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Palmpasen
Vroeger, toen ik nog een klein jongetje was, begreep ik helemaal niets van palmpa-
sen. Pas tijdens mijn studie Geschiedenis begonik het verhaal goed te begrijpen.
Als kind hoefde ik dat ook niet. Ik maakte op school een mooi versierde palmpas-
enstok en liep er trots als een pauw mee naar huis. De hele week zeuren om een
haantje om er boven opte zetten, maardat werd pas op zaterdag gekocht.
moeder legde dat in de kelder en dan moest ik nog een heel etmaal wachten tot het
haantje op de stok mocht. 5

Eindelijk op zondagmorgen was het dan zover. Tweeuur voorde kerkdienst werd
het broodbeest op de palmpasenstok gespietst. Veelte vroeg natuurlijk. Ik ging



er mee naar buiten en zocht meteen
Amo op die ookeen stok had met een
broodje. We iepen samen vele malen op

‚en neer tussen beide huizen, waarbij we
ook regelmatig een hap van het broodje
namen. Het haantje was niet meer als
haantje herkenbaar. Maar onze beide
ouders waren niet boos. Ze liepen trots
achter ons aan naar de kerk waar alle
klasgenootjes ook met een stok met
meelvorm liepen, sommigen zelfs al he-
lemaal zonder. Natuurlijk had je van die
zuinigen die het ding nog helemaal heel
‘hadden gelaten. Daar snapten wij niets
van. Maar de kerk was vol en het voelde
heerlijk om als kind te glimmen van trots
tussen al die volwassenen.
De eerste keerdat ik achter mijn doch-
ter aan mocht lopenen zij met een half
haantje de kerk inliep vond ik net zo
geweldig. Ze glom op dezeïfde manier
als ik en had een zelfde spanning om wel
en niet op te kijken. Niet om de mensen
niet hoeven aante kijken, maar wel om
te zien of ze haar wel zagen. Een grote
stroom kinderen tussen de volwassenen
door.
Mijn dochteris nu te groot geworden,
vindt ze. Maar Jasper had er veel

in. Afgelopen palmpasen ging ik achter
hem aan de kerk in. Onderweg miste
ik de kleurenpracht vanalle versierde
stokken en haantjes. Bij de kerk was
iedereen binnen en pas achter in de
kerk viel me de Kleine groep kinderen
op. Ik vind het sneu voor de mensen
die het georganiseerd hebben, want
ondanks de goede bedoelingen, kwam
er door de kleine groep volwassenen en
de kleine groep kinderen weinig sfeer in
de kerk. Na de toont doorde kerken de
ceremonie voor

in

de kerk, mochten de
kinderen vertrekken.
Ik was voornemens om meteen naar
huis te gaan waar Marleen alleen zat te
wachten, maar besloot toch maar met
Jasper de dienst uit te zitten.
Ik weet te weinig van de perikelen rond
de kerk. En nog minder van de samen-
werking tussen school en kerk. Maarals
de kinderende toekomst belichamen van
onze parochie en herinneringen belang-
rijke denkbeelden beïnvloeden kan ik
voor de beleving van Palmpasen voor
Jasper alleen maar zeggen: jammer.
Al heeft Jasper er natuurlijk niets van
gedacht.

Mark Lankveld
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Daarzitten we dan, Marc enik, op een tuinstoeltje aan de rand van het zwembad,
begin april, temperatuur een kleine 30° C. De tropische coctail is het enige dat
ontbreekt. Zijn we door de redactie uitgezonden naarde Canarische eilanden? Je
zou het denken, maar helaas, ook Piot moet de eindjes aan elkaar knopen. Nee,
we zijn vanavond getuige van de waterpolo wedstrijd dames De Hof 2 tegen Livo 2,
gespeeld in zwembad 't Spilbroek te Neede. Waarom? Omdat Karlien Krabbenborg
(van Moaneschien) meedoet, en de dames vanavond kampioen kunnen worden!
Vandaar. Nu is er van een echte kampioenssfeer niet veel te merken, als wij de
kantine van het zwembad binnenstappen. De dames zitten aan de rand van het
bad een herenwedstrijd te volgen, en Karlien is stomverbaasd als zeons achter het
kantineglas ontwaart. ‘Ooooh, komen jullie vanavond? Ik had er helemaal niet meer
aan gedacht. Ik ben niet zo goed hoor!!!” is haar commentaar. Als wij haar melden
datze volgens ons kampioen kunnen worden vanavond, denkt zij daar toch anders
over: ‘Nee, dat zal wel de volgende keer worden,de laatste wedstrijd.” Verbaasd
kijk ik Marc aan. Ze staan, met nog 2 wedstrijden te gaan, toch echt 4 punten los
van de 2e. En bij waterpolo krijg je 2 punten bij een gewonnen wedstrijd, dus 1

puntje vanavond, en hetis klaar! Bij RKZVC lijkt het 2e kampioen te worden, en ik

verwachtdaar een gigantische happening, ’s morgens op 20 april (ook nog 1 punt
nodig). Maar vanavond zijn er kennelijk redenen om niet van een kampioenschap



