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“THE HEAD AND THE HEART”
Zoals u waarschijnlijk niet zal zijn ontgaan, was hetafgelopen sportseizoen “drama-
tisch” voor Zieuwent. Niet alleen het eerste damesseniorenteam van handbalver-
eniging Pacelli degradeerde, ookhetvlaggenschip van RKZVC leed schipbreuk.

Ooit schreef singer/songwriter “Chris de Burgh” een prachtig (liefdes)lied over
de strijd en tweespalt tussen “The Head” (het hoofd, de ratio,het verstand, het
beredeneren, het verklaren) en "The Heart” (hethart, het gevoel, de emotie, de
beleving). Uiteindelijk won het hart.



In de afgelopen weken, toen mogelijke
degradatie voor RKZVC-1 steeds duide-
ljkere vormen begon aante nemen, was
het spookook regelmatig in mijn hoofd
en moest ik aandit lied denken. Voet
bal, en zeker op amateurniveau in een
4e klasse, is toch maar een hobby, een
spelletje en een leuk tijdverdrijf? Waarom
wasik af en toe danzo zenuwachtig en
gespannen? Waarom sliep ik de avond
voor een wedstrijd zo slecht? Kom op
enstel je niet aan. Wat is er mis met
alle teams en verenigingen die

in de 5e
klasse spelen? Je kunt niet meer dan je
best doen en vechten voor wat je waard
bent …… en vervolgens natuurlijk
‘hopen en bidden dathet elftal, waarbij
mijn clubliefde ligt, mag winnen. Het zal
toch niet zo zijn dat alles voor niets is

geweest.

Met namein de laatste wedstrijden
werd het voetbal en alles eromheen,
door zowel spelers, staf als supporters,

intens beleefd. Men leefde heen en
weer geslingerd tussen hoop en vrees.
Uiteindelijk werd de vrees bewaarheid
‚en was de ontgoocheling ons deel. Maar
tegelijkertijd is er hoop en een nieuwe
uitdaging geboren. Samen werken aan
hetverderuitbouwen van een team dat
zo snel mogelijk kampioen wordt. Om
te kunnen winnen moet je weten wat
verliezen is.

Enkele uren na afloop van de verloren
beslissingswedstrijd was het, in ver
‘band met de 4 mei dodenherdenking, 2

minutenindrukwekkend sti in een volle
kantine. lederen werd met de neus

op de werkelijke feiten gedrukt. Erzijn
belangrijkere dingen in het leven waarbij
voetbal in het niet valt

Het hoofd zegt “waar hebben we het
eigenlijk over’, het groenwitte hart weent
bittere tranen.

Huub Wopereis.



Richard Spexgoor
Reindersweg 7
7136KE Zieuwent
06-25127550

Uw adres voor
Verkoop en onderhoud van uw pe
Verkoop Ruma agrarische software

ma

@ verkeersschoolKautorijopleiding: schakelwagen/automaat
aanhangwagenopleiding (E bij B)

theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

Zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054
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Het is zondagmorgen 20 April, 09.45 uur. De kerkklokken luiden. Voor velen het
signaal om naar de kerk te gaan. Buiten gekomen zie ik op straat ook inderdaad
wat mensen opde fiets ente voet op weg naar de heilige mis. Ik stap opmijn fiets
enga met Norbert op weg. Mensen zullen het zeer onwaarschijnlijk vinden dat wij
naar de kerk gaan. Dat gaan we ook niet. We laten de klokken beieren vooreen
ander doel. Voor ons het signaal dat om 10.00 uur de kampioenswedstrijd van RK-
ZVC-2 begint. Het tweede staat namelijk een straatlengte voor in de competitie en

ij winst al zeker van het kampioenschap in hun klasse. Een bijzonder moment,
want het laatste kampioenschap van een seniorenteam van ZVC is alweer 4 jaar
geleden. Dat van het tweedeal meer dan dertig jaar. Dus bij zo'n uniek moment
mag de PIOT niet wegblijven.
Aangekomen bij het voetbalveld valt me de belangstelling voor dit heugelijke feitiets
tegen. Tijd voor koffie is er niet, want we zijn zojuist op

tijd
voor de aftrap.

We zoeken een lekker plekje in de zon en bekijken de wedstrijd in de buurt van de
trainer en de coach, Frank Pfeiffer en Marc Kamebeek. Marc praat ons een beetje
bij. Over de goede groep die ze bij elkaar hebben ende stress van het tweede elf-
tal omdatze achterheteerste altijd de tweedeviool spelen, iets dat ze wel logisch
vinden maar wat nietaltijd makkelijk is.

