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EADS

REDAKTIEWOORD

Een nieuw, fris jaar is aangebroken. Wat kun je allemaal wel
niet doen met zo’n onbeschreven jaar. Beter zal het worden
dan 1992, en om dat “beter' te verwezenlijken maken we
goede voornemens. Een beetje meer van dit en juist een beetje
minder van dat. Stoppen met roken, meer bewegen, een vlees-
geworden reclame van Becel.
En juist dat vlees zit ons een beetje in de weg, maar geen
nood, de weekbladen hebben diverse diëten in de aanbieding.
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Allemaal aangeprezen als eenvoudig en doeltreffend, mooie
plaatjes met een ‘perfekte-maten-model" dat tussen twee
salades door nog even wat buikspieroefeningen doet.

Goede voornemens dienen grensverleggend te werken en
hebben niet als doel jezelf steeds verder in te snoeren, met
starheid tot gevolg. Tevredenheid dáár gaat het om, en als je
toch je grenzen wilt verleggen, waar kan dat dan beter dan op
sportgebied? In sport kom je jezelf steeds tegen, en dán pro-
beer je nog een stukje verder te gaan. En als dat lukt ben je
trots en tevreden over jezelf. Dit wensen wij U voor 1993.

De Redaktie.

HET JAZZ/GYM-LEVEN(D)
IN ZIEUWENT (?}

Één van de eerste sporten waar je in je
jeugd tegenaan loopt is de gymnas-
tiek-sport. Op de basisschool wordt hier
al aandacht aan besteed. Echter blijkt die
belangstelling bij de meesten niet lang te

: blijven bestaan, want in Zieuwent is de
sport op zichzelf misschien wel bekend,
dat geldt niet voor de gymvereniging.
Piot zocht, na een enkele omweg, ie-
mand op die alles over de vereniging
“ZGV' kon vertellen en vond deze in de
persoon van Lucie Hummelink (Winte-
ink), 42 jaar, wonend in Doetinchem,
kantoormedewerkster bij Tempo (bouw-
bedrijf), voorzitster en wedstrijdsecreta-
Tesse van de ZGV en zeer bescheiden
over haar functioneren binnen de vereni-
ging.



VU 3MASSEY-FERGUSON

MIEMEYER|
OFFICIEEL
MASSEY -— FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

TEVENS VERZORGEN WIJ AL UW LOON- EN
GRONDWERKZAAMHEDEN.
GESPECIALISEERD OP HET GEBIED VAN
KLAUWVERZORGINGSBOXEN EN GEREED-

OPA:
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415
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05443-72400

Postbus 48, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorsSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Etc. Etc.

Zegendijk 16 k- 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445 - 2103



DE AANLEIDING
Hoewel de belangstelling er wel was, was er in Zieuwent zo'n
20 jaar geleden niet de mogelijkheid omte gymen in vereni
gingsverband. Indienje dat toch wilde moest je naar Lichten-
voorde toe (Longa Gym). Zeker voor de jongere jeugd een
probleem. In 1975 was dit één van de redenen voor Lucie
Hummelink om een gymvereniging op te richten. Met enkele
andere mensenuit Zieuwent en de steun van Longa-gym werd
dit gerealiseerd en dit uitte zich in de Zieuwentse Gym Vereni-
ging. De gym-activiteiten hadden speciaal betrekking op jonge
ren en de belangstelling hiervoor wasgoed te noemen.

DE PERSOON
Het ’Lichtenvoorde-obstakel was niet de enige reden voor
Lucie om een vereniging van de grond te krijgen. Zelf had ze
pas voor de oprichting van ZGV een cursus ‘verenigingsleid-
ster’, gespecificeerd op de gymsport, met succes beëindigd.
“Omdat ik het ook nog plezierig vond om leiding te geven aan
een groepsporters lag de oprichting van een gym-vereniging in
mijn straatje", aldus Lucie.
Het geeft haar thans voldoening dat ze ziet dat mensen plezier
bij de vereniging beleven. “Zelf sport ik niet meer zoveel en ik
houd me nu meer bezig met het organiseren van dingen en
probeer tekortkomingen binnen de vereniging te signaleren en
aan te pakken",

DE VERENIGING
De ZGV bestaat eigenlijk uit twee onderdelen; het oorspronke-
lijke gym-gedeelte en het later toegevoegde en thans zeer
populaire Jazz-gym. Er werd voorheen altijd in de ‘oude gym-zaal gegymt. De komst van het M.F.C. heeft in principe niet
veel veranderd, alleen het zelf organiseren van evenementen is
nu wel mogelijk. "Voorheen konden we noot iets organiseren
omdat de accommodatie dat niet toeliet. Het Sourey-Center
biedt op dit terrein uitkomst. Het is nu al zo dat andere vereni-
gingen veelal verwachten dat ‘evenementen’ wel in Zieuwent
kunnen worden georganiseerd omdat de sporthal hiervoor
natuurlijk perfect is. De jazz-tak is overigens voor eendeel in



Lichtenvoorde gevestigd.

