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Strijden om het kampioenschap.
U mag het best weten. Aan het begin van het lopende voetbalseizoen dacht ik werke-
lijk dat RKZVC 1 mee zou gaan strijden om het kampioenschap in 4C. De selectie was
niet alleen redelijk in tact gebleven, maar zelfs uitgebreid met talentvolle A-spelers.
De trainersstaf ging haar 2e seizoen in, en bovendien leken er geen ploegen in 4C
te zijn, die met kop en schouders boven de anderen uit zouden kunnen steken. De
gedoodverfde kampioen van het vorige seizoen, Terborg, was, zo men zei, enige
goede voetballers kwijt geraakt, en de degradant uit 3C bleek Ulftse Boys te zijn,
eenploeg waar RKZVC altijd goed tegen voetbalt. Nee, met een beetje mazzel,
dacht ik, gooien we dît jaar hoge ogen



Hoe anders zag de wereld er bij aanvang
van de winterstop uit. Slechts 2 keer
gewonnen, 3 keer gelijkgespeeld en 6

verliespartijen leverden een puntentotaal
van 9 op, goed voor de laatste plaats. En
dat terwijl we, op een enkele uitzondering
na, geen enkele keer zijn weggespeeld.
Toch viel op cruciale momenten het dub-
betje steevast net de verkeerde kant op.
De verwachting dat niemand er bovenuit
lijkt te steken, is een correcte gebleken,
dient echter te worden aangevuld met
de constateringdater ook geen ploegen
duidelijk minder zijn dan de anderen.
Iedereen kan van iedereen winnen in 4C,
de verschillen zijn klein. RKZVC stond
weliswaar nummer laatst met de kerst,
echter ook slechts 10 punten achter op
de koploper. Dit was vorig seizoen om
dezelfdetjd het verschil tussen de num-
mer 1 en 2.

De winterstop zit er inmiddels op,en de
hoofdmacht wist inmiddels 2 wedstrijden

te winnen, en speelde één keergek,
waardoorwe 2 plaatsen zijn gestegen.
En zo lijkt een oude voetbalwaarheid
wederom uit te komen: Je hebt nooit
een seizoen lang pech of geluk. Wat
voor de winterstop mis ging, lijkt nu, bij
RKZVC, goed te gaan. Watgoed ging,
gaat nu mis, zie Longa. Natuurlijk zijn
we er nog lang niet. Er zullen nog vele
bloedstollende momenten volgen,
seizoen, waarschijnlijk tot en met de
laatste speeldag. Volop spanning dus,
en datis toch waar het om gaat. Ik waag
meniet nog eens aan een voorspelling,
‘maar ik kan me niet voorstellen dat RK-
ZVC, dat in 1971 promoveerde naar de
4e klasse, deze aan de onderzijde zal
verlaten. Misschien dat we zelfs hoge
ogen gaan gooien in de 3e periode, we
zullen bijna wel moeten, om ons veilig
te spelen. En wie weet wat er dan nog
mogelijk wordt.

Johnny Cuppers
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ROMEO DELTA
MutTiMeDia ev

Postbus 101
7130 AC chtenvoorde
Werenriedstroot 1

7136 12 Zieuwent
Tel 0544 359035
Fax 0548 352035
Email: info@romeodelto.nl

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

IN
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 352237

J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw.
nieuwbouw
wandafwerking
glasschade
isolerende en
bijzondere begiazing

Tevens verkoop aan huis

beglazing:

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

ANTON MOLLEMANHOF 25
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

DOMHOF & WESTFLEISCH
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.
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De bakker die iets extra s maakt van uw bestelling!

KRABBENBORG pb.

Tel, 0544-351215
Fax 0544-352065
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WISTU …
Dat u bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht met All Cards.

TNT Post Servicepunt
Openingstijden: U kunter terecht voor:
ma. Um vz 8.00 19:00 uur + postzegel bfefarten en acresriingekaanen

Ee oe <= ex ophalen van brieven on pakketten
= het afgeven van briefpost binnen en buitenland
ot afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

ppenkaarten, telefoonkaarten on boncadezus
informatiebrochures.

zondag: SHOP gesloten.
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De meiden van Bell Pepper reagerenenthousiast, wanneer we ze vragen voor een
interview. Zondag 24 februari om 19.00 uur worden Nienke en ik verwachtin de
oefenruimte van de band, bij
in, ben heel benieuwd wat de meisjes te vertellen ‘hebben, stiekem bewonder ik ze
een beetje. We verwachten zeal spelend aan te treffen, maar de meiden blijkens
middags naar radio Betuwe te zijn geweest voor een interview en om hun demo te
presenteren.

Even voorstellen
Julia Engbersen, 15 jaar, zang, Havo
Suzan Stortelder, 15 jaar, zang, piano en mondharmonica, VWO
Anne Stortelder, 18 jaar, gitaar, laatste jaar VWO
Marlou Spekschoor, 18 jaar, drums, studeert Sociaal Pedagogische Hulpverlening
in Nijmegen.
Idi Hummelink, 17 jaar, basgitaar, laatste jaar VWO

Hoeis jullie band ontstaan en hoe zijn jullie aan de naam gekomen?
Annevertelt dat ze op haar slaapkamertje al een tijdje met muziek bezig was, ze
heeft klarinet gespeeld en later koosze voor de gitaar. Het leek haar wel wat om



met meerdere mensen muziek te maken, dus
vroeg zeeenpaar vriendinnen om met haar mee
tedoen. Marlou gaf aan dat ze wel wilde drummen.
Anne bedacht zich dat ze ook nog een basgitarist
nodig had en vroeg Idi of dat wat voor haar was.
De meiden begonnen Ies te nemen, en zo begon
het muziek maken op de slaapkamer van Marlou
Met de versterkers in de fietstas fietsten IIdi en
Anne wekelijks naar huize Spekschoor. Suzan en
Julia, twee vriendinnen waren samen ook bezig
metmuziek, de een op piano, de ander zong. De
twee groepjes voegden zich samen om zo samen
met Kleintje Koepel op te treden. Voordit optreden
moesten we nog even snel een naam bedenken.
We kwamen de naam Bell Pepper tegen en dat
vonden we wel lekker klinken. Deze naam hoort
nu gewoon bij ons, je kunt er niet meer omheen,
een lekkere pittige naam. We zijn als band veel bij
elkaar, we zijn goede vriendinnen. Mot hebben we
bijna nooit, soms zijn we elkaar even zat, maar dat
is een dag later alweer over hoor. Naast de band
hebben we ook nog andere vriendinnen. “Niet dat
we alleen staan", verzekeren de meiden ons.

