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Oranje
Hetis zaterdagmiddag 14 juli. Ik zit bij te komen van de wervelende show die
het Nederlands elftal gisteren wederom heeft weggegeven. Het Franse nationale
eïftal(dat 2 jaar geleden toch nog in de WK finale stond) werd weggevaagd alsof
het niets was. Met vlagen bríjant voetbal en het nodige geluk, dat moet ook wor-
den gezegd, werden de Fransen afgeserveerd. Inpakken, strik erom et au revoir
les bleus!
Hetzelfde verhaal geldt eigenlijk ook voor de eerste wedstrijd van het Nederlands
elftal op dit toernooi. Tegenstander en wereldkampioen Italie werd overrompeld
door een onherkenbaar oranje dat zeer terecht aan het eind van derit met 3



punten en een 3-0 overwinning in de
catacomben van het stadion te Bern
stond. Bondscoach van Basten heb
ik in zijn actieve carriere nog nooit zo
hoog zien springen als bij de 2 laatste
doelpunten van “zijn” jongens. Eigenlijk
was het meer een jaren 50 juichje; recht
naar boven springen met de armen om-
hoog, prachtig! Ik denk dat Abe Lenstra
nog een traantje wegpinkt als hij deze
manier van juichen ziet.
Hoe anders was het 2 jaar geleden.
Ongeveer hetzelfde elftal, zelfde tech-
nische staf en roemloos naar huis van
het WKin Duitsland. Daarna begon-
nen de kwalificatiewedstrijden voor dit
toernooi. En zoals altijd gaater vanuit
Zieuwent een bus vol oranjefans naar
deze wedstrijden toe. Ik ben zelf ook
een paar keer mee geweest. Enorm
gezellig, daar niet van, maar wat zaten
erdraken van wedstrijden tussen. Vaak
werd er op woensdag gespeeld en dat
betekent dus ook dat er gesnipperd
moet worden om de helden van oranje
aan het werkte zien. Ik was vaak erg blij

dat ik thuis zat, want dan kon je tenmin-

ste nog wegzappen. Vaak niet om aan
te zien, maar de puntjes werden wel
bij elkaar gesprokkeld. Ik heb dan ook
erg veel bewondering voor de jongens
die de hele kwalifcatieperiode wel zijn
gegaan. Op speeldagen van het Neder-
lands elftal stond de bus uit Rietmolen
weer voorbij de Herberg. De bus bijna
altijd vol om weer afte reizen naar Rot-
terdam, Amsterdam of Eindhoven. Deze
supporters hebben dan ook de hele
gifbeker kwalificatie leeggedronken en
zijn altijd vierkant achter "hun" jongens
blijven staan.
Voor hen vind ik het ook prachtig dat
Oranje zo aanhet toernooi is begonnen.
Veel van deze jongens hebbenkaarten
weten te bemachtigen voor de wedstrij
den van de kwartfinale, halve finale en
finale, mocht Nederland zo ver komen.
Ik hoop ook van ganse harte dat ik

deze heren voor 30 juni niet terug zie in
Zieuwent. Het lijkt erop dat de gifbeker
nu echt leeg is en als het Nederlands
elftal zo doorgaat, kon er wel eens een
andere beker mee naar huis komen.

Marc Karnebeek
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Verkoop en onderhoud van uw pc
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b.g.g. 06 - 53933054
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Enige weken terug was er voor belangstellenden een info avond met als onderwerp
een nieuwe website voor Zieuwent. Reden voor de Piot redactie om eens bij de
initiatiefnemers, of liever procesbegeleiders zoals ze zichzelf noemen, Erik Lene-
man en Rene Spekschoor op bezoek te gaan, teneinde er achter te komen wat er
precies te gebeuren staat.

Stel jezelf eerst even voor.

Ik ben Erik Leneman, 47 jaren jong, woon samen met Carina Hulshof. We hebben
twee kinderen, Maartje en Ties. Ik ben van beroep belastingadviseur, sport graag,
‚en dan met name fietsen of schaatsen. Tevenszít ik in het bestuur van Zieuwents
Belang, en daar kwam ikin aanraking met het fenomeen www-zieuwent info.

