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BORSTCRAWL ARMEN, SCHOOLSLAG BENEN

Mijn wedstrijdseizoen is weer in
volle gang, alleen ben ik er niet
aktief bij betrokken, omdat de na-
sleep van een operatie mij belet om
100% te trainen. Zoals het er nu
uitziet, zal ik in juli weer voor het
eerst aan een wedstrijd deelnemen
Naar alle waarschijnlijkheid zal dat

ver achter de snelle jongens zijn.
Geen ramp, zo ben ik ook ooït be-
gonnen! Het is dan ruim een jaar
geleden dat ik aan de start stond
van een triathlon. Het zal wel weer
even doorbijten zijn om met zo'n
300atleten tegelijk het water in te
duiken. Is het water koud?, hoe zal



het gaan in m'n wet-suit?, hoe
ontwijk ik klappen? en hoe kom ik
het beste door de start heen? Uit
ervaring weet ik dat het meestal
wel goed gaat, omdat de snelle
zwemmers zo weg zijn en wij dan
meer ruimte krijgen. Vaak zijn er
atleten die verstrikt raken in de
start. Ze raken paniek en keren
terug naar de waterkant om daar
even later op te merken dat vele
trainingsuren voor niets zijn ge-
weest.

Niet de spanning van de zwemstart
houdt mij bezig, maar wel hoe het
zal gaan, waar zal ik zitten qua tijd,
wie ‘moet’ ik voor laten gaan? Zal
ik nog weer last krijgen van die
nasleep of kan ik lekker rustig door-
hobbelen?

Voorlopig kunnen we nog fijn door
trainen en eerst lekker kermis vie-
ren, hopelijk niet zwemmend in het
regenwater

Redakti Uv.W.)

Een INTERVIEW met ANKE SCHEPERS

In onze speur-
tocht naar de
beleving van
sporters in
Zieuwent
komen we
deze keer in de
nieuwbouw
van de Steege
terecht. Op
dubbel 7 bel
len we aan en
naar een har-
telijk welkom

stappen we de nog naar nieuw
ruikende kamer binnen. Datalles er
schoon uitziet is geen verrassing,
want aan de achterkant van het
huis zit “schoonheidssalon Anke".
Met haar, Anke Schepers (Wek-
king), hebben we een interview
over hockey of toch hokki, over
prestatie of toch recreatie en over
stoppen of toch doorgaan.

Anke is 26 jaar, gehuwd en zoals
reeds genoemd schoonheids-specia-
liste. Daarnaast werkt ze part-time
bij drogisterij "De Gaper" in Lichten-
voorde en staat ze een avond per
week achter de bar bij het “Sourcy
Center", druk dus.
Wanneer
‘hockeyen?
"Toen ‘de Porre' (de hockeyclub uit
Lichtenvoorde, red.) 10 jaar geleden
werd opgericht ben ik lid geworden.
Ik had daarvoor gehandbald en ook
gevoetbald, echter nog nooït gehoc-
keyd. In het begin mocht je aan wat
proeftrainingen meedoen, dat beviel
prima, dus benik lid geworden. De
eerste trainingen bestonden echt uit
het ‘overspelen’, dus simpel elkaar
hetballetje toespelen. Hetzelfde jaar
zijn we competitie gaan spelen, wat
erg tegenviel. Er was er 1 van het
hele team die ooit had gehockeyd.
In het begin verloren we alles met

ben je begonnen met
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Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop v KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

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

Div. kleine zalen voorale doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufeten, warme bufeten,
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En alles wat U bij een ander
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Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271
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DROGISTERIJ DOPPEN

F 1.00 KORTING

Bij besteding boven F 10,00 en
tegen inlevering van deze advertentie.