De wedstrijd is inmiddels twintig minuten aan de gang als ZVC al met &&nnul voor



komt te staan. De spelers van Longa-5
zijn geenszins van plan om als makke
schapen mee te werkenaan het feestje
van Zieuwent en protesteren hevig over
vermeend buitenspel. Volgensmij heb-
ben ze gelijk, maar de scheidsrechter is
onverbiddelijk en keurt de goal goed. Met

tweede hebben veel kwaliteiten. De bal
gaat gemakkelijk rond en de individuele
spelers hebben genoeg techniek om
me te vermaken. Hetis een leuk team
om naarte kijken. Veel van de oudere
spelers hebben ervaring met het eerste
team. Ik had vooral Freddie Bokkers al

Wat speelt die jongen gemakkelijk.

de rust blijkt dat het tweede oppermach-
ig is, want de thee wordt gedronken met
een 3-0 voorsprong.
Als we de koffie van Ans op hebben
lopen Norbert en ik een rondje om het
veld om de wedstrijd van alle kanten te
bekijken. Ik zie nu toch wel dater veel
mensen langs de kant staan te kijken
hoe het kampioenschap wordt binnen
gehaald
De tweede helft gaatnet zo verder als de
eerste was geëindigd. De spelers van het

lang nietzien spelen en weet ineens
weerwaarom ik eerder graag naarhet
eerste keek. Wat speelt die jongen ge-
makkelijk. De rest van het team is ook
erg ingespeeld op elkaar en de combina-
ties verlopen dan ook behoorlijk vlot.
Aan heteind van de wedstrijd is het 5-0
voor Zieuwenten is het kampioenschap
een feit. Met tegenzin komen de spelers
van Longa de Zieuwentse jongens felici-
teren, netalsalle mensen langs het veld.
Henk en Ans brengen de eerste kratten



bier op het veld en een ereronde volgt
Een aantal spelers heeft gezorgd voor onderbroeken en t-shirts met opdruk. Beide
worden door spelers en begeleiders aangetrokken en ook dit moet weer rijkelij
besproeid worden met bier. Henk probeert de jongens erop te wijzen dat ze het veld
netjes mosten houden dus de doppen van de flessen moeten worden opgeruimd.
Toevallig wordt achter hem in de doelmond het nodige vuurwerk afgestoken en
dit levert naast het mooie siervuurwerk in de lucht en hetnodige lawaai, ook veel
papierrommel. Later wordt dit natuurlijk weer netjes opgeruimd.
De spelers gaan nu naarde trekker metplatte wagen die klaarstaat voor een ronde
door Zieuwent. Een mooi moment voor ons om de kantine in te duiken.

Tee



De blijdschapis bij alle leden van
Zieuwent wel groot, al laten ze dat
niet uitbundig merken. We!bijzonder
want zo verwend is Zieuwent niet
metvele kampioenschappen. Als
de jongens terugkomen van de trek-
kertocht door het dorp en de kantine
binnenkomen, worden de handen
geschud door de andere efftallen.
Het tweede zoekt zijn vaste tafel op
en een rijtje met kratten bier, van
de andere elftallen aan het tweede
geschonken, staat op zete wachten.
Hetis duidelijk dat ze vol vertrouwen
zijn, wanthet bier wordt gretig aange-
vallen. Nadat iedereen een bestel
heeft kunnen doen voor het eten van
kroketten, frikadellen en hamburgers
(het zijn net pupillen volgens Henk)
volgt het woordje van de voorzitter.
Johnny Cuppers feliciteert de jongens
methet behaalde kampioenschap en
‘bedankt ze voor het wegwerken van

de schande voor het degraderen in
1990.
Norbert en ik hebben genoeg gezien
en kunnen wel voorspellen hoe de
dag verder zal verlopen. Hetpro-
gramma zit vol, vooral met bier. Ik
‘hoorde dat het die zondag nog heel
erg laat is geworden.
Namens de PIOT willen we het
tweede feliciteren met het behaalde
kampioenschap en we wensen ze
succes in de 3e klasse.

Op diezelfde zondag kon het eerste
zich veilig spelen tegen Terborg,
maarze verloren met cen duidelijk
verschil, 4-1. In de laatste wedstrijd
verspeelde ZVC in de blessuretijd

2-2. Dus komt het neer op de beslis-
singswedstrijd tegen hetzelfde Ter-
borg van twee weken geleden. Op 4
melis het zover.___.:-



Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

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

Het beste vlees
komt van uw slager

£ AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

OLLAn
2581 ©) H. BEERTENen Zn.