En ik ben Rene Spekschoor, 42, getrouwd met Marianne. Wij hebben ook twee kin-

deren, Maartenen Daan. Ik ben ICT projectleider

bij
Vion. Ik fitness en tennis graag

Als voorzitter van de feestcommissie beheer ik www.fczieuwent.nl. Deze website
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is gedateerd, en moeilijk
zeker als je dat met meer personen wilt

doen. De feestcommissie wil dan ook

een nieuwesite, en zodoende raakte
ik betrokken bij de nieuwe website van

Zieuwents Belang. Als wij daar bij op

kunnen, sla je twee vliegen in een klap.

Waarom komt er een nieuwe website?
wuw.zieuwent.info bestaat toch al?

Klopt. De bestaande website is gemaakt
doorHuub Wopereis, en hij houdt deze
ook bij. Hi is hiervoor indertijd benaderd
door Zieuwents Belang. Natuurlijk zijn

we bijzonder blij dat Huub dit heeft willen
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doen, echterstaat ons een dynamischer
site voor ogen. Meer actueel nieuws,

pagina's voor alle verenigingen, een
activiteitenkalender. Desite moet een
verzamelpunt worden voor bedrijven,
verenigingen en instellingen. Dit bijhou-

den is voor één persoon niet te doen
Daar heb je een complete redactie voor

nodig, en ook hulp van buitenstaanders
als verenigingen en zo.

Wat willen jullie met de nieuwe site
bereiken?

De nieuwe site moet van en voor Zieu-

‚ en over Zieuwent gaan. We
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willen iedereen die kan lezen, en in het bezit is van een computer, een aantrekkelijke
site aanbieden, waarop je snel alle wetenswaardigheden over Zieuwent te weten
kunt komen, op alle gebieden. Dus zowel groot nieuws, alsook klein nieuws, over
sport, spel, werk, bestuur en vrije tijd. Iedereen die wat te melden heeft, kan een
emailtje naar de redactie sturen, en zo zijn nieuwtje op de site geplaatst krijgen.
Verder kijkt de redactie zelf op het world wide web rond om te kijken of er wat over
Zieuwent wordt gepubliceerd, dat het lezen waard is. Als dat zo is, plaatsen we dit
bericht, of een link er naartoe. Daarnaast zullen we ook statische informatie, zoals
seoretariatenlijsten en collectelijsten plaatsen, als naslagwerk. En natuurlijk heeft
Zieuwents Belang zo een goed kanaal om de Zieuwentse Bevolking over alleriei
zaken te informeren.

Worden jullie een concurrent van ons?

Piot zal, hopelijk, altijd blijven bestaan. Jullie hebben de mogelijkheid wat dieper op
de materie in te gaan. Bovendien geven jullie vaak je opinie, in een redactiewoord,

—_—



of als column. Dat gaan wij niet gemak-
kelijk doen. Wij kunnen echter snelheid
bieden, en zeer actueel zijn. lets dat
met gedrukte bladen altijd moeilijker
zal zijn

Watis de stil van de nieuwe site?

We streven naar een onderhoudende
site, met luchtig nieuws, en proberen
uiteraard zo betrouwbaar mogelijk te
zijn. We gaan proberen te bereiken dat
iedere Zieuwentenaar toch minstens één
keer per dag even bij ons langs komt

voor de laatste nieuwtjes. Het zou het
mooiste zijn als we merken dat onzesite
na verloop van tjd de startpagina is van

menig Zieuwentse computer.

Hoe gaan jullie zorgen voor voldoende
stof voor de site?

Eris een redactieraad in het leven geroe-
pen, waarin opdit moment al een negen-
tal mensen plaats hebben genomen. De

voorzitter van de raad is Joris Berten,
Ineke Engelenis secretaris. Dan hebben
we Content Managers, oftewel mensen
die voor de inhoud dienen te zorgen. Op
dit moment zijn dit Bjorn Domhof, Huub

Wopereis en Marijke Engelen. En Ineke

zal ook zodanig op gaan treden. Voor de
technische kant van het verhaal hebben

we een viertal ICT-ers, Richard ‘Jenten’

Spexgoor, Willem 'Schoppensnieder’
Berendsen, Joris en René. We zijn

nog op zoek naareen penningmeester
(Rene kijkt hierbij veelbetekenend met
een scheel oog naar Erik), en er kunnen

nog nieuwsverzamelaars bij. Het is de
‘bedosling dat al deze mensen van eigen
huis uit toegang hebben tot de site, en
zo deze kunnen vullen. Bovendien is het
de bedoeling dat de Content managers
contactpersonen van diverse verenigin-

gen gaan begeleidenbij het vullen van

verenigingspagina's. Elke vereniging die

dat
site krijgen, en hierop alles kwijt wat men
wil. Er zullen korte cursussen door de

kan een eigen pagina binnen de

redactieraad worden gegeven voorde
mensen van betreffende verenigingen
‚om vertrouwd te raken met de software.