Niet geldig op geneesmiddelen.
Niet geldig op tabaks artikelen.
Niet meer dan een advertentie per keer.
Alleen geldig in de drogisterij

Dorpsstraat 77 7136LJ Zieuwent

ale
Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 27a, Zieuwent
Tel. 05445-2346

bi EB VOF



10-0 ofzo. Dit was niet erg bevor-
derlijk voor het enthousiasme. Na
verloop van tijd werd dit beter. We
hadden toen ook nog geen gediplo-
meerde coach; ‘badmeester Bert”
was leider/coach. Van die groep die
toen hockeyde benik de laatste die
er nog bij zit.”

Kun je kort uitleggen wat wel en
niet mag bij hockey?
"Je speelt met een 11-tal, waarbij
de opstelling te vergelijken is zoals
die met voetbal. We dragen voetbal-
schoenen, omdat we niet op kunst-
gras spelen. Daarnaast scheenbe-
schermers en een mondbeschermer.
De stick die we hebben heeft een
platte en een bolle kant. Je mag
echter alleen met de platte kant
spelen. Hoge ballen zijn verboden,
als ook het tussen de bal en tegen-
stander gaan staan; dan wordt er
direct voor afhouden gefloten. Je
mag de bal niet met de voetspelen.
Een belangrijk wapen bij hockey is
de strafcorner (die bestaat naast de
“gewone' lange corner), het vrij
inslaan van de bal nadat deze vanaf
de achterlijn is ingezet. Op het
hoogste niveau forceren ze vaak
strafcorners door de tegenstander
de bal op de voet te slaan. Wij
kunnen beter gewoon doorspelen,
omdat de strafcorner niet echt
gevaarlijk is bij ons.”

Hoe fanatiek ben je met je sport?
“Als ik in het veld sta, dan wil ik

winnen. Tevens ben ik iemand die
in principe geen training overslaat,
behalve als ik klanten heb in mijn
salon; die gaan voor. Hetis echter
heel vervelend dat we op de zater-

dagavond trainen en op de zondag
moeten spelen. Dat komt omdat we
nogal wat studenten in het elftal
hebben, die anders niet kunnen
trainen.

Enkele jaren geleden trainden we op
de woensdag, maar dan stonden we
vaak met & man te kijken. Je kunt
dan nog geen strafcorner oefenen,
dus dat is helemaal niks. Ik ver-
wacht ook van mijn medespeelsters
dat zij komen trainen en dat is in
principe ook een vereiste, zoniet
dan kan het zijn dat je ertijdens de
wedstrijd naast staat. Omdat we
echter maar 1 dameselftal hebbenishet vaak moellijk om hier conse-
quentin te zijn, je kunt niet schui
ven.
Hoeis je wedstrijdvoorbereiding?
"Doordat we op de zaterdag trai-
nen, kun je niet voluit gaan omdat
we zondags spelen. Verder houd ik
er qua uitgaan en tijdens een feestje
niet bewust rekening mee. Voor en
na de wedstrijd vind ik gezelligheid
van groot belang, omdat ik altijd
voor mijn plezier heb gehockeyd,
echter tijdens de wedstrijd zijn strijd
en inzet van belang.
Ondanks je fanatisme en ondanks
het feit dat jullie dit jaar gepromo-
veerd zijn stopje, waarom?
“Ten eerste ben ik de laatste speel
ster van het team waarmee we zijn
begonnen, de rest zijn meisjes die
tien jaar jonger zijn dan ik. Met alle
respect voor hen, maar zij praten
nog over proefwerkweken en derge:
lijke. Dat verschil is wel erg groot.
Tevens vind ik de belasting in het



weekend te veel worden. Zaterdags
trainen en zondagsspelen. Omdat
we vaak ver weg moeten (Ommen,
Hardenberg, enz.) gaan we vaak al
om 10.00 uur weg en zijn we pas
om 16.00 uur weer terug. Van de
ene kant is het wel jammer dat ik
Juist nu stop, omdat we na tien jaar
eindelijk zijn gepromoveerd, maar
mijn besluit staat vast.