TEVENSVERZORGENWIJKT EEG: Zieuwentasses mnseN Telefoon 0544 - 351205

DLomhet Garage
Afbouw Kolkman VOF

“% 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

www-garage-kolkman.nl

Dorpstraat 302

7136 IL Zieuwent

Telefoon:
0544-352320
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De nieuwe TERIOS is maar liefst 15 cm breder en
20 cm langer devorige 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.

==) VOORHUIS
Damaru WAUTOBEDRIJE
Dorpsstraat 103
7136 U Zieuwent
Tel.(0544 351 319
Tax{0544} 351 794wet voorhtis.nl



Een rare wedstrijd. Het heet een
beslissingswedstrijd te zijn, maar de
uitgangspuntenzijn niet gelijk. Uitein-
delijk heeft Terborg genoeg aan een
gelijkspel en dat ís ook duidelijk aan
het spel van hen te merken. Zieuwent
is veel meeren sterker aan de bal.
Maar de kansen zijn niet groot en
genoeg in aantal. Het scoren is een
probleem voor het eerste. Ondanks
‘debal op de lat, én op de paal en
een kansin de laatste minuut van de
reguliere speeltijd gaat er geen bal
hetnetvinden. Na 120 minutenis het

duidelijk. Zieuwentis niet bij machte te
scoren dus zakt af naarde 5e klasse
van de KNVB. Teneergeslagen keren
de spelers terug naar huis.

Ja, verdriet en blijdschap kunnen
dichtbij elkaar liggen. Daar waar het
tweede juicht, huiltheteerste. Ik hoop
dat het eerste goed gekeken hebben
naarhet feest van het tweede. Kun-
nen ze het volgend jaar nadoen als ze
kampioen worden van de 5e klasse.

Mark Lankveld
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Zo divers Donny Rots
in kranten Boom- en rozenkwekerijen
Eames #

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

ien A
ROMEO DELTA [1
MutTIMeDia 8V
eeb101EOeerd Roldersweg 1ee 706ZE UWENT
Tel 0544 359935 Telefoon 0544 352133
Fox 0544 352035 Fax 0544 - 352237
Email: info@romeodelto nl

J. WAENINK —SCHILDERS. on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beslazing: gasschade ANTON MOLLEMANHOF 25rigid 7136 MR ZIEUWENTbijzondere beglazing eeeTevens verkoop aan hui: 7

DOMHOF & WESTFLEISCH g,,
@

Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.
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SCHOONHEIDSSALON

f EEIEA NE NTIDe Steege 77, 7

=> O5: 352504iiZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
LICHTENVOORDE

De bakker die iets extra s maakt van uw bestelling!

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

Zieuwent

TRANSPORTBEDRIF

WIST U
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 kunt er terecht voor:
ma. Um vr: 8.00-18.00 uur zegels, briefkaarten on adreswigingkaarten

pe ro uur phalen van brieven on pakkettenDE IN = het afgeven van briefpost binnen en buitenland
zondag: SHOP gesloten. net afgeven van pakketten en aangetekend binnenland

* stripponkarten, telefoonkaarten en boncadeaus
= nformatorochres.



Dit jaarwillen we voor de zaterdagmiddag tijdens de Zieuwentse
Kermis iets anders organiseren. Namelijk: BIERKRATTEN STA-
PELEN

BIERKRATTEN
STAPELEN

Een team bestaat uit 2 personen, die met iege 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 superl

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.

Één persoon staat op de kratten en is verankerd met een valtuig
aan een verreiker. De andere persoon takelt of gooit de kratten naar
de persoon die op de kratten staat. Ieder team krijgt 5 minuten tijd
om de hoogste stapel te maken.
Na wat oefenen met diverse bierkratten blijken de grijze Grolsch
malt kratten (met grote gaten aan de zijkant) het beste te bevallen
Tijdens de kermis gebruiken we dus deze bierkratten.
De prijzen zijn niet mis: de teams die 1, 2 en 3 zijn, krijgen respec-
tievelijk 5, 3 en 1 euro per gestapeld krat

Voor opgave stuur een e-mail met naam, adres en telefoonnummer
naar zieuwent@gmail.com. Het inschrijfgeld is 10 euro per team.
Meer infois te vinden op wuwfczieuwent.nl. Maximaal 20 teams.
Opgave mogelijk tot 20 mei 2008

