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REDAKTIEWOORD

“ACH, HET IS MAAR EEN SPELLETJE" (Yak,red.)
Al probeer je het nog 100,of misschien 1000 keer, het lukt je
nooit meer. Dat armbandje om die schaats. Gewoon stomme
pech waarvan je niemand de schuld kunt geven. Er was geen
wak of zelfs maar een scheurtje, geen bocht naar rechts, of
een onhandige official die in de weg liep.
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Met een gezicht dat lachte, maar trilde van teleursteliing, zeiFalko later dat hij pech had gehad en dat het nu voor hem
voorbij was. Geen woede, geen traan en geen geklaag. Wat mijbetreft had hij huilend zijn verhaal mogen doen. Een jaar langgetraind en niks gewonnen, Een jaar lang “Falko nog eenpilsje?", “Nee dank je morgen weer trainen.” Een jaar lang"Falkoblijf nog even, het is pas 10 uur" "Nee, Rintje komt me
morgenvroeg om zes uur weer halen vooreen duurloopje.”
Het is alsof je een jaar lang voor jezelf keihard hebt gewerkt,en na dat jaar blijkt dat de boel failliet is. Dan mag je toch eentraantje laten en zeggen dat hetniet eerlijk is. Maar Falkoverbijt zich en houdt zich groot, terwijl iedere voetballer diestruikelt over 3 grassprietjes kermend wordt afgevoerd op eenbrancard, of luid jeremieert over een vrije trap.
Falko droeg zijn lot met waarde. Net als Pete Sampras (num-mer 1 op de tennis-wereldranglijst) tijdens de open Australische
kampioenschappen. Nog nooit had ik hem zien lachen of kun-
nen betichten van een andere emotie. Tot de halve finale vandit kampioenschap. Sampras huilde bijna 20 minuten lang (naarlater bleek om zijn doodzieke coach) en speelde ondertussen desterren van de hemel. Af en toe stopte hij even om zijn tranente drogen of gewoon omdat hij niet meer kon van verdriet, omvervolgens een ace te slaan.
Hij was dus niet alleen die machine maar ook nog mens,en dathad ik niet achter hem gezocht. Uiteindelijk versloeg de machi-ne de mens, want ondanks heftige emoties won hij de partij.

Verderop in deze PIOT leest u nog meer sportemotie. Over hoetriomf en vernedering niet elkaars tegenpolen zijn, maar inelkaars verlengde liggen. De Zieuwentse voetballers weten eralles van.
Degene die dan, na verlies of winst nog dat gruwelijke-num-
mer-1-metstip-cliché’ bazelt “ach, het is maar een spelletje®die weet dus duidelijk niets van sport.

De Redaktie (MHW)
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Kom eens bij ons een passende
kaart uitzoeken. Of neem één van de
vele modellenboeken mee.

DRUKKERIJ WESTERLAAN
v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - Lichtenvoorde - Tel. 71207 - Fax 76525

Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tol: (05445) 1255
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tel: (05457) 74854

De bakkerdie iets extra's maakt van uw bestelling!
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Fitness, aerobics, steps, callannetics, high energy, etc. etc. Het
gehele scala van bewegingssporten is op het moment *in*. Je

í hoort er veel over, maar wat het allemaal precies inhoudt
wisten we niet. Om daarop een antwoord te krijgen, en te
horen hoe iemand deze bezigheid beleeft, gingen we op bezoek
bij Wendy Krabbenborg. Zij doet aan bodyfit, is 21 jaar en 3e
jaars studente aan de PABO (een opleiding voor onderwijzeres
in het basisonderwijs). Daarnaast werkt ze om de veertien
dagen in 't weekend achter de bar bij café Stoverink.

BODYFIT : waar hebben we het over ?
”Bodyfit is een mix van steps, aerobics en callannetics. Een
beetje van alles dus, maar dan wel volgens een vaste opbouw.
We beginnen met steps. Daarbij maken we bewegingen op__.
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muziek waarbij een in hoogte verstelbaar bankje (de zogenaam-de step) wordt gebruikt. Door op verschillende manieren op of
over de step (het bankje dus) te stappen en te springen worden
oefeningen gedaan die goed zijn voor de been- en bilspieren.
Daarna gaan we verder met aerobics. Ook daarbij wordt bewo
gen op snelle ritmische muziek, maar dan zonder verderehulpmiddelen. Er wordt veel gesprongen en met de armengewerkt. Het zijn allemaal oefeningen voor de algehele conditie
en fitheid. (In principe datgene wat Jane Fondain het verleden
wel eens op de televisie liet zien (Red.}

Totslot doen we aan callannetics. Daarbij worden met rustigeachtergrondmuziek allerlei oefeningen gedaan voor met namede buik- been- en armspieren.” (Tevergelijken met datgene wat
vroeger tijdens de gymlessen op de lagere school werd gedaan(Red.))

BODYFIT : waarom ?
“Ik heb vroeger (van m'n 10e tot m'n 18e jaar) op tafeltennis
gezeten, maar helaas werd mijn team toen opgeheven. Daarnaheb ik twee jaar gevolleybald, maar door mijn werk in hetweekend kon ik maarde helft van de competitie-wedstrijden
meespelen en ben er maar mee gestopt. Toch wilde ik blijven
sporten en ongeveer een jaar geleden kwamen we met 2 van
mijn vriendinnen uit Lichtenvoorde op het idee om aan bodyfitte gaan doen. Géén competitie-verplichtingen in het weekend.
Gewoon lekker één avondin de week ontspannend en inspan-nend bezig zijn. Bodyfit is leuk omdat het afwisselendis. Er
worden veel verschillende soorten oefeningen gedaan. Het purefitness met al die ingewikkelde apparaten boeit me niet. Een
avondje bodyfit is gezellig, het zorgt voor een goede conditie
en dat het de buikspieren wat strakker maakt is mooi meegeno-men. Ik vind het zo leuk, dat ik er over denk om binnenkort (alsik wat meertjd heb) twee keer in de week te gaan.”



El JEE GE
VOOR AL Uw: Sportschoenen aSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257 —Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijff Sport - Umbro |Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

ATEN
Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thans de toerist onderde linden
En kanerzijn fijnste borrel vinden

Hotel - Café - Rest.

‚‚ 't Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-12682



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
4 Je Tongerlosestraat 52

DE: daar LichtenvoordeiS moet ik Tel. 05443-77448

jg \U® 77449

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderin at 10 ZIEUWENT - tel. 05445-1705

“ Jos Lageschaar
* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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BODYFIT : een uur sport ?
“Ja hoor. Eén uur bodyfitten betekent één uur fanatiek en
intensief sporten; je moet elke minuut, elke seconde bijna,
blijven bewegen. Je wordt er echt moe van. En het gaat erecht fanatiek aan toe. De eerste keren zaten we met mijn
vriendinnen af en toe wat te praten en te giebelen, maar dat
werd absoluut niet gewaardeerd.