Hoewelhet één vereniging is, zijn de twee takken; gymnastiek
en jazz-gym totaal verschillend. Het jazz-gym is gebaseerd op
het bewegen op muziek. De aandacht is daarbij gevestigd op
‘mooi’ en synchroon bewegen. “Het gymenis", volgens Lucie,
“te vergelijken met het turnen. Bij ZGV doen we dat op ons
eigen niveau, welke natuurlijk op het sportieve vlak liggen,
maar waar ook gezelligheid en ‘plezier hebben in’ zeer hoog
staan aangeschreven.
De overeenkomsten tussen gym en jazz-gym liggen voorname-
lijk op het vlak van het intensief bewegen van allerlei spieren
van je lichaam’.

De activiteiten binnen de vereniging lopen nogal uiteen. Er
wordt door de ZGV deelgenomen aan allerlei wedstrijden,
toernooien en proeven. “Er wordt bijvoorbeeld door ons selec-
tie-groepje gestreden in de turncompetitie, waarbij verschillen-
de onderdelen van het turen aan bod komen zoals; lange mat,
kast, brug ongelijk, enz. Dit gebeurt vier keer per jaar bij ver-
schillende verenigingen. Ook worden springfesteinen georgani
seerd, waarbij kinderen onder leiding van deskundige begelei
ding met allerlei springtoestellen, o.a. trampoline, reuterplank,
springkussen, enz., oefeningen doen. Daarnaast zijn er nog de
atletiekproeven waarbij uit de hele achterhoek kinderen komen.
Het afgelopen jaar betekende dat er ongeveer 650 kinderen
naar Zieuwent kwamen. De kinderen zijn recreatief bezig met
allerlei takken van de atletieksport. Ook wordt er nog wel eens
deelgenomen aan een volleybaltoernooitje, wat met de gym-
sport op zich niet veel te maken heeft’.
Opvallend is de goede, en brede samenwerking tussen zowel
de verschillende verenigingen als wel met de regionale afvaardi-
gingen van de bond. “De dingen die worden georganiseerd
komen eigenlijk niet van de ‘grote’ bond. Het is vaak de samen-
werking tussen de verenigingen binnen ons rayon zoals W'wijk,
Neede, Borculo, L'voorde, Harreveld, enz. waar de activiteiten
uit voortvloeien. We hebben dan ook regelmatig contact met
die verenigingen. Ook worden er in overleg met de regioclub,



SportkledingSportarükelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ie ZIEUWENT - Tel. 1257

NN Adidas Puma- L.A, Gear - Cruijff Sport
Rucanor Mitre- Goude Yonex

Dunlop Hummel - Masita- Oliver Viking

HATE pa

K VOOR AL UW: Sportschoenen
>

Waar zullen we afspreken?
Natuurlijk bij...

Hotel- Café - Restaurant

‚„’t Witte Paard”
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-12682

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

daar Lichtenvoorde
moet ik Tel.05443-77448

zijn 77449

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT - tel. 05445-11705

testops * Tuinaanleg en onderhoud‚M » Tuin-architektuur2 k

vg * Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7

7196 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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LIKDOORNS
SCHIMMEL/KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS
OVERTOLLIG EELT

GEDIPL PEDICURE /UD.

VOEIELUS
Kleuterstraat 39-7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 2123

lets te vieren?
geboorte huwelijk jubileum

Kom eens bij ons
een passende kaart

uitzoeken.
Of neem één van de

vele modellenboeken
mee.