Wat ik ook jammer vind is dat er
geen lager damesteam is. Zou dat
er zijn en we zouden alleen wedstrij
den spelen, dan zou ik absoluut
blijven hockeyen. Want hockey is
en blijft en schitterende sport".

De Porre
promoveert naar
derde klasse
Van onze hockeymedewerker
LICHTENVOORDE-Inderegu-
lere competitie bleek Lochem
net een maatje te groot. Maar
de tweede plaats in de einde
rangschikking was voldoende
voor twee promotiewedstri
den tegen Meeuwen. Na de 33
vorige week in Emmeloord
maakte De Porre gistermid-
dag op natuurgras de klus af:0
Het werdeen bijzonder span-
nende aangelegenheid, waar.
in de thuisclub ‘haar aanhang
totwanhoopdreefdoortalvan

riante  scoringsmogelijkhe-
denom zeep te helpen. Kenne-
lijk was de spanning tochiets
te groot voor de meiden van
trainer en coach Gert Gerlag.
Pasvijfminuten voortijd kon-
den de armen omhoog. Goed
voorbereidend werk van Mar-
jolein Witkamp werd be

(Uit de Gelderlander)

Jewaam afgerond door Ramo-
na Floris. Meeuwen, dat totdat
moment geenenkeiekanshad
gekregen, slaagde er vervol
gens ook nietin om nog ietste-
rug te doen.
Vermoedelijk gokten de be-
zoekers opeen derdeen beslis
sende ontmoeting, die zeker
‚op kunstgras verspeeld zou
„worden. Juist dat ligt De Porre
niet en in de derde klasse zal
het team van Gerlag vaker ge-
confronteerd worden met
kunstgras
De vraag iS, ofhet team intac
blijft. Anke Schepers nam in
elk geval gisteren fraai, af:
scheid. Met enkele andere
speelsters gaat Gerlag nog pra
ten om ereen jaartje aan vast
te knopen. Gerlag zelf blijft de
ploeg trainen, maar zal niet al-
tijd als coach op de bank
plaatsnemen.wil zelf ook
weer spelen”, aldus Gerlag die
tevreden wasmet de zinderen
de afloop. „We hebben een
jaar hard gewerkt met promo:
tie als bekroning.”

Blijf je nog wel wat doen bij de
Porre?
"Ja, ik ga het miniconsult doen, dit

houdt in dat ik allerlei dingen voor
demini's (de leden onder de8 jaar)
ga doen, 0.a. het bijwonen van



VOOR AL UW: Sportschoenen
E Sportkleding

LISA Sportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
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Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thans de toerist onder de linden
En kan er zijn fijnste borrel vinden

Hotel - Café - Rest.

‚„'t Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282



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. 05445-1705

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

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Behandelt o.a:
-LIKDOORNS
- SCHIMMEL/ KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL. PEDICURE /LID

VOEIPBLUS
Kleuterstraat 39 - 7196 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



W.Kleín Goldewijk v.0.f.
ll VERKOOP VAN NIEUWE

EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATIE se
APK

KEURINGSSTATION

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 !!



bondsvergaderingen, het regelen
van toernooien, enz. Ik doe dit
omdat ik tocheen band met declub
wil houden en omdat de functie nog
vacant was.”

Je wilt een band houden met de
club, maar wat voor vereniging is
de Porte? Toch nog een beetje kak?
“Nee, absoluut niet. Het is een
beregezellige vereniging. Het is
alleen jammer dat enkele personen
de hele kar moeten trekken. De
heren Elbers en Gerlag doen echt
alles voor de club. Als zij wegvallen,
dan denk ik dat de club in elkaar
zakt.
Binnen de club wordt er veel ge-
daan. Zo hebben we een wekelijks
{a echt WEKElijks, red.) clubblad
welke wordt rond gebracht. Tevens
is het bestuur 1 avond per maand
speciaal vooralle leden aanspreek
baar voor problemen, klachten, enz.
Ook spelen we toernooienenis er
ieder jaar een familiedag met een
barbecue.”