In dat uur bodyfit doen we, zoals reeds gezegd is, van alles. De
eerste 5 minuten is er een warming-up om de spieren wat los
en soepel te maken. Dan gaan we 20 minuten met de step aande gang. Daarna 15 minuten aerobics. Vervolgens 15 minuten
callannetics. Die tijden liggen overigens niet exact vast; dat
wisselt nogal eens. Soms doen we met name wat langer aan
steps. Tot slot volgt een cooling-down van 5 minuten. Dat
afkoelen is wel lekker. Het licht gaat uit en een klein spotje

t branden. Er wordt een heel rustig muziekje gedraaid enwe doen een paar rustige ontspannende strekoefeningen, De
opzwepende house-muziek-ritmes verdwijnen uit je hoofd en jekomt helemaal weer tot rust (het lijkt soms wel een slaapop-wekkende meditatieoefening).”

BODYFIT : de feiten ?
“Omdat ik bodyfit met 2 vriendinnen uit Lichtenvoorde ben ik
bij "Martins fitness centrum’. De kosten zijn f 30,= permaand (als je elke week 1 uur bodyfit) of f 40,= per maand
(als je 2 keer per week ’n uur bodyfit) inclusief het gebruik vande sauna en het solarium, maar daar heb ik nog nooit gebruik
van gemaakt. Als je eenles mist, kun je deze op een andere
dag of tijdstip inhalen. Als je voorhet eerst begint moet je eencontract tekenen. Daarna geldt er een opzegtermijn van 2
maanden.
De groep waar ik nuin zit bestaat uit 10 à 15 mensen, waar-onder 2 heren en de gemiddelde leeftijd is + 22 jaar. Per
maand wisselt de lesopzet qua oefeningen en muziekkeuzes. Jedoet dus 4 weken achter elkaar hetzelfde, maar elke keer wel
steeds iets sneller en de step wordt steeds een stukje hoger
gezet.”
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BODYFIT : de begeleiding ?
Ik krijg les van een instructrice die een vakdiploma heeft voorhet geven van callannetics, steps en aerobics. Zij geeft toelich-
ting op en uitleg over alle oefeningen; waarvoor ze bedoeld
zijn, hoe je ze moet doen, enz. Het is belangrijk dat je de
oefeningen en bewegingen goed uitvoert. Hierdoor heb je
naderhand geen last van spierpijn en is de kans op blessures
heel klein. Zelfs in het begin had ik nauwelijks of geen spier.
pijn. Ik heb ook nog nooit een blessure meegemaakt, waaruit
blijkt dat volgens mij de begeleiding medisch verantwoord #

Als je op een bepaalde plek pijn krijgt, moet je onmiddellijk
stoppen of de oefening anders uitvoeren. Zelfs zwangere
vrouwen kunnen (uiteraard met een iets aangepast programma)
meedoen. Alles wordt door de instructrice, via de grote spiegel
waar iedereen voor staat, nauwlettend in de gaten gehouden.Doordat zij zelf ook alle oefeningen mee- en voordoet, kun je
als sporter zelf ook goedzien of je de bewegingen goed of fout
doet.
Er bestaat overigens géén wisselwerking tussen instructrice ende deelnemers voor wat betreft ideeën met betrekking tot de
oefeningen. Wel wordt na de les met haar gepraat over wat we
leuk, moeilijk of zwaar vonden, maar de instructrice bepaalt
uiteindelijk de bewegingen en de muziek voor de les. Die mu-
ziek is heel belangrijk. Het is meestal house-muziek en zorgt
voor het ritme en de maat.”

BODYFIT : de beleving ?
"Ik vind bodyfit leuk en doe in dat uur dan ook fanatiek mee.Toch ben ik géén echte freak; ik mag er niet aan denken omthuis elke ochtend half wakker naast m'n bed al die oefeningen
te moeten doen; die strakke pakjes en beenwarmers zijn ook
niets voor mij; daarnaast ben ik niet echt goed en loop en
spring dus regelmatig uit de maat; body-building (voor de
doorgedraafde fanatiekelingen) vind ik afschuwelijk en toen ze
melaatst op Kerstklokkenzondag vroegen voor eendemonstra-
tieles (om mensen voor de sportschool te werven) heb ik
beleefd geweigerd. Ik doe gewoon lekker onopvallend met de
groep mee, zonder buiten de boot te vallen.
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Bodyfit moet lekker blijven. Als ik na afloop thuis kom, ben ikhartstikke leuk moe en datis een fijn gevoel. Sommigen doen
alleen in de winter aan bodyfit, maar voor mij maakt het jaarge-tijde nietuit. Ik bodyfit het gehele jaar dooren blijf het net zolang doen totdat ik er geen plezier meer in heb. Dat laatste is
mede afhankelijk van de variatie in de oefeningen. Zou ik, omwat voor reden dan ook, het bodyfit een tijdje moeten missen
dan is dat niet leuk, maar ik zal er niet chagrijnig om worden.Wat ik eigenlijk wel mis is het tafeltennis. Voor mij blijft dat deleukste sport. Ik konhet redelijk goed, de competitie was leuk
en we hadden een gezellig team, Naast het tafeltennis zou ik
bodyfit er als tweede sport bij doen !!

HET TOETJE VAN WENDY
1. Watis je favoriete gerecht ?

Duitse biefstuk en pizza (bij "Puccitino” in Varsseveld).

2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?
Iedereen is welkom, hoewel Hans van de Togt vind ik een ei.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik ben eigenwijs.

4. Wat is volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik ben in de regel vrolijk en spontaan,

5. Wie vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Benno Stoverink; dat iemand ’s morgens een survivalrun
loopt en daarna ’s middags nog een voetbalwedstrijd speeltvind ik gaaf.

6. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
Niemand; de fitness-schoolis geen vereniging, maar eencommerciële instelling. Iedereen komt er voor zichzelf.
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7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente was, wie zou er
dan burgemeester moeten zijn ?
Richard Olyslager; een grote auto heeft

8. Wat is je grootste hobby momenteel ?
Bodyfit, uitgaan en zingen.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
Ik vind het goed zo; prima en gezellig.

De Redaktie (IR & HW)

“DE KINDERPIOT"
Hallo kinderpiotlezers,
Wij vonden het leuk om het een keer over wielrennen te doen.
Dus gingen wij met Areke Hassink mee naar een training in
Eibergen. Toen we in Eibergen waren haalde Areke's vader
Areke's fiets uit de auto. Wij gingen naar binnen en Areke gingzich omkleden. Dat duurde wel even, maardat is gewoonlijk bij
ArekeWI!Toen iedereen klaar was met omkleden gingen ze
naar buiten en begon de training. Ze begonnen met een paarrondjes inrijden. Daarna maakten ze grote rondjes en het tempowerd steeds sneller. Toen ze dat hadden gehad moestenze om
pionnen heenfietsen en daarna een stuk sprinten. Dan weer
om pionnen heen en zo ging dit een paar rondjes door. Daarna
deden ze een tikspel (op de fiets). Toen deden ze een afvalra-
ce. Areke werd 2e. De training was afgelopen. De fiets ging in
de auto en we reden terug naar Zieuwent. Bij Areke thuis
hielden we nog een interview:

Hoe lang doe je al aan wielrennen ?
Vier jaar.