DRUKKERIJ WESTERLAAN

Dijkstraat 26 Lichtenvoorde
Tel 0544371207 Fax 05443-76505

KRABBENBORGcv.
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Siukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



DE
KIJK EENS WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VAN DE KAPPER

Dorpsstraat 81,
Zieuwent Toi. 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsa
viteiten, culturele mani
festaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in
formatie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN @ CONFI
TENNISBANEN

©
SPORTHAL ©

INDOOR MIDGETGOLT @

SOURCY CENTER ZIEUWENT -
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dat is een onderdeel van de overkoepelende bond, activi
op poten gezet".

iten

DE LEDEN
De ZGV kent in haar ongeveer 18-jarige bestaan nogal een
wisselende bezetting van de leden. Niet zozeer het aantal doch
wel m.b.t.leeftijd en geslacht. Zo waren er in de beginfase
praktisch alleen maar jeugdige leden. Na enkele jaren ontstond
het jongensgym. Dit was echter een incidentele gebeurtenis,
want na enkele jaren bloeddede jongensgym dood.
Lucie: “Nu hebben we leden van drie tot ongeveer zestig jaar.
We hebben ongeveer 30 peuters. Daarnaast zijn er ook veel
kinderen van de basisschool lid. Opvallend is wel dat wanneer
ze naar het voortgezet onderwijs gaan er veel jongeren kiezen
voor een teamsport en niet voor de gym. Boven de 18 jaar
hebben we ongeveer 15 gymnasten. Naast deze mensen zijn er
dan natuurlijk ook nog de Jazz-gym-beoefenaars”.

DE SPORT
Gym is natuurlijk een gezonde bezigheid voor je lichaam, echter
op topniveau (lees turnen), wordt nogal eens gesuggereerd dat
het zeer ongezond is. “Zeker in het voormalige Oost-blok
werden zeer jonge kinderen misbruikt om toch maaraan top-
turnen te doen", weet ook Lucie. “Nu echter is de begeleiding
zo optimaal dat er wel danig op de gezondheid van de kinderen
wordt gelet. Op ons niveau heb ik nog maar zeer weinig blessu-
res meegemaakt", waarna ze het meteen maar even afklopt om
ergeren te voorkomen.
De eigenschappen voor een goede gym-beoefenaar zijn 0.4.
doorzettingsvermogen, lenigheid, inzicht, concentratie, uitstra-
ling (flair) en een dosis durf om bepaalde oefeningen uit te
voeren, waarbij je de pijngrens moet kunnen verleggen. Op de
vraag, waarbij erop gewezen wordt dat er eigenlijk niet zoveel
ontwikkeling in de sport zit (denk bv. aan nieuwe toestellen}
antwoord Lucie: “Ik denk dat de sport zichzelf steeds meer
perfectioneert, de beoefenaars willen het steeds beter doen.
Hierbij heeft de materiële ontwikkeling dan ook een grote
invloed op het perfectioneren van de sport”.



HET TOETJE VAN LUCIE:

1. Wat is je favoriete gerecht ?
Hachee en rode kool(met kruidnagel)

2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?
Paul de Leeuw, een walg: ce kwal.

3. Watis volgens jezelf je slechtst
Ik kom niet vaak op tijd.

nschap ?

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik wil alles zo goed mogelijk doen en ben vrij geduldig,

5. Wie vind je debeste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Marian Spekschoor; ze is (was) op diverse fronten van de
sport een uitblinkster.

is de me
vereniging ?
José Wolters en Ellis Krabbenborg. Zij doen zeer veel achter
de schermen. Natuurlijk zijn ook andere mensen belangrijk.

ondergewaardeerde persoon binnen je eigen

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zouzijn,wie zou er
dan burgemeester moeten worden ?
Ria Krabbenborg. Zij doet nu ook al veel voor Zieuwent,
heeft een goede inzet en kennis van zaken. Zij weet wat er
speelt in Zieuwent.

8. Wat is je grootste hobby momenteel ?
Wandelen en de natuur. Ik ga vaak met de rugzak op vakan-
tie om dan rondte trekken.

9. Wat zouje graag anders zien i!

ntOver de wegen valt nu niet veel meer te zeggen. De verlich
ting van het 1e gedeelte van de Dorpsstraat kan echter wel
beter. Het is tevens jammer dat er toch weinig winkels in
Zieuwent zijn.



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Ook voor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering,
rolluiken enz.