Wat zal je missen als je stopt?
“Het spel opzich. Daarnaast de
gezelligheid van het team. Mede om
deze redenen ga ik volleyballen bij
Marvo In Mariënvelde. Niet dat ik
wat tegen TOHP heb, maar Marcel
(haar man, red.) en wat vriendinnen
volleyballen bij MARVO.”

Wat wasje mooiste moment

bij
het

hockey en waar heb je slechte
herinneringen aan?
“Het mooiste moment is toch wel
de promotie van dit jaar, waarbij het
10jarig bestaan van de club het
geheel tot een goed seizoen maak-

te. De slechtere momentenzijn toch
wel die keren, in de begin jaren van
de club, toen we regelmatig ander-
half uur moesten rijden en we met
10-0 naar huis werden gestuurd.”

Anke hartelijk bedankt voor het
interview en we hopen dat je de
hockeysport niet al te veel zult gaan
missen.

HET TOETJE VAN ANKE
Wat is je favoriete gerecht ?
Koude schotel.

Waar erger je het meest aan op
sportgebied in Zieuwent 7

Al die sporttassen die bij het Sourcy
Center op de grond staan.

Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap ?
Vergeetachtig.

Wat is volgens jezelf je beste eigen-
schap ?
Dat ik iedere dag (weer of geen
weer) metde fiets naar mijn werk in
Lichtenvoorde ga.

Wie vind je de beste sportman of -
vrouw van Zieuwent ?
Peter Wopereis; een goede badmin-
tonspeler.

Wie is de meest ondergewaardeerde
persoon binnen je eigen vereniging ?
Het bestuur; zij verzetten een enor:
me berg werk en krijgen weinig
waardering.



Als Zieuwent een zelfstandige ge- Wat zou je graag anders zien in
meente zou zijn, wie zou er dan Zieuwent ?
burgemeester moeten worden ? De straat van de Steege is nog zo
Marcel, heeft een goede kijk op slecht.
alles.

De Redaktie (JW/JvW]
Wat is je grootste hobby momenteel
Tot nu toe nog hockey.

“DE KINDERPIOT"
Hallo kinderpiotlezers,
Dit keer gaat de kinderPIOT over de zeskamp. Die is op 19 juni. Aan
de zeskamp doen 5 buurten mee; Zegendijk, Ruurloseweg, Hoender-
boom, ’t Kevelder en Sprenkelderhoek. De mensen moeten dan
allerlei onderdelen doen. De winnaar krijgt een wisselbeker. Als je
drie keer achter elkaar wint, mag je hem houden. Nu nog een inter-
view met: Ria Kolkman (een echte fanatiekelinge) en Vincent Bok-
kers (leider).

INTERVIEW

1. HOE VAAK HEB JE AL MEEGEDAAN AAN ZESKAMP 277
Ria: Drie keer.

2. WAAROM HEET HET ZESKAMP 27?
Ria: Dat weet ik niet.

3. WELKE ONDERDELEN ZIJN ER 22?
Ria: 1. Elkaar met jutte zakken van een balk afgooien.

2. Iemand moet op een skateboard op een smalle balk
staan. Iemand anders moet hem/haar met een touw
naar de andere kant trekken.

Vincent: 3. Waterbadspel.
4. Oberspel: met een dienblad met bekertjes water

erop lopen.
5. De rest van de onderdelen wordt nog geheim ge-

houden.



J. WAENINK tlSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 5445-1452

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



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

AKD. HOLKENBORG 5

vee en varkenshandel  batsdijk 46 Zieuwent tel. 1508

S PAA RBANK
Bij de NMS Spaarbank
heeftu alle troeven

DASSSngoedvoor8



HET GEHEIME WAPENVOEGesENA

INIERIEURVERZORGING
Dorpsstraat 33 7136 LE ZIEUWENT Telefoon 05445 - 1207

(HAAT VANDAAGNOGDE UITGEBREIDE BROCHURE OF MAAK EEN AFSPRAAK

Je eigen sport,
je eigen bank-

Rabobank
Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 05445 - 1542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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4. MET HOEVEEL ZIT JEIN EEN PLOEG
Verschillend per onderdeel. Als er te weinig mensenzijn moet je
soms 2 keer.

