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REDAKTIEWOORD

Het redaktiewoord in de PIOT. Het voorafje. Gebonden
wordt opgediend. Het toetje volgt dan later wel. Altijd
leuk om te weten wat iemand graag eet of wie zij of hij
vindt wie burgemeester(es) van Zieuwent moet worden.

Sport en eten zijn met elkaar verbonden. Volgens de T.V.
won Evert van Benthem zijn eerste elfstedentocht mede
dankzij de pindakaas van Calvé. (Er zal best een positief
verband zijn tussen gezonde voeding en het leveren van
topprestaties in de sport. Of Calvé-pindakaas in de kate-
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gorie gezonde voeding valt is weer een andere zaak). Of
neem Falco, die prestaties komen toch niet alleen van
goed trainen?

Wat te denken overigens van een term als boerenkool
voetbal. Duidelijker kun je het toch niet zeggen. Zo’n
partij, daar kun je echt geen soep van trekken. Of neembananenschot. Zo'n schotkan toch niet ‘ene strepe’ zijn?

De ene keer is het redaktiewoord in de PIOT zware kost
met thema's als kommercie of het milieu. De andere keer
hapthet lekker weg. Of komt het onderwerpals mosterd
na de maaltijd.

2 weken geleden had de PIOT-redaktie haar jaarlijkse
etentje (op eigen kosten). Nog geen traditie, maar de
gangen lijken er al aardig in te zitten.
Hoe verloopt nu zo’n avond? Gewoon bescheiden. Het
begint met een voorafje en eindigt met een toetje. IJs na.
En de volgende dag dan? Ook gewoon. De gebruikelijke
gang naar de supermarkt om boodschappen te doen. In
de winterperiode met name veel Bolletje-beschuit met
Calvé-pindakaas.

Eet smakelijk. De Redaktie (JH).

- 13en 14 maart : Donateursuitvoering Harmonie.-26en 27 maart : Veiling t.b.v. restauratie kerk.
-4april PIOT: kopie inleveren.
- 10, 11 en 12 april: PAASPOP.
- 1 mei : TOHP: Jeugd-instuif.———



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 05445 - 1205
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VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensTG.L. + T.H.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 ve

GEZELLIG ©
DRANKJE

ò

u/ tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop (KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

Je eigen sport,
je eigen bank
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Rabobank
Meer bank 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 aautorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



Dat Zieuwent veel verenigingen telt is
niets nieuws. Ongeveer 3 jaar gele-
den zag nog een vereniging het le-
venslicht, ‘Daar zit toch niemand op
te wachten’ denk je dan. Blijkbaar
wel, deze vereniging staatbij de top-
4 van Zieuwentse sportclubs, qua
ledenaantal.

Wepraten over fuupkes en stamtafel-
gezelligheid met Maarten Stottelaar.
Hij is voorzitter van de Zieuwentse
Badminton Vereniging (ZBV), de
benjamin van de verenigingen.

Maarten is 32 jaar, getrouwd, vader van 2 zoons en van
beroep computerdeskundige (hij woont in Lichtenvoorde).

Hoe ben je bij ZBV verzeild geraakt?
Sinds de oprichting van de Lichtenvoordse Badmintonclub
in 1972 heb ik met tussenpozen daar gespeeld. Op een
gegeven moment verhuisde ik naar Druten waar mijn
vrouw enik ons aansloten bij een kleine club. Mensen die
graag wilden badmintonnen in een leuke sfeer. We speelden metz'n twaalven in een klein zaaltje. Het was gezel-
lig en er werd op redelijk niveau gebadmintonned.
Eenmaal weer verhuisd naar Lichtenvoorde liepen we
tegen een wachtlijst bij LBC aan. En bovendien wilde ik
graag datzelfde sfeertje als in Druten terug. Toen hoorde
ik dat Frans Wamelink en Willy Eekelder in Zieuwent een
club wilden oprichten.
Een kleine vereniging heeft voor mij meer charme dan
bijvoorbeeld LBC waar strakke lijnen en regels gelden.
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Er wasal een bestuur voor de Zieuwentse club, maar dat
moest uitgebreid worden. Samen met Cor Scheltinga ben
ik toen in het bestuur gekomen waar weals taak hadden
toernooien te organiseren. Na verloop van tijd moest er
een nieuwe voorzitter komen, en dat werd ik. Ik had wel
bestuurlijke ambitie maar geen ervaring, en was misschien
toch liever eerst penningmeester geweest. Ik zit nu 2 jaar
in het bestuur waarvan 1 jaarals voorzitter.