Hoe was het om the Battle of Schoolbands
te winnen en ook nog eensde slag om Paas-
pop?
De meisjes beginnen te glimmen als ze vertellen.
“Toen is het voor ons begonnen!” Het is het hoog-
tepunt van Bell Pepper tot nu toe!
Tijdens deuitslag hadden weeerst helemaal
in de gaten dat we 1e waren geworden en stonden
eigenlijk te klappen voor anderebands. We hadden
dit ook helemaal niet verwacht. Het winnen van
deze wedstrijd biedt kansen voor bands, het gaf
ons wat grotere optredens. Wezijn zelfs naar TMF
geweest. Sita deedde presentatie van the Battle



of Schoolbands, ze is trouwens heel klein in
het echt, vertelt Suzan. We kijken even naar
de foto waarop Bell Pepper samen met Sita te
zien zijn tijdens de batte of schoolbands. Ik zie
datde meiden allemaal iets wits aan hebben, ze
overleggen over de kleding; “We zorgen altijd
dat we erleuk uitzien’.
Wezijn best wel zenuwachtig als we een optre-
den hebben, vooral Suzan schijnt een enorme
zenuwpees te zijn, zoals ze zelf zegt. Ook
Slag om Paaspop hadden we geen verwachting
‚om te winnen. "Gewoonnul”. Tuurlijk wisten we
dat waarschijnlijk veel mensen uit Zieuwent op
ons zouden gaan stemmen, maar ja, ze zouden
ook anders kunnen gaan stemmen. En toen we
de grote touringcar van een andere band aan
zagen komen, hadden wehet niet meer. We
hebben uiteindelijk de juryprijs gewonnen, waar
we enorm trots op zijn, want een juryprijs zegt
toch iets meer: dan benje echt goed.

Hoe werken jullie naar de grote optredens
toe?
We repeteren elke week op zondagavond, daar
kijken we altijd naar uit. Iedereen moet erzijn,
afmelden omdat je bijvoorbeeld nog moet stu-
deren accepteren we niet van elkaar, dat had
je beter moeten plannen.
Wewerken nu natuurlijk toe naarons optreden
tijdens Paaspop.

Wat verwachten jullie van het optreden tij-
dens Paaspop?
Afgelopen vrijdag hebben we een optreden
gedaan bij café Krasin Groenlo, daar komen
mensen niet alleen voorde muziek, juist ook om
lekker een borrel te drinken, en om te kletsen



en te dansen metvrienden. Naar Paaspop komen ookheelveel muziekliefhebbers,
dan bereiken weeenwat groter publiek. We hebben erheel veelzinin, maar hetis
natuurlijk erg spannend, we hebben er altijd zelf staan kijken, en nu mogen we er
zelf spelen. “Het is een superervaring om tussen zulke bands te staan”, roept Suzan.
Watookheel bijzonderis, is dat Tim van Direct ook moet optreden. Hij zat in de jury
tijdens de batte of schoolband. We hopen stiekem dat hij ons herkent, dat hij weet
dat wij moeten spelen, hij was heel positief over ons. We spelen op zondagavond
om half 9 op podium 2 en we hopen natuurijk dat er veel publiek is.

Waar zouden jullie nog graag willen gaan optreden?
Ze beginnen te lachen..”tuurlik zijn er festivals waarwe willen staan, als je op Low-
lands of Pinkpop staat hebje het natuurlijk helemaal gemaakt”, zegt Anne.
Maar de meiden zijn nuchter; we willen niet te veel verwachtingen hebben, dan kun
Je alleen maar teleurgesteld raken. We willen graag als band vooruitkomen, veel
eigen nummers maken. We zijn al heel trots op wat we bereikt hebben.

Wieis jullie grote voorbeeld?
Wehebben niet één voorbeeld, we vinden heel veel muziek mooi, zoals Joss Stone,
Racoon, Blof, Amy Winehouse, Alicia Keys, Krezip. We willen niet een ander nadoen,
maar halen wel onze inspiratie uit die muziek.

Jullie spelen covers maar ook eigen nummers, wie schrijft de muziek en de
teksten?



Richard Spexgoor
Reindersweg 7
7136KE Zieuwent
06-25127550

Uwadres voor
Verkoop en onderhoud van uw pe
Verkoop Ruma agrarische software

verkeersschool

K GUUS KOLKMAN

autorijopleiding: schakelwagen/automaat
aanhangwagenopleiding (Ebij 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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Julia en Suzan waren al begonnen met het schrijven van eigen nummers. Toen we
begonnen als Bell Pepper was het meer een combinatie van eigen nummers en
covers. We willen graag een album maken, hier krijgen we de kans ook voor maar
we moeten eerst genoeg nummers hebben. Het schrijven van muziek en tekst gaat
nu al wat makkelijker. leder heeft zijn eigen inbreng in een nummer;het moetin
het patroon passen, we moeten ons erallemaal in kunnen vinden. Somsontstaat
er iets moois in het hok, dan horen we dat iets leuk klinkt, en dan gaan we ermee
door. Anne en Suzan wonen natuurlijk bij elkaar, dus die zijn er samen ook veel mee
bezig. We schrijven geen autobiografische teksten, het gaat niet over onszelf. Ik
maak wel eens een schemaop gitaar, vertelt Anne, en daar haal je vaak weluit hoe
iemand zich voelt op dat moment. Wanneer je een feel-good moment hebt hoor je
wat vrolijkere muziek, en tsja, soms wat triestere muziek. We schrijven Engelstalig,
omdat dit makkelijker is, als je Nederlandse liedjes wil schrijven moetje wel heel
goed kunnen dichten, want mensen letten dan veel meer op de tekst. In de muziek
van Blof zitten altijd prachtige verhalen. Ons genre is voornamelijk pop, het is niet
zwaar, helder, luchtig, relaxed en makkelijk te onthouden.

Krijgen jullie begeleiding bij de optredens, zoals vervoer, de financiën?
Onze ouders gaan bijna altijd mee naar onze optredens, zi zijn onze grootste fans.
Er mosten ookaltijd wel twee auto's rijden om alle apparatuur en instrumenten mee
te kunnen nemen. We hebben ook een manager; Erik Kempka uit Aalten. Hij bena-
derde ons nadathij ons een paarkeerhad zien optreden, samen met hem hebben
we een demo gemaakt zodat we onze muziek kunnen promoten. Hij regelt voor ons

——....



optreden goed neer te kunnen zetten, qua licht en geluid

Willen julie tot slot zelf nog iets kwijt?
Bekijk onze website eens; wuw.bellpepper.nl
Jury van de Slag om Paaspop: ‘Bedankt*
En. we hopen op heel veel publiek tijdens ons optreden zondagavond op Paaspop;“Kom allemaal in de tent, en dan mogen julie daarne nog wel even terug naar hetpaasvuur!”