Waardoorben je gaan wielrennen ?
Het leek me heel leuk en ik wou het al heel lang.



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
‚en gereedschappen

(0) A B.V.
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415

L/
SCHOONHEIDSSALON

_ ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
Tei.: 05445 - 2304

N



CUPPERS veewagens
TOONAANGEVEND!

‚n maten
baar in alle soorten en, maoegehate, aanhanger ofetelaadklep met 7 zonder

©

belast beweegbaar. iIEEEEen gegeEenEeEs© Eigen mesSeelaal voor het
@2wppersVartssserieën 7Ke SNeees 05443572400
Postbus 46, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel advi eurs

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

Zegendijk 16 k - 7136 Zieuwent - Tel. 05445- 2103
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Wat moetje allemaal doen voor een wedstrijd ?Je gaat je eerst omkleden, dan wacht je totdat je aan de beurtbent. Dan kan je je gaaninfietsen. Dan moet je je fiets contro-Ieren. Dan kun je naar de start en mag je beginnen.

Is wielrennen een zware sport ?
Ja. Vooral met slecht weer. Bijvoorbeeld als er regen of hardewind is.

Moet je veel trainen 7
Ja, vijf keer per week. Maandag, dinsdag, woensdag, donder-
dag, zaterdag en af en toe op zondag.

Heb je al weleens wat gewonnen met wielrennen ?
Nee, nog niks. Maarik ben wel een keer 4e geworden.

Hoelang duurt een wedstrijd ?
Ongeveer drie kwartier.

Welke afstanden rijden julie allemaal ?
Nu doeik de 30 kilometer.
Heb je er nog speciale
dingen voor nodig 2
Racefiets U! Een broek
met zeem, helm, schoe-
nen, speciale pedalen,
Jackie, een shirt en een
lange broek. Aan de binnenkant van de Koersbroek is een Jap

zeemleer genaaid,

Wat is je grootste blunder ?
Blunder? Ik ben een keer met een jongen knoepelherd in hetgras gevallen II! We hadden net nieuwe pedalen. Maar wemoesten zelf ook lachen.

Val je veel ?
Nàà, ik ben nog maar een paar keer gevallen, 3 keer. Ik valnooit echt hard.
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Zijn er nog veel speciale regels ?
Ja, je moet op je shirtje de sponsors van de vereniging dragen.En eenhelm is verplicht. En je mag onder het fietsen natuurlijkniet duwen !!

Hoe zwaaris een wielrennersfiets ?
Niet zo heel zwaar. Heel licht zelfs. Je kunt hem zo opbeuren.
Van hoe oud tot hoe oud kun je wielrennen ?
Alle leeftijden ! Van zeven tot ehh zo oudals je wilt,

Wie vindt je de beste wielrenner(ster] 7
Leontine van Moorsel.

Dankjewel
Niks te danken.

PUZZEL
Vul met behulp van de zinnen de goede woorden in de hokjes.Als je alles goed hebt leesje bij depijl van boven naar beneden
een woord. Dit woord heeft te maken met het onderwerp vandeze Kinderpiot.

1. … rennen.
2. Om uit te drinken.
3. Eenfiets om te racen is een ……4. Deze heb je op onder het wielrennen. Hij is voor hetbeschermen van je hoofd.
5. Kijk in het interview. Areke moetdit vijf keer per week

doen.
6. …. en handen.
7. Aan je voeten draag je ……8. Als je de allerbeste bent, ben je de …
9. Een

…
ís om op terijden.

10. …. en opstaan.



BEKKEN assurantiën
ENEKeNEOSSTN gaat

voor bedrijf en particulier

Werenfriedstraat 9- Zieuwent - Tel. 1461

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 05445 -1269

Drukkerij
w) Westerlaan

v.. Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde - Tel. 05443 - 71207
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7136 LE ZIEUWENT

TAXI Dorpstraat 29GELON SEN Taioon osias 1410

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (bus)
PERSONENVERVOER

TROUW /ROUW

Theo kl. Holkenborg
Oude Ruurloseweg 25, 7136 KE Zieuwent, Tel.: 05445 - 1384

VASTE PLANTEN
CONIFEREN Á he
LAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

Huizink
Bouwbedrijf

3E NIEUWBOUW

: HN X% VERBOUW

Tt ONDERHOUDSWERKEN
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In Zieuwent circuleren al geruime tĳd geruchten dathet slechtzou gaan met karatevereniging "Mu Chin“. De vereniging zou‘fuseren’ met een karate-clubuit Lichtenvoorde en haar eigenclubgebouw bij buurt- en clubhuis "t Kevelder noodgedwongenmoeten sluiten. Voorde redaktie van PIOT een reden om eenste praten met de voorzitter van “Mu Chin" Hemmie Olthof. InZieuwent gaan wel vaker verhalen rond die niet kloppen.

Hemmie; “Die geruchten zijn niet waar. Het volgende is erwerkelijk aan de hand. In Lichtenvoorde bestaat al geruime tijdeen karateclub, die enkele maanden geleden een nieuw groot
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onderkomen heeft gekregen. Zij hebben ons gevraagd of

geen interesse hadden om bij hunin te trekken. Waarschi
is deze vraag mede ingegeven doorhet feit dat wij nogal wat
Lichtenvoordse leden hebben en een relatief kleine vereniging
zijn. Na er in het bestuur over gesproken en gediscusiëerd te
hebben, hebben wij de situatie aan de leden voorgelegd. Er
werd besloten om een aantal gezamenlijke trainingen te houden
met de Lichtenvoordse club, in hun onderkomen. Afhankelijk
van de ervaringen en mening van de leden zou er dan beslist
worden wat er ging gebeuren.

Die gezamenlijke trainingen waren géén succes, in die zin dat
onze leden de Lichtenvoordse ruimte niet mooi vonden; er was
geen sfeer, men voelde er zich niet thuis, terwijl men tevens
gebonden was aan zakelijke afspraken met betrekking tot de

stippen waarop men van die ruimte gebruik mocht maken.
Zo laat erin enzo laat er weer uit; dat zijn we niet gewend. In
ons eigen clubhuis zijn we baas over ons zelf,
Toch is hierbij het verhaal niet af. Als iets in het clubgebouw in
Lichtenvoorde niet lukt, wil dat nog niet zeggen dat het in het
kerategebouw in Zieuwent ook niet kan. Met andere woorden;
de proef werd andersom uitgevoerd. De Lichtenvoordse leden
kwamen voor enkele keren in ons eigen home trainen en dat
ging werkelijk prima.