uit te gaan. Na Karlien gesproken te heb-
ben, stellen we ons aan de bar netjes
voorals ‘de Pers’, en vervolgens krijgen
we twee 'kapotjes', die we over onze
schoenen moeten trekken, zodat we
het zwembad mogen betreden. Op de
hoek van het bad staan een paar lege
stoelen, en dit lijkt ons een prima plek
om de wedstrijd te bekijken. Helaas
vallen we onmiddellijk door de mand
als Waterpolo analfabeten: hetblijkt de
reservebank te zijn, en we worden door
een paar waterpolo-ers vriendelijk maar
dringend verzocht ergens anders te
gaan zitten. Gelukkig is er iets verderop
wel plek, naast wat Livo supporters. De
herenwedstrijd is inmiddels afgelopen,
en de Livo dames doen hun warming up.
Deze bestaat onder andereuit het enkele
keren zo hard mogelijk van de ene kant
van het bad naar de andere kant zwem-
men. Maro enik kijken elkaar veelbete-
kenend aan. Wat een snelheid, wat een
souplesse. Ik kan me niet voorstellen dat

wij de warming up zouden overleven.
Wat moet dat een kracht kosten. Ongelo-
felijk. De wedstrijd begint metde spelers
van beide teamsaan de eigen achterlijn.
Een van beide scheidsrechters fluit, en
gooit de bal middenin het zwembad. Wie
er heteerste bij is, heeft balbezit, en er
wordt dus meteen al volop gesprint naar
de bal, door de snelste zwemsters van
elk team. De overige teamieden zoeken
hun tegenstander op, waarze derest van
de wedstrijd als het ware aan gekoppeld
blijven. Tot onze verbazing wordt Livo



meteen onder druk gezet. En De Hof staat toch echt voorlaatste op de ranglijst. Er
volgen die eerste periode, waterpolo wordt gespeeld over4 periodes van 5 minu-
ten, met daartussen 1 minuut rust, 3 ballen op delat van Livo, alvorensde 1-0 valt
voor De Hof. De daaropvolgende aanval doet Livo eindelijk iets terug, de 1-1 valt
op slag vanhet einde van de 1e periode. Is dit nu de kampioenskandidaat tegen
de degradatiekandidaat? De 2e periode gaat al netals de 1e, Livo komt met 2-1
achter, en scoort met een wanhoopsschot vanaf 15 m op slag van rust de 2-2. We
laten onze verwondering over het spelverloop blijken bij de Livo supporters, waarop
zij melden dat ze vermoeden datniet De Hof 2, maar De Hof 1 in het water ligt, om
degradatie te voorkomen. Livois dan ook duidelijk de onderliggende partij, ondanks
de fanatieke acties van ‘onze’ Karlien. De Needse dames lijken wat meer ervaren
‚en volwassen, zijn sterker/zwaarder, en leggen Livo de 3e periode over de knie:
8-2. De laatste periode komen er inderdaad wat mindere speelsters in, waardoor
Livo nog terug kan komen tot 6-3, maar daar blijft het vervolgens bij. Als we na de
wedstrijd in de heerlijk koele kantine bij de supporters informeren of het werkelijk
De Hof 1 was, dat aan het werk was, wordt dit bevestigd. En het schijnt nog legaal
te zijn ook! Wat in voetballand ondenkbaar is, en men over competitievervalsing zou
spreken, is kenn waterpololand de gewoonste zaak van de wereld! De Livo
dames halen hun schouders er over op, en gaan overtot de orde van de dag. De
volgende wedstrijd, 19 april, in en tegen Doetinchem, dan moethet gebeuren. Nog
1 punt, en dan zijn beide topscorers, Vivian Sevenich, en Chantal Staring, beiden
goed voor 66 van de 79 doelpunten dit jaar, er weerbij, en zal ook de coach erzijn.
Alle 3 hadden vanavond andere bezigheden. Marc en ik zijn, als we dit horen, al
weer verbaasd, zoals wel vaker deze avond. Wij zijn allebei nog nooit kampioen
geworden, en zouden er veel voor geven dit eens mee te mogen maken. Voor Marc
gaat dit hopelijk 20 april lukken, als leider van het 2e van RKZVC. Mij zal het echter
waarschijnlijk niet meer lukken,bijRKZVC 4. Karliens team is echter 2 jaar terug
nog kampioen geweest, en misschien dat hier die nonchalance vandaan komt. Toch



Marc Karnebeek en Johnny Cuppers.

Naschrift: We waanden ons die avond echt als Alice in Wonderland. Zie bijgaandefoto van een bord naast het zwembad met de tekst (echt waar): Verboden te zwem.
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TAXI ROELOFSEN
Personenvervoer Groep srvoer touringcar
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Dit jaar willen we voor de zaterdagmiddag tijdens de
Kermis iets anders organiseren. Namelijk:

BIERKRATTEN
‚ STAPELEN
€ Een team bestaat uit 2 personen, die met lege bierkratten een zo

hoog mogelijke toren maken. Minimum leeftijd is 16 jaar. Wie denkt
dat dit eenvoudig is? De spelregel dat men op de kratten moet
staan terwijl men stapelt maakt het niet eenvoudiger! Een super
spectaculair spel voor de echte lefgozers en lefmeiden. Deze topper
is nietalleen leuk om aan mee te doen, maar ook gewoon leuk om
van een afstandje naar te kijken

Voor opgave stuur een e-mail met naam, adres en telefoonnummer
naar zieuwent@gmail.com. Het inschrijfgeld is 10 euro per team.
Meer info is te vinden op www.fczieuwent.nl.