Feestcommissie



Kwalif ee -
wedstrijden Tohp volleybal

Op 12 april zijn wij Jil klein Goldewijk,
Pleun Heutinck, Melissa Krabbenborg,
Iris Weelink en Lisa Stoverinck kam-
pioen geworden op Niveau 5 in onze
poule. De nummers1 en 2 uit niveau 5
‚en6 mochten nu kwalificatiewedstrijden
spelen om het regiokampioenschap. Dit
Tegiokampioenschap wordt op 17 Mei in

Almelo gespeeld. Op 19 april waren dus
de kwalificatiewedstrijden
We waren best zenuwachtig. Nog nooit
heeft een team van Tohp de kwalificatie
gehaald.
De Te wedstrijd moesten we tegen Wivoc
‚en wow die zijn fanatiek en ook goed.
De 1e en 2e set ging het telkens gelijk
op maar we wonnennet. De 3e set ging
helemaal gelijk op en speelden we dus
25-2

De 2e wedstijd moesten we tegen KSV.
Het waseen spannende wedstrijd, de 1e
set hebben we net verloren met 24 25,
DeZe set wonnen we dik met 25

—
17.

En toen waren we op dreef. In de 3e set
waren we lekker fanatiek maar jammer
genoeg hebben we toch verloren en weer
met 24 -25. Da's pech hebben maar we

kunnen nog door, als Wivoc de volgende
wedstrijd tegen KSV verliest.

Joepie, KSV heeft van wivoc gewonnen
en wij zjn door!

Ennu de laatste wedstrijd, het komter
op aan. We moeten tegen de nummer 1
uit de andere poule. De tegenstander is
Wivoc, maar wel een ander team.
De 1e set waren we erg zenuwachtig
en hebbenwe verloren met 25-26. De
tegenstander was hetniet eens met onze
telling, dus moest er een andere teller
komen voor de volgende sets.
De 2eset ging goed, het publiek moe-
digde ons flink aan endat hielp goed. De
ballen kwamen goed over het net, we
toetsten hoog en vaak 3x. Dat leverde ons
veel punten op. We wonnen de 2e set met
gemak. Nu delaatste en beslissende set
De spanning neemt toe. Er worden wat
onnodige fouten gemaakt, maarhet komt
goed. Het publiek juicht enfluit, en ja als
het eindsignaal klinkt staan we voor. We
hebben GEWONNEN!
En nu op naar Almelo.

Groetjes van
Melissa, Jil, Kim, Lisa en lis.
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

tijdens de rust of na de wedstrijdNM 14/ pent u van harte welkom in de
kantine van

onderstam
eerie



Wo. 11 juni 20.00 uur PIOT Uiterlijk inleveren PIOT-kopie.

Stichting Fratsen MOBIELE HALFPIPE-
Vanaprilm oktober Elke woensdag en zaterdag

Vr 23 mei Stichting Zieuwent Live Zieuwent Live

Za.24,25en26 mei Feestcommissie
KERMIS

Vr.6,7 en 8 juni Jong Nederland ('t Gilde) KLEIN-KAMP.

Zo. 15 juni Stichting Fratsen
VERTELFESTIVAL

Za. 19-23 juli Jong Nederland (t Gilde) GROOT-KAMP.

Za. 30 aug Stichting Fratsen
OPENLUCHTBIOSCOOP

Vr. 17-18 okt Stichting Fratsen
HOUTDORP

| Za. 15 nov Stichting Fratsen OPEN PODIUM

Do. 1 jan. Stichting Fratsen
NIEUWJAARSGALA



kermis komt er weer aan!! Het wordt tijd dat we eens kennis
n M n van de organisatoren van de kermis, namelijk

nningmeester van de Feestcommissie: Huub Wopereis (Oldh X

Hij heeft afgelopen jaar Abraham gezien enis getrouwd m: mma
Geurtsen. Samen hebben ze twee kinderen: Lynn (14) en Stijn (12).iel a functie bij VION(voorheenEE :

ì EENESSN
gaat samen met broer Leie AAE

Wat is je meest favoriete sport:
Ik heb niet direct een favoriete sport. Ik vind veel
sporten mooi. Vooral teamsporten, voetbal pas
sinds mijn zoon dat doet. Zelf doe ik aan hardlopen
enfitnessen bij het Sourey. In mijn jeugd heb ik

nog even gevoetbald bij RKZVC.Ik vind het gewel-
dig om iemand te volgen die je kent, zoals Robert
Geesink (Wielrennen). Puur opeigen kracht er
komen, heeft geen kapsones.