5. HEB JE WEL EENS WAT GEWONNEN 227
Ria: Ja, twee jaar geleden de eerste prijs. Dat was een heel
groot feest.

6. WAT VIND JE HET MOEILIJKSTE ONDERDEEL 777
Ria: lets meteen evenwichtsbalk.

7. HOE LANG IS ER AL ZESKAMP 277
Ria: Ik denk ongeveer 15 jaar.

8. WAT VINDJE HET MOEILIJKSTE AAN LEIDER ZIJN 227
Vincent: Alle mensen mee laten doen. Of ze nou goed zijn of
slecht. Anders doen de besten alles en de slechten niks.

9. WAT VIND JE NOU ZO LEUK AAN ZESKAMP 27?
Vincent: Om met een hele groep jongeren na de zeskamp feest
te vieren.

Dit was het alweer. Groetjes: Marleen en Eva.

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd/uitslaa : RKZVC F1 - Kotten F1 : 6-2
Doelpuntenmakers : Joost Berendsen (1x), Jeroen Grotenhuis (3x) en

Lars Krabbenborg (2x).
Mooiste goal : Joost Berendsen.
Mooiste moment : Ze zaten allemaal in de bestuurskamer om te

horen wat Vios B. gemaakt had.
Man v.d. wedstr. : Derk Toebes.



VERENIGINGEN
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RKZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, tel. 1281
Secretaris C. te Molder, Ravelstraat 9, L'voorde, tel. 05443-75179
Penningmeester: M. v‚h. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, el. 1660

Wedstridseer.  :H Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

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

HV. PACELL!: Handbal
Voorziter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Secretaresse L Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent,tel 05443-73814
Peningmeesteres :P.Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel. 05240-65478
Wedstrjdseer. A. Hummolink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1531

‘TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg. Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Secretaris 8: te Molder, De Haare 1, Zieuwent. el 2140
Ponningmeesteres °M. Heutinck; Roldersweg 11, Zieuwent, el, 1770
Wedstrijd-secr. : Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwgnt, el 2286
Recreanten Wte Boiler, Rapenburgsestraat 2e. L'voorde, tol. 05443-72617
Jeugdzaken J. Koikman:Cuppers, Ruuriosoweg 20, Zieuwent, el 2194

ZV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, tel. 1281
Secretaresse Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, ol 1597
Penningmeester :W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, tel, 1445
Wedstrijd-seor. v.d. Linden, Dorpsstraat 2 Zieuwent, tl. 1553
Jeugdcommisie A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, Tel 1917

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

ZV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsen. 269, D'chem, tel 08340-60442
Sooretaresse Jl Wolters, Batsdik 42, Mariënvelde, tel. 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënvelde, tel 2329
Wedstijd-soer. U Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, te. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Ofthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekr/Penningm. 6. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, tel 05449-74926



TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder, 8. v. Mourstraat 24, voordetl. 05443-75454
Secretaris A. Huitink. Hofmansweg 2, Zieuwent, el, 2112
Penningmeester:M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent tel 1374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Secretaris €: Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent el 2316
Penningmeester te Aller, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, tel, 1373
Wedstrijdsecr. IK. Hummelink, Esstraat 42,

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter B. Krabbenborg. Grobbenweg 3, Zieuwent. tel. 1400
Sekr/Penningm. A! Papen, De Haare 32, Zieuwent, tl. 1970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter J.Nijrolder, Wilgendijk , ariënvelde el. 1316
Soeretaris te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde,tel1973
Penningmeesteres :C. Schurink, . v. Eykstraat 12, voorde,tel 05443-73217
Wedstrijdseor. :l Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, tel. 1504