Er stroomt weer nieuw elan in de vereniging en er ontstaan
weer allerlei plannen. Zo spelen we momenteel serieus met de
gedachte om het aantal soorten gevechts- en verdedigingsspor-
ten uit te breiden door op verschillende avonden in verschillen-
de disciplines van onze sport trainingen te verzorgen in ons
clubgebouw. We denken daarbij in eerste instantie aan nun-
chaku’ (vrij vertaald een soort ’ninja-heroturtles'-techniek
waarbij gebruik wordt gemaakt van speciale gevechtsstokjes
(Red.). Wat er allemaal gaat gebeuren is momenteel nog
onzeker maar zeker is wel dat we willen proberen om van ons
clubgebouw een multidisciplinair gevechtscentrum (in het
Japans heet dat een ‘BUDO-centrum') te maken. We zien de
toekomst van "Mu Chin” dan ook met vertrouwen tegemoet.”

De Redaktie (HW)



Bloemsierkunst „ERNA®
Werentriedstraat 1

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445 - 2372

Voor al uw bloem- en
kado-ideeën

Ook uw adres voor:
BLOEMWERK, ZIJDEBLOEMEN EN -PLANTEN,
BRUIDS- EN GRAFWERK

Open: Ma. 10.00 - 12.00 uurDi.Vm Vrij 830 -12.:30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za. 8.30 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Tot ziens

99 1
Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 05445-2391 4neOpeningstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 8,30-18.09 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.B E |

—88ee



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 05445-1279

AAN DE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN: aBOUWBEDRIJF VyLÖopereis [[a £

* nieuwbouw ii je
* verbouw ee* onderhoud
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
“restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445 - 1928 b.g.9. 1209

Ge AUTOBEDRIJF

Verkoop en reparaties
van merkauto's

Ge @
Gazelle UWE Ee
maakttetsenleuker tel, 2254 Waalderweg'12a
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Een tijdje geleden speelden we met het eerste van R.K.Z.V.C.
tegen VIOD, een club die vorig jaar is gepromoveerd naar devierde klasse en nu een middenmoot-positie inneemt. Tot zoverniets aan de hand. Echter die zondagmiddag werd een prachti-ge middag voor ZVC. De gasten uit Doetinchem straalden eenstuk overdreven en ongepaste arrogantie uit. Bestuursleden dievonden dat Zieuwent al jaren een niets zeggend clubje was(zelf komend uit de afdeling), spelers die op onze helft warmliepen en pas na Veel gezeur de andere kant van het veldbetraden, enz.

Tot een minuut voor tijd was het nog 1-1. En toen gebeurdehet; een voorzet van één van onze spelers raakte het scheen-been van een VIOD-speler en de bal verdween achter de keeperin de goal. Aftrappen en affluiten waren de nog resterendehandelingen tijdens de wedstrijd. In &6n keer weg grote bek,
weg arrogantie. Voor ons natuurlijk een schitterende overwin:
ning: in één moment ontlading, vreugde en toch ook welvoldane wraakgevoelens. Voor VIOD; verslagenheid, teleurstel-
ling en zonder ook maar een punt en metde voor ons heerlijkeopmerking "Tja jongens, dat is nou voetbal”, terug naar Doetin-chem.

Twee weken geleden speelden we met het eerste van Z.V.C.tegen Dierensche Boys, een club die tijdens de winterstop dekoploper wasinde vierde klasse C. Tot zover niets aan dehand. Echter die zondagmiddag werd een verschrikkelijke
middag voor ZVC. De club uit Dieren had pas één wedstrijdverloren en er één gelijk gespeeld (uit tegen ZVC). Een goedeploeg met een sterke as en twee snelle spitsen. En wat is ermooier om direct na de winterstop de Koploper onderuit tehalen. Het vertoonde spelbeeld liet zien det ZVC goed tegen-stand bood en zelfs de betere, opgelegde kansen had.



VERENIGINGEN

R.KZ.V.C. Veldvoetbal
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tl. 1281
Secretaris . te Molder, Ravolstraat 9, L'voorde, tel. 0544375179HL Penningmeester:M. v.n. Bolscher, De Haare 68, Zieuwent, tel. 1660
Wedstrijdsoor.  :H: Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

R.KZV.C. Zaalvoetbal
Voorzinor 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tal. 1257
Sekr/Penningm.  :R Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent el. 2381
Wedstijdsocr. B. Slot, Helenweg 3, Zieuwent, el. 2127

o H.V. PACELL: Handbal
Voorziter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838

MA- Secretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05243-73814M Peningmeesteres:P.Klein Goldevij, Linnenwever2, Groenlo, tel 05440-68478
L Wedstijdseer. A Hummolink, De Haaro 30, Zieuwent,tel 1531

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 20, Zieuwent, tol 1875
Secretaris 8: te Molcer, De Haare1, Zieuwent, el. 2140
Penningmeesteres :M. Heutinck, Roldersweg 11, Zieuwent. el. 1770
Wedstrijdsecr. A, Hogenkamp, De Steege £1, Zieuwent, tel. 2285
Recreanten W. te Roller, Rapenburgsestraat 2c,L'voorde, tel. 05243-72617
Jeugdzaken 4. Kolkman" Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent, te. 2194

“ ZV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281

Y Secretaresse 8: Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent tel 1591
$ Penningmeester:W. Weijers, Zieuwentseweg 77. Zieuwent el 1445

Wedstrijdsecr.  :R v.d. Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent, el. 1553
Jeugdcommisie :A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, Tel 1917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, tel, 1725

zov: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
b Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-80442

Secretaresse J Wolters, Batsdijk 42, Mariënvelde, ot, 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg. Eatsdijk 39, Mariënveide, te. 2329
Wedstrijd-seer  :L Hummelink, Oude Terborgsev. 269, D'chom, tel. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel. 1262
Sokr/Penningm. 6. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, tel 05443-74926



| TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L-te Molder, B. v. Meurstraat 24, 'voorde, tol 05443-75454
Secretaris  Huitink, Hofmansweg 2, Zieuwent, et. 2712
Penningmeester :M. Wopereis, Zegendik 5, Zieuwent, tel. 1974

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tol 1257
Secretaris E Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent tel 2316
Penningmeester :J. te Roller, Verkavelingswog 2, Mariënvelde, tel. 1373
Wedstrijdsecr.  =K. Hummelink, Esstraat 42, ‘voorde, el. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: schietvereniging
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 1400
Sekr/Penningm. A Papen, De Haare 32. Zieuwent, ol. 1970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter J.Njrolder, Wilgendijk 4 Mariënveide, el. 1316
Secretaris te Roller, Verkavelingsweg 2. Mariënvelde, tel 1373
Penningmeesteres GC. Schurink, J.v. Eykstraat 12,1 voorde, el 05443-73217
Wedstrijd-secr. A Waalderbos, Zieuwentsoweg 42, Zieuwent tel 1505