Je bent dus min of meer in het diepe gegooid?
Zoalsik al zei, had ik wel bestuurlijke ambitie. De belang-
rijkste reden daarvan was datik meer sociale kontakten
wilde die niets met m'n werk te maken hadden. En ik
wilde meer voor een club betekenen dan een lid dat een
avond speelt, een kopje koffie drinkt en tevreden huis-
waarts keert. Maar als voorzitter komt er wel heel veel op
jeaf.

Je bedoelt toch niet dat de leden je met fuupkes bekoge-
len?
Nou dat niet, maar als voorzitter hoor je natuurlijk wel de
kritische geluiden binnen de vereniging en kritiek komt
vaak duidelijker over dan complimenten.
Goed kunnen luisteren vind ik trouwens de belangrijkste
eigenschap van een bekwame voorzitter. Ik kan het wel,
maar vaak reageer ik nogal impulsief, daar werken we dus
nog aan.
Ik denk wel dat ik op de hoogte ben van water binnen de
vereniging leeft, omdat ik zelf ook speel hoorje nog wel
eens wat in de kleedkamers entijdens het naborrelen op
zondagavond.
Omgaan met kritiek vind ik soms ook moeilijk. Als voorzit-
ter moet je eigenlijk een soort zeef tussen je oren en
hersens hebben, kritiek kunnen destilleren en dan je beleid
daarnaar richten.



BEKKEN assurantiën
Alshetom TOTAAL verzekeren gaat

voor bedrijf en particulier

Werenfriedstraat 9 - Zieuwent - Tel. 1461

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7138 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
WD) Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207



Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf
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LIKDOORNS
SCHIMMEL/KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS
OVERTOLLIG EELT

GEDIPL PEDICURE (UD

VOETIELUS
Kleuterstraat 39 7136LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 2123

KRABBENBORG cv.

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 05443-71207 Fax 05443 78525

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



KIJK EENS WAT VAKER
IN DE SPIEGEL

VANDE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
n bruisend centrumin de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
tiviteiten, culturele mani
festaties on sportevene-
menten van 50-2000

| personen.
Vraag vrijblijvend om in
formatie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN e CONFERENTIERUIMTEN © EVENEMEN'
TENNISBANEN © SPORTHAL © SQUASHBANENeBOWLINGBANEN
INDOORMIDGITGOLF © JUF DE BOULES

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3- 7136 LS ZIEUWENT
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Watis het beleid van de vereniging?
In de allereerste plaats willen we de sfeer van een kleine
vereniging blijven houden. Ons kent ons.
Omdat we toch 120 leden hebben, moet je er voor waken
dat er niet te veelin kluitjes gewerkt wordt. Die wil wel
met die, maar niet metdie. Daar is natuurlijk ook een taak
voor de begeleiders weggelegd, die daarvoor vanuit het
bestuur instrukties krijgen.
Verder staan we bij de bepaling van ons beleid voor de
keus wel of niet kompetitie spelen. Wil je kompetitie
spelen, dan dien je je aan te sluiten bij de bond, dat bete-
kent dat je per lid van de vereniging ongeveer 30 gulden
per jaar kwijt bent voor afdracht aan de bond. Een forse
kontributieverhoging zou dat betekenen. Voorlopig heb-
ben we besloten om nog geen kompetitie te gaan spelen,
omdat het spelniveau nog niet in verhouding staat tot de
kosten.
Daar komt nog eens bij dat wanneer je kompetitie gaatspelen, je gediplomeerde trainers in dienst zou moeten
nemen. Momenteel werken we voor een groot deel met
begeleiders die zelf goed badmintonnen en er aardig wat
vanaf weten. Maar straks kom je er daar niet meer mee,We denken erover om een regionale kompetitie op te
zetten met 4 of 5 andere clubs. Je kunt dan toch opeigen niveau spelen, ervaring opdoen en de kosten blijven
laag.