Watis je minst favoriete sport; Kunstschaatsen, na 2 rondjes heb ik het wel ge-
zien, kan me niet bekoren. Curling trouwens ook
niet. Dan heb ik echt zoiets van wat zijn we aan het
doen. Hetis gewoon lachwekkend.

Watis je mooiste sportherinnering:
Johan Cnuf‚ die 4-5 man passeert en dan scoort. Dat
was in zijn topjaren. Dat gebeurd bijna niet meer.

Wie is je favoriete sportman/vrouw:
Heb niet specifiek iemand. Dan moet je meer gefo-
cust zijn op een sport.

c__.….…—…—_



MNS
Speciaalzaak in:

” tuinartikelen
* diervoeders en

benodigdheden
* ijzerwaren en

gereedschappen
+ werkkleding en

schoeisel
* agrarische artikelen

eem OOK EENS EEN KIJKJE OP:

WWW WELKOOP.NL

LUNNJLEENE
Rabobank

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 351259

ie Jos en Tineke Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
www.bevabro.nl
info@bevabro.nl

Tevens winkelverkoop



Wessels Afwerkingsbedijf bvis oen landelijk opererend
tegelzettersbedrijf 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, renovatiewoningen, uiteitsbouwxl

wW an paricuiere bouw
Wessels
Afwerkingsbedrijf|
is dan ook
al meer dan
30 jaar een
betrouwbare
partner

Wessels Afwerkingsbedrijf bv Lichtenvoorde
James Wastrai6-7131 ME Lichtenvoorde TeLCS44 371C42 Fox044 TST intsewesesfnkingBono Ag Lihtemoorde



Wateetje het liefst: Ik ben gek op vlees, rundvlees. Maar ookop Ita-
liaans, de pasta's, maar ook de vleesgerechten.
Heerlijk rustig eten met een wijntje erbij.

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis:
Alle soaps en dat soort dingen, kan ik drie keer
niets mee. Ook alle concepten met sterren.… wordt
ook veel te uitgebreid. Ik kijk liever naar journaal,
doumentaire of een goede film.

Beste boek/schrijver: De aardkinderen van Jean M. Auel. Dat is een
prehistorische roman, gebaseerd op feiten. De
hele historie van het trekken van volkeren over de
wereld interesseert me heel erg. Zoals bijv. de ind
anen, de manier van hun leven.

Mooiste film: “Once upon a time in the West” en “Dancing with
Wolves”zijn goede fims, heb ik ookal vakerge-zien. Ik zie me wel rondhobbelen in die tjd.

Politieke kleur: Behoorlijk rechts. Ben benieuwd wat Rita op poten
gaat zetten. Er is veel onduidelijkheid en geklierin
de politiek. Er moet een koers komen, een duide-
lijke beleidsvoering.

Beste Nederlandstalige lied: Met muziek heb ik een hele brede smaak. Het lied-
Ie moet me wat doen, maar ook de tekst moet me
wat zeggen, Zoals “Blijf bij mij’ van André Hazesismooi. Ook De Dijk is een goede band. Trouwens
Guus Meeuwis kan ook een goede sfeer maken.

Meest afschuwelijk cadeau dat je ooît kreeg:
Ik zou het niet weten

Grootste miskoop: We in ingestapt in een piramidespel. Je wordt dan
misleid door bekenden die je voor honderd procent
vertrouwd, een misselijk makende ervaring. We



Omscholen tot:

Tent opzetten in:

‘hebben het verlies genomen en er voor gekozen
niemand door ons toedoen hierbij te betrekken.

Ik vind het fascinerend als mensen meerdere talen
kunnen spreken. Zelf red ik me wel met Engels en
Duits en na de vakantie ook weerwat met Italiaans.
Maar ik zou best wel meer talen willen spreken
door bijv een tijdje in dat land te verblijven en dan
weerverder.

In Zuid-Italië (Abruzzo). Daar hebje bijna geen
Nederlanders en Duitsers. Als ik daar ben, wil ik

met de plaatselijke bevolking te maken hebben.
Dat doen weal zeker15 jaarals het geen 20 jaar
is. Meestal dezelfde camping.

Benje wel eens aangehouden door de politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Ja, gordeltje vergeten, dat soort dingen. Kom ik net
bij een klant van heterf af, kon ik meteenaande
kant. Proberen te praten, maar ja. gewoon beta-
en en weer door. Af en toe een keer te hard rijden,
maar verder geen ernstige dingen

het achter de elleboog hebben, die ergens om
heen draaien, niet de waarheid vertellen. Anonieme
reacties.