Uiteraard kunnende verenigingen alleen
bij hun eigen pagina.

Er zijn al verenigingen die een eigen
website hebben. Hoe moet dat?

Die sites zullen uiteraard gewoon blijven
bestaan. Wel hopen wij dat we op onze
site een link mogen plaatsen naar ie

sites, en dat men eventuele nieuwtjes
aan ons doorspeelt. Wij maken hier dan

melding van, en mensen die meer willen

weten, linken we dan door. Zo zouden



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

GAD) H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJAL NE.E.G- Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN Telefoon 0544 - 351205

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 304
7136LL Zieuwent

Telef
0544352320
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De nieuwe TERIOS is maar liefst 15 cmbreder en
20 om 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 eenproefrit.

E= VOORHUISAUTOBEDRIJF
Dorpsstraat 103
7136 UJ Zieuwent
Tel. (0544) 351319
Fax (0544) 351 794
wastauto vOOrhus.nl



bijvoorbeeld de eerste zinnen het voet-

balverslag dat RKZVC na elke wedstrijd
maakt, op onze site kunnen staan, met
daaraan een link naar de pagina van RK-

ZVC, waaropje dan het gehele verslag
kunt lezen.

Komt er ook een gastenboek op?

Daar zijn we nog niet over uit. Een gas-
tenboek kan zeer vermakelijke commen-
taren en gesprekken opleveren, echter
ook ontsporen, zoals we vorig jaar bij

de feestcommissie merkten. Als er een
gastenboek komt, zalhet niet mogelijk
zijn anoniem teksten in te voeren. We

zijn nog aan het bekijken hoe we dit
technisch op kunnen lossen, of dat we
het via email aten lopen, zodat berichten

altijd eerst een redaktielid passeren.

Hoe garanderen jullie de betrouwbaar-
heid?

Er zal een hoofdredacteur benoemd
worden, die verantwoordelijk wordt voor
de inhoud. Hij ofzij neemt de beslissing
ofiets geplaatst wordt of niet. Boven-
dien stuurt hij de overige eden van de
redactieraad aan. De redactieraad zal
éen keerin de maand bijeenkomen om
over diverse zaken van gedachten te

wisselen, en eventuele puntjes op deite zetten.

Is die redactieraad onderdeel van Zieu-
wents Belang?

Nee. Er zal een stichting in het leven

geroepen worden, zodatwe volledig

zelfstandig kunnen opereren. Welis
ZieuwentBelang de initiator van het
geheel, zij hebben een en ander finan-
cieel mogelijk gemaakt, maarhetis de
bedoeling dat we op termijn onze eigen
broek op kunnen houden. We zijn er nog
niet geheel! uit hoe dit zal gaan. Wellicht
zullen we een kleine vergoeding vragen
aan verenigingen die een pagina bij ons
‘hebben, maarje kunt ook denken aan
opbrengsten door reclame-uitingen van
bedrijven, hoewel we het liefst een site
zonder reclame willen. We werken dan
ook volledig met vrijwillgers, zodat we
bijna geen kosten hebben.

Wanneer kunnen we desite bekijken?

Voorlopig is er een bêta versie in de
lucht, om de kinderziektes er uit te
krijgen, en daar zijn we op dit moment

volop mee bezig. Bovendien moeten de
cursussen voor de verenigingen nog
worden gegeven. Natuurlijk staan we te

popelen om live te gaan, tenslotte zijnEe



we al sinds oktober 2007 aan de gang. Eigenlijk komt dit
interview nétte vroeg. De volgende Piot, over5 weken, dan

zou het wel eens zover kunnen zijn.

Wilen jullie ten slotte nog wat kwijt?

Nee, alles is, denken we, wel gezegd. Houdt www zieuwent.
info de komendetjd scherpin de gaten. We zouden zomaar
ineensin de lucht kunnen zijn.

Rene en Erik, bedankt voor dit interview, en wij wensen julie,
en alle betrokkenen, veel succes bij dit mooie initiatief.