Waarom zijn jullie zo weinig in de publiciteit en verschij-
nen er geenstukjes van ZBV in zo’n prachtig medium als
de PIOT?
Ik zal het maar eerlijk zeggen, daar is nog niet veel over
nagedacht en we zitten niet echt te springen om leden.
Van de 120 leden is een groot deel er vanafhet begin bij.
De doorstroming in niet groot. We hebben ongeveer 30
jeugdleden van 7 tot 16 jaar.
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Datis bijna de hele Zieuwentse jeugd.
Ja, is dat zo? Die groep proberen we wel zo te begeleiden
dat ze niet weggaan. Gewoon wat extra aandacht probe-
ren te geven tijdens de training. Het werkt wel.

Tot slot, heb je nog wensen voorde toekomst?
Om te beginnen willen we het 7-koppige bestuur wat
meer struktureren, een betere taakverdeling dus. Dan
hopen we genoeg tijd en organisatie in huis te hebben om
onze wensen te realiseren. Dat zijn: meer speeltijd; door-
groeien naar een volwassen club; externe tournooien en
een goed mailing-systeem.
En tot slot hoop ik dat de leden de ledenvergaderingen
beter bezoeken, zodat de geuite kritiek niet langs zoveel
omwegen uiteindelijk pasbij ons terecht komt.

Bedankt Maarten voor de gastvrijheid en openheid tijdens
ons gesprek. Het laat maar weer eens zien dat het met
een Lichtenvoorde best wel wat kan worden in Zieu-
went.

De Redaktie (MHW/HW)

HET TOETJE VAN MAARTEN:

5 t is je favoriete gerecht ?

Tja, dat zijn een heleboel dingen. Nassi, bami, nee zeg
maar Lasagna.

2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?
Die rare van Fleuril, hoe heetie ook alweer? O ja,
Frank Govers.

3. Watis volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik ben nog weleens ongeduldig en reageer soms impul-
sief.



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544541259

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

Wi
Roldersweg 32

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445)2237
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Ze} APKms® keuringsstation

en Mariënvelde GEbedrijfsauto’s Tel. 05445 - 1872 personenbusjes
verhuur verhuur

"1 DRUKKERIJ
WESTERLAAN

toch ook uw drukker
Dijkstraat 26 — LICHTENVOORDE - Telefoon 71207
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. Wat is volgens jezelf je beste eigenschap ?
(Nu wordt toch echt definitief de hulp van zijn vrouw
ingeroepen, ze neemt bij ons aan tafel plaats (Red.). Ikben een echte doorzetter, zoals bijvoorbeeld hier thuis
bij de verbouwing. Als iedereen zegt dat het niet kan,
dan ga ik er extra tegen aan.

. Wie vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent
Ik ken alleen sporters van mijn eigen club, dus het
antwoord is daartoe beperkt. Qua inzet en organisatori-
sche capaciteiten zeg ik Willy Eekelder. Qua vorderi
gen op spelgebied zeg ik ook Willy Eekelder,hij is in
kortetijd een goede speler geworden.

. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnenjeeigen vereniging ?
Dat zijn alle mensen die veel werk achter de schermen
doen. Maar in het bijzonder Wilma Weeber, zij bege-
leid de woensdagochtend groep, die verder weinig
aandacht vraagt.

. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie
zou er dan burgemeester moeten worden ?
Dat weet ik niet, daarvoor ben ik te weinig met Zieu-
went verbonden.

. Wat is je grootste hobby momenteel ?
Verbouwen van ons huis.

. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
(Antwoordt direkt.) Drempels weg.