Volgens Gemma voor een frikadel speciaal (Huub:
“sluit echt aan op het Italiaanse eten …”) Ik word
vanzelf wakker als het ‘s nachts gaat onweren en
kan weleen half uur staan kijken naardit natuurge-
weld.

Een mooi stukje “natuur”. Verder droom ik niet zo
veel.

Wanneer was je voor het laatst bang:



Ë

Drukker: ij Westerlaan ;

v.d. Meer de Walcherenstraat I

Tel. 0544-371207
maakt

't
je

gemakkelijk

drukkerij westerlaan.nl
info@drukkerij westerlaan.nl

ENSAID
MODEVAKSCHOOL

GTBROEDERS

Spieker
+ Pattoontekenen op eigen maat:
v Krip_ en naailezzen;
+ Opleiding van modïnette t/m lerares.

Ruurloseweg 17

7136 MD Zieuwent
T (0544) 48 29 84
F (0544) 48 28 24

M(06) 29 31 62 31



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

. Wivezorgen al uw loon: en grondwerkzoarheden, bestrating en Soopwerk
= Gespecialiseerd op het gebied van Hauwverzorgingsbosen,

gereedschappen en veescheemmachines
« Sjpen van messen terwijl u wacht.

Officieel dealer MF on Zetor tractoren,

Teton Hare0544-3724 15

Zeer0543 351520
teer inschepenEma 1togwopa nl

De eerste lichtweerspiegelende verzorging voorgekleurd haar
Voor het haar geldt hetzelfde als voor de huid: licht is dé bron vaneen
stralende schoonheid Hoe regelmatiger en gladder het haar ofde
‘huidopperviak is, deste beter het icht wordt weerspiegeld en cen stralende
schoonheid naar voren komt. Rôflection van Kérastase gebruikt it icht voor
een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor cen onmiddellijke en duurzame glansrinww kopeslonhe ar

ngÖn 8
TEL! 044 391982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
3E “lg tuinaanleg tuinonderhoud tuinideoën1 tuinonderhoud tuinidecën tuinaanleg28 tuinidecin tuincanleg tuinonderhoudie!7et8 Ruurloseweg7 Zieuwent

Telefoon: 0544 351954



Begin 2000 hebik een aanrijding gehad, had
ik een zware whiplash. In de loop van dat
jaar wasik echt bang dat het niet over zou
gaan, dat het niet goed kwam. Dit ging mij in

de weg staan, de angst overheerste.

Wat denkje als je in de spiegelkijkt:
Ik zie steeds meer mijn ouders (met trots),
zowel mijn vader als moeder. Uiterlijk meer
mijn vader, maar karaktertrekken van bei-
den.

Welke zin of welk woord gebruik je te vee!
Ik zou het niet weten, kan me echt niets be-
denken.

Wie zou je nog willen ontmoeten: Mijn moeder, zijis plotseling overleden, heb
ik geen woordenmeer van gehad. Mensen
met aanzien doen mij niet zoveel. Ik ben
eerdernog nieuwsgierig naar mensen uit de
historie (bv Geronimo Apache-verzetsleider)
Wat zij te vertellen hebben enhoe ze omgin-
gen methun volk.

Wat zou je geen tweede keer doen:
Naar Istrië op vakantie gaan. Hebben we
vorig jaar gedaan in plaats van Italië, alleen
maar Nederlanders en Duitsers op de cam-
ping en overal waar je kwam, Er blijft dan
geen eigen cultuurzichtbaar, te toeristisch.
Doe toch maar lalië.

Beschrijf jezelfin $ woorden: Gedreven, vernieuwend, eerlijk, eigenwijs,
recht doorzee.

Deze gedachte zegt veel meer over mij
Geluk! Om gelukkig te leven Moetje in oor-
log leven metje passies enin vrede met de
passies van anderen. Socrates

Nienke Krabbenborg—_



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

VOLLEYBAL: TOHP
Datum:wedstrijd : uitslag
12-04-2008:TOHP -BOVO: 3-0
MOOISTE PUNT:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vó WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd:uitslag
19-04-2008:TOHP-1-KSH-1:3 2
MOOISTE PUNT:
MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

Datum:wedstrijd:uit stag
19-04-2008:TOHP-2- SV Halle.3:2 2?
MOOISTE PUNT:

MOOISTE MOMENT:

VROUW vá WEDSTRIJD:

TOHP-1 (Niveau 5)

Het gaat om en om. Dan staan we voor en
dan weer achter. We winnen de 3 sets net.
Toen het eindsignaal klonk. YES, we zijn
kampioen en mogen kwalificatiewedstrijden
spelen (18 april) om hetregiokampioenschap
dat op 17 met isin Almelo.
Jil klein Goldewij. Jil had hoge toetsballen
zo-dat wij mooi 3x konden spelen

TOHP-1 (Niveau 2)

Femke staat bij een stand van 1-1 alleen in
het veld. De bal komt eraan. Femke kan de
bal zo vangen maar dan…komt de papa van
Femkeeen foto maken en valt de bal op de
grond.
Laura Huinink. Serveren en direct een punt.
Geweldig.

