.

Nog eens zeggen: kom maar op metdie
vragen!

Kat uit de boom kijkend. en dan pas de
hele boom zien, met waardering voor de
kat en begrip voor hen die niet zoveel
geduld hadden enal datkijken nietuithiel-
den...

Pastor Van den Eerenbeemt, bedankt. En
niet in het minst voor deze profielschets.



Speciaalzaak
* tuinartikelen

* diervoeders en
benodigdheden

* ijzerwaren en
gereedschappen

” werkkleding en
schoeisel
agrarische artikelen

EEM OOK EENS EEN KIJKJE OP:
WWW.WELKOOP.NL

ZIEUWENTEET]
Rabobank

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel. 0S44 - 351259

Jos en Tineke Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
www.bevabro.nl T:0544 - 35 23 46 :info@bevabro.nl F: 0544 - 35 22 99
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Tevens winkelverkoop
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isWessels Afwerkingsbedrijf bv Lichtenvoorde
1 ME Uehtensoaide Tel 0546 37102 Fad0s44 375907 IntercisieEs

Wessels Afwerkingsbedijf bv Ís een landelijk opererend
tegelzettersbedrif met ruim 30 jaar ervaring in nieuwbouw

‚en renovatie. Gespecialiseerd in ht compleet afwerken
van badkamers, tolletten en keukens

Tot onze opdrachtgevers behoren met name
‘bouwbedrijven en aannemers op het gebied van

nieuwbouwworingen, renovatiewoningen, uliteitsbouw
en particuliere bouw:

Wessels
Afwerkingsbedrij|
is dan ook
al meer dan
30 jaar een
betrouwbare
partner
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Week 4 en 5 2008 kaartverkoop Meermarkt en Ten Bras.
Te koop een set van 6 toegangsbewijzen per sessie en 6 consumptiebonnen
voor15 euro.

Zaterdag 2-2 19.00 uur: opening ijsbaan door het koningspaar.
Schaatsclinie door Annie Borckink voor 2 groepen 19.05 tot 19.50 en 20.00

tot 20.45 uur.
Avondsessie (vrij schaatsen) 21.00 — 23.00 uur.
Live muziekbands bij Het Witte Paard vanaf 21.00.

Zondag 3-2 ochtendsessie (vrij schaatsen) van 09.00 tot 13.00 uur en
16.00 tot 22.00 uur (2 sessies i.v.m. Carnavalsoptocht Harreveld).

Maandag Ym zaterdag 3 sessies per dag (persessie all-in all-out)
Ochtendsessie 09.00 — 13.00 uur.
Middagsessie: 13.30 — 17.30 uur.
Avondsessie: 18.00 tot 22.00 uur.

Behalve:
Dinsdagavond 5-2 18.00 — 22.00 uur:
IJshockeywedstrijden tussen zeskampbuurten.
Donderdagavond 7-2 18.00 — 22.00 uur:
IJshockeywedstrijden tussen zeskampbuurten.

Vrijdagavond 8-2 19.00 — 21.00 uur:
Kinderdisco m.m.v. bekende DJ.

Zondag 10-2: ochtendsessie 09.00 — 13.00 uur en avondsessie 18.00-22.00
uur.
14.00 15.30 uur: halve finales en finales ijshockey zeskampbuurten.
Zondag 15.30-18.00 uur: After Skate Party bij Het Witte Paard.
Zondag 16.00 uur prijsuitreiking ijshockey bij Het Witte Paard.
Extra op de zondagmiddag voor de Kleintjes: springkussen en draaimolen.—_
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Centrum van Zieuwent!

hoekIJSNOCK

Van zaterdag 2 /m zondag 10 februari komt de kunstijsbaan naarhet centrum
van Zieuwent. Deze kunststof schaatsbaan is 20bij 15 meter. Om iedereen
de kans te geven om hier van te genieten, zijn er diverse activiteiten, waar
onder ijshockey.
De ijshockeywedstrjden organiseren we op dinsdagavond5, donderdag-
avond 7 en zondagmiddag 10 februari (finales). De strijd gaatuiteraard tussen
de 5 zeskampbuurten van Zieuwent. Elke buurt is gevraagd hiervoor een
jeugdteam (tot 16 jaar) en een seniorenteam (16 jaar en ouder) samen te
stellen. Elk team bestaat minimaal uit 1 keeper en 5 veldspelers.