Bell Pepper, heel veel succes in de toekomst en bedankt voor julie enthousiastemedewerking aan dit interview; we bewonderden jullie al, maar na dit interview nogmeer!

Nienke en Wendy

—ss.



Gastgezinnen
Sourcy Center
Jeugdtoernooi 2008.
Ook dit jaar wordt er 10 en 11 mei 2008 weer een inter-
nationaal Sourcy Center Jeugdtoemooi georganiseerd
in Zieuwent. Dit toemooiis niet mogelijk zonder de hulp
van alle vrijwilligers.
Onder de vrijwiligers behoren ook de talrijke gastgezinnen
die er voorzorgen dat de deelnemende voetbaltalenten
voorzien worden van een onderkomen.
De laatste tijd krijgen we reacties van mensen die ook
graag als gastgezin willen fungeren, maar dit niet doen
omdat ze geen kinderen hebben die op voetbal zitten.
Mensen raken enthousiast wanneer de wijk helemaal in
hetteken van het toernooi staat en willen daar graag deel
van uitmaken. Als organisatie willen we deze ouders van
harte uitnodigen om zich op te geven. Graag maak ik van
de gelegenheid gebruik om in hetkort weerte geven wat
er van een gastgezin wordt verwacht.

De kinderen, in de leeftijd van 10 tot 12 jaar, komen
vrijdagmiddag/avond 9 mei 2008 aan op het sportpark

“De Grune Weide"in Zieuwent, op het voetbalveld dus.
Daar wordende elftallen ontvangen doorde organisatie
en vervolgens wordende kinderen voorgesteld aan de
gastouders. Maandag voor het toernooi is er een infor-
matieavond voor alle gastouders, waarin ze horen welk
team ze thuis krijgen en hoe laat ze opgehaald kunnen
worden. Gastgezinnen zijn dan ook op de hoogte welke
ouders nog meer spelers van dezelfde vereniging thuis
hebben. In elk gezin slapen 2 jongens, deze slapen 2
nachten in het gezin. Zondag is hetafgelopenen keren
de kinderen met de leiders weernaarhuis. De spelers
slapen met z'n tweeën bij elkaar.



Gastgezinnen zorgen voor een warme maaltijd enontbijt. De Iunch krijgen ze op het
voetbalveld. Sommige jongens mogen vanuit hun geloof geen varkensviees eten.

Rundvlees ofkip is een goed alternatief.
De begeleiders van de jongens krijgen een overzicht waar de jongens verblijven. In
geval van calamiteiten nemen zij contact op met de organisatie, die vervolgens de
gastgezinnen benaderen. Ook de gastgezinnen hebben de telefoon nummers van
de organisatie zodat zij de begeleiders van de teams kunnen bereiken.
Elk gastgezin ontvangt een programmaboekje en twee vrijkaartjes voor het toernooi.
In het boekje staande tijden wanneer de spelers moeten spelenen tegen wie.
Zondagavond 11 mei is er een afsluitende feestavond voor alle vrijwiligers waar
de gastgezinnen dus van hartezijn uitgenodigd. Daarin worden allerlei verhalen
uitgewisseld metelkaar,tot in de kleinste uurtjes. Het blijkt dat sommige jongens na

jaren nog steeds contact hebben , doordat ze gastgezin zijn geweest.
Verder is er een website, http:/rkzvc-jeugdtoernooi.nl waarin alle gegevens omtrent
het toernooi staan vermeld. We werken er hard aan om een link te maken voor de

gastgezinnen waarin allerlei informatie te vinden is.

Hetis een jaarlijks hoogtepunt waar menig gastouders en de kinderen naar uit
kijken. De ervaring om binnen en buitenlandse kinderen van prof clubs in huis te

ontvangen, kinderen met een andere cultuur te Ieren kennen, kinderen die enorm
genieten van de gastvrijheid van de Zieuwentse mensen, maakt over en weer een
onvergetelijke indruk.

Zijn er ouders die zich graag willen opgeven dan kunnen zij zich via het emailadres
van ondergetekende aanmelden. Tot ziens in mei 2008.

Met vriendelijke groet
namens het Soucry center jeugdtoernooi;
Ferdinand Schutten
ferdinand13@hetnet.nl
0544-351616
06-20015724



Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

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

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

Lod H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJAL NÉ.E.G: Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN Telefoon 0544 - 351205

Garage
Kolkman VOF

“% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

X% Sierbestrating ©
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop
Airco Service

Zieuwentseweg 44
7136 LG Zieuwent.
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

www.garage-kolkman.nl

Dorpstraat 302

7136 LL Zieuwent

Telefoon:
0544352320
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De nieuwe TERIOS is maar liefst 15 cm breder en
20cm langer de vorige versie. En door zijn hoge
zit heeft u een optimale zicht op het wegdek.

Kom naar onze Showroom en bekijk hem, of nog
beter maak een afspraak voor een proeftit.

==) VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

Dorpsstraat 103
7136 UJ Zieuwent

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

wr auto VOOruIs.nl



EESeCE.Wo. 2 april. 20.00 uur PIOT Uiterlijk inleveren PIOT-kopie.

Ze. 15 mrt20.00 uur Harmonie Zieuwent-Marienvelde
Donateursuitvoering (In het Parochiehuis.)

Zo. 16 mrt 20.00 uur Harmonie Zieuwent-Marienvelde
Donateursuitvoering (In het Parochiehuis.)

Ma. 17 mrt 20.00 uur Schutterij “St. Sebastiaan”
Kruisjasavond in het Parochiehuis voor iedereen die

graageen plezierige avond wil hebben en kans wil ma-
ken op heerlijke vieesprijzen.

Za.22 mrt20.00 uur Stichting PaasPop PAASPOP
Zo.23mrt14.00 uur Stichting PaasPop

“Rockband Poppenkast” speelt de voorstelling "Dooie
Visch voor alle kinderen Y/m groep 8 (en hun ouders).
Locatie PaasPopterrein.

Zo.23mrt20.00 uur Stichting PaasPop PAASPOP
Ma. 24 mrt 12.00 uur Stichting PaasPop PAASPOP
Stichting Fratsen MOBIELE HALFPIPE

Van april Ym oktober
Elke woensdagen zaterdag

Ma.21apr20.00 uur SchutterijSt. Sebastiaan”
Kruisjasavond in het Parochiehuis.