VERENIGINGEN

RKZVC. Veldvoetbal
Voorziter 4 Cuppers, Oude Maal 1, Marienvelde, tt 1281
sekretaris (© 1e Moldet, Aave'straat 9, Lichtenvoorde, tel 05443 75179
Penningmeester Mvh Bolscher, De Haare 69, Zieuwent tel 1660

Wedstrijd coke H Bokkers, G Bomansstraat 44, Lientenvoorde
BKZ. Zaalvoetbal
Voorziter 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent. tel 1257
Sekr/Penningm A Krabbenborg, Dorpsstraat 1. Zieuwent. el 1591

Wedstrijd ookr 6 St, Helleraeg 3. Zieuwent, tl 2127

HV. PACELLI: Handbal
Voorzitter B Wensink, De Haare 18, Zieuwent to! 1838
Sekrerarosse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent tel 05443-73814
Penningmeesteres P Klein Goldewijk, Linnenwever 2. Groenlo tel 05440 65478

Wedstrijdzeke & Hummel, De Haare 30, Zieuwent, tel 1531

‘TOHP: Volleybal
Voorziwer H Krabbenborg. Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Sekretaresse € Rouwnorst, De Haare 26, Zicuwenl, le! 1822

Penningmeester A Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el 3400
Wedstrijd-sekr P. Cuppers-lvzereef, De Maare 29, Zieuwent, tl 2059
Aecreanten A Klein Tuente. Lantherwog 42, Mariënueide, tel 3409
Jeugdzaken J. Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent, tel 2195

ZIV: Tennis
Voorzitster (©. Cuppers. Oude Maat 1, Mariërvelde, tel 1281

Sekretmesse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent tel 1691

Penningmeester W Weijers, Zieuwontsowog 77. Zieuwent. te! 1445
Weastrijg-sekr RG Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent, le! 1553

Jeugdkommissie A Domhof, Past Zanderinkstrast 10, Zieuwent tel 1705
M Kemkens. Brandersdijk 12. Zieuwent tel 05443-76724

zov: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Torborgsew. 269, D'chem. el 08340-60242
Sekrerzresse J Wolters. Batsgijk 42. Marierwolge, tel 1711

Penningmaesteres E Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwont tol 1691

Wedstrijd: sekr L Hummelink, Oude Terborgsew 269. D'chem, et 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorzter MH Olnof, De Waareise 29, Zieuwent, tel 1262

Sekr/Penningm  G Finders. Lariksstraat 18, LiChenvoorde, tel 0524374926

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitor L te Molder, Bw Meurestraat 26, voorde, tel 05443 75454
Sekretaris 8 Huiink, Kleuterstraat 7. Zieuwent, 1e! 2112
Penningmeester M Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
Sokretaris € Hoenderboom, Zegendijk 12. Zieuwent, tl 1324
Penningmeester J 1e Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënveice, te! 1373
Wedstrijd-sokr K Hummelink, Eimersweg 8. Lievelde, tel 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schiewvereniging
Voorziner A Meekes, Straustraat 15, woorde, tel 05443-76506

sekretaris G te Molder. De Stege 23. Zieuwent, tel 2214

Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, lol 1970

BV. t KEVELDER: Biljarten
Voorzitor B Hulshof, Zieuwentsewg 590, Zieuwent, tel 1494

Sekr/Penningm  C: Schwiink. J. V. Eykstraat 12, L'voorde, tel 05443-73217

Wedstrijd zeke € Wopereis, Schoppenweg 13, Ziouwent, tel 1492

6.8.2: Biljarten
Voorziter A van Melis, Kad. de Jongs.1,Lvoorde, tel 05443-74584

Sekt Wedstr zeke T Bongers, Dorpsstraat 36. Zieuwent, 1! 1271

Penningmeesteres F Goldewijkten Bras, Churchilsraat 20, Zieuwent. te 1653
KCS.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter MH. Schoepbouwer, Dorpsstraat 6, Zieuwent, tel 1217

Sekr/Wedstr sext P Domhof, Startmanswog 2, Beltrum, tl. 05448-2191

Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET ‘90: Squashvereriging
Voorzitter V. Doppen Dorpsstraat 77. Zieuwent, el 1982

sckretarosse M Krippenborg, Kleuterstraat 1, Zieuwent, tel 2097

Penningmeester van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde ‘el 05243-76783