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445 - 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 32
7196 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133
Fax. (05445)2237



bedrijfsauto's
verhuur

9
verkoop van nieuwe
en gebruikte auto’s SdAPK Ekeuringsstation

£ 5
De Witte Riteweg 4 >Mariënvelde — 5Tel 05445. 1872 personenbusjes

verhuur

DRUKKERIJ
WESTERLAAN

B TTCIE
Dijkstraat 26 - LICHTENVOORDE - Telefoon 71207



J. WAENINK eeSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
Verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0545-1452

ZIEKENFONDS TAXI PERS.VERV. 05445 1509

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 1508 ©EE > -

Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reservebank,

iN assurantiën-financieringen-hypotheken
EAN TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT Ter:05a51061
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OAVERPEINZINGEN

TOUWTREKKEN; OERSPORTIN EEN MODERNE JAS
Al in eenzeer ver verleden was touw met daaraan gekoppeld
spierkracht een belangrijk hulpmiddel bij verschillende menselij-
ke werkzaamheden. Zonder geschiedkundig onderlegd te zijn
komen de bouw van de piramides in Egypte, het trekken van
het paard van Troje endicht bij huis de bouw van de Zieuwent-
se kerk en het slepen van de veldkei in Lichtenvoorde, in mijn
herinnering naar boven.
Er van uitgaande dat het meten van elkaars krachten een
typisch menselijke eigenschap is kunnen we dan ook met grote
zekerheid stellen dat we, sprekend over touwtrekken, het over
een oeroude bezigheid hebben. Een bezigheid, die als omlijsting
van feestelijke gebeurtenissen (denk hierbij aan traditionele
buurt- en kermisfeesten), zich ontwikkelde tot een volwaardige
sport.
Een wereld- en landelijke touwtrekbond die regels en faciliteiten
ontwikkelde voor distrikst-, landelijke- en wereldkampioen-
schappen. Actueel is momenteel de vraag of onze sport Olym-
pisch gaat worden.

Dat Zieuwent al bijna vijfentwintig jaar over een bloeiende
touwtrekvereniging beschikt is voor u lezers niets nieuws. Wat
de leden van D.E.S. beweegt om zich fanatiek aan deze sport
over te geven is voor velen wel een vraag. Niet het verre
verleden, maar de hedendaagse opvattingen over teamsport,
fysieke training, gezond lichamelijk presteren met een flinke
portie wilskracht en doorzettingsvermogen zijn de sleutelwoor-
den. Als voorbereiding op de competitie-wedstrijden wordt er
eendrachtig door gehele teams minimaal tweemaal in de week,
onder deskundige leiding, getraind. Naast het trainen van
spierkracht spelen algemeen uithoudingsvermogen, teamtaktiek
en “techniek en het streven naar een optimale gewicht-krachts-
verhouding een grote rol.
Dat het sociale gebeuren voor, tijdens en na afloop van trainin-
gen en wedstrijden een groterol spelen spreekt voor zich.



VERENIGINGEN

RKZVC, Veldvoetbal
Voorzitter J Cuppers, Oude Maat 1, Maiënvelde, tel. 1281
sekretaris © te Molder, Aaveltraat 9. Lichtenvoorde tel 05243-75179
Penningmeester M vn Bolscher, De Haare 69. Zieuwent, tel 1660
Weasrijd-sekr H Bokkers. G Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZN.C. Zaalvoetbal
Vooriter 8 ten Bras, Dorpsstraat 2. Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent. tel 1591

westrijd-seke 8 Slot, Helleweg 2. Zieuwent, tl 2127

MH. PACELLI: Handbal
Voorziter © Wensink, Oe Haare 18, Zieuwent te! 1898
Sekretzresse 1 Rouwhorst, Rouwnorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05443 73918
Penningmeesteres P Klein Goldewijk, Linnenwever 2. Groene, tel 05440 85478
Weosrijd sor A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent tel 1637

TOHP: Volleybal
Voorzitter H Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, te! 1875
Sekreratosse € Roywnorst, De Haare 25, Zieuwent tel 1822
Penningmeester A Krabbenborg, Grobberweg 3, Zieuwent. te! 1400
woostrijd-zeke P Cuppers-IJzerecf, De Maare 29, Zieuwent, el 2059
Recreanten A KLoin Tuerte, Lantherweg 44, Mariënvelde. tet 1409
Jeugdzaken +. Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent, 1e! 2194

TV: Tennis
Voorzitster (©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281

Sekretaresse A Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent, tl 1591

Penningmeester W Weijers, Zieuwentseweg 77, Zicuwent, tel 1445
Wedstrijd ser A vG Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent, tel 1553
Jeugckommissie A Domhof, Past Zanderinkstraat 10, Zieuwent, tet 1705