Wo. 30 apr. Feestcommissie Kinderrommelmarkt
Bij goed weer in het centrum, anders in het parochiehuis

Wo. 30 apr. Feestcommissie Fietstocht.
Vr. 23 mei Stichting Zieuwent Live
Za. 24 mei Feestcommissie KERMIS
Zo. 25 mei Feestcommissie KERMIS
Ma, 26 mei Feestcommissie KERMIS
Vr.6juni Jong Nederland (t Gilde) KLEIN-KAMP.
Zo. 15 juni Stichting Fratsen VERTELFESTIVAL
Za. 19 juli Jong Nederland(t Gilde) GROOT-KAMP.
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Zaterdag 15-12 was de laatste wedstrijd
van deze 1e helft van het seizoen. We
moesten naar Terborg. We konden
kampioen worden vandaag. Er gingen

‚een aantal ouders mee om onsaan te
moedigen. 2 Wedstrijden stonden op het
programma, en als we er een wonnen
dan was het al genoeg. Dan hadden
we genoeg punten voor het kampioen-
schap. We vondenhet best spannend
‚en waren ook wel wat zenuwachtig.
De 1e wedstrijd was tegen Volga. We
moesten echteerst op gang komen. Al

gauw stonden we in de 1e set achter.
De coach zei rustig spelen, hoge ballen
en probeer 3x te spelen, dan verdien je
‚een bonuspunt
Daarna ging het al meteen veel beter.
Lisa Stoverinck toetste de ballen strak
en hoog, zodat de andere spelers er
makkelijk bij konden. Pleun Heutink
kwam op dreef, en redde mooie ballen
uit de hoeken.
De 1e set werd dan ook gewonnen met

13-25. De 2e set begon meteenal een
stuk beter. Iris Weelink had een mooie
opslag en scoorde zo 3 punten achter
elkaar. De tegenstander probeerde om
meteen aantal smashes het ons moeilijk
te maken, maar Melissa Krabbenborg
verdedigde primaachter in het veld. De

2e set werd met 7-25 gewonnen.
Erwas nog tijd over voor een 3e set. We
werden steeds beer en speelden hoge
ballen naar elkaar en ook ons samenspel
werd beter. Veel extra bonuspunten
verdiend deze set, en we wonnen dan
ook met 8-25. En het kampioenschap
was binnen. We waren er heelblij mee,
en kregen een mooie beker.
PS Ook de 2e wedstrijd hebben we
gewonnen, al ging deze wel wat moei-
zamer. De tegenstanders waren veel
groter, en wij konden ons niet meer zo
goed concentreren natuurlijk!

Groeten van PleunHeutink, Melissa Krab-
benborg, Iris Weelink en Lisa Stoverinck



Hanneke
Kolkman gaat
op Onderwijs

Expeditie
in Ethiopië.

Het statiegeld van een fles cola, een
paar cent. Voor én lege fles loop je
waarschijnlijk niet eens naar de super
markt. Die paar centis een dagloon voor
veel mensen in Ethiopië, waar 80% van
de bevolking onder de armoedegrens
leeft.

De helft van de kinderen gaat er niet naar
school, terwijl onderwijs juist de basis is
voor een betere toekomst. Eris geen tijd
voor school, de kinderen moeten hun
ouders helpen geld te verdienen. School
is te duur en soms is erook gewoongeen
school in de buurt
Hanneke Kolkman gaat naar Ethiopië, 21
april tot en met 4 mei. Ze gaat mee met
de onderwijsexpeditie van Edukans.
Edukans is een organisatie die zich inzet

—
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voor onderwijs in ontwikkelingslanden.
De onderwijsexpeditie is een reis voor
Pabo en Alo studenten met als doe!
ervaren hoe het is om Ies te geven in

een ontwikkelingsland. Ze gaan daar
samenwerken met Pabo-studenten uit
Ethiopië, scholen bezoeken, krottenwij-
ken bezoeken en ze organiseren een
spellendag voor straatkinderen. Er wordt
geprobeerd de scholen daar iets mee te
geven van de manier van lesgeven in Ne-
derland, maarer wordt ook zeker zoveel
van leerkrachtendaar geleerd
Met de Edukans Onderwijsexpeditie
kunnen er daadwerkelijk kansarme
kinderen naar school worden geholpen.
Alle deelnemers zamelen namelijk geld
in. Dit geld gaat naar de verschillende



scholen die in Ethiopië bezocht worden.
Zo kunnen er meer kinderen naar school
en nieuwe scholen gebouwd worden.
Ook Hanneke zamelt geld in. Bij de
meermarkt (nu Spar) kunnen statie-
geldbonnetjes en Kleingeld gedoneerd
worden bij de kassa en fiessenautomaat.
Voor onsis het bijna niks, maar daar kan

er echt wat mee gedaan worden.
Allesis welkom, kleine en grotere do-
naties.

Mochten u een gift willen overmaken,
dan kan dat op de speciaal hiervoor
geopende rekening:
1384.80.354 (inz. OE Ethiopie 2008)
t.n.v. H. Kolkman

Voor meer informatie, het volgen van
de voorbereidingen en straks de reis-

verslagen:
wuw.karlijnenhannekevoorethiopie.nl

(Edukans is een ontwikkelingsorgani-
satie die zich richt op onderwijs. Het

uitgangspunt is dat ieder kind rechtheeft
op ondemwijs. Edukans helpt kinderen in

ontwikkelingslanden naarschool door
steun aan kleinschalige projecten van
betrouwbare particuliere organisaties.
Projecten die vooral de allerarmsten hel-

pen zoals; werkende kinderen, straatkin-
deren, aids wezen, nomaden Kinderen
‚en meisjes) Zie voor meer informatie:
waw.edukans.nl).
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

tijdens derust of na de wedstrijd17 pent u van harte welkom in de
kantine van

Telefoon: 0544 35 16 07
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MartSchutten Zoon EESeENE jon Weikamp. 18
Jaar. Volgtop het Graafschapcollege de opleidin SEENeseeEEE] CSENES EEEN

Meest favoriete sport

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinne-ring:

Favoriete sportman /
sportvrouw:

Lekkerste eten:

Voetbal. De liefde voor deze sport is mij
door vader met de paplepel ingegeven.

Paardensport. Daar hebik niets mee.

“De dubbel" met de B-1 van RKZVC. In
2006zijn we kampioen geworden in de
Teguliere com-petitie en hebben tevens de
beker gepakt.

Johan Cruijff (één van de beste voetbal
lers aller tijden met originele gedachten
en eenleuk taal-gebruik) en Christiano
Ronaldo (voetballer bij Manchester United
met waanzinnige dribbelac-ties).

Pizza Magaritha.

———
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Welk TV-programma moet eronmiddelijk van de buis:
Alles wat te maken heeft met “Tell Sell.

Beste boek/schrijver: Ik lees nagenoeg nooit en alsik wat leesis
het ‘Voetbal International”.

|

| Mooiste film: “The Gladiator”. Een spektake!flm met een

|
leu-ke sfeer.