Johnny Cuppers



Zo divers
in kranten...

ROMEO DELTA
MuLTiMeDia 8v

Postbus 101
7130 AC lichtenvoorde
Wereniedstroot 1

7136 12 Zieuwent
Tel 0544 359235
for 0544 359035
Emel: info@romeodelto.nl

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- Tuinonderhoud

Partikuliere verkoopaf kwekerij

A
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 - 352237

J. WAENINK
SCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

Tevens verkoop aan huis

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

ANTON MOLLEMANHOF 26
7136 MR ZIEUWENT

TEL. 0544-351452

DOMHOF & WESTFLEISCH Bv
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.
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BORCULO
BREDEVOORT

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

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

Zieuwent
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Dat u bij o
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht met All Cards.
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TNT Post Servicepunt
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<= Stlppenkzanen, eefoonkaarten en borcadeaus
 otomatebrochres
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Op zaterdag 17 mei zijn wij; Pleun, Lisa,

Melissa, Iris en Jill naar de regiokempi-
oenschappen geweest in Almelo. Met

de TomTom aan tocheerst verkeerd

gereden maar gelukkig nog ruim op tijd
in de sporthal

Wij zaten in poule Y samen met Vosta 1

uit Enschede, Set up 2 uit Ootmarsum
‚en Markel-up 1 uit Markelo.

De 1e wedstrijd moesten we tegen
Vosta. Wat een grote meisjes, eenstuk
groter dan ons. Maar we speelden heel
goed en hebben dik gewonnen met 10-

25-17-25 en 20-25
De2e wedstrijd moesten we tegen Mar-

kel-up. Het ging tegen elkaarop. 1e set
verloren we met 25-18. We werden flink

aangemoedigd door onze supporters en



wisten de 2e en 3e set te winnen met
15-25 en 17-25. Nu werd het span-
nendde laatste wedstrijd in de poule
tegen set-up 2. De opslag ging goed,
er werd goed gespeeld 3x Yes weer
een bonuspunt, maar de tegenstan-
deris ook goed. Toch winnen we en
zijn we bij de laatste 8.

Nu moeten we om 14.15 uur spelen
tegen Willems/gemini 1. De wedstrijd

gaat goed, we zijn al blij dat we zo
‘hoog gekomen zijn. We rennen,vl
gen en duiken er op los. We winnen
de wedstrijd met 2-1 en gaan door

naar dehalve finale. Wezijn bij de
laatste 41!

Deze wedstrijd slaat de vermoei
heid toe, het loopt niet meer zo goed,
de tegenstander maakt hier gebruik

van en wint met 3-0. Jammer maar
we vinden zelf dat we toch goed ge-
speeld hebben. Nog 1 wedstrijd om
de 3e en 4eplaats tegen Favorita 2

De opslag gaat goed, en we verde-

digen ook goed maar hetis net niet

genoeg. We verliezen met 2-0.

We hebben dus de 4e plaats gehaald
en zijn hier reuze blij mee.
We willen onze trainers Dominique

Cuppers en Lian Gebbink bedanken
voor de fijne training, en Vincent
Krabbenborg voor het fluiten en na-

tuurlijk ook Paula en Jeannet.

Allemaal een fijne vakantie en tot
in sepember. Groetjes van Pleun
Heutinck, Melissa Krabbenborg, Jill

kl. Goldewijk, Lisa Stoverinck enIris
weelink
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tijdens de rust of na de wedstrijdMw 14/ bent u van harte welkom in de
kantine van
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Wo.16 Juli 20.00 uur PIOTUiterlijk inleveren PIOT-kopie.

Stichting Fratsen MOBIELE HALFPIPE:
Van aprilm oktober Elke woensdag en zaterdag

Za.19 juli Jong Nederland (t Gilde)

GROOT-KAMP,

Um Wo. 23 juli Jong Nederland (t Gilde)

GROOT-KAMP.

Za. 30 aug Stichting Fratsen

OPENLUCHTBIOSCOOP

Za.27 sep TOHP Volleybal
GROOTSE ROMMELMARKT

Zo.28 sep TOHP Volleybal
GROOTSE ROMMELMARKT

Vr. 17 okt Stichting Fratsen

HOUTDORP

Za.18 okt Stichting Fratsen

HOUTDORP

Ze.15 nov Stichting Fratsen

OPEN PODIUM

Do.1 jan. Stichting Fratsen

NIEUWJAARSGALA



PROFIELSCHET
LEEEEESNKEESSN

Theo Wolters (Vellas), 53 jaar, is getrouwd met Herma en vader van Cindy enEENSEEEEEENEN
Meest favoriete sport Ineke: Schaatsen om te kijken, en handbal om te

doen.