88.2: Bijarten
Voorziter A. van Meli, Kard. de Jongstr. 1, 'voorde, (el 05443-74584
Ser/Weds-secr.  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271
Penningmeesteres:D. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 2el. 1853

KS.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent el. 1217
Secr/Weds-secr. _:P. Domhof, Startmansweg 2a, Beltrum, el. 05448-21971
Penningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel, 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, el. 1982
Secretaresse N. Nijenhuis, De Steege 86, Zieuwent, tel 2275
Penningmeester :P: van Zutphen. Bentinckstraat 23 L'voorde, el 05443-76783
Wedstrijd-secr. (4) =H. Meutstege, Constantijnlaan 6. Ruurlo,el: 5735-3524
Westrijd-secr. (D) A: ten Have, Varkensmarkt 10-34, L'voorde, te, 05443-71445

BADMINTON-vereriging
Voorziter M. Stottelaar, Micdachtenstraat 34, L'voorde, [e. 05443-77019
Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel, 2172
Penningmeester:W. Eekelder, Ruurloseweg 182, Zieuwent, el. 1664



R.K.Z.V.C. E-2

Doelpuntenmakers
man.

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedst.

Op de foto ziet u het kampioens-
team van RKZVC E2 seizoen '94-
’95. In deze prachtige competitie
bleven zowel Vios als ZVC onge-

Wedstrijd/uitslag _: ViosB. E2 (meisjes) - RKZVC E2 : 2-3
im Papen, Jeroen Grotenhuis en Pieter Molle-

: Jeroen Grotenhuis (afstandschot 15 meter).
Het laatste fluitsignaal (KAMPIOEN !}

eroen Grotenhuis (mooie goal en prima bal op
Pieter waaruit de 3e goal viel).

RKZVCE2: Het kampioenselftal

Verslag kampioenswedstrijd VIOS E2 (meisjes) - RKZVC E2

slagen tot aan de laatste wed-
strijd. Thuis in Zieuwent hadden
we 2-2 gespeeld tegen Vios. Op 3
mei moest het dan gebeuren in



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO'S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd ophet gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen

OPA B.V.
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415

*S ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
Tel.: 05445 - 2304



JAETNaLeereeereEi EE„SRSion met ol zoerergenlo iet

BEemeoeaBEsÍ ms5Be bv
|E SEE 0544372400
Postbus 46, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

“ngers on opleggersee ervoer.

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

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

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



BEKKEN assurantiën
Als het om TOTAAL verzekeren gaat

KeleEN Eee
VEEEEE Ej

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
D Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat 1- 7131 EN Lichtenvoorde - Tel, 05443 - 71207



2 Ís 7136 LE ZIEUWENT
TAXI Dorpstraat 29

; AZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (bus)
PERSONENVERVOER

TROUW /ROUW

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

VASTE PLANTEN
CONIFEREN ;LAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

Hulzink
Bouwbedrijf

3% NIEUWBOUW

1% VERBOUW

Á# AAN xt ONDERHOUDSWERKEN



Beltrum om het kampioenschap in
de ES5-klasse.

In de eerste 10 minuten moesten
we alles bijzetten om niet achter
te komen. Na 12 minuten een
corner voor ons, en via de rug van
Tim Papen kwamen we een beetje
onverdiend op voorsprong; 0-1.
Vios drong nog meer aan, maar
het bleef tot aan de rust 0-1. Na
rust een gelijkopgaande strijd,
totdat Jeroen Grotenhuis na 12
minuten met een prachtig schot O-
2 liet aantekenen. Even was de
concentratie achter bij ons weg en
prompt was het 1-2. Vijf minuten
voor tijd kwam Pieter Molleman
vrij voor de keepster en scoorde
koel 1-3. Direkt daama werd ’t
nog 2-3, maar de prima fluitende
scheidsrechter floot optijd af.

Daarna barstte het kampioens-
feest in volle teugen los. Bloemen
werden overhandigd en er werden
talloze foto's gemaakt. In