Wedstrijd sokr P. Knipponborg. Dorpsstraat 269, Zieuwent tel 1856

BADMINTON-vereniging:

Voorzitter M. Stoktolaar, Midcachtenstraat 34. U'voorde. tel 05443-77019
Sexretzresse Y Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent te 2172
Penningmeester WEekelder, Ruurlosoweg 183, Zieuwent, te! 1664



leder jaar, zo tegen dekerst, als Koning Winter zijn intre-
de heeft gedaan, wordt de winterstop voor voetballend
Nederland weer in gang gezet. De gezellige tijd in zonder
voetbal in koude en slechte weersomstandigheden. Maar
niet voor lang! Hoewel de wijzen uit het Oosten ampergeacclimatiseerd zijn en je nog constant '1992 i.p.v.
1993schrijft wordt er alweer volop competitie-voetbal
gespeeld, althans ?

Voor RKZVC verliepen de {winter)maanden januari en
februari ongeveer zo:
Ongeveer twee weekjes voor de eerste competitiewed-
strijd na de winterstop (dan zijn de wijzen er nog niet
eens} weer extra fanatiek trainen zodat er die eerste
wedstrijd weer gepresteerd kan worden. De dinsdag
ervoor nog even een oefenwedstijdje en het kan gebeu-
ren. Echter hoe hoger de spanning stijgt voor het duel,
hoe lager het kwik in de betreffende meter daalt en wel
tot onder het nulpunt. Gevolg; een ’beton-vloeren’ veld en
aflassen dus. Niet getreurd, de temperatuur loopt na
zondag weer snel op, dus dinsdags een oefenpotje en
zondag weer op scherp. Vrijdags nog een spatje, maar
geen nood een lekker briesje voorkomt een modderbad.
Echter het briesje wordt een harde klere wind, en nog
meer. Dus zondag kan het voetballen niet door gaan,
vanwege de wind. Nou ja, de wind gaat weer rustig
liggen, het "dinsdagavondpotje’ wordt weer afgewerkt en
zondag iedereen weer op scherp want het weer blijft
goed; ’s nachts een graadje vorst en overdag een lekker
zonnetje. Alleen de zaterdagnacht vijf van die graadjes
vorst en dan wel een echte zon-dag, maar niet zondag
genoeg, dus een hard veld, dus aflassen. Het vervolg kunt



Bloemsierkunst VERNA”
Werentriedstraat 1

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445. 2372

nr Voor al uw bloem-
en kadoideeen

Ook uw adres voor:

BLOEMWERK BRUIDS-EN GRAFWERK

Tevens bezorgdienst

Werentriedstraat 1 - Zieuwent
@ 05445-23971 £>

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



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN
Dorpsstraat 91 ZIEUWENT Telefoon 05445 1279

BOUWBEDRIJF

UDopereis
* nieuwbouw
d verbouw
+ onderhoua
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48-7136 LN Zieuwent
wrestauatiewerkzaemheden Teleloon 05245-19285. 1209

AUTOBEDRIJF
Tilmaggaag EeLd Masgaa a 9An beetje sE ©
Adcorrippen. 3dWi >

VICO FIETSEN

5& MeNs®
Verkoop en reparaties

van merkauto'’s=bgg 1601|Gazele
maaktfietsenleuker tel. 2254 Waalderweg 12a
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u raden alleen schoot het reeds traditionele oefenpotje op
‘de dinsdagavond er bijna bij in vanwege het harde veld, er
wordt toch gespeeld om het ritme vast te houden. Na
dinsdag wordt het dooi en kan er zondag daadwerkelijk
gespeeld worden op een toch nog redelijk veld. De dins-
dag erna ook geen oefenpotje want het competitieritme
wordt hervat, alles draait weer gewoon. Zondag alweer
de tweede competitiewedstrijd. Hoewel, zaterdags is het
wel erg mistig dus zondag ? Geen nood, de mist vriest
weg en ondanks het WK-schaatsen wordt de wedstrijd
redelijk bezocht. De competitie loopt weer en het weer
blijft acceptabel, ook voor het Carnaval, dus geen voet-
bal, want met Carnaval wordt er nooit gevoetbald. Dus
daar gaan we alweer en we gaan nog wel een keer want
buiten schittert de zon op een dun laagje sneeuw en eriswel dooi voorspelt maar ook weer regen en sneeuw voor
het weekend, dus zondag ? We gaan er vanuit dat het
door gaat.