Theo: Boerengof: ik speel competitie!

Minst favoriete sport Ineke: Vechtsporten
Theo: Vechtsporten.

Mooiste sportherinnering Ineke: Is schieten een sport? Mijn mooiste herinne-
ring daaraan is datik toen koningin ben geworden.
Heb daardoor ook meteen mijn mooiste kermis
allertijden meegemaakt!
Theo: Hebik die eigenlijk wel? Ohja, met kloot-
schieten zijn we een keer kampioen geworden! Al

hee! lang geleden, winnen is natuurlijk altijd leuk.

Favoriete sportman/vrouw Ineke: Mensen die puur op uithoudingsvermogen



Speciaalzaak in:
* tuinartikelen

* diervoeders en
benodigdheden
ijzerwaren en

gereedschappen
* werkkleding en

schoeisel
* agrarische artikelen

EEM OOK EENS EEN KIJKJE OP:

WVW. WELKGOP.NL

ZIEUWENTPast Zanderinkstraat 30, el. 0544

bÉé
ai

info@bevabro.nl
Tevens winkelverkoop

De leukste winkel in debuurt!

a JosenTineke Beening

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

F:0544 - 35 22 99

Rabobank

Zieuwent
Dorpsstraat 31

Tel. 0544-351259



Wessels Afwerkingsbedrjf bvis oen landelijk opererend
tegelrettersbedrjf met ruim 30 jaar ervaring in nieuwbouw
en renovatie Gespecialiseerd in het compleet afwerken

van badkamers toiletten on keukens.

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

nieuwbouwwoningen, renovatieworingen, uiiteitsbouwU eeAfwerkingsbedrijf
is dan ook
al meer dan
30 jaareen
betrouwbare
partner

Wessels Afwerkingsbedrijf bv Lichtenvoordemes Viaetsuast6 7133 Mi

Bibs 86 TIE AR UK:



ver komen, dat vind ik knap.
Theo: Theo Loeks (Bekken); ik heb bewonde-
ring voordie man, hij is nog heel actief en hij zorgt
ervoordat ik elke morgen om € uur mijn krant in de
bus heb.

Lekkerste eten Ineke: Italiaans, maar volgensJeroen vind ik alles
lekker!

Theo: Heb ik vanavond nog gehad; gebakken aard-
appelen met schnitzel.

Welk TV programma moet onmiddellijk van de buis
Ineke: Ik kijk niet veel, maarAs the Worid turns
mag meteen van de buis, daar gebeurt zo weinig;
als je 3 weken niet hebt gekeken heb je nog niks
gerst.
Theo kijkt even naar de tv waar zijn vrouw GTST
aan het kijken is... Nee, Goede tijden slechte tijden
kijk ik tijdens de koffie altijd wel even mee. Maar die
‘schiet en moordseries’ boeien me voor geen me-
ter.

Beste boek/schrijver Ineke: Ik lees heel veel. IM van Conny Palmen, de
serie van Harmy Potter vind ik heel mooi, maar ook
boeken van Renate Dorrestijn.
Theo: De Gelderlander en het vakblad De Machi
nist.

Mooiste film Ineke: Nothing Hil en Four weddings and a funeral
Theo: de fm van de schutterij uit 1954, helaas zijn
deze fims gestolen.

Politieke kleur: Ineke: iets links van het midden.



Theo: "ik ben zo groen als gras!”

Beste Nederlandstalige lied: Ineke: ‘De vleugels van mijn vlucht’ van Paul de
Leeuw.

Theo: Dat zijn er hee! veel! Frans Bauer luister ik
graag naar.

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg’
Ineke: Voor Sinterklaas had ik een leuke tas ge-
vraagd. Mijn zwager Merijn kocht verschillende

tasjes waar mijn oma nog niet eens mee wil open.
Heb ze de volgende dag dan ook teruggebracht
naar de SOL-winkel
Theo: Altijd als mij gevraagd wordt wat ik wil heb-
ben voor mijn verjaardag is mijn antwoord: "als dr
moar een stekker an zit’. Van mijn dochters kreeg
ik toen een verpakte haspel, die al jaren in mijn
werkplaats stond, metde stekker naar buiten ge-
stoken.