TOHP-2 (Niveau 3)

Floor Hermans maakt cen mooie snoekduik
naar de bal, ze toetst de bal van vlak boven
de grond op de handen van Kim te Molder en
ves er wordt een punt gescoord
Marleen Lankveld maakt veel punten methaar
ijzersterke opslag die bijna nooît mis gaat en
Silke Wopereis staat vaak alleen in hetveld
en maakt dan toch een punt
Sanne Heutinck. Ze gaat voor iedere bal, en
soms gaat a mis, maar soms gaan ook juist
de hele mosiljke ballen weer goed



VOETBAL :
Datum:wedstrijd : uitslag

DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

Datum:wedstrijd:uitslag
DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

Groetjes Hermien.

Datum:wedstrijd:uitslag

DOEL PUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN vd. WEDSTRIJD:

Datum:wedstrijd:uitslag

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:
MAN v.d, WEDSTRIJD:

RKZVC
drage ontvangen (red.

29-03-2008:RKZVC F1 -DZSVF1: 1-4
Bjöm Doppen.
Bjöm: prachtig uitgespeeld.
Yoram die de bal wel tot over de helft van het
veld uitschoot !

Mart Gebbinck, ondanks de 4 tegengoals
geweldig verdedigt

19-04-2008 : RKZVCF5 KSV F3: 1-2
Lot Domhof.
Lot Domhof.

Hetging mooi tegen elkaar op. Lot ging goed
door en scoorde de1-1
Allemaal goed hun best gedaan. Ga zo
coor.

23-04-2008 : RKZVC F5 Longa F15
2-1
Jord Krabbenborg en Flip Mulder.
Jord's goa!
Flip Mulder, nog maar1x getraind en meteen
scoren
Flip, Jord en Sven.

26-04-2008:Ultse Boys F5 RKZVCF5:2
4

Jore Krabbenborg (3x) en Jelle Krabbenborg
ax
Jord vanaf de zijkant in één keer op doet
Oe 1e goal van Jel.
Jord Krabbenborg: alijd het vizier richting
doel



ZIEUWENT LIW SdEEEEEEE
Zo'n 60 zieuwentse muzikanten hebben
de hele winter gerepeteerd. Sommigen
aarzelden
of ze zouden meedoen maar na het
bijwonen van de eerste repetitie dacht
men nog maar
aan één ding: 23 mei 2008 Zieuwent
Live!

Vorig jaar waren veel bezoekers aange-
naam verrast toen ze de vrijdagavond
voorafgaand aan de kermis
de feesttent bezoch
ten. Onverwachte
en ongekende
talenten betra-
den het podium. Het
enthousiasme van
een klein groepje

initiatiefnemers groeide uit tot één ge-
weldig feest

Jos Kolkman, Tom Holkenborg, en Stef
Hoitink hadden het goed bekeken. In

Zieuwent is veel muzikaal talent. Je moet
demensenalleen nog bij elkaar brengen.
Blueszangers, eenzame zolderkamergi-
taristen/drummers, puberende stringvir-

tuozen, koorknapen, (ex)bandleden,
koorzangeressen, diva's, har-

monieblazers, vertolkers

lied, doorgewinterde
muziekgoeroes en

showersingers,
verzamelden
zich en het re-

6WE,INee
==



Zagn=nc
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

ctvervoer - Limousinevervoer
Rolstoeivervoer - Personenvervoer

Droppingbus

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegi 7136 MC Zieuwent

vowzitanl  info@zitax.nl

Ï Interieurontwerp
Interieuradvies

Ss Styling en decoratie
het StylHUIS

Cynthia van Wijngaarden

De steege 16| 7136 MP Zieuwent
T.06

22
621 846| 0544 352 280

info@hetstylinghuis.nl | www:hetstylinghuis.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

iS
AUTOBEDRIJF
RTIN HEGEMAN VOF.