8.8.Z: Biljarten
Voorziter A van Melis, Kard. de Jongste. 1, L'voorde, tel. 05443-74584
Seer /Weds-secr. :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271
Penningmeesteres:D. Goldenij-ten Bras, Churchilstraat 20, tel. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Schoopbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, el. 1217
Soer/Weds secr: P. Domhof, Startmansweg 2a, Beltrum, tel 05443-21917
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tol 1271

ESZET'90: Squachvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat77, Zieuwent, tel 1982
Socrataresse IN. Nijenhuis, De Steege 89, Zieuwent. tel. 2275
Penningmeester :P van Zutphen, Bentinckstraat 23 L'voorde, tel 05443-76783
Wedstrijd-soer. (H) :H Meuistege, Constantijnlaan 6. Ruurlo el. 05735-35624
Wedstrijd-seer. (D) A: ten Have, Varkensmarkt 10-34, L'voorde,tl. 0544371445

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel. 05443-77019
Secretaresse Y. Eokelder, Dorpsstraat 83, Ziouwont, tol. 2172
Penningmooster:Wi Eekelder, Ruurloseweg 182, Zieuwent el 1664
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Tot drie minuten voor tjd was het nog 1-1. En toen gebeurdehet. Een cornerbal van Dieren ‘viel’ op vijf meter voor de goal
en na wat gerommel belandde de bal in het doel. Aftrappen,
een wanhoopspoging en affluiten waren de nog resterende
handelingen tijdens de wedstrijd. In één keer weg punten, niks
koploper onderuit halen. Voor hen ontlading, vreugde en toch
ook wel een gelukkige overwinning. Voor ons; verslagenheid,
teleurstelling en zonder ook nog maar een punt terug naarZieuwent,
En de meest overbodige, irritante opmerking na de wedstrijd
van de Dierensche boys? Juist ja: “Tja jongens, dat is nouvoetbal.”

De Redaktie (JW)

VOLLEYBALVERENIGING TOHP
DAMES 2
Na het succes van vorig seizoen, spelen we nu in de 3% klasse.We zijn met volle moed begonnen, maarde resultaten zijn nogniet zo best. Maar …. we houden de moed erin. Na een dipjehebben we de draad weer opgepakt en zit de stemming erweer goed in (dit is te merken aan het ‘gezang’ onder de
douche).

Onze trainer E.J. maakt nu een Annelies voor ons !! met eenFilipijnse vrouw (versterking voor het team !?) We hopen
natuurlijk dat het helpt en dat de puntjes toch weer komen.
Vooral het het maken van de laatste punten hebben we nogalmoeite. Misschien helpt het ook welals er nog meer publiekkomt kijken en ons flink aanmoedigt. Vooreen lijst van onze
wedstrijden kunt u kijken bij ’t Witte Paard’, onze sponsor.Tot gauw. Groetjes, Dames-2.

VRIJDAG D’N DARTIENDEN
De eerste helfte van de competitie zit d'r op. Oaver 't resultaot
wat wij tot no too & boekt hebt kuw kot wean, treurig. De
laeste wedstried hew lieke speult, een van de weinigen. Doa-



REYMER
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259

@
Behandelt 0.2:
-LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL. PEDICURE / LID

VOEIJBLUS
Kleuterstraat 39 - 7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 2123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237



Dor W.Kleín Goldewijk vo.
ll

VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATIE

=S en. KEURINGSSTATION

(] kj
PERSONENBUSJES

VERHUUR

DE WITTE RIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 05445 - 1872

WESSELS |

AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 05443 - 71042

Wij wensen u veel sportplezier !!
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rum hef onzen trainster bedag daw wat an 't zelfvertrouw’n
mosten warken. Ze dagden ne kapper ut, den vond dat de
jong's ut Sôwent der best wat meer bij de tied mochten lopen
met de heure. (Wij dacht'n dat wij d'r toch vrij woest uut
zagen. Ze stel'n hum veur, de doad ne woorden te
voegen. De utdaging werd an ne nomen. Vrijdag de dartienden
zol ‘t gebeur’n.

De eerste vieve dat ging mooi, d'n kapper knipten as of zien
leaven d'r van af hing. Moar anne zene dat d'r bier vloeiden
werden de jong's baldeudig t mos steeds kotter. Bombatels
hef ze boaven nog zolange as gazongreus. Nando Kools mo
had op 't breefken & schrevene(ij mot wetten dat de veurige
keare, 2 joar terugge, d'n barbegeu ’n betjen ut e lopene is,
doarum mosten ze no ’n breefken met breng’n ho late ze thus
mosten kommen). De tied veur Nando vond ze neet zo belan-
griek as de heure moar KORT bunt stond d'r op. Das@lukt. Zo
kort hef & ze nog nooit & had vanaf de geboorte.

Den kleinen van Domhof leet‘t ‘n betjen af wetten. He wol d'r
gerne ne halven meter bij an heb'n. Dan geet ‘t headbangen
beter, das woest. De dooie punten werden der wal ut & dreve-
ne, wieter liekt ut nog steeds nargens op, moar goat d'r mot
d'r ene bij lopen as ne langheurigen tekkel, dat hej bij ut
voetbal'n ok altied.
Den van den Otter was an de beurte, zelfs de brille ging d'r bij
af, ok ’t gebit ging op taofel. Alle heure bunt & knipt, d'r werd
zelfs een slag in ê knipt, dat haw nog nooit & zene. Het anzien
veur ’t kappersvak steeg met de minute. Dat kappers zelfs
onder invloed nog kunt knippen, dat dow hum neet noa.

‘T jong van IJzereef Willem wist good wat e wol. Asik noa de
kapper goa mot ut ok good gebeur'n, d'r af met den pruttel
was dan ok zien motto. An zienen koam kuj nog net zeenat &

ooit heure @ had hef.
Steve van Harmes Drika ging vast zitten dat hed @ better neet
kunn doan. “T kearitjen van Domhof greep ne scheare en ne
borstel en had veur dat Steveut in de gaten had d'r al een paar
happen ut. Niks meeran te redden zei de kapper. Achter mot
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ut moar kort word’n de rest dow moar 't zelfde as Peter vanHarmes Antoon. No nog ne vriendinne zeuken.
Sander van Mulder Prins was ’n groot probleem, den was 2
weke geleden nog noar de kapper ewes. Moar kort was nogneet kort genog “t kon tot grote verwondering nog veule meeraf. Ok hee kreeg ’n koam.