Grootste miskoop: Ineke (na lang nadenken.) Dat moet haast weleen
kledingstuk zijn, wat ik in de winkel helemaal ge-
weldig vond, maar thuis?!
Theo: Drie horloges voor 10 euro op de markt!

Leek me wel handig voor het werk. Thuis gekomen
bleek geen van de drie horloges te werken

omscholentot: Ineke: Als ik niet was ingeloot voorde opleiding
tot verloskundige had ik niet geweten wat ik moest
doen.

Theo: Directeur van een loon-grondzetbedrijf.

—mB—



v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel, 0544 371207

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

maakt

't
je

gemakkelijk

ENSAID
MODEVAKSCHOOL

V Patroonte en op eigen maat:
* Krip- en naailescen:
* Opleiding van modinetle 1/m lerares.

GEBROEDERS

Spieker

Ruurloseweg 12

7136 MD Zieuwent
T (0544) 48 29 84
E (0544) 4828 24

(06) 2931 6231



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

+ Wijverzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden, bestfing endoopwe
2 Gespecialiseerd op het gebied van HeUwverzorgingstoxen,

gereedschappen en ve machines
« Sijpen van messen terwijl u wacht:

Officieel dealer ME en Zetor actoren.
Telefoon Horerld 05443728 15

Zieowent 0544181876
Vi zenst werpenVaer nogl

De eerste lichtweerspiegelende verzorging voor gekleurd haar
Voorhet haar geidt het zelfde als voorde huid: licht is dé bron van een
stralende schoonheid. Hoe regelmatiger en gladder het haar of de
huidopperviak is, des te beter het licht wordt weerspiegeld en een stralende
schoonheid naar voren komt. Réfection van Kérastase gebruikt di licht voor
een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor cen onmiddelijke en duurzame glans
Voer fo wor kapsalon zlom vox cen vibijend atiesss He fn 8

TEL: 0544 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
4% tuinaanleg tuinonderhoud tuinidecën

+4q tuinonderhoud tuinideeën tuinamleg

A Za janken tincanleg tinondernoud
>

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Tent opzetten in:

Ben je wel eens aangehouden doorde politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Ineke: Ergens waar het mooi weer is, en een
mooie omgeving.
Theo: “Hier veur in de weide, alles bij de
hand’. De vrouw van Theo vertelt dat er al

een jaar lang een hotelbon van 1000 euro
ligt te wachten.

Ineke: Ja, drankcontrole en papieren, niks
bijzonders.
Theo: Ja, volgensde politie reed ik te

hard met mijn sjofel op de parallelweg naar
Winterswijk.

Ineke: Niet eerlijk zijn, op wat voor manier
danook! Daar ben ik echt allergisch voor!
Theo: Dat geldt voor mij hetzelfde.
Ineke: Een bevalling!
Theo: Ik ook, maar dan voor de schapen.

Ineke: Keizerin van Zieuwent worden!
Theo: En dan word ik de Keizer!

Wanneerwas je voor hetlaatst bang:

Wat denkje als je

Ineke: Wanneer ik visites rij, schrik ik wel

eens van grote honden opheterf. Dan blijf ik

wel even in de auto zitten hoor.

Theo: Echt bang benik nooit, wel ben ik

laatst enorm geschrokken toen die vogel
naarbeneden kwam!

de spiegelkijkt:
Ineke: Ik ga terug naar bed!
Theo: 'T had gekker gekund.



Welke zin of welk woord gebruik je teveel:

Ineke: “Tjemig'
Theo: Dat zou ik echtniet weten.

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Ineke: Koningin Beatrix; om ervaringen uit te wis-
selen.
Theo: Onze toekomstige koningin Maxima.

Wat zou je geen tweede keer doen:

Beschrijf jezelf in woorden:

Ineke: In een groepje Limburgers zeggen datje
Limburg eigenlijk niet zo leuk vindt. Daar maak je
echt geen vrienden mee, eenapart slag volk.

Theo: Ik zou alles wat ik gedaan heb in mijn leven
zo weer doen.

Ineke: Behulpzaam, eigenwijs, uitsteller, gezellig,
sociaal
Theo: Eerlijk, betrouwbaar, doorzetter, standvastig,
gezellig

Theo en Ineke, bedankt voor julie bijdrage en ik wens jullie namens de redactie van
de Piot een heel fin koningsjaar toe!