Het is dus één en al ellende met zo’n korte winterstop.
Een winterstop van twee maanden verhelpt misschien dat
het zorgvuldig samengestelde winter-oefenprogramma
praktisch geheel in duigen valt, de motivatie bij vooral
lagere elftallen minder wordt, clubs met blessures alle
thuiswedstrijden aflassen en er dus een scheve competitie
ontstaat, de velden kapot worden gelopen, enz. En hoe-
wel de Duitsers in ons land niet het meest populaire volk
zijn, moeten we toegeven dat hun winterstop tot bijna
eind februari nog niet zo heel slecht bedachtis.

De Redaktie (JW).

De kopie voor het volgende nummer (20e jaargang nr.8 (verschijningsdatum 10 april a.s.) dient uiterlijk zon-
dag 4 april in het bezit te zijn van de redaktie.



NAAM: Annet Hummelink-Rouw-
horst, getrouwd met Erik Hum-
melink, 28 jaar, speelster, aan-
voerster, trainster, scheidsrechts-
ter en bestuurslid bij de handbal-
vereniging Pacelli.

FAVORIETE SPORT: Handballen
natuurlijk; snel, veel loopwerk en
je wordt er lekker moe van.

MINST FAVORIETE SPORT: IJs-
hockey en boksen. Ik zie er het
nut niet van in, dat er bewust
blauwe plekken moeten komen.

DE BESTE TRAINER: Veel bekende handbaltrainers zijn er
niet, maar Ton van Linder spreekt me wel aan met zijn
kijk op de handbalsport en zijn ideeën over vernieuwingen
etc.

LEKKERSTE ET! kk lust alles wel, maar eigenlijk zou ik
wel weer eens bij moeder thuis lekkere ouderwetse erw-
tensoep en drie-in-de-pan willen eten. Verder ben ik een
zoetekauw, want voor ijs bijvoorbeeld kun je me ’s nachts
wakker maken.

FAVORIETE LEZEN: In de krantalleen de koppen, streek-
nieuws en sport en verder af en toe 3 bladzijden van een
streekroman kort voor het slapen.



Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tel (05245) 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 Zaal tot 400 personen

Div. keine zalen voor alle doel
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme bufferen,
gourmetten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw korecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0525-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.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



W.A.KEMKENS bv.

LATIE- bochuek

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

— Boetiek
OENLO

BELTRUMSESTRAAT 23 TEL 06440 GEE.

BGG 0545 1666

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

voorlae

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING

VOOR SEN BEBRIKTT vtAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL 05045 1646tort

Tel. 05445 - 1666



J.WAENINK || Ber
SCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452

ZIEKENFONDS TAXI P] ERV. 05445-1509

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
vee en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent el 1508DER

NUR
SPAAR BANK

| Bij de NMSSpaarbank
zit niemand op de
reserve:

‚A assurantiën-financieringen-hypothekenLEENE
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FAVORIETE MUZIEK: Ik vind alles goed van Elvis Presley
tot koormuziek. Alleen die house-muziek is echt niks.

VAKANTIELAND: Ik vind de zon wel lekker, maar er 2
weken in liggen doe ik echt niet. In plaats van op vakantie
gaan vind ik het trouwens ook goed om bijvoorbeeld het
huis van binnen te verven.

TELEVISIE: Alle is goed, vooral alle sport, hoewel ik
nergens voor thuis blijf. Bill Cosbyis 0.a. prima, terwijl ik
in Goede Tijden, Slechte Tijden echt niets zie.