Feestcommissie Zieuwent



VOLLEYBAL JEUGD C 1
ALWEER KAMPIOEN
Jeugd c 1 zijn alweer kampioen geworden, ik zal ze even voorstellen Evelien
en Marloes Beerten, kimberly Elschot, Inge Wolterink, Melanie Gebbinck,
Sophie Schutten en Chantal Hulshof.
Ik ben de coach van hun Ingrid Hulshof de moeder van Chantal.

Nadat ze vorige seizoen de eerste helft ook kampioen zijn geworden en de
tweede helft ookeerste waren maar …ze stonden toen gelijk met LONGA
op de eerste plaats maar omdat TOHP tegen LONGA heeft gewonnen met
32 stonden wij bovenaan.
Ze moesten toen nog wel tegen LONGA een wedstrijdje spelen en die ver-
loren ze.
Zozijn ze twee keer over wat hoger de klasse in gegaan en nu zijn ze weer
kampioen geworden.

Eind september begon de competitie weer.
Deeerste wedstrijd waseen ontzetten leuke wedstrijd hebbenze ook met 3-2
gewonnen van GROL het was erg spannend en het ging mooi tegen elkaar
op.
Ik dacht dat wordtdît halve seizoen hard vechten voorde punten maar dat
viel dus achteraf mee.
Hoe verder wij de competitie in kwamen hoe gemakkelijk wij alles wonnen
met 3-1 of met 4-0 wat meestal het geval was.

Aan heteinde nog 4 wedstrijden te gaan stonden wij met 1 punt achter GROL
op de tweede plaats.
Uiteindelijk verloor week erop Grol tegen RIVO met4-0 en wij moesten tegen
LONGA die dag.



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

LGH. BEERTEN en Zn.
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DAIHATSU

De nieuwe TERIOS is maar liefst 15 cm breder en
20 cm 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 proefrit

E= VOORHUIS
DAIHATSU UTOBEDRIJF
Dorpsstraat 103
7436 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351319
Pax (0544) 351 794
Werwaut0 voorhuis.nl



Maar spelen tegen klasgenootjes dat is
ook wat, daar wordt het uiteindelijk niet
beter van maar toch gewonnen met 4-0
dus wij stonden bovenaan met 2 punten
verschil van RIVO en GROL stond op
de derde plek.

Ene laatste wedstrijd was erg spannend
en ik dacht dit verliezen wij met een paar
keer achter staan met 8 a 10 punten
maar toch redden ze het weer KNAP
GEDAAN.
Avond ervoor hebben erwat sinterklaas
gevierd met vriendinnen en een aantal
zijn naar het hok geweest dus het werd
allemaal laat dus laatin bed en ’s mor-
gens op tijd eruit
Conclusie ze sliepen soms in het veld
maar toch met 4-0 gewonnen dus weer

eenstapje dichterbij het kampioen-
schap.

Op naar de laatste wedstrijd die was
thuis dît was een makkie met nog geen
uur washet4-0 en ze waren alweer
kampioen.

Meisjes gefeliciteerd ik ben trots op
jullie

Ik wil hierbij de ouders bedanken voor
het rijden en voor het aanmoedigen van
de wedstrijden en voor de bloemenen
lekkers tijdens het kampioenschap be-
dankt allemaal

Vele groetjes van Ingrid Hulshof



ene mentenagenda
Stichting Fratsen

Ma.21 apr

Wo. 30 apr.

Wo.30 apr.

Vr.23 mei

Za. 24 mei
Zo. 25 mei
Ma.26 mei
6-8 juni
Zo. 15 juni

Za.19 juli -23Juli
Za.30 aug
Vr.17-Za18 okt

Za.15 nov

Do.1 jan.

Wo.7 mei 20.00 uur PIOT Ui inleveren PIOT-kopie.

MOBIELE HALFPIPE
Van april t/m oktober
Elke woensdag en zaterdag

20.00 uur
Schutterij'St. Sebastiaan”
Kruisjasavond in het Parochiehuis voor iedereen die
graag een plezierige avond wil hebben en kans wil ma-
ken op heerlijke vleesprijzen.
Feestcommissie
Kinderrommelmarkt
Bij goed weerin het centrum, anders in het parochiehuis
Feestcommissie
Fietstocht.
Stichting Zieuwent Live
Zieuwent Live
KERMIS

KERMIS

KERMIS

Jong Nederland't Gilde) KLEIN-KAMP.