Wendy Krabbenborg



Hotis woor zovorl Opnieuw wordt er in Zieuwent oon

GROOTSE
ROMMELMARKT

georganisoord door, on ton bato van de vereniging

T.O.HP. (volleybal)

De rommelmarkt zal gohoudon wordon op

Zaterdag 27 en Zondag 28 september
bij

Herberg ’t Witte Paard
“

Zieuwent
under Uw zolders, doorzoek Uw huizen naar spullen dio U kwijt
‘alles gobruikon! Bookon, Platon, CDs, spoelgoed,

moubilair uingoro, (bijna) allosispotten, pannen,
welkom:

Dus gooiniets weg, maar bel:
Ingrid Hulshof Tel 352240
Jeanot Stoverinek Tel 351485
Lidwien Papen Tol: 35 1970

Wo komen de spullen dan zatordags ophalon.

Let op: Grote wandmeubels, computers,
witgoad, sanitair en driezits banken
worden vanwege gobloken
onvorkoopbaarhoid NIET moor
meegenomen!



FeyenoordF1-Jub
Op hemelvaartsdag 1 mei washetdan
zover, RKZVC-F1 had haar Hemelvaart.
Al rijdend vertrok de stoet auto's om
08:00 uur richting Rotterdam. We waren
uitgenodigd ter ere van het 100-jarig
bestaan van de club Feyenoord, om
een toernooi te spelen. Op park "Var
kenoord” dat pal naast de Kuip ligt moest
het gebeuren. Er waren 4 poules. Onze
jongens kwamen uit in poule C, met als
tegenstanders Feyenoord F3, VV Vorden
en GFC'33 Grubbenvorst.

Om 10:50 uur stonden ze in hun witte
tenue wat onwennig op het hoofdveld.
Geïntimideerd doorde grote tribune,
schallende muziek en "ander volk. Dat
zenuwen ook een rol speelden werd
duidelijk toen moeders langs de kant de
uren hieraanvooraf met elkaar bespra-
ken. Een voetbaltas wasin Zieuwent
laten staan en daar in Rotterdam pas
achter gekomen (lang leve achterna
reizende familie) en ook hetvele toilet-
gebruik de avond voor het slapen gaan.
Het hoort er allemaal bij.

Rotterdam|Eindelijk 11:00 uur. Feyenoord -RKZVC.

In een mum van tijd stonden we met 3-0
achter. Dit was voetbal. Samenspelen,
passen, kijken, uitkappen en loepzuiver
scoren. Hier moesten de onzen echt aan
wennen en nadat ze alle moed hadden
verzameld ging het beter. Wat heet, de

2e helft gaven ze alles. Wat hebben ze
het de Feyenoord-spelertjes moeilijk
gemaakt. Grote klasse en een pluim voor
onze invalkeeper: Luuk Kl. Goldewijk en
de spelers: Chiel Kamebeek, Mam KI.
Holkenborg, Lorenzo Krabbenborg, Mart
Gebbinck, Roel Domhof, Jurek Domhof,
Björn Doppen en Sven Huinink. Uit:

delijk werd er wel verloren en dat was
even incasseren. Maar ook daar wordt
van geleerd. Ook tegen Grubbenvorst
werd goed gespeeld, maar net verloren
en tegen Vorden werd gelijk gespeeld

Zo werd op doelsaldo een 3e plaats
en poule C veilig gesteld en werd later
gespeeld om de 5e en 6e plaats tegen
Brummen. We werden 6e. Tussendoor
smaakten de broodjes uit de gekregen



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

AGI,
A

Groepsvervoer (26 personen)
Contractvervoer - Limousinevervoer
Rolstoelvervoer - Personenvervoer

Droppingbus

FAM. G. MEULENVELD
Ruurloseweg1 7136 MC Zieuwent

www.zitax.nl info@zitax.nl

Ss Interieurontwerp
Interieuradvies

2 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.hetstylinghuis.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

NEEN JUN nt v:

SPORTS'PALACE'
SPORTS & BEAUTYisInclusief
fitness en cardio

groepslessen
squashen

sauna en zonnebank
kinderopvang

toegang totalle vestigingen

SportsPalace Sourcy, ndijk 3a, Zieuwent Tel. (0544) 352222

EISENGAN



lunchpakketten prima. Toen om 16:00 uur de finalewedstrijd
gespeeld was volgde de prijsuitreiking. Elk team kreeg een reu-
zenbeker, vaantje en elke voetballer een sticker en medaille.