Voor:
Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK Keuringen

- Schadetaxatie en reparatie

®@
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

ES ESA



sultaat mager zijn. Een avondvullend
non stop programma metniet alleen
hits uit 2008!
Dat het Ieeftijdsverschil tussen de jong-
ste en oudste deelnemer meer dan 50
jaar is, valt niet te merken. Iedereen heeft
zich goed voorbereid en is geconcen-
treerd. Ditis ook nodig want er wordt zeer
verschillende muziek gespeeld en elk
stuk heeft weer een andere bezetting. De
muzikanten zijn zeer flexibel, als een van
de spelers/zangers eens een keer niet
aanwezig is, op de repetitie, wordt zijn
partij door een ander overgenomen.

Hetis voor het publiek nog een verras-
sing wat er gespeeld wordt aangezien
de nummers vooraf via de speciale site

wuw.zieuwentive.nl door iedereen op-
gegeven konden worden.

Dit staat garant voor een grote variatie.
Achter dit spektakel zit een mega orga
nisatie, en het geheel was

niet

tot stand
gekomen zonder de geweldige mede-
werking van de Feestcommissie en de
gezamenlijke horeca Zieuwent.

Zieuwent Live! staat garant voor een
‘spetterende openifig van de kermis
2008. Kaarten

€ 8, zijn verkrijgbaarbij Spar Zieuwent
en Hetberg het Witte Paard te Zieu-
went.
Tent open om 20.00 uur.

Totziens op 23 mei, beter kun je de
kermis 2008 niet starten!



Ook al heeft de verbasterde kerkmis
haarrelatie met het religieuze feest dat
er aan ten grondslag ligt totaal verloren,
dekermis blijft ieder jaar een verdomd

mooi feest. Kermis Zieuwent wordt sinds
vorig jaar bij geluk met een dag verlengd
en hetheeft zich ontwikkeld tot een
‘commercieel evenement metgrote en
spannende attracties, vermakelijkheden,
(on)smakelijkheden enelk jaar nieuwe

actviteiten.
Hetaantal tent-bezoekers zal dit jaar
wederom erg hoog zijn, gezien de wer-
velende line-up die de Feestcommissie
dit jaar weer uit haar hoed heeft weten
te toveren. Met namen als “Mellow”,
“Fragment”, “Kiek Now Us" en “Valse
Loch” kan de kermis eigenlijk al niet
meer stuk. En als klap op de vuurpijl ook
nog eens een nep-Marco Borsato; de
mensen zullen met de benen uit de tent
hangen. Nieuw dit jaaris het “bierkrat-
ten stapelen” op de zaterdag, wellicht
een grotere attractie dan een doorsnee
zondagmiddag op de Greune Weide.

Want mede-parochianen, het wasdit
seizoen armoe troef voor de doorgewin-
terde voetballiefhebber. Aan inzet geen
gebrek en het engeltje op de lat was wat
te vaak aanwezig bij de tegenstander,
Misschien speelden we de tweede helft
toch te vaak niët naarde Kerk, zoals een
oud-Zieuwents gezegde ons voorschrijft.

Hoe danook er moeteen reden
‘de malheur van het Eerste in seizoen
2007-2008.

Als analytici van het eerste uur hebben
we achteraf makkelijk praten, maar
hier komt toch even de vinger op de
zere plek. Een gebrek aan organisatie
speelde RKZVC 1 dit seizoen behoor-
jk parten. Hoe wij tot deze conclusie

zijn gekomen zou een te lang verhaal
vormen voor de beperkte ruimte die ons
wordt gegeven in deze rubriek. U moet
ons maar geloven. Een organisatie die
wél staatals een huis is die van de
Feestcommissie. Werp maar eens een

blik op de activiteitenkalender doorhet
jaar heen. Daar treft u alle zorgvuldig
geplande bijzonderhedenzelfs tot het
jaar 2012.

Wij beseffen dat het volgende voorstel
controversieel is en zaagt aan de poten
van 63 jaar traditie, toch lijkt ons een
naamsverandering onvermijdelijk. Met
enige gepaste trots presenteren wij u dan [

ook de sleutel tot een snelle terugkeer|
naar 4C: Citroen, Citroen en Football |

Club Zieuwent wordt kampioen! |

Fijne kermis!

Pieter & René



Hypotheeks!
doe je bij...

Uw regionale makelaar
Verkoop, zankoop, taxaties, advies, huur en verhuur

RGO
Wilhel

NVM 7101 CM



Vakwerk tot
in de puntjes.

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

aannemersbedrijf

HOENDERBOOM
Zieuwent

var en mensen goed beg