Stichting Fratsen
VERTELFESTIVAL
Jong Nederland( Gilde]GROOT-KAMP.
OPENLUCHTBIOSCOOP

ting Fratsen
HOUTDORP
Stichting Fratsen
OPEN PODIUM

Stichting Fratsen NIEUWJAARSGALA



S&WASSINK



IE SECRETARIATENLIJST (CON 'ERSONEN) VAN

(orcamsare [CONIACTPERGOON (ADRES Posco WOoNPIAats |
TELEFOON

eacmnomverengag ten Das De Haars 34 TI36MK Ziemer 38178)
egaat teveter Gierik Voneeraat 18 TIG  venenvoorse 3748
idgeebzeeenBCZ)  Frtsyd Ven Churhiktas2  TI2GMB Zeuwen 351398
[eum Rusteevsg Hedeigheunk  RumsemgiVA TEM Zeer 352029
[guus Spenkeemook © Hume Stopgerwegle  TIGEKH Zieuwent 381797ue’ Hoenderoon  VeroneGestinek  Dopestaats TILK Zieuwent 382373
oren kever esAagten ANdlemsmas2  TIGGMS Zieuwent 3628
umer zegene PKenGo Becelaere? TIG6JA  Ziousen esraeters Poster Dorpserzet TIG8LG Zieuwent 31222
[osmes om 1 Spekschoor eat2e TIG6LP Zomert 382124
[euso Me ler Heiewes® 7I36KS zeen 35225
Feestonmissie H Eecnat Fomberterikzo  TISGKW Zieuwent 352268,
ot Amets A Stress OusatensenmgaT TISIZC  Uehemoose 32elexv FikbesSonee  Dopstasti4n  TIGELK owe siste
\sezoreneecontum GER Voren Oopssraater TIL Zieuwent 31585
lomedome R Roubos Zeuwntsogss  TIB6LC Zim 31832
Hencbaer Pace Perazer Bost tener? 7141RB Groen 165478
armor zeuwent Les ormus Foctendiks 726156 Reek esn cores
leng hederanaeGid) Mer Hui Oo Wasress 19 TSL zoas oosrraaga0
Jengererkoo Zieswent derdWesrds Do Waarese? TSL Zeus 52292
Kz ats Zeusen AMTemeorns amesmesen TIM Zieuwent 31409ereen Guus Ringers Larsson 18 7132CS  Liettenrorde 372928
kioasencrer Dekemnele 5 Papentorg gerak 1364 Zieuwent 381582
To 8 Lageschaar Scheaeg 2e T24PK Vosne os Gaore
Latere Pers Bowie Beuzenss 17|ourdesserk NBV) Wer Worse Zooenajks TIGSKR Zee 351374
[Ke tale Ze Ha Wer) Ematemebeek  Verelngeegs  T26SSR Maene 282584
ec ters Damse Mer Rouen OsaaeG 7136 MG Zieuwent 351655
ovens essereer Suansen tones Gensd TISKN Zieuwent 382369
overedundaever"zawent Ma MT Beeren  MelengoorsteatZ1A TOBE eMeernberg 0314 G87041
[Erochobesuzemen Pate Dorpssreat 41 TIS6LG  zioeren 381232)

E Wiigingon doorgeven aan7Huub WpereE, Harveldseweg 39, SE TW?



UWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES (29 mm

[orsaneane Gomera ADRES Poste Nontarg|TELEFOON
eenpeeroar van Onzen Zegers TISSEN Zieument 382427|
por Hub Wees Hareeisewgss  TISSUW Zieuwent 351864
Ponyclub "De Schans” Mes Gets Seueeege TIK] Hamer 351510
npe Zieuwenthaneveg 1 Penis ierse TOSCE Bede 64322051
[exzve oi Wassink oetsxe4 TSSM Zesmeet 252810
Roze rz ro Heuinek Roeesiegs TIG KK Zieuwent 351430)
[seemsotermerenijng:  JaeguelenWoperes Kard deongeraata6 TIEKE Uiremone 377457
[Se Paarrieencesdeen chrstenCuppers  ZeumensenegTs  TI36LB  Zewen 351281
stents eraan Maree  Rutesoweg 4E TISEMD Zieuwent 35129)

Hependelland Mer JBokien  Woreriedstastg 713626 Zeuwert 35181
stens teugse AnsotoMolet Do Geese TIG6MP Zieuwent 351429)
sterns Ketepsden © woleman Dorpsswaatz2 TIG6LM Zover 35158
ventes Paoapep na Winket De Steege 87 TIN Zieuwent 3s1e1
tente Paso Hensen  Oegcge nt TIGSML Zieuwent 352504
sehtngspeeveozering  AnnetesAokone Zometeen TILE Zieuwent 351235
seenerenngzieuwen A Papen Dota 32 TISSMK Zieuwent 351970)
[ouse Seteeteen Roon Speleehoor De Verhoek 25 7263 SM Morionvelde 352790)
[scones RK Theo Wepsrez Ruutoseneg sn 7IG6MC Zuwe 352544
[sporesdeonnepereen A Rouwmont Ruutoseseg 28 TIS8MD Zewen 381204
[ponsoundeingzieuweet A Rouwmat Zegen10 7I36LS Zieuwent 382103
Teonioorniging ZV Heewslleunck RuusenogilA  TIBMC Zieuwent 362029
Toneeket Semper Aars Danne Bing Vordemansdikt0  TIDGKT  Zinwwert 377438
TureVeice Cepstesnie Grooming? TIS2ED  Uestenoorse 376758|
VoleybsherengnsTOP  ASPGKEn Gedenk Past Zanders 18 TISSLR Zuwe 251972vz Mer Ropo  ReindeenegT TIGSKE Zeven 351481
zaanoeteazvz GedenBae Weme TITBV Groene 06 1282457
zangkoor gk V iebeenna Oetoo7s TI38MG Zwe 351414
lesen Blrg Markenemtef  Ruwdoenweg 4 TIG MD  Ziowsent 351269
zoeten Ce to Honek Roldersasg 4 TISEKK Zieuwent as14s0|