\ Politieke kleur: Ik heb nog nooit mogen stemmen, dus hebl g
ik mij hierin nog niet verdiept.

Beste Nederlandstalige lied: “Brabant” van "Guus Meeuwis’.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:
G6ën. Ik vraag altijd geld.

Grootste miskoop: Een radiografisch bestuurbare speedboot
Redelijk prijzig, maar absoluut geen sne!-
heid. Had niets met speed te maken.

Omscholen tot: Na de huidige opleiding wilik mijn kennis
uit-breiden richting fysiotherapie.

| Tent opzetten in: Nergens meer. Met mijn vrienden moesten
we ons tot voor kort altijd behelpen met een
tent. Vorig jaar hebben we het appartement
ontdekt en dat bevalt stukken beter.

Ben je wel eens aangehouden doorde politie:
Ja, veel te vaak. Voor het fietsen zonder
licht met de nodige bekeuringen tot gevolg



Nu ik sinds kort auto rij besef ik pas hoe
gevaarlijk dat was

Hekel aan mensen die: Mensen die anderen niet in hun waarde la-
ten en altijd negatief zijn en waarbij humor
niet in het woordenboek voorkomt.

Uit bed te halen voor: Laat mij maar lekker liggen. Ik ben vaak
genoeg vroeg opgestaan (05.30 uur) om de
krant rond te brengen.

Waar droom je over: Hele mooie vrouwen en een toekomst als
prof-voetballer. De perfecte combinatie

Wanneer was je voor het laatst bang: Dat ik mijn opa te vroeg zou verliezen, wat
helaas waarheid is geworden

Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Dat hebben mijn ouders goed gedaan.
Welke zin of welk woord gebruik je te vee

‘Mangel’

Wie zouje nog wilen ontmoeten: Mijn ideale droomvrouw,

Wat zou je geen tweede keerdoen: Met mijn ouders op vakantie naar Zeeland
gaan.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Groepsmens, sociaal, en snel tevreden.

De redactie (Huub Wopereis)



[@gerustejkinderen

ENE LIVE!
Als fervent muziekliefhebber wil ik het met u graag even hebben over
het “Nu al historische hoogtepunt van 2008!" Want die dag was nl. op
zondag17 februari 2008!
Deze gedenkwaardige dag bracht Oost-Gelre de LIVE uitvoering van de
zorgvuldig samengestelde pop-encyclopedie ROOMSE HERRIE!

Na weken van ongeduld washet om 13.30 uur dan eindelijk zover. Er reed
weer eenseen disco bus door Zieuwent! Jong en oud verzamelden zich
om helemaal niets te willen missen van de optredens. In de bus bleek dat
mijn reisgezelschap enik de gemiddelde leeftijd aardig omlaag haalden
Ik merkte dat de stemming eral gelijk goed in zat,
als voorbeeld waren de grappen omtrent de discussie over vervroegde
uitgaanstijden niet van de lucht.

Bij City-Lido in Groenlo aangekomen bleek er een grote witte tent aan
de voorkant bij gezet te zijn om het grote aantal belangstellenden te kun-
nen huisvesten. Er bleken namelijk zo'n 2800 kaartjes verkocht te zijn
waarmee het evenement compleet uitverkocht was.

Onze tour door de pop-geschiedenis begon in de theaterzaal. Op een
festival als Pinkpop of Lowlands zouik dît het hoofdpodium noemen vol
met headliners. Ik besef me goed dat díe veger deze keer niet opgaat,
want dan zou het nachtwerk moeten worden en kan lang niet iedereen
goed genieten van zijn of haar held/heldin uit vervlogen tijden!



v.d. Meerde Walcherenstraat 1

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

ENSAID
MODEVAKSCHOOL

GEBROEDERS

Spieker* Pattoontekenen op eigen maat:
* knip en naalleszen:
* Opleieing van mocine te t/m lerares.

Ruurloseweg 17
7136 MD Zieuwent
T (0544) 48 29 84
F (0544) 4828 24
M(06) 2931 6231



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

= Wijverorgen al uwloon en grondwerkzaamheden, bestraling en sloopwerk
+ Gospocialscerd op het gebied van Hauwverzorgngsboxen,

gereedschappen en veescheeimachines.
« Sipen van messen terwijl u wacht
= Officieel dealer MF en Zetor tractoren.

Teefoon Harmer 0544-372415OPA B
Zeooerk (543 381520

teer Sg enEma nogeen

De eerste lichtweerspiegelende verzorging voor gekleurd haar
Voor het haar geldt het zelfde als voor de huid cht is dé bron van een
stralende schoonheid Hoe regelmatiger en gladder het haar of de
huidoppervlak is, des te beterhet licht wordt weerspiegeld en een stralende
schoonheid naar voren komt. Réflection van Kérastase gebruikt dit licht voor
een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor oon onmiddollijke on duurzame glans

tom voor Con Iens zeen

vnAn 8
Fe OSE S19E)

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
Jg tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoua tuinidecön tuincanleg
tuinidecën tuinaanleg Tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



In dezelfde theaterzaal werden door een
3-tal spreekstalmeesters de vormgevers
van het boek en de bedenkers van het
Testival voorgesteld en bedankt voor hun
uitmuntende werk.
Hierna werd als 1e artiest DINY SNIJ-
DERS aangekondigd en barste het feest
van herkenning en herbeleven van oude
glorie los.

Langzaam werd het steeds drukker en
verplaatste ik me samen met mijn
mede-festivalgangers naar de Lido-
kelder waar THE STRANGERS het bal
reeds hadden geopend. Er werd hard
meegezongen op klassiekers als Monja
en Tombe la neige van ADAMO.
Om ons heen zien we steeds meer
mensen elkaar ‘opnieuw’ ontmoeten
‚en worden er verhalen over ‘vrogger’
opgehaald.
Hetis fantastisch om al die gezichten van
jong tot oud te zien stralen van geluk.
Onderling zijn wij ook al aan het mijme-

ren of er over 30 of 40 jaar ook zo'n feest
voor ons zal worden gehouden met de
bandjes van nu methun verhalen, en hoe
wij er dan bij zullen lopen.
Op een gegeven moment zien we 1 van
de frontmannen van THE EVENING
STARS, Bennie Holkenborg, langs Io-
pen. Hij wordt meegevraagd voor een
interview voorde camera. We vangen
op dat hem word gevraagd ofhij zenuw-
achtig is. Als antwoord geeft hij aan dat
hij zo zenuwachtig is dat hij er een kroon
van in zijn broek heeft gekregen. Dat was
voor de interviewer geen probleem; om
datte verhullen kon dat er zo uitgeknipt
worden!