Als je mee wilt doen, graag voor 31 januari opgeven bij onderstaand be-
stuurslid van de buurt:
Kevelder: Rob Aagten, e-mail van.ons@hetnet.nl,telefoon 352383
Sprenkelderhook: Ceciel Hummelink, e-mail ceciel@hummelink.nl, telefoon
351797
Ruurloseweg: Erik Goldewijk, €-mail e.kooier@tiscali.nl, telefoon 351241
Hoenderboom: Bennie Donderwinkel, e-mail bdonderwinkel@msn.com,
telefoon 840125
Zegendijk: Vincent Blankenborg, e-mail v.c.blankenborg@hethet.nl, telefoon
463726.

Meer informatie is te vinden op www-fezieuwent.nl.

Feestcommissie Zieuwent de zeskampbuurten.



v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544-371207
www.drukkerij-westerlaan.nl
info@drukkerij westerlaan.nl

ENSAID
MODEVAKSCHOOL

* Pattoontekenen op eigenmaat
+ Krip- en naait:
* Opleiding van modinette t/m lereres.

GEBROEDERS

Spieker

Ruurloseweg 12
7136 MD Zieuwent
T (0544) 48 29 84

F (0544) 48 28 24
M(06) 29316231



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

« Wijverzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden, bestratingen sloopwerk.
+ Gespecialiseerdop het gebied van Kauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veeschoeimachines.
+ Sijpen van messen terwijl u wacht.

Officieel dealer MF en Zetor tractoren,

Teefoon. amet 0544-3724 15
Zloowent 0534 351828

emet ewopa mtlem nogsoan

Kérastase REFLECTION,
De eerste lichtweerspiegelende verzorging voor gekleurd haar

Voorhet haar geldt het zelfde als voor de huid licht is dê bron van eenstralende schoonheid Hoe regelmatiger en gladder het haar of de
huidopperviak is, deste beterhet licht wordt weerspiegeld en een stralende
schoonheid naar voren komt Réflection van Kérastase gebruikt di licht voor
eon egels schoonheid vanhet haar

REFLECTION, voor oen onmidgelijke en duurzame glansVoeneW Eegd8
Tet” 0544 381982

Jos Lageschaar
5,

Z ‘lg tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

6t] tuinonderhoud tainideeën tuinaanleg

2 Es }
iainideeen tuinanleg tuinonderhoud

Ruurlosewog7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



DE MOME TEN VAN DE PUPILLEN

VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd:uitslag
MOOISTE PUNT:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum:wedstrijd: uitslag
MOOISTE PUNT.

MOOISTE MOMENT:

VROUW va WEDSTRIJD:

HANDBAL : PACE
Datum:wedstijd:uitslag

DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WED-STRIJD:

Datum:wedstrijd uitslag

15-12-2008:FAVORITA TOHP 1:0-3
Na veelover enweer spelen, kwam de bal ach-
terin de hoek, en redde Melissa de bal door
hem een enorme knal te geven, en zodoende
een mooi punt te scoren.
Hetlaatste punt van de wedstrijd, wantwe zijn
KAMPIOEN.
Melissa Krabbenborg. Door haar rustige spel
‘had ze veel mooie ballen.

15-12-2008:TOHP 2 -WIVOC 2:0-3
Na een hele serie slechte passes, kwam
dan ein-delijk een mooie hoge bal door Kim.

Sabine speelde de bal mooi in de hoek. Yes
1 punt gescoord.
Ondanks het verlies van deze wedstijd, toch
2e in onze poule geworden,
Kim Huitink. Als een volleerd setupper had ze
hele mooie hoge ballen!

LLI
06-01-2008 : Pacelli D2 De Gazellen
D1:2-6
Jana.
Doelpunt nummer 2. Waarbij Jana, zoals haar
geleerd is, metalle kracht die ze heeft op het
doel gooit.
De Gezellen bestaat uit een team met veel
jongens die fysiek een stuk sterker zijn dan
ns. Romee en Suzan mochten in de 2e helft
storen. Ondanks de grote jongens wisten ze
menig bal afte pakken. Helaas konden weer
niet meer dan 2 doelpunten door scoren.
Romee:; de eerste heift zeer goed gekeept
(nieuw talent). De 2e helft lekker fanatiek
verdedigd en veel ballen veroverd.