nier of om RwepersGnelenl of Va WWZIEUWENTNFS



VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
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4 vi, tiidens de rust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

Telefoon: 0544 - 35 16 07NNEElea DE



MinihandbaltoernooiPacell
Op zaterdag 16 februari l. hebben wij
voor de jongste jeugd weereen mini-
handbaltoernooi georganiseerd. Om
1400 uur begonnen we met een geza-
menlijke warming-up. Twee meiden van
de C-jeugd gingen voor dansen op ge-
zellige dansmuziek. De andere jongens
en meiden deden ze na. Hierna waren
ze allen lekker opgewarmd en kon het
handbaltoernooïtje beginnen.

Er hadden zich 11 teams opgegeven
en ze waren in 2 poules opgedeeld, in
jongste en oudste mins. Er werd zeer
fanatiek gehandbald. Pacelli had 2
teams. Ze deden heterg goed. Er werd
goed om de bal gevochten, er werd veel
gescoord en ook goed verdedigd. Heel
belangrijk was dat ze er veel plezier aan

abeleefden. Vol enthousiasme werd erin
de kantine verteld hoe het wedstrijdje
gegaan was.
Voor diegene die niet hoefden te hand-
ballen waren erandere activiteiten ge-
organiseerd
In het achterste deel van de hal waren er
touwen uitgehangen met een dikke mat
erachter, je koninhet doel doelpunten
scoren. In de kantine kon je kleuren en
schminken, ook kon je nog twister spe-

len. Voor alle kinderen waser nog ranja
met wat lekkers.
Willen jullie ook gezellig handballen
met deze meiden? Kom dan op vrijdag
van 16.00 17.00 uur een keertje gratis
meetrainen!
Tot dan.

De organisatie



TC Veloce organiseert:
Zondag 18 mei 2008

Gezinsfietstocht
+ Race en ATB

O9 zondag 18 mei 2007 wort en Gezocht
rorganeer doo
Erzijn tousvn 25 Start Sourcy-center
De roe za en ove mooi paden on naewegen,
Geo ven prachsui Acnemoek Mede mogel gemaa oor onz spoozoeen8 rodeven a Ben eeen rodebeschrirg

Meer intormztie:eo



v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544371207
maakt

tje
gemakkelijk

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

ENSAID
MODEVAKSCHOOL

GEBROEDERS

Spieker
Y Paftoontekenenop eigen maat:
Y Krip en naai
Y Opleiding van modinette t/m lerare:

Oz Ruorloseweg 12
7136 MD Zieuwent
1 (0544) 48 29 84
F (0544) 48 28 24
M{06) 2931 62 31

etoiëte Hommeink
De Haars Ie



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

= Wiverzorgen al uw loon- en grondwerkzcamheden, bestrating en sloopwerk
+ Gespecialiseerd op het gebied van Hauwwerzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheemachins,
= Slipen van messen terwijl u wacht
« Officieel dealer MF en Zetor tractoren,

Teton reels 0544-372915
Zeuwert 0644 381520BVsenWeem noga

Kérastase REFLECTION,De corste lichtweerspiegelende verzorging voorgekleurd haar
Voor het haar geldt het zelfde als voor de huid: licht is dé bron van eenstralende schoonheid. Hoe regelmatiger en gladder het haar of de.huidopperviak is, deste beterhet cht wordt weerspiegeld en een stralendeschoonheid naar voren komt. Réflection van Kêrastase gebruikt dit licht vooreen spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor cen onmiddellijke on duurzame glans
Voer Info weikopere attof komt voor oen vHpljven ares

enfn 3
TELS 034 39198

Jos Lageschaar
Ppjg tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeë nP14 tuinonderhoud tuinidoeën tuinaenlegdek,# Za

1}
faniteeen tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



SEEENhem niet? De EJee!EEE met een blad vol
biertjes,wijntjes en ESEKIENSESEANSEEE isEESWESaEDS SEEEG vader van Claudia

en Sander, opa van

Meest favoriete sport: Voetbal om te zien, ik hebhetzelf nooit
gedaan, we mochten vroegerniet bij voet-
bal; “Niks weert, benen brekken, zei mien
vader dan”. Ik volleybal zelf elke dinsdag in
Marienvelde, erg leuk om te doen.