Dat soort opmerkingen gaven de sfeer
‚aan en voor ons kon de dag al niet meer
stuk.
Even later wordt er doorons een blik ge-
worpen op DE NOTENKRAKERS. Een
groot en bont gezelschap onder leiding



me £
van een dirigent werpt een geweldige
samenzang en spontaniteit de zaal in
De zaal pakt dat gretig op en begint
vrolijk mee te zingen en te klappen. Na
het zien van aldeze vrolijkheid vervolg
ik mijn weg naar de eerder genoemde
THE EVENING STARS. Ik had hier al
verhalen over gehoord EN gelezen,
maar vooral omdat er veel Söwent in de
band zit, mag je dit natuurlijk helemaal
niet missen. Zo’n beetje elke muziek-
liefhebber uit Zieuwentdieik ken stond
vooraan het podium te kijken en waar
mogelijk mee te zingen.

Nieuwsgierig geworden waar die tent
buiten City nu eigenlijk voor bedoeld is
besluiten we om daar maar eens heen
te gaan. Onderweg ontdekken we ook
nog een disco-zaal waar iedereen, zo-
als in zijn jonge jaren, een kring om de
dansvloer heen heeft gevormd
Geduldig wacht menaf wie de eerste

schredenop diezelfde vloer durft te ma-
ken voordat zeer zelf op gaan staan!
Aan de dansbare muziek, welke werd
gedraaid doorde heren van toen, kon
hetniet liggen!

De tent werd gevonden en door ons
omgedoopt in Pelikaan-tent zaal. We
vielen midden in de set van de gangbare
muziek van de MC CORMICK BLUES
waarop we ons, iets te snel weer, moeten
haasten om nog een glimp van JOLLY
GOOD COMPANY opte vangen.
Bijdeze band merkte ik geheel onbewust
datik al een line-dance houding had
aangenomen en vrolijk meedeinde op
de muziek. Toenik om mij heen keek
of niemand dit zag bleek ik gelukkig
niet de enige te zijn. Een hernieuwde
glimlach maakte zich weer meester op
mijn gelaat.

Na JGC zou ALAIN GASCOIGNE het



podium in de theaterzaal moetenbe-
treden, maar die zou daar nooit komen.
Wachtend op wat zou komen, hebben we
eindeloos gekletst over hoe mooien his-
torisch deze dag wel niet bestempeld zou
worden. Tevens vroegen we ons hardop
af hoe je nu eigenlijk moet crowdsurfen
of stage-diven meteen rollator!
Alsof ereen engelets in ons oorfluisterde
gingen we voor de zekerheid maar even
naar de Pelikaan-tent zaal. Daar troffen
wij onze god (hij zou er voor door moeten
kunnen gaan of er In ieder geval voor
genomineerd kunnen worden)! Wat een
virtuoos, superlatieven schieten tekort,
tranen schieten je bijna in de ogen en we
zagen de hemel open gaan.
Grote dank ben ik natuurlijk ook verschul-
digd aan (aartsengel) Jan Kolkman, die
fantastisch tekeer ging op zijn mondhar-
‘monica. Als bij betovering ondergingen
we allemaal de hemelse klanken die door
dit duo met band werd gebracht. Na af-
loop was er enkel een diepe. zucht

Het duurde even voordat we hier van
bij waren gekomen en we weer verder
konden.
BOH FOI TOCH stond op het program,
wie kent ze niet?7 Ondertussen ben ik

nog even sne! naar de theater-zaal ge-
rend om een ware Paradiso sfeer mee
te krijgen.
Het laatste nummer, HEE HEE HOO
HOO, werd al uit volle borst meegezon-
gen. Ophet balkon waren alle mensen
ingehaakt en in vloeiende bewegingen
werd er van links en rechts bewogen
Wat een harmonische sfeer!

Teruggekomen bij ‘mijn’ gezelschap
bleek LICHT ONTVLAMBAAR debühne
in de Pelikaan al te hebben veroverd
Gewillig werden klassiekers van De Dijk

en Boudewijn de Groot opgevreten door
het publiek en als toetje werd ‘niemand
in de stad’ breed uitgeserveerd en sma-
kelijk verorberd
Frontman, spreekstalmeester en niet
in het minst mede-popredacteur van
Roomse Herrie, Martijn Verhoeven,
verklaarde dat er zeker niemand in de
stad was
Iedereen was daar waar hij moest zijn:
bij City natuurijk!
Hierna nog even snel naarDE GRACHT.
De leden van deze illustere band haal-
den alles uit hun vermogen om een
geweldige set neer te zetten. Dit ging ze
zo goed af dat we ons,na de toegift alle-
maal afvroegen of er wellicht nog meer in
het vat zou zitten. word vervolgd” heb
ik iemand horen zeggen! Hoopis er dus

jens Roomse herrie.

Het eind van de avond kwam in zicht,
Tegen 22 uur was het namelijk tijd voor
THE BLOODY HONKIES. Over deze
bandis de laatste tijd veel geschreven in
de diverse media en men staatvolop in de
schijnwerpers.
Zanger Lawrence Mul werd letterlijk op
handen gedragen en er werd flink ge-
beukt. Mensen die vielen werden weer
netjes overeind geholpen. De sfeer en
het optreden waren uitstekend en de
tijd vloog om.
Nadat alle piepjes en tuutjes uit mijn oren
waren verdwenenen rookgordijnen als——

ee



sneeuw voorde zon op waren getrokken,
kon ik weer naarde theaterzaal gaan,
waarde afsluiter BUSTED al speelde.
Ook hier en zoals bij elk optreden trou-
wens, was het afgeladen vol.

En zo kwam er ineens een einde aan
deze fantastische dag. De bus kwam
tegen 23.30 uur voorrijden. Bij de kerk
in Zieuwent werden we weer op aarde
gezet. Achteraf besef ik me dat ik ge-
woon iets hemels hebben beleefd op
deze zondag

Daags na dit evenement pikte ik al wat
verhalen op over belevenissen van an-
deren.
Wat blijkt, de omgekeerde wereld heeft
deze dag een hoofdrol gespeeld in vele
gezinnen. Ongeruste kinderen alom die

zich afvroegen waarom hun ouders nog
niet thuis waren.
Eris een geval bekend dat men op dat mo-
‘ment op een hoopje in de disco-bus lag.
Vanaf deze plek wil ik iedereen die ook
maariets met het boekof de live uitvoe-
ring te maken heeft gehad van harte
bedanken vooreen geweldige herin-
nering en voor de mooie momenten die
ik, maar ongetwijfeld iedereen met mij,
heeft beleeft.
Last but not Ieast ookeen diepe buiging
en alle respect vooralle artiesten die
hebben opgetreden en die een droom
van velen in vervulling hebben laten
gaan!