M Kemkens, Brandersdik 12, Zicuwent, te! 05443-76724
zov: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging

Voorzitster L Hummalink, Oude Terborgsew 269, D'chem, te. 08340 60442
Sekretaresse Wolters, Batik 42. Marienvelde, tel 1711

Penningmeesteres € Krabbenborg, Dorpsstraat 1. Zieuwent, te. 1501

Wedstrijd sekr L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, te! 08340-60442

MU CHIN: Karate
voorziter H. Olnof, De Waareise23, Zieuwent, tel 1262

Sekr/Penningm  G Rijnders, Lariksstraat 18, Lichtenvoorde, tel 05443 74925

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder.B v Moursstraat 24 voorde, tel 05443-75454
Sokretaris 8 Huiink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel 2112
Penningmeester M. Wopereis, Zogendijk 5. Zieuwent, tel 1974
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SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8 ten Bras. Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
sekretaris € Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1324
Penningmeester J te Roller, Verkavelingswog 2. Mariënvelde, tel 1373

Wedstrijd zeke K Hummelink, Eimersweg 8, Licveidg. tel 05443-77523
ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging

Voorzitter A Mookes. Strausstraat 15, L'voorde, tel 05443-76508
sekretaris 'G 1e Molder, De Steege 23, Zieuwent, el 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, te! 1970

BV. "t KEVELDER: Biljarten

Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentsewg 590. Zieuwent. tel 1494
Sekr/Penningm  C Schurink, JV Eyhstraat 12, L'voorde. el. 05443-73217

Weostrijd-zekr € Wopereis, Schoppenweg 1, Zieuwent, tt 1432

BBZ: Biljarten
Voorzitter A van Mels, Kard. de Jongste 1, Lvoorde, tel 05243-74584
Sekr/Wedstr-sekt T Bongers, Dorpsstraat 36. Zieuwent, te 1271

Penningmeesteres £ Goldewijkten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, te! 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent. tel 1217
Sekr/Wedstr-sekt P Domnot, Startmansweg 23, Beltrum, 1! 0548-2191
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tl 1271

ESZET "30: Squastwereniging
Voorzitter 'V Doppen. Dorpsstraat 77, Zieuwent, el 1962

Sokrotarosse M. Knippenborg. Kleuterstrast 1, Zieuwent, tel 2037

Penningmeester van Zutphen, Bentinckstraat 23, [voorde tel 05243 76783

Wedstrijd-sekr P Krippenborg. Dorpsstraat 264, Zieuwent Ie! 1856
BADMINTON-vereniging:
Voorzitter M Stotelaar, Mideacntenstraat 34, L'voorde, tel 05443 77019
Sekrerarosse Y Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Penringmeester  W Eexelder, Ruurloseweg 182. Zieuwent, tel 1664
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Het vooroordeel dat touwtrekken een sport is voor zwaarge-wichten, die zichte buiten gaan aan bier en braadworsten cnzich letterlijk uit de naad trekken hoopik met bovenstaandeuitleg weggenomen te hebben. Een goed getrainde lichtgewichtkan voor een team van grotere betekenis zijn dat een bovenbe-schreven kolos.
Met de vermelding vanhet feit dat de vereniging DES beschiktover een goed uitgerust trainingsveld met een eigen clubhuisdoe ik een oproep naar jongeren uit Zieuwent en omgeving omeens kennis te maken met deze moderne oersport.

\gAI[ DE Momenten VAN DEML RKZ.V.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd : RKZVC D1- LONGA D2
Uitslag :2-2
Doelpuntenmakers : Johan te Fruchte en Jeroen Bokkers.Mooiste goal Lobje van Jeroen Bokkers.

Mooiste moment : Na een prachtige aanval maakte Jeroen
Bokkers 2-2.

Man v.d. wedstr. : Johan Stotelder.

Wij wensenleden, leiding en iedereen die zich het afgelopenjaar hebben ingezet voor onze vereniging PRETTIGE KERST-
DAGEN EN EEN GEZOND, SPORTIEF 1993.

Z-G.V./JAZZ-Gym.[De kopie voor het volgende nummer (20e jaargang nr. 6
(verschijningsdatum 6 februari a.s.) dient uiterlijk zondag 31Januari in het bezit te zijn van de redaktie.