Minst favoriete sport: Bridge; tijdens deze avonden hebik veel
gekelnerd. “Niks an, ij mot steeds stille
wezen,tis netof fj bi'j een dodengelof
rondloopt”

Mooiste sportherinnering Toen RKZVC kampioen werd tegen Bre-
devoort! Wat ik ook heel mooi vond, was
toen Sanderde beslissende goal maakte
in Kotten.

Favoriete sporman/vrouw: Roberto Carlos, linksback; een mooie, fa-
natieke voetballer. In Zieuwent bewonder



ik Sanderen de beide jongens van Petas!
zonder kampioenschap

of degradatie op hun naam.

Lekkerste eten De Italiaanse-vooratjes van de Herberg, en
natuurlijk "de snert van Truus”

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis:

Alle programma's waarin Gerard Joling of
Henny Huisman te zien zijn; afschuwelijke
kerels.

Beste boek/schrijver: Ik lees de krant van Atot Z

Mooiste film: Geen films, wel kijkik elke dag The Bold
and the beautiful; “Dat geet mien neet sne!
mis”

Politieke kleur: Rechts van het midden.

Beste Nederlandstalige lied: “Laat me alleen” van Ríta Hovink

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooît kreeg:
Meestal vragen ze me wat ik hebben wil
voor de verjaardag; dan vraag ik iets voor
mijn werk om te klussen; “dat kump altied
good uut”

Grootste miskoop: Ik heb weleen keer een auto gekochtwaar
achteraf van alles mis mee was, maardie
kon ik gelukkig weer terugbrengen.

omscholen tot: “Mijn vak is het mooiste vak , een gouden
vak. Het timmerwerk heb ik altijd met hee!
veel plezier gedaan en nog steeds is dit



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

wwzitaxnl  info®zitax.nl

N Interieurontwerp
Interieuradvies

SN Styling en decoratie
het Styling HUIS

Cynthia van Wijngaarden

De steege 16| 7136 MP Zieuwent
T.0622 621 846[0544 352 280
info@hetstylinghuis.nl | wwvhetstylinghuis.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

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

@)
SPORTS'PALACE

SPORTS & BEAUTY

BIernfitness en cardio
groepslessen

squashen
sauna en zonnebank

kinderopvang
toegang tot alle vestigingen

SportsPalace Sourcy, Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel, (0544) 352222SSEn]



Tent opzetten in:

Benje wel eens aangehouden doorde poli

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

mijn grootste hobby. Wel heb ik altijd graag
een eigen Horecabedrijf willen runnen sa-
men met een compagnon, maar datis er
nooit van gekomen, omdat mijn vrouw er
niks voor voelde, en dan werkt het niet.

Osiacher See: daar zijn we 15 jaar lang ge-
weest met de kinderen in de caravan. “Half
Zowent is doar al ewest”. De laatste jaren
kamperen wenooit meer, we gaan graag
naar de Canarische eilanden, het eerste
jaar dat we op Tenerife waren, hadden we
zo'n mooi hotel; “ik dacht da'k in de hemel
kwam, zo mooi!”

Ja, vorig jaar reed ik met een ladder achter
in de auto, toen ik bij de stoplichten werd
aangehouden. Ik vertelde de agent datik
zo al heel vaak had rondgereden. De agent
wist toen ook niet meer hoe het zat, en
beloofde me 's avonds te bellen om te ver-
tellen hoe de regels waren.

Hij heeft nooit
gebeld, nooit een bekeuring gehad

Van alles rondvertellen, zonderer eigenlijk
zelf ook maar iets van af te weten. Mensen |

die zich bemoeien met iemands bedrijfs
voering, andere mensen zwart proberen
te maken. Ik kan daarheelslecht tegen;
iedereen maakt fouten, maar laat elkaar in

de waarde.

Als iemand mijn hulp nodig heeft, kom ik

er graag uit om te helpen, anders laat me
maar lekker slapen.



Waar droom je over:

Wanneer was je voor hetlaatst bang:

Watdenk je als je in de spiegelkijkt

Ik droom eigenlijk nooit

Vlak nadat ik hartklachten had gehad
gingen we op vakantie naar Ital
Daar voelde ik me niet goed, toen
was ik bang dat ik weer iets met mijn
hart zou krijgen. “Voor Truus bun ik

okwal een betje bange, moardat
mo'j d'r moar neetinzetten”, lacht
Aloys. Vanuit de keuken hoor ik de
stem van Truus: “Echt niet!”

“Doar hadden zed'r bí’j Bruntjes 8ne
Welkezin of welk woord gebruik je te veel:

Wie zou je nog wilen ontmoeten:

Weet je wi

Wat zou je geen tweede keer doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Hebik niet
Ik heb niks met bekende Nederlan-
ders, ik hou meer van de gewone
ontmoetingen. Zo was ik eentjd te
rug op het feest van Leo Kleins. Daar
ontmoette ik 3 tantes van hem die
samen 250 jaar oud waren, met die
mensen hebben we zo leuk gespro-
ken, daar kan ik enorm van genieten.

ik nog wel eens zou wilen zien?
Meester Wolters; ik had het op
school best moeilijk, maar bij hem in
de Klas was er niks aan de hand.