BINNENLANDSE POLITIEK: Ik heb me er nooit in verdiept,
maar eris altijd wel wat gerommel. Kok is niet mijn favo-
riet met zijn rotkop, maar Van Mierlo heeft volgens mij
wel lef.

BUITENLANDSE POLITIEK: Wat een ellende overal he?
Dan hebben wehet hier maar goed. We hebben het trou-
wens wel eens gehad over werken in de derde wereld,
maar dat komt er niet van.

FAVORIETE SPORTMAN\WROUWATEAM: Ik hou wel van
iemand als Henri Leconte. Plezier in de sport en humor
combineren met je werk; dat moet kunnen. Krajicek is dan
weer veel anders. Zoals hij af en toe ongemotiveerd,
zakelijk, koel en wisselvallig overkomt vind ik maarniks.
Als je dan weer ziet hoe blij en fanatiek Falko Zandstra
overkomt met zijn dunne beentjes.

ONDERSCHAT WORDEN: Scheidsrechters in het alge-
meen, vanwege al het commentaar dat ze krijgen, en
Marian Wensink voor haar werk voor Pacelli, terwijl ze
niet eensin het bestuur zit.



12

FAVORIETE ONTMOETING: Dennis Booker, die detective
ie zou ik wel eens recht in de ogen willen

HEKEL AAN: Mensen met een ochtendhumeur en te laat
komen. Bij onsis het ’s ochtends dusaltijd feest !!

VERBETERING IN ZIEUWENT: Er moeten natuurlijk niet
meer winkels verdwijnen en er zou een multi-functionele
medische dienst moeten komen, zodat je b.v. niet meer
naar Lichtenvoorde hoeft voor fysio-therapie. Verder is
hethier goed wonen.

VERBETERINGEN VOOR PIOT: Ik lees hetaltijd helemaal,
al zou er weliets meer aangeleverd mogen worden door
b.v. de biljart- of de schietvereniging, want daar hoor je
niets van.

SEX EN SPORT: Moet kunnen; het schijnt voor vrouwen
trouwens beter te werken dan voor mannen. Het moet
trouwens niet een half uur voor de wedstrijd gebeuren,
dat loopt zo moeilijk.

DRUGS\DRANK EN SPORT: Drugs natuurlijk niet en drin-
ken doe ik zelf nauwelijks, maar als iemand anders dat
graag wil, moet ze dat doen, al moetze dan niet als een
krant lopen spelen.
TENSLOTTE: Als iemand nog iets meer wil weten, dan
moeten ze maar eens langs komen. Verder vind ik het
jammer dat er niet gevraagd wordt wie er burgemeester
moet worden. Mijn vader is namelijk als een klein boertje
met een paar koeien opgeklommen tot een grote boer,
werd daarna zelfs voorzitter van het kerkkoor en de vol-
gende stapis dan natuurlijk burgemeester.



VV Sz
MASSEY-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



ENEED
NNSAN

baarin alle sooren en matenoee eRrao: zannangar of

oogeaacklep met of zonder
9 eeginstaliatie. 8
o Begon viseren. ao! niet

a segBEar. DeEeven aties|stemen. toege
Dee verde vervoeren HeTonneee Ee gladde aluminium

wander5
Eigen merk aanhangers er, opl

9 Eieiaal voor het veevervoer-
‘Spociaal(ZiSSUarsserieën >) EOaen 05443572400

Postbus 46, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

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

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



VAPAG
e VOOR AL Uw: SportschoenenB SportkledingNe Sportartikelen
BE Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 12573] Adidas Pura LA Gear Gruff Sport_ Rucanor Mitre- Goudie- Yonex

Dunlop - Hummel Masita- Oliver - Viking

ZATEN
Waar zullen we afspreken?

Natuurlijk bij...
Hotel- Café-Restaurant

„„'t Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 ZIEUWENT - tel, 05445-1705

Tongerlosestraat 52
Lichtenvoorde

Tel. 05443-77448
77449

da BE, * Tuinaanleg en onderhoudEs ieè * Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7

Ë
E7 74%Gorp",
end 7186 MC ZIEUWENTlen EE Telefoon 05445-1954
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Annet, bedankt voor dit gesprek en de koffie en veel
plezier met al het bezoek, datje zo meteenzult krijgen.