BEKKEN assurantiën
EEGKoeNESS gaat

voorbedrijf en particulier

ECSEeEE|

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 05445 -1269

Drukkerij
WW) Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207



Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

BBT”
Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf

2% NIEUWBOUW

1% VERBOUW

© ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT



Bloemsierkunst ”VERNA”
Werentriedstraat 1

7136 12 Zieuwent
Telefoon 05445.2372

2 Voor al uw bloem-
en kadoideeen

Ook uw adres voor
BLOEMWERK BRUDS-EN GRAFWERK

Tevens bezorgdienst

Dames- en Herensalon
99 99

Werenfriedstraat 1 Zieuwent
@ 05445-23971 4eeOpeningstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.wei niee =|



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN
Dorpsstraat 91- ZIEUWENT - Telefoon 05445-1279

BOUWBEDRIJF Kver
LOopereis Vize >2 onderhoud

* machine houtbewerking Dorpsstraat 48-7136 LN Zieuwent
* restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445-1928 b.g.g. 1209

55 8 AUTOBEDRIJF
® BEN,

' Tkmaggraag ven,{Ad es 2 TI ©
7? n beetje x fd ©EE0 A Ze9 vA BreeaMWE

7J ve Verkoop en reparaties

y ==
Gazelle bags
maskthetsenleuker Tel. 2254 Waalderweg 124L

E = za
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PROFIELSCHETS

NAAM:
Paula Cuppers-IJzereef. Welke bijnaam
wil je erbij hebben? Ik heb erzat; Olde
Moat, Rademaker, Timmerman en Plek-
kenpoal.

FAVORIETE SPORT:
Volleyballen en tennissen. Volleybal,
omdat het een teamsport is en vanwege
de gezelligheid. Vroeger was het, omdat
je toch wat moet en nu is het gewoon
leuk.

MINST FAVORIETE SPORT:
Turnen, basketbal en voetballen, want die laatste 2 is alleen
maar geren achter een bal aan.
BESTE TRAINER:
Eigenlijk niemand specifiek of het moet Selinger zijn.
LEKKERSTE ETEN:
Ik eethet liefste thuis al gaan we ook wel eens uit eten, Zalm
met stokbrood vind ik wel lekker en verder alle vis eigenlijk
wel.

LEZEN:
De hele leesportefeuille wordt doorgelezen.

FAVORIETE MUZIEK:
Van Rod Stewartheb ik alle CD's en ook vind ik U2 en UB40
wel grappig. Eigenlijk van alles wel, hoewel ik dat gerap en
gehouse maar niks vind.
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VAKANTIELAN
Alle landen waar je kunt skiën zijn goed. Het maakte me dus
weinig uit, als er maar geen telefoon is, want daar wordt je gek
van.

TELEVISIE:
Voor Barend & Van Dorp blijf ik op en De Vlaamsche Potis ook
heel leuk. De televisie staat altijd aan.

POLITIEK:
Daar hou ik me absoluut niet mee bezig, waarom weet ik
eigenlijk niet.

FAVORIETE SPORTMAN\VROUWTEAM:
Ron Zwerver en dan krijg je weer het geijkte verhaal; hij koos
pas voorhet geld na het bereiken van zijn doel, de Olympische
Spelen. Ik vind het ook mooi, hoe hij een team kan dragen.

ONDERSCHAT WORDEN:
Scheidsrechters, want die staan er wel elke week en krijgen
vaak nog een grote bek ook. Verder bijvoorbeeld de mensen,
die de ballen opruimen en zo.

FAVORIETE ONTMOETING:
Goran lvanisevic, ne mooien langen met een schitterende
techniek.

HEKEL AAN:
Als iemand zich niet aan afspraken houdt of te laat is, dus ook
een hekel aan het warm houden van eten.
VERBETERING IN ZIEUWENT:
De muziekkoepel moet verbeterd worden. Er is daareen mooie
fontein en daar staat dan zo’n verrot ding achter.

BURGEMEESTER VAN ZIEUWENT:
Henk Krabbenborg. Als die begint te praten, dan krijg je hem
niet meer stil. Verder heeft hij altijd goedezin en kent hij iedereen.



LO Bakkerij Jos Krippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tel (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tel (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling !

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt Zeal tot 400 personen

Div. kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufeen, warme buffeien,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsaraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0545-1271

en gebruikte auto's
ke —Ey. Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor AP.K.Garage Elschot staan wij klaar

Waalderweg 32 A Tevens bouwen wij L.P.G.
7263 RW Mariënvelde in en repareren wij

Tel. 05445-1855 schade-auto's



LLATIE- hokeiek |

ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD

MILIEUTECHNIEK ADVISERING

KEMKENS KEMKENS iÉ ‚

INSTALLATIE edere
angel DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BELTRUMSESTRAAT 2. TEL osies TE ereBee aar Gie

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26 Tel. 05445 - 1668



—
TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

allesportmensen
steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties)
ook A.PK:keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTG.L. + TH.B,, Pehalin Edelhout, Flexa

kwasten - gereedschappen plakletters etc.
Tevens uw adres voor alle glas-, verf- en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

N47 tijdens de rust of
na de wedstrijd
bentu vanharte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

As a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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VERBETERINGEN VOOR PIOT:
Eerder was ‘De flaporen hoorden” altijd mooi. Het redactie-
woord vind ik niet altijd alles, maar de komische opvulling
achterin wel weer.

SEX EN SPORT:
Mot kunnen, dom vroagen natuurlij

DRUGS\DRANK EN SPORT:
Dat moet iedereen natuurlijk zelf weten, als ze maar niet bij mij
in het veld staan.

TENSLOTTE:
Binnen de vereniging zouden er meer scheidsrechters moeten
zijn, maar verder loopt alles goed, waaronder de jeugd.

Paula, bedankt voor de koffie en het gesprek. De Redaktie.

VOLLEYBALVERENIGING T.O.H.P

Hallo, hier een praatje van Dames-Il. Wij, het overschot van
vorig seizoen, en de talenten die vorig jaar alleen maar trainden
zijn aan dit seizoen vol goede moed begonnen. Ons nieuwe
team bestaat uit: Irma Knippenborg, Louise Grotenhuis, Mar-
leen Heutinck, Marjon Weanink, Gonny te Brake, Nicole Waal-
derbos, Inge Boekelder, Sandra Rondeel, Wendy Krabbenborg,
Claudi Lubbers, Rite Lankveld, Marieke Heutinck, Paula Cup-
pers (Coach) en Sander te Spenke (Trainer),
Na een ietswat moellijke start, gaat het nu toch redelijk goed.
De eerste wedstrijd verloren wij tegen VIOS, wat achteraf niet
nodig bleek. Wij zijn dan ook vast van plan omze de volgende
keer echt te verslaan. Inmiddels zijn we 8 wedstrijden verder
en zijn we opgeklommen tot de 3deplaats met 1 punt achter
de koploper. Dit is DIO uit Gelselaar. Daar hebben we zeer
slecht gespeeld en zeer terecht verloren, maar als ze bij ons
thuis komen krijgen ze volgens één van ons klappen. Is 't niet
in de wedstrijd, dan wel na die tijd.
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Naast de 9 wedstrijden hadden we ook nog 2 bruiloften. Dank-
zij lachwekkende verkleedpartijen en de stukjes die we maak-
ten, leerden weelkander beter kennen. Dit had tot resultaat dat
we nu nog méér team zijn geworden. De eerstvolgende ver-
kleedpartij met veel lachsalvo zal zijn op 16 januari 1993in de
Sportzaal van Neede, want dan treden we aan tegen de laatste
tegenstander van de eerste helft n.l, Dynamo.

In de tweede helft van de kompetitie hoeven wij geen enkele
punt te laten liggen, als we als team 't veld ingaan aangemoe-
digd door de wisselspeelster en onze coach Paula.
Wij wensen een ieder een voorspoedig, gezond en sportief
1993. Dames !! Tohp.

3E SOURCY SPORTNACHT
(4 9 JAN, 17,00 UUR TOT
ZONDAG 10 JAN. 05.00 UUR

KRUISJAS-MARATHON TIJDENS SPORTNACHT
De voorbereidingen voor de Sourcy Sportnacht zitter er bijna
op. Het zaalvoetbaltoernooi is helemaal volgeboekt. Tijdens dit
schrijven waren er nog enkele plaatsen vrij voor badminton en
squash.

Tijdens deze sportnacht wordt er ook een grote kruisjas-mara-
thon georganiseerd, met schitterende prijzen. De avond begint
voor de kaarters om 20.00 uur en er worden minimaal 7 ron-
des gespeeld. Er is nog plaats om mee te doen, dus geefje zo
snel mogelijk op bij het Soury Center (tel. 2222).

Ook bezoekers en supporters zijn van harte welkom, er is
genoeg te zien en de hele avond/nacht is er live-muziek om de
gezelligheid, die er op zo’n avond zeker al is, te verhogen.