12-01-2008:UGHV D2 Pacelli D2: 14- 1



DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vá WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd:uitslag

DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

VOETBAL : RKZVC
Datum : wedstrijd:uitslag

Suzan.
Met maar 1 doelpuntis dat het doelpunt van
Suzan. Onderschepping van de bal, snel
tippen naar het doel van UGHVen afronden
laag, met sprongworp. Keurig!
Erwaren helaas weinig mooie momenten. De
scheidsrechter liet ons niet lekker spelen
gaf veel te veel voorded! aan UGHV zodat
vrij spel hadden. Jammer. UGHV heeft erniet
voor hoeven werken, maar waren zeker beter
dan wij

Eigenijk was iedereen goed. Geknokt voor
elke bal. Positief viel Brit op, die meestal als
1e bij de bal was en ook niet eerder los let dan
dat de scheidsrechter floot (voor UGHV),

13-01-2008: Pacelli C2- VIOS:11

Bijna allemaal
Mooie aanspeelbal van Laura naar Laurie op
de circe,
De tweede helft, toen iedereen wakker
werd.

Lotte, die een bal tegenhield tusson haar
knieën geklemd

564)

Als gevolg van de winterstop is er niet gevoet-
bald.



Richard Spexgoor
Reindersweg 7
7136KE Zieuwent
06-25127550

Uwadres voor
Verkoop en onderhoud van uwpc
Verkoop Ruma agrarische software

verkeersschool

K GUUS KOLKMAN

autorijopleiding: schakelwagen/automaat
zanhangwagenopleiding (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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TAXI ROELOFSEN

Personenvervoer Groepsvervoer touringcar

Ziekenvervoer Luchthavenvervoer Trouw:

rouwvervoer Vrachttaxi Busines aEE)een
0544 35 14 16

DiaAf
VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457
Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings

Yonex - Lotto- Dunlop
Hummel - Masita - VikingAAN DBK

Bezoek eens onze site of bel voor informatie



HV Pacelli
Al jaren zijn wij als PR-commissie van HV Pacelli betrokken bij diverse acties om
de verenigingskas ‘te spekken”. Zoals een ieder bekend, houden wij jaarlijks drie
acties; de plantenactie in de herfstvakantie, de Sinterklaasactie begin december en
de oliebollenactie op oudjaarsdag

In het begin van ieder handbalseizoen beginnen we al vroeg met de voorbereiding
van de diverse acties. Ventvergunningen worden aangevraagd, inkoopstrategieën
worden nauwgezet doorgesproken enalle leden worden op een enthousiaste manier
betrokken bij de te verrichten werkzaamheden. Ons mottois dan ook‘vele handen
maken licht werk”,
De opbrengsten van alle acties worden hoofdzakelijk gebruikt voor het “drukken”
van de ledencontributie. Daarnaast wordt het geld ingezet voor diverse doeleinden
binnen de vereniging, vooropgesteld de jeugd bij HV Pacelli.

Natuurlijk is het nietalleen het werk dat verricht moet worden, maar voorop staat het
plezier en de gezelligheid die we met z'n allen hebben! Ondanks de “goede organi
satie" komen we ieder jaar toch weer voor een aantal verrassingen te staan.
Zoblijft er wel eens een pietje op het station staan en ontmoet Sinterklaaseen col-
ega hulpsinterklaas bij hetzelfde adresop hetzelfde tijdstip.
Ook worden bijhet bakken van de oliebollen na afloopvele zakken, die eerder ‘kwijt
waren, teruggevonden. Ook kan het gebeuren dat bij het vullen van de vetpannen je
de olie

maar blijft aanvullen, maar niet de kraantjes dicht draait, zodat die velpannen
maar niet gevuld raken! Kortom iedere keer weereen boel [ol

Vooral deze acties zijn we afhankelijk van de inwoners van Zieuwent en omstreken.
Zonder jullie steun zou het potje handbal inmiddels (bijna) onmogelijk zijn
Wij zijn jullie daarvoor erg dankbaar en hopen ook in de toekomst op dezefde steun.
Nogmaals bedankt hiervoor!