Met de bus naar Spanje

Eerlijk, sociaal, goede opa, behulp-
zaam.

De redactie (Wendy)



VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag
MOOISTE PUNT:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum:wedstrijd:uitslag
MOOISTE PUNT:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum:wedstrijd:uitslag
MOOISTE PUNT:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vá WEDSTRIJD:

29-03-2008: VOV -TOHP-1:1-2
De 2e set was een echte tegenvaller. Ook de
3e set begon moeizaam. Er kwam een hoge
bal strak achter in hetveld, en Iris dook er op
af en speelde de bal mooi overhet net, Een
prachtige redding. Vanaf dat moment iephet
beter en wonnen we nipt de 3e set.
‘Toen we naar huis reden en langs de nieuwe
windmolens in Aalten kwamen, Er draaide er
zeïfs al1
Lisa Stoverinck. Met haar rustige spel speelt
ze altijd een constante wedstrijd

29-03-2008:VOV -TOHP.2: 1-2
Niet 1 maar veel mooie punten door Maartje
Gebbink. Zij speelde de ballen org hoog zodat
de anderen er wat mee konden,
‘Sabine viel voor de wedstrijd heel hard op
haar knieën, en dat vonden de anderen erg
zielig voor haar. Toch speelden ze een goede
wed-strijd. En Tess was superblij dat we had-
den gewonnen.
Emie Klein Holkenborg. Emíe was erg op dreef
vandaag, en pakte vee! ballen

29-03-2008:Sparta-1 TOHP-3:0 2
Er komt een moeilijke lage bal over het net,
maar Vera Weelink maakt een prachtige duik
‚en YESze heeft hem.
De 2e set hebben we nog eenpaar puntjes
nodig, maarhetis moeilijk de aandacht erbij
te houden. Linda geeft een mooie aanzot, en
Elke toetst de bal er prima overheen. En dat
‘hadden we net nodig.
Eline Rots. Zij sloeg sneaky ballen op. Ze
vielen dicht achter hetnet en net op de lijn



Datum : wedstrijd:uitslag Circulatie volleybal niveau 1

29-03-2008:TOHP

—
Halle: 3-5

MOOISTE PUNT: Alle punten die we gescoord hebben vonden
we mooi. We hebben 2 nieuwe speelsters in
het team, Femke Heutinck en Sofie Doppen.
Met veel enthousiasme proberen ze punten
te scoren.

MOOISTE MOMENT: We hebben ons best gedaan maar helaas
verloren, Maar wij vonden meedoen
belangrijker dan winnen en we hadden heel
veel plezier.

VROUW vd WED-STRIJD: Allemaal. (Femke Heutinck, Yasmin Krabbon-
borg, Silke Hoenderboom, Laura Huinink en
Sofie Doppen.) Ondanks dat ze deze morgen
4 wedstrijden verloren hadden bleven de
dames vrolijkt

Datum : wedstrijd:uitslag Cireulatie volleybal niveau 3
29-03-2008:TOHP Grol:4-6
MOOISTE PUNT: Marleen Lankveld staat alleen en wint een

punt tegen drie van Grol
MOOISTE MOMENT: Kim te Molder geeft cen enorm hoge pass,

die door Fleur Hermans gevangen wordt in
et veld van de buren.

VROUW vd WEDSTRIJD: Sanne Heutinck is de meest positieve speler
van het toernooi. Silke Wopereis is voor het
eerst mee op dit niveau en deed dit uitste-
kend.

HANDBAL : PACELLI1

Geen bijdrage ontvangen (red).

VOETBAL : RKZVC
Geen bijdrage ontvangen (red.



MISE
AETUr

Speciaalzaak i

* tuinartikelen
* diervoeders en

benodigdheden
* ijzerwaren en

gereedschappen
* werkkleding en

schoeisel
* agrarische artikelen

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

ZIEUWENTEN Rabobank

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in debuurt! Tel. 0544 351259

Ü

= 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

Tevens winkelverkoop



Wessels Afwerkingsbedrijf bv is een landelijk opererend
tegelzettersbedrif met ruim 30 jaar ervaring in nieuwbouw

‚en renovatie. Gespecialiseerd in het compleet afwerken
van badkamers, toiletten en keukens

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

tieuwbouwwoningen, renovateworingen. uiiteitsbouw
en particuliere bouw

Wessels
Afwerkingsbedrij|is dan ook

al meer dan
30 jaar een
betrouwbare



Een tijdje terug bezocht ik de Verenigde
Staten. Het grote Amerika, dat bekend
staat om haar onbegrensde mogelijk

eigenlijk nog meer beangstigde was de
gerichtheid op eten. In de wachtruimte
voorhet instappen zagik haar nog