Jarno Boomgaars

fotomateriaal: streekgids.nl & stoltenborg



IMATIC,

Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij
Farm Service BV - Leeuwarden

Tel. 058-21 34 300
Farm Service BV Oost - Zieuwent

Tel. 06-55 183 506

#
Groepsvervoer (26 personen)Contractvervoer - Limousinevervoer

Rolstoelvervoer Personenvervoer
Droppingbus

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

vowziecnl  info@zitacnl

» Interieurontwerp
Interieuradvies

L Nx 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 | www. hetstylinghui



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Verkoop van 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 & BEAUTY

BIerss
fitness en cardio

groepslessen
squashen

sauna en zonnebank
kinderopvang

toegang tot alle vestigingen

SportsPalace Sourey, Zegendijk 3a, Zieuwent Tel. (0544) 352222
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DE MOMENTENVAN DE PUPILLE

VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd: uitslag 2601-2008:TOHP- Favorita: 2-4
MOOISTE PUNT: Startveriep moeizaam. We kwamen achter ot

18-24 n de2e set. Doordat de tegenstander
opelkaar aan het mopperen was, liepen we
lang-zaam punten in.

MOOISTE MOMENT: Toenhet 24-24 stond in de 2e set, Door de
spanning verloren we net. Jammer.

VROUW vd WED-STRIJD: Pleun Heutinck; speelde prima bovenhandse
balen.

Datum:wedstrijd : uitslag 09-02-2008:VEV -TOHP:0-3
MOOISTE PUNT: Door de nieuwe speelster in het team werd het

mooiste punt gescoord. Na een achterstand
in de 1e set, doordat we wat traag op gang
kwa-men, ving Jil Klein Goldewijk een diepe
bal op in het veld. Dit was het beslissende
moment, vanaf toen ging het veel beter met

MOOISTE MOMENT: De 2e bal van ons kwam vaak te dicht bj het
net Aangezien we nog iet kunnen VISSEN
(Ge bal dan) uit het net, verloren we veel
punten. Tot het Lisa Stoverinck een paar keer
lukte, wat uid applaus van de kant opleverde
van de coach

VROUW vd WEDSTRIJD: lemaal. Naelke set achter te hobbengestaan,
toch met de winst naar huis.

| Datum : wedstrijd: uitslag Circulatie volleybal niveau 4

| 19-01-2008: TOHP- Favorita: 1-0
MOOISTE PUNT: Er wordt de hele wedstijd gestreden om alle

punten. In de pauzehebbende dames goed
ge-dronken en gesnoept. Met aldie suikers in
hun lijven hebben ze geen last van verzuurde
armen en benen,en blijven lekker fanatiek.

MOOISTE MOMENT: Als de bal op een gegeven moment plomp-
verloren in het midden op de grond valt en 3
tohp-snuitjes elkaar verontwaardigd aankijken
metde gedachte dat die bal toch echt niet door



hun schuld op de grond valt
VROUW vá WEDSTRIJD: Silke Wopereis. Komen de ballen achterin dan

jn ze een makkie voor Silke. Met haar lange
armen plukt ze de ballen zo uit de lucht

Datum:wedstrijd:uitslag Cireulatie volleybal niveau 1

19-01-2008:TOHP- VOV: 1-0
MOOISTE PUNT: We spelen mooi samen en letten prima op.

Silke Hoenderboom doet voor het eerst mee
en speelt een prima wedstrijd. Het duurt lang
voor het eerste en enige punt valt. Maar het
gejuich van de dames is prachtig.

MOOISTE MOMENT: Het blijft spannend. De coach Karin is er maar
druk mee. Als het fluitsignaal Klinkt barst er
‚een gejuich los. Ze hebben het toernooi ge-
wonnen en een prachtige beker verdiend

VROUW vd WEDSTRIJD: Silke Hoenderboom, Silke Wopereis, Sanne
Heutinck, Floor Hermans en Laura Huinink.
Geweldig samengespeeld. En ze gaan vol
gend toernooi spelen op niveau-2!

Datum:wedstrijd:uitslag Circulatie volleybal niveau 2
19-01-2008 : TOHP-2 Longa: 5-0
MOOISTE PUNT: \We spelen goed samen, enstaan vaak nog met

ons vieren in het veld, als er aan de andere
kant nog maar 1 staat, en we dan een punt
scoren.

MOOISTE MOMENT: We krijgen Longa over ons heen dat we niet
goed doordraaien, en dat ze dat niet eerlijk
vin-den. Maar met ons gedraai komt het
goed en winnen we uiteindelijk met 5 0 de
wedstrijd

VROUW vá WEDSTRIJD: Iedereen speelde een prima wedstrijd

Datum:wedstrijd:uitslag Circulatie volleybal niveau 2
19-01-2008:TOHP-2- Favorita-3:2-3
MOOISTE PUNT: Omdat we de vorige wedstrijd hadden ge

won-nen, waren we nog in de winning mood.
Helaas kwamen we al snel achter. Toen het
2-2 werd hadden we nog goede hoop.

MOOISTE MOMENT De meiden zijn erg enthousiast en vangen
‚en gooien dat het een lieve lust is. Ze glijden
en duiken over de vloer. Jammer wedstrijd
verlo-ren. Maar het resultaat van het gehele

—880ee



toernooi is prima, de beker gewonnen in onze
pouie!

VROUW vd WEDSTRIJD: Marleen Lankveld. Ze was erg op dreef en
had hele tactische ballen over het net,

HANDBAL : PACELLI

Geen bijdrage ontvangen (red)

VOETBAL : RKZVC
Datum:wedstrijd:uitslag 01-03-2008:RKZVC E1 Ulftse Boys E1:1

1

DOELPUNTENMAKERS: Jaco Klein Goldewijk.
MOOISTE DOELPUNT: dem,
MOOISTE MOMENT: Bij een 0-1 achterstand ging RKZVC volopinde aanval spelen. Meest spannend waren de

vijfcomers achterelkaar. Daaruit werd ook de
1-1 gescoord!

MAN vd. WEDSTRIJD: Leider Peter ten Have.

Datum:wedstijd uitslag 09-02-2008:RKZVC £3- SKVW E3:3-3
DOELPUNTENMAKERS siebe Klein Goldewijk(1x) en Ties Leneman

ex
MOOISTE DOELPUNT: Ties; kreeg de bal op de eigen heff, ging 4

spelers voorbij en schoot de bal in de korte
hoek langs de keeper.

MOOISTE MOMENT: De 2e helft. Goed voetbal. 2 Goals. Geen
tegengoals.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Tim Beutink. Hield de goal schoonin de 2e
neff.

Datum : wedstrijd:uitslag 16-02-2008:VIOS B. F1 RKZVC F1
0-2

DOELPUNTENMAKERS: Bjöm Doppen en Mart Gebbinck.
MOOISTE MOMENT: Na een moeizame startin de 2e compatitiehelft,

nu uitkomend in de1e klasse, was het na 2
ne-derlagen nu winst tegen VIOS B. Door
goed samenspel op het middenveld door
Mar, Sven, Lorenzo, kondenze de bal tot
voor het doel “brengen”, waardoor Mart en
Bjöm konden sco-ren. VIOS hadin de eerste
helft ook goede kan-sen maar werden door
onze verdedigers Jurek, Roel, Chiel goed



Speciaalzaaki* tuinartikelen
* diervoeders en

benodigdheden
* ijzerwaren en

gereedschappen
* werkkleding en

schoeisel
* agrarische artikelen

eem OOK EENS EEN MIJKIE OP:
WWW.WELKOOP.NL

AUWNDENE
Rabobank

Zieuwent
Dorpsstraat 31

Deleukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351259

Jos en Tineke Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
www.bevabro.nl T:0544 - 35 23 46 ĳ

info@bevabro.nl F:0544- 35 22 99 5
Tevens winkelverkoop f



Wesses Afwerkingebecrbyoen Inde opererend
tegelze erehof met rn 30 jaar ertarng In ieuwzouw
en tenovate Cespeciaisoerd n het compleet werken

van badkamer, olen on oukene
V Tot onze opdrachtgevers behoren met namexj bouwbedrijven en aannemers op he gebied van

niebotnoringen. enovatewoningen wtesoouw
WW ‚en particuliere bouw eiAfwerkingsbedrijf

ie dan ook
al meer dan
30 jaar een
betrouwbare
partner

€Wessels Afwerkingsbedrijf bv Lichtenvoorde
Janes Waste 7131 ME Lontemorde Tel 0544 371042, Fax 0544375907 ISSWesenDee



MAN v‚. WEDSTRIJD:

Datum:wedstrijd: utlag

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

MAN vd. WEDSTRIJD:

Datum: wedstrijd: uitslag

DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd:uitslag

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:
MAN v.d. WEDSTRIJD:

tegen gehouden.
Iedereen heeft gewerkt als cen team.

09-02-2008 : RKZVC F3 ErixF3:6
0

Tis Holkenborg (2x), Jelle Groot Kor-
melink (1x) en Wout Beutinck (3x)
Alle goals; omdat we cr gewoon goed
bovenop zatent
Datwe eindelijk hee! veel goals kunnen
maken en winnen!
Allemaal!

09-02-2008:Varssovelg F8 RKZVC
F5:7-1
Lot Domhof.
Lot Domhofging goed door en schoot
de bal mooi hoog in.

Dat Jelle Krabbenborg na de rust
{dus in de 30ste minuut) tegen Jord
Krabbenborg zei: “Ik ga toch liever
naar huis, dan voetballen’. En Chiel
ook niet meeging naar onze eerste
competitiewedstrijd want hij heeft er

die dag een broerije bij gekregen (dus
ook een voetballertje). Familie van
Dillen gefeliciteerd met julie zoon en
broertje namens de spelers, leidster
van de FS.
Allemaal heel goed ons best gedaan.
Het is ook best spannend zo'n eerste
competitiewedstrijd.

23-02-2008:SKVW F6  RKZVC FS
:1-8
Hugo Hoenderboom (4x) en Gijs Krab-
benborg (1x)
Hugo alleen op de keeper af, en slim
in 'thoek-je gespeeld,
Het fanatisme van alle spelers !
Hugo Hoenderboom.



ij studenten hebben het maar zwaar. Sinds Bongers de deuren heeft gesloten, is
Zieuwent haar ziel kwijtgeraakt. Graag kwamen we daar voor een patatje-ik-heb-

-an-jongens of een fijne masterclass biljarten. Nou zijn we niet te beroerd
om de middenstand meete laten
profiteren van onze maandelijkse f-
nanciële injectie uit Groningen, maar

ij Mulder Willem is zelfs voor ons te gortig. Helaas
zijn we inmiddels een paar jaarte oud voorde 'knikkertijd’ en passen de skeelers al

€ 40,- voor een pasta rode saus

jaren niet meer. Het vertier moet derhalve in Nijmegen gezocht worden.

Echter eens per jaar komen wij erug naar onze roots en wel om de wederopstanding
van de Verlosserte vieren. Tijdens dit Christelijke feest laat Zieuwent zich van haar
beste kant zien. Uit de kerk klinken de gevoelige klanken van de Matthäuspassion
‚en vanuit de weide van Prins overschaduwen dronken geschreeuw en ruige gitaar-
riffs de normaal zo rustige nachten.

Problemen komen met de jaren. Niet alleen uiten we hier onze onvrede over de

beperkte mogelijkheden tot vermaak voor post-pubers, ook hebben we het zwaar
met het grote mensen voetbal. Niet dat we de senioren vergeten bij te benen, maar
tot 14.00h in je bed blijven stinken na een avondje Radstakeis er niet meer bij. De

on-Christelijke tijden van aanwezigheid op de Greune Weide nekken ons uiteindelijk
in de Derde Helft.

De zwaarste dag in hetjaaris dan ook Paaspop Maandag. Na twee nachten doorha:

len, 90 minuten voetballen (of voor diegene met twee chocolade benen, 15 minuten)
eneen slecht verteerbare vette bal van Ans, smaakt het (flauwe bakkie pleur bij
binnenkomst in detent als chocolade mousse voor zwangere vrouwen. Gelukkig is

de line-up op de maandag van dusdanig hoge kwaliteit dat onze zorgen als bier voor
de zon verdwijnen. Want zeg nou zelf, wie wordt er niet vrolijk van de Joop Zoetemelk

|

van het schaatsen en de hopman van de hitgevoeligheid ‘zonnebank Dries’

Over luttele wekenbarst hét culturele hoogtepunt van Zieuwent weer los. Wij heb-

bende kaartjes reeds in huis. Mario niet, die is een tijdje in Glasgow zijn horizon

verbreden. Balen voor he:



Hypotheekshoppen
doe je bij. _—

Uw regionale makelaar
Verkoop, aankoop, taxaties, advies, huur en verhuur.



Vakwerktotin de puntjes...

Bij Hoenderboom zijn planning, realisatie en tum-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 totin de puntjes noemen wij dat bij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een presentatie 0544 - 35 13 32.

Dorpsstraat 27, Zieuwent
www.hoenderboom.nl

aannemersbedrijfHOENDERBOOM
Zieuwent

vak on mensen goed begrepen