P.S. *’t wordt nachtwark!" De Organisatie.



Bomers LxMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 5445-1620 ZIEUWENT

Je eigen sport,
je eigen bank

abobank
Meerbank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel. 05445-1542

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bederijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

— APK-Keuringen
Schadetaxatie en reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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AAN DE LIJN: JAN BEERTEN

Waarom keept Jan Beerten niet meer in R.K.Z.V.C.-1 ?
Ik heb het laatste ongeveer ander-half-jaar veel problemen met
mijn rug gekend. Wel probeer ik steeds weer te beginnen, maar
dat gaat even goed en dan komen de problemen met mijn rug
weeropzetten.
Benje dan niet aan het sukkelen met die blessure, stoppen of
toch maar weer doorgaan ?
Misschien wel, maar voor mij is het heel moeilijk om afstand
van het voetbal te nemen Ik heb van alles gedaan om de
blessure te verhelpen, huisartsen, therapie, ik ben zelfs bij een
knokkenzetter geweest. Als het dan weer wat beter is dan
probeerik ook weer te keepen.

ls Jan Beerten dus nog wel gemotiveerd om in het eerste te
keepen ?
Altijd! In het nieuwe jaar probeerik toch weer of het keepen
weer wil lukken, Ik hoop dat de blessure me dan niet weer
parten gaat spelen, is dat niet zo dan ben ik altijd weer bereid
om in heteerste te keepen.

Blijf je ondanksje blessure betrokkenbijZ.V.C. 7
(Na even denken.) Vind ik heel moeilijk. Ik ga altijd naar de
wedstrijden van het eerste kijken, en ook vaak naar die van het
tweede. Als je lang bent geblesseerd dan is hetaltijd moeilijk
om er bij betrokken te blijven.

Zien we Jan Beerten binnen afzienbare tijd weerin heteerste 7
Als alles weer goed gaat, dan zal ik vechten voor een plaats in
het eerste. Wel moet ik zeggen dat Maarten Domhof het ge-
weldig goed doet nu, dus ais mijn plek straks in het tweede is
zal ik dat accepteren.

De Redaktie.
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EVENEMENTEN-AGENDA

ie Sourcy-Sportnacht.
: PIOT: kopie inleveren.

eiling t.b.v. restauratie kerk.
'AASPOP.

-26 en 27 maart
— 10, 11 en 12 april

(Redaktie: Om een veelvoud van 4 plus of min 2 aan pagina's
vol te maken zult u af en toe een verhaal (of gedeelte daarvan)
kunnen lezen van ‘externe schrijvers". Deze keer betreft het
een voorwoord van W.H. Kaalberg (oud-pastoor van Zieuwent),
geschreven in het programmaboekje uitgebracht ter gelegen-
heid van de sportdag (tevens 3e K.0.G. wandeltocht) georgani-
seerd door de R.K. Sportcentrale “Pacellite Zieuwent op
Zondag 5 juli 1953. Dit voorwoord geeft een goed beeld van
de opvattingen die veertig jaar geleden golden m.b.t. sport
(man/vrouw) en kerk.

“EEN EVENEMENT VOOR ZIEUWENT"
R.K.Z.V.C. meerdere jaren de enige sportvereniging in Zieu-
went heeft altijd de belangstelling genoten van verreweg het
grootste deel der parochie, niet alleen van de jongeren die
achter het leer aanliepen, maar ook van vele ouderen, die de
prestaties langs de lijn volgden. Ze heeft haar ups en downs
gekend en geniet nog altijd de volle belangstelling.

Nuin de laatste jaren meerdere takken van sport, ook op het
platteland naar voren kwamen, ook speciaal voor de meisjes,
voelden velen in de parochie er zich toe getrokken, met het
gevolg, dat in het voorjaar van 1952 een sportafdeling voor
meisjes werd opgericht. Men zou gaan hand- of korfballen.
Vanaf de beginne hield men nauw contact met de sportvereni-
ging van het sterke geslacht, omdat deze beter in de sportorga-
nisaties waren ingewerkt en ook omdat van hetzelfde veld
gebruik moest worden gemaakt.

“wordt vervolgd®
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HYPOTHEEK
SHOP z

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, vooru juistehypotheek te kiezen, krijgt u

mu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij

voor u de juiste Tegen. de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H. W. M. TOEBES TEL. 05443-77013

ENSAD MODEVAKSCHOOL

— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 05445. 1766

|
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