Noa d'n tied ging ’t Fokken an ’n een enen kon d'r nog wal
letter in laoten knippen en danderen kon nog wal wat koter
worden. En an Domhofis nog steeds geen model & komne. 'T
is zoas ut was. Lang hoar en ’n board van een poar dagen,
Alleen Jackie mos nog, moar dee was met gin spieker vast te
sloan in stoal. Eigenwies as stront. Moar wij hebt ut toch e
Ted. Domhof vast hollen de en Dave knippen. Ze lup no een
betjen ut 't evenwicht, moar dat steuk niks da greut wal weer.Toch mot wij zeggen dat de kapper goot wark af ê levert hef
wat den volgenden dag bij de Radstake wal bleek. No nog
hoppen dat ‘t ons in ut volleybal’n ok better geet.

4 FEBRUARI 1995
‘T ging better, moar dat verhaal wille wij veur de jeugdigeleazers van de Piot schrieven. Want de verhal’n dee der nomaal
van onsin stoat bunt neet te volgen veur de klein'n.

“Der was d'r es ’n trop jonges dee heeten Snötterkukens. Dee
had'n twee hobby's, ’t ene was volleyballen, den anderen
schrieve wij neet op want doar bunt ze nog te jong veur dee
klein'n.
Op ’n dag had'n ze ne wedstried, dat had’n ze wal vaker moardisse keare was ut heel speciaal. Ze most heel wiet weg volley-ballen. De reise was neet geheel ongeveurlijk. Ze mosten deur
verloaten weilanden van de achterhoek, doar woar nog trollen
en gremlins rond spookt. Gelukkig kwamen ze d'r ginne tegen,dat kwam umdat ut nog neet duster genog was. Toen ze ok
veilig oaver de Beltrumse vulnisbelten war'n kwamen ze weer
in bewoond gebied. ’N raar plaetsken dat Borcululenstein
heten. Veur dat ze waren vertrokken had hun Kastelijnheer ze



J. WAENINK ee,SCHILDERS: en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ITA
ZIEKENFONDS - TAXI - PERSONENVERVOER

GEERT MEULENVELD - TEL: 05445 1509

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

A=NENA.KL. HOLKENBORG
vee en varkenshandel batsdijk 46 Zieuwent tel. 150}NE"

ARBANK
Bij de NMS Spaarbank
heeft u alle troeven
in handen

NSSSnesRe

‚A assurantiën-financieringen-hypothekenLENENEE
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beloofd as ze terug zol keren met ‘n oaverwinning he de Kelke
rond zol laoten goan. Hun beschermvrauwe Bruinneeltje had n
toverspreuk veur anvang van de wedstrijd op & zegt. Kort
samen gevat luid’n den; vandag mot ut woest goan. En dat
gebeur’n. De rastepeule vlogen in ‘t rond en de ballen slogen
als kanonskogels in de grond. De Snotterkukens dansten no elk
punt in ’t rond. Bruineeltje kon haar geluk niet op nadat de
eerste set êwonne was. Ze verkondigde: “Snotterkukens ’t
geet hardstikke good, moar jullie bunt d'r nog neet. Doch
noadat ok de tweede set was overwonnen begon ok in heur
hart het overwinninggeveul binnen te streumen. Doch te vrog
ze stonden nao 1 minut al met 0-6 achter, moar het tiĳ keerde
en de Snotterkukens verslogen hun tegenstanders zonder
pardon. Zij keerden as woare ridders terug noar hun slot in het
centrum van Söwent, waor de kastelijnheer de kelk rond leet
goan. D'r volgden ’n groot feest tot deepe in de nacht.”

Wij hopt daw binnenkort nog meer punten noar ons to zult
trekken, dat woj dan nog wal gewaar.
Wij groet ow. De Snotterkukens van Heren 2.

WW]

&

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd/uitslag : R.K.Z.V.C. F1 -AD'69 F2 : 15-1
Doelpuntenmakers:Tim Papen (6x), Pieter Molleman (5x), Derk

Toebes (1x) en Lars Krabbenborg (3x).
Mooiste goal : Ze waren allemaal even mooi.
Mooiste moment : Er waren er drie (spelers) die één uur te

vroeg waren.
Man v.d. wedstr. : Thijs Winkel.

De kopie voorhet volgende nummer (22e jaargang nr. 8,
verschijningsdatum 1 april a.s.) dient uiterlijk zondag 26
maart in het bezit te zijn van de redaktie.



Op 3 april a.s. start weer het open biljarttoernooi van Zieuwent
en Mariënvelde. Opgave voor deelname tot 12 maart a.s. bij

n van de volgende adressen:
- Clubhuis ’t Kevelder: Tel. 05445-23385 (na 20.00 uur).
- Café Heutinck: Tel. 05445-1237.
- Café Wieggers: Tel. 05445-1527
- Mevr. C. Schuirink (secr./penn.m.): Tel. 05443-73217.

Naam : Annet Ten Bras, TOHP 3, 38 jaar.

Meest favoriete sport : Volleybal. Een leuke teamsport;
samen lekker blij zijn met een be-
haald punt.
Handbal; niks voor mij dat loopwerk
Een echt gezellige vereniging.

Minst favoriete sport
Volleybalver. TOHP
De PIOT : Echt boeiend tegenwoordig met nu

tenminste echte verhalen.
Huidige trainster Paula Cuppers; lekker gemotiveerd,

positief en enthousiast.

Naar onbewoond eiland
10 miljoen winnen

Man, kind, kaarten en een borreltje.
Een mooi huis, een mooie boot, een
verre reis en de rest geef ik weg.
Ik heb aan niemand een hekel.
GTST. Gewoon lekker ontspan-
nend.

Mooiste sportherinnering : Vroeger op school met slagbal
sloeg ik ooit een vriendin aan het
hoofd.

Wie niet op verjaardag
GTST of NOVA



HET GEHEIME WAPENVIaSPECIALIST...

WENEN

| oon STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING ||

Dorpsstraat 39 7196 LE ZIEUWENT Telefoon 05445 1207EEJe eigen sport,
je eigen bank

Rabobank
Meerbank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.; 05445 - 1542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichtebedrijf tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparatiesaan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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Borrel drinken bij : Lekker thuis of op visite.
Moesof Escargots : Moes, lekker met ribbetjes. Verder

lust ik alles behalve vis en kaas.
: Zieuwent bevalt me echt heel goed.

Chris de Burgh en jaren ’60-muziek.
: die vooroordelen hebben of anderen

niet in hun waarde laten.
P.de Leeuw of R.ten Brink : Paul is tegenwoordig echt leuk,

Robert ten Brink is een slijmbal
Ik ben wel gelovig, niet bijgelo
Werken en op zijn tijd luieren.