Good for you family
heden. Een trotse natie die terugdeinst
voor niemand. Allesis erhet best, het
grootst en het mooist. Tenminste, dat stel
jeje zo voor. Een oorloggewillig and met
een president, niet gehinderd doorenige
Kennis van zaken.
Maar voorje het hamburger-Walhallah
binnenstapt zal er een oceaan moeten
worden bedwongen. En Vliegen is eng!
Dat vind ik niet, dat vinden Amerikanen
sinds een jaartje of wat. Drie uur van te
voren inchecken (onzinnig lang wachten
en in je onderbroek door de detectie-
scanstraat), geen vloeistoffen mee aan
boord (want daarmee kun je een vliegtuig
kapen?) en een heus interview voordat je
kunt boarden ("Heeft u behalve werk en
vakantie andere plannen in de States?
Ja meneer, ik beraam een aanslag op de
president, ok?').
Oh watzijn ze bang. En dik, want na-
tuurlijk had ik de pech dat er een Ame-
rikaanse vrouw naast mij meevloog,
eentje van het formaat corpulente potvis.
De rechterhelft van haar boezem hing
aan mijn kant van de armleuning. Wat

snel vol overgavetwee happy meals in

recordtijd wegbunkeren. Alsofje een tak-
kenbos door de shredder drukt.
Nu we vlogen en de stewards met kar-
retjes gingen rondrijden, begon hetnaast
me steeds onrustiger te worden. Toen het
opgewarmde feestmaal van United Airli-

nes (gummiekip, rubberpuree entaartje
met plastic kers) haarwerd aangereikt
ging dat gepaard meteen briesend ge-
hijg. De wereld om haar heen viel weg,
het universum op é&n bordje. Maar he-
laas, zo gemakkelijk ging het niet. Eerst
moest het tafeltje worden uitgeklapt:
maar daarvoor had zeal te zwaar geta-
feld. Geloof hetofniet: het paste gewoon
niet tussen pens en stoel!
Eén keer geland moet je door eenbe-
veiliging alsof je nooit te vertrouwen bent

geweest. Na vier vingerafdrukken, een
foto en een knikje van de douanier gaan
dan eindelijk de deuren open: Amerika!
The bigger,the better. Overduidelijk is
het grootste verschil met het oude con-
tinent datin de USAalles groter is. Dan

gaat hetniet alleen om de straten, waar

Toon



de huisnummers gerust oplopen tot
8935, en de steden die zo uitgestrekt
van opzet zijn dat je binnen dezelfde
wijk een uur in de taxi kunt zitten.

Nee, de auto's en de mensen zijn
er ook enorm. Wij Europeanenzijn
een knap volkje als je dat zo bekijkt.
Maar kunnen ze er wat aan doen?
De infrastructuur is volledig ingericht
op autogebruik; fietsen en wandelen
is levensgevaarlijk. Trappenzijn uit

de mode, je pakt de lift of de roltrap.
Maar het is eigenlijk de macht van de
commerciële bedrijven ie de mensen
aanspoort vooral aan hun hedonisti-
sche oprispingen toe te geven. Hetis
onaantrekkelijk en duur om gezondte
eten. Vooreen gezonde hap betaal je
30 dollar (voor Europeanen is dat nu
niet duur); vooreen kilo patat met 6&n

liter saus+ biefstuk formaat deurmat
+ een gallon DietCoke ben je voor
een paar buck klaar. En dat kan op
elke hoek van de straat, zelfs een
‘museum heeft in deStates een Food
Court; je zou er een paar meter voor
moeten omlopen. In de bioscoop kun

je bij een zelftap extra vloeibare boter
over je popcorn spuiten, de hele foyer
was met het aroma gevuld.

Misselijk geworden van al dat wan-

staltig gefoerageer ging ik op zoek
naar iets gezonds. In een supermarkt,
ter grootte van de huishoud-Raí
vond ik tussen 80 meter chipsen en
50 meter cola'siets dat me wel aan-
stond. Een ronde plastic schaal met

voorgesneden meloen, aardbeien en
ananas. Het is gezond, dus 29 dollar
lichter maakte ik eenhaf uurtje later
de schaal open. Ik had niet goed ge
keken. Want behalve fruit zat in het
midden een botervloot met Fruit May-

onaise met daarop de tekst: I's good
for your family! begeleid door een
afbeelding van een vertrouwenwek
kende doorsnee vader. Hoe vals is

hetomde consument aan te spreken
op ongeveer de laatst overgebleven
trots van dat volk (net gezin) en om
hen daarmee ertoe aante zetten nog
meer vet er doorheen te drukken?
Beesten zijn het!

Ik heb me toen maar totaal overgege-
ven aan de Amerikaanse eetcultuur
‚en me schandelijk vergrepen aan de
muffins, donuts en brownies. Super-
size me!

Toon (op reis zonder Johan)



Hypotheek
doe je bij.

De Hypotheekshop zdviseur
Bezeten van hypotheken

zen®:rgomakelaars.nl
Uw regionale makelaar maa
Verkoop, aankoop, taxaties, advies,huur en verhuur



Vakwerk tot
in de puntjes.

Bij Hoenderboom zijn planning, realisatie en turm-key-oplevering van uw
woonhuis of bedrijfspand in goede handen. Oplossingen op maat, een
praktische instelling enhet 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

aannemersbedrijfHOENDERBOOlM
Zieuwentoken mensengoedbegrepen