Groeten namens de PR-Commissie
Bakker Jos / HV Pacelli / Arink Mercedes



De winteris te warm. Vervelend voorde analieke schaatserde liefhebber van doorgestoken
handen en heel in de verte voorde sbeer. Maar hetis wel rg ekker voorde hangjongere!
Bij doze temperaturen hoefhij niet huis te bijven om zich voor de nodlge ondersteuning
tegen het dressoir te Iaven en hoeft hi ook niet metha icuwe bomberjackie tegen devet
tige gokautomaat in de snackbar te leunon, Er kan gewoon,ne ls in de zomer, diagonaal

wijnenEE€á Wijneneeltbalancerend op een oude brommer, tegen de vertrouwde lantaarnpaal gehangen worden,
zonder bang te zijn dat het tere huidje te dun blijkt voor een ris briesje. Geen wonder dus
dat het straatbeeld vergeven is van de bleekhoofdige hangkampioenen die hiermee alsnog
voor eon mooi it winterbeeld zorgen.
Minder fraai wordt het als de bungelende medemens zich uit zijn hangende positie losmaakt,
watonwennig de reactie van zijnrug en benenop de zwaartekracht afwacht, en vervolgens op
zoek gaat naar andere bezigheden. De eigenschappen die de gemiddelde hanger kenmerken
en die bij het betere hangwerk ook uitstekend van pas komen (lijd te veel, geen overdaad
aan hersenscapaciteit fan van Jean Claude van Damme), lijken bij het niet-hangen duidelijk
in de weg te zitten. Buiten de veilige omgeving van de lantaarnpaal is het dan toch allemaal
wat onwennig, en een nachtje vuurwerk afsteken resulteert dan maarzo in oon gracht vol
straatmeubilair. Een avondje champagne drinken in een net pak leidt dan al gauw tot de
ontembare drang alle hekwerk in de omgeving aan gort te trappen. En als or onderweg er:

gens een baksteen gevonden wordt, voelt het heel tegennatuurlijk om die niet richting een
(voormalige) caféruit te lanceren.
Kwajongensstreken hebben we allemaal wel eens uitgehaald. Zo staat ergens in onze herin-

nering dat we in een dronken bui een poging gedaan hebben twee tuinen om te wisselen,
oprollen van de grasmat en verplaatsen van enkele boompjes incluis. Een potige en vooral
hardhandige (iets te laat opgemerkte) Grollenaar maakte non-verbaal duidelijk dat zoiets
niet voor herhaling vatbaar was. Een ouderwetse poeier met geraffineerde educatieve ele-
menten.
Er mag toch wel iets meer gewiekstheid verwacht worden van de jeugd. Domweg dingen
vernielen valt buiten de categorieën vindingrijkheid en humor. Als je niet thuis kunt komen,
kun je misschien best een fiets ongevraagd "lenen’, ben dan wel zo'n grote jongen hem de
volgende dag terugie brengen. Ook een straatnaambordje verwissolen, een Oosterbuur de
verkeerde kant op sturen ofeen stuiver tussen de treinrails timmeren - voor een hele nacht
herrie tot de eerste trein - leveren geen onherstelbare schade op. Het nutteloze met onaan-
gename verenigen, zeg maar.
Nu wil dat niet per se zeggen dat de ravagedie in Zieuwent is aangericht rond de jaanwis.
seling en met de kunstroute op hun conto geschreven moet worden: eris geen visitekaartje
gevonden bij de plaatsen des onheils. Wie weet waren het beschonken bejaarden die zich
na een avondje bridgen en een baldadig makende hoevaglheid citroenbrandewijn weer eens
niet konden beheersen. Wie het ook heeft aangericht, liever niet meer simpelweg de Nean-
derthalergevoelens achterna sjouwen. Lukt dat niet? Terug tegen de paal 3..b.!

ER



Hypotheekshoppen
doeje bij...

De Hypotheekchop-dviseur
Bezeren van hypctheken

_®:rgomakelaars.nla .Uw regionale makelaar
Verkoop, aankoop, taxaties, advies, huur en verhuur.

7 1 wonergomakelaars.nl
NVM 7101 CM Winterswijk £: info@raomakelaars.nl



Vakwerk tot
in de puntjes.

Hoenderboom zijn planning, realisatie en turn-key-oplevering van uw
woonhuis of bedrijfspand in goede handen. Oplossingen op maat, een
praktische instelling en het nakomen van afspraken staan hierbij aan de
basis. Vakwerk tot in de puntjes noemen wij dat bij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een presentatie 0544 - 35 13 32.

Dorpsstraat 27, Zieuwent
www.hoenderboom.nl

aannemersbedrijf
HOENDERBOOM

Zieuwent
enmensengoed begrepen==