De Redaktie.

ZVC-1 kan 15 maart reeds zeker zijn van promotie
Als ZVC-1 zaalvoetbal haar zegereeks van de afgelopen wed-
strijden, FC de Drasjer (12-3), Wesepe (12-2), Reunie (16-3)
weet voort te zetten kan men zich maandag 15 maart reeds
zeker weten van promotie naar de eerste klas, daar dit jaar de
drie bovenste ploegen in hun klasse promoveren. Maar met 2
verliespunten meer dan de beide koplopers Daventria en Veloci-
tas dingenzij zeker ook nog mee om het kampioenschap, zeker
gezien het feit dat zij nog een wat makkelijker programma
hebbenaf te werken.

De laatste wedstrijd in de eerste of 2e week van april tegen de
huidige koploper Daventria uit Deventer kan voor dat kampi-
oenschap weleens de beslissende wedstrijd zijn. Weliswaar
werd er thuis tegen hen gelijk gespeeld, maar gezien de stijgen-de vorm en productiviteit liggen er voor ZVC beslist kansen.

De stand bovenaan is momenteel:
1. Daventria 16-25 4. Wesepe 18-21
2. Velocitas 15-23 5. Helios 14-17
3. zvc 16-23 6, Grol 13-14

ZVC-1 speelt maandag 1 maart thuis tegen Grol en maandag 8
maart (om 21.00 uur) thuis tegen het laag geklasseerde Steen-
deren. Zoals gezegd maandag 15 maart (om 22.00 uur) tegen
Helios (Deventer) en maandag 29 maart uit tegen het reeds
gedegradeerde Olburgen.
Wilt U ook eens van een spannend avondje zaalvoetbal genie-
ten, kom dan eens bij één van onze thuiswedstrijden in het
Sourcy Center kijken.

Het
Bestuur



Lid van de aktiviteitencommissie van THOP]

hebben op 27 februari jl. een toernooi georganiseerd
voor families, straten en vrienden. Hoeis dat verlopen?
Het tournooi is helemaal niet doorgegaan. Er hebben zich maar
2 teams opgegeven. Achteraf hoor je van iedereen dat ze toch
wel graag mee hadden gedaan, daar heb je wataan.
Hoe denk je dat het komt?
Ik weet het niet, vooraf hebben we een enquête gehouden
onder de leden. Daaruit bleek dat 80% van de leden graag een
dergelijk tournooi wilden. Het lag in de planning om er een
gezellige avond van te maken, met mogelijkheid voor andere
spelletjes, zoals Risk, mens-erger-je-niet, kaarten, e.d.
Van de 2 teams die zich op hebben gegeven (totaal 12 man)
was er één persoon lid van de vereniging, en dat was ikzelf.

Misschien is de avond niet goed gekozen, of was het te kort na
Normaal.

Hebben jullie er wel genoeg publiciteit aan gegeven?
Ik dacht het wel, er heeft een verhaal in de PIOT gestaan, en
alle leden hebben op de trainingen te horen gekregen dat het
tournooi op 27 februari zou zijn.

Komter nu nog wel een buitentournooi?
Jazeker, dat gaat gewoon door.

En wat nu?
Nou erzal natuurlijk op de ledenvergadering over gesproken
worden. We dachten dat we volgens de enquète genoeg reden
hadden om een tournooi te organiseren. Als het er op aan
komt, dan is er niemand. Daar komt bij dat we er als vereniging
financieel op achteruit zijn gegaan. De sporthal was gereser-
veerd, een percentage van de zaalhuur moet je altijd betalen,
ook al maak je er geen gebruik van.
Waardeloos dus. De Redaktie (MHW)



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijge u

nu 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 05443-77113

| ENSAID MODEVAKSCHOO

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

MARIETTE BUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel, 05445-1766