Op de terugweg nog even de magen vullen bij de MC Donalds
en langzaam drong bij iedereen door dat het een fantastische

en leerzame dag was met heel veel plezier. De kinderen werden
‘hoe langer hoe trotser op zichzelf en die mooie beker. Gefelici-
teerd F1. Dikke Klasse.

Begeleiding RKZVC F1.

1



Hoofdbrekens heeft het ze gekost.
Hoofdbrekens voordat het Aaltense
gemeentebestuur de knoop door kon
hakken. “Zullen we ze midden in het dorp

ineens stukken minder imposantin de
schaduw van haar vele malen grotere,
hypermodeme broertjes.

zetten of toch maar in die ene uithoek?"
Alle mitsen en maren zijn meegenomen
‚en na veel gepieker en gedub hebben
‘de raadsleden in hun oneindige wijs-
heid toch maar gekozen voor de verste
uithoek van de gemeente, pal naast
Lichtenvoorde. De acht windmolens zijn
inmiddels geplaatst en ontsieren in de
verre omtrek het uitzicht.

Opvallend is dat de vogelhakselaars
met hun 140 m. (= 2 x kerktoren= 1,5
x voetbalveld (!)) vanuit Aalten met
moeite te zien zijn, terwijl ze vanuit de
hele gemeente Oost Gelre met moeite
níet te zien zijn. Hetis niet helemaal
duidelijk of de buurgemeente hiermee
solliciteert naarde nieuwe geuzennaam
“Asociaalten” of dat het de boodschap
wil uitdragen dat de energie bij de buren
altijd groeneris. De goedkeuring van de
plannen had heel wat voetenin de aarde.
Er gingen vele protesten van buurtbewo-
ners en actiegroepen aan vooraf, voordat
de kogel door de drukbezochte Aaltense
kerk was ende milieu- en bouwvergun-
ningen werden afgegeven.

Mooi groen is niet lelijk, maar dat gaat
voor de windmolens toch nietecht op.
Bij binnenkomst van het vroeger zo
pittoreske Harreveld, springt nu direct
een witte reus in het oog. Het oude
‘boegbeeld, windmolen Hermien, lijkt

B
Nu is windenergie, en groene energie in
het algemeen, natuurlijk een goede zaak
Wat dat betreft is het voor natuurliefheb-
bers ookeen betje dubbel om tegen een
dergelijk initiatief in het geweerte ko-
men. De horizonverwuiling, en daarmee
het effect op de landelijke omgeving, valt
echterniette ontkennen.
Overal in Nederland relatief kleine
windmolen parken neerzetten lijkt met
het oog op de omgeving een slechte
oplossing. Beter is het om alle ellende
te concentreren; te bundelen. Dan is
het makkelijker om het te ontwijken en
hebben zo min mogelijk mensen er last
van. Dit principe is al enkele malen heel
doeltreffend toegepast. Neem bijvoor-
beeld wuilnisbelten, boeken van Heleen
van Royen en hetkapselvan Karin
Bloemen. Een uitbreiding van een veld
in de waddenzee met acht molens is een
stuk minder storend, dan de halve Ach-
terhoek een uitzicht op acht neurotische
bleekscheten geven. En grenst Aalten
niet ookaan Duitsland... ?
Uiteindelijk bleek toch ook een groot deel
van de Lichtenvoordse bevolking voor-
stander tezijn van de plaatsing, omdat
er dan eindelijk iets positiefs gedaan |
kon worden met de Grolsche wind die |
zo vaak over de Lichtenvoordse daken [waait. Is iets voor te zeggen, maar ze {fs
blijven lelijk.



Hypotheekshoppen
doe je bij.

DAPOrHEEK

De ypeootsp adr
an Hypotheker



Vakwerk tot
in 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 nakomenvan afspraken staan hierbij aan de
basis, Vakwerk tot in de puntjes noemen wij dat bij Hoenderboom
Bel voor informatie of een presentatie 0544 - 35 13 32.

Dorpsstraat 27, Zieuwent
www.hoenderboom.nl

aannemersbedrijf

HOENDERBOOM
Zieuwent

vak onmensengoed begrepen