Zieuwent of Ruurlo
Laatst gekochte CD's
Hekel aan mensen

Gelovig / bijgelovig
Luieren of werken
De doodstraf : Ben ik geen voorstander van, hoe-

wel in extreme gevallen
Jeugd-droom : Ik wou altijd Koningin worden,

zodat iedereen tegen me op keek
Uit bed te halen voor : Een potje klaverjassen.
Als in de koningin zie : Vraag ik me af of ze nog ’n privé-

leven heeft.
D.

Ivereniging RKZVC

50-JARIG JUBILEUM
Dit jaar bestaat de voetbalvereniging R.K.Z.V.C. vijftig jaar.
Reden genoeg om dit niet zo maar voorbij te laten gaan. Op de
‘eigenlijke’ dag, 28 juni, vindt er een receptie plaats bij H.R.C.
’t Witte Paard voor eenieder die Z.V.C. een warm hart toe-
draagt.

Op8 juli vindt er een grootse ‘familiedag’ plaats op het terrein
van Z.V.C., voor jeugdleden (en hun ouders), seniorenleden,
donateurs en supporters. Deze dag zal bol staan met activitei-
ten. Zo worden er tal van spelactiviteiten (voor jong en oud)
gehouden, vindt er een grootse feestavond plaats en ook zal er
een loterij met geldprijzen gehouden worden. Deze loterij is er
echter niet zo maar één, Het is het zo genaamde 'koeieflatsen
spel’. Het trainingsveld van Z.V.C. zal tijdens deze loterij
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opgedeeld worden in 1400 vlakken. Hierop wordt een koe los
gelaten. Het vlak waarop de koe zijn flats deponeert is hetwinnende vlak. Loten hiervoor zijn te verkrijgen in de kantine
van Z.V.C., tijdens thuiswedstrijden van heteerste en via leden
van de vereniging.

Verdere berichtgeving omtrent het SO-jarig jubileum volgt ter
zijner tijd. We hopen in ieder geval op een mooi, geslaagd enf jubileum.

leuDe ommiss

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C.
op elke tweede maandag van de maand een kruisjaskaart-
avond voor leden en donateurs van deze vereniging. De
aanvangis 20.00 uur. De eerstvolgende kaartavond is opmaandag 13 maart a.s.

va RKZVC Zaalvoetbal
ZVC-Zaalvoetbal en Sourcy-Cup op teletekstSinds enkele maanden verzorgt ZVC-zaalvoetbal op pagina 533
actuele informatie over: het programma van de teams, de
uitslagen en de stand van de Al-klasse waarin het eerstespeelt.

Voor de rekreanten zaalvoetbalkompetitie om de Sourcy Cupworden wekelijks op pagina 534 voor de 35 teams eveneensde standen up-to-date bijgehouden, alsmede het programmavan de komende week en de uitslagen van de afgelopen week,
Met dezeextra service wensen wij alle deelnemers en geïnte-resseerden steeds actueel te informeren.

ZVC Zaalvoetbal.
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Z.G.V./JAZZ.GYM

Niet vaak, maar nu willen wij u eens graag uitgebreid informe-
ren, waar wij zoal mee bezig zijn elke week. Wat het resultaat
is kunt u zien op de uitvoering die wordt gehouden op zondag
26 maart a.s, aanvang 14.00 uur in het Sourey Center. Wij
nodigen u hierbij heel graag uit. Alle groepen krijgen de gele-
genheid deze middag hun kunnen te demonstreren. Wij hopen
dan ook op veel belangstelling te kunnen rekenen, ledereen is
druk bezig de puntjes op de "|" te zetten, om het publiek zo
goed mogelijk te amuseren. In het verleden was er alleen maar
gym,…na een tijdje kwamdaar jazz.gym bij en nu zijn er
vele variaties daarop met moeilijke namen, vandaar dat wij heel
in ‘t kort u willen informeren wat het zoal inhoudt en waar en
wanneer 't wordt gegeven.

Maandag's van 20.00 - 21.00 uur
Plaats: Bovenzaal van het Sourcy Center

Jazz.gym o.l,v. Maria Waalder, tel. 05443-74307

Deze lesis voor iedereen die zin heeft, om aan lijf en leden te
werken. Gegeven wordt: totale lichaamsbeweging wat wij jazz
noemen, Een must eigenlijk, wil je fit zijn.
Onder welke noemer vul je zelf in: fitnes op muziek,

bewegen op muziek.
conditie op muziek.
aerobics op muziek.

Afijn, kom kijken, of doe gewoon lekker mee en ervaar zelf.
De volgende lessen worden gegeven
Plaats: “Doyess" gebouw a.d. Johannes Vermeerstraat, Lich-

tenvoorde, 0.l.v. Yvonne Dekkers, tel. 05443-74177

Low -Impact Aerobic Maandag's 09.15 - 10.15 uur
Dinsdag's 19.30 20.30 uur
Donderdag's 13.15 - 14.15 uur
Donderdag's 14.15 - 15.15 uur
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Bij de Low - Impact lessen wordt veel aandacht besteed aan
spieroefeningen, zonder daarbij het conditionele gedeelte te
verwaarlozen, d.w.z. dat er meer aandacht wordt besteed aan
oefeningen, dan dat er wordt gesprongen. De buik, been- en
bilspieren krijgen extra veel aandacht, waarbij tevens wordt
gelet op een goede houding tijdens de oefeningen. Ook nek- en
schouderspieren worden losgemaakt en men leert deze te
ontspannen. Kortom een aerobicles waarin je hele lichaam
getraind wordt.

High -Impact Aerobic Dinsdag’s 18.30 - 19.30 uur

Een energie vretende en sprankelende les, waarbij aan het
conditionele aspect het meeste aandacht wordt besteed.
Spieroefeningen komen ook aan de beurt, maar in mindere
mate dan bij de Low - Impact lessen. Goed schoeisel is bij deze
les heel belangrijk, omdat er een groot gedeelte in gesprongenwordt.

Callanetics Maandag's 08.15-09.15 uur
Dinsdag's 20.30-21.30 uur

Eigenlijk een rustige vorm van Low - Impact Aerobic, waarbij
op een zeer controleerbare wijze oefeningen gedaan worden.
D.w.z. dat de oefeningen rustig zijn, ze zijn intensief, maar
voor iedereen uitvoerbaar. Ook voor mensen met rug of knie
klachten. Vaak worden de oefeningen voor die mensen aange-past tijdens de les, zodat iedereen zich op haar niveau kan
inzetten.

Samenvatting lessen die worden gegeven in de “Doyess” te
Lichtenvoorde:

Maandags's 08.15-09.15 uur callanetics
09.15-10.15 uur aerobic-low
10.15-11.15 uur 55 +
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Dinsdag's 16.30-17.30 uur jezz.gym 9-12 jaar
17.30-18.30 uur jazz.gym 12-15 jaar
18.30-19.30 uur aerobic-high
19.30-20.30 uur aerobic-low
20.30-21.30 uur callanetics

Donderdag's 13.15-14.15 uur aerobic-low
14.15-15.15 uur aerobic-low

Een niet onbelangrijke plaats in onze vereniging neemt nogsteeds de gymnastiek in. Zeker wat kleutergym betreft, kan
men speken van een gestage groei van leden. Hetis en blijft
een belangrijk deel van vrijetijdsbesteding, waarbij naast de
sociale omgang met elkaar, veel aandacht wordt besteed aan
turnen en ook het spelelement wordt daarbij niet vergeten.

Z.G.V.-gymnastiek
Plaats: 1/3 gedeelte van de sporthal Sourcy Center

o.l.v. Wilma Hummelink tel. 05443-74316

Maandag's 15.30 16.15 uur:
De jongste kleuters (de 3-iarigen
We beginnen en eindigen de les met een spel, dansofkring. De
est van detjd doen we aan toestelverkenning; spelenderwijs
kinderen in kontakt brengen met de aanwezige materialen en
hun mogelijkheden.

Maandag's 16.15 - 17.00 uur:
De oudste kleuters (de 4-6 jarigen; groep 1 en 2 van de basis-
school
We beginnen en eindigen de les met een spel. Derest van de
tijd wordt er doelgericht gewerkt met toestellen en overige
materialen.

Maandag's 17.00 - 18.00 uur:
Leeftijd 6-9 jaar, groep 3 t/m 5 van de basisschool
We beginnen de les met een warming-up en eindigen met een
spel. De rest van de tijd wordter op beginnersnivo geturnd.
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Maandag's 18.00 - 19.00 uur:
Leeftijd 10 jaar en ouder
We beginnen de les met een warming-up en eindigen met een
spel. De rest van de tijd wordt er geturnd.

Woensdag's 18.30 - 19.30 uur:
Selectiegroep

- Webeginnen de les met het klaarzetten van alle toestellen.
- Vervolgens warming-up en oefeningen.
- Trainen, oefenen vooreen wedstrijd of om een nieuw onder-

deel onder de knie te krijgen.
- Aan heteind ruimen we samen alles op.

Woensdag's 19.30 - 20.30 uur:
Dames(alle leeft
- Na een rustige warming-up en enkele rek-oefeningen begin-

nen we met een intensief spel, estafette vormen, springoe-
feningen, etc.

- Vervolgens grondoefeningen.
- 15 à 20 minuten toestel-turnen.
- Bal oftikspel.

Samenvatting gymnastieklessen die worden gegeven
in het

Sourcy Center

Maandags's 15.30-16.15 uur kleuters (3-jarigen}
16.15-17.00 uur kleuters (46 jarigen)
17.00-18.00 uur 6-9 jaar (groep 3 t/m 5)
18.00-19.00 uur 10 jaar en ouder

Woensdag's 18.30-19.30 uur Selektiegroep
19.30-20.30 uur Dames (alle leeftijden)

Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn op de uitvoering.
Datum : Zondag 26 maart a.s.
Tijd 14.00 uur
Plaats : Sourcy Center, Zieuwent

Het
Bestuur
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Om optimaal een sportprestatie te kunnen leverenis een war-
ming-up van essentieel belang. Of het nu een recreatief partijtje
voetbal of een intensieve gymnastiekles betreft, een warming-
up is een must. Onder warming-up verstaan we het uitvoeren
van een aantal oefeningen, zodanig dat alle lichaamsfuncties
langzaamaan, vanaf hun rustniveau gebracht kunnen worden
naar hetniveau waarop prestatie kan plaatsvinden.

Warming-up heeft effect op:
- de hartfunctie - de longfunctie
- de warmteregulatie - het zenuwstelsel
- het spierpeesapparaat

Een beetje warming-up bouw je als volgt op: diverse loopvor-
men (dribbelen, looppas, knieheffen, hielslag, zijwaarts huppe-
len, kruislopen, etc.) gedurende 8 à 10 minuten. Daarna gedu-
rende 5 à 10 minuten rekoefeningen, van belang voor het
voorkomen van spier/peesblessures. Daarbij moet op een aantal
dingen gelet worden. Te weten;
- een juiste uitgangshouding,
- ’t langzaam op lengte brengen van de spieren totdat een

licht spanningsgevoel ontstaat,
- dit spanningsgevoel 10 à 15 seconden aanhouden,
- NIET VEREND REKKEN, want dan gebeurt precies het tegen-

overgestelde van wat je wilt bereiken: de spier die plotseling
gerekt wordt, zal zich juist reflexmatig verkorten,

- na dit rekken weer wat loslopen.
Saskia Otten (Fysiotherapeute)

DE FLAPOREN HOORDEN! …
in de kleedruimte van het zwembadte Lichtenvoorde het
volgende gesprek. Zegt de ene badmuts tegen de andere
badmuts; "Zo, ik heb mij tenminsteal afgedroogd.” Zegtde andere badmuts tegen die ene badmuts; “Nou, dan
he'j al ne beste plère ehad.”—_…__
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dat Wendy Krabbenborg in voorbereiding op haar inter
view in deze PIOT ook de mogelijke vragen van de profiel
schets had doorgenomen. Op het item “wat neem je mee
naar een onbewoond eiland ?° zou haar antwoord ge-
weest zijn: EEN BOOT !

het krijgen van een GELE kaart door een vrouwelijke
voetbalscheidsrechter nog geen reden is voor vrouw-

onvriendelijk gedrag van de desbetreffende speler.

dat Jomanda ("de bekende gebedsgenezeres’) blijkbaar
toch beschikt over bijzondere gaven getuige het volgende
waar gebeurde verhaal. De pony van Frans Krabbenborg
is al geruime tijd ziek. Op een zondag gaat zijn zoon Freek
met een stel kameraden voor de ouwhoerderij naar een
‘show’ van Jomanda. Daar vertelt hij aan Jomanda de
problemen met de pony. Zonder dat Frans wist van het
bezoek van Freek aan Jomanda (laat staan dat hij op de
hoogte was van Freek’s verzoek tot genezing van de
pony) zegthij de volgende dag; "Ik snaper niets van,
maar sinds gisteren gaathet weer een stuk beter met de
pony.

… 18 maart : ZGV/Jazz.gym :  Turncompetitie
Rayon "De Achterhoek" van 12.30
tot 18.00 uur.

— 26 maart : ZGV/Jazz.gym : Uitvoering van
14.00 tot 16.00 uur.

… 26 maart : PIOT: Kopie inleveren.
15, 16en 17 april : PAASPOP'95.

= 16 april : Paasvuur.
=28 juni : RKZVC: receptie t.g.v. hear S0-jarig

bestaans-jubileum.
— 8 juli : RKZVC: ‘familie-dag’ t.g.v. haar 50-

jarig bestaans-jubileum.
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mu deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
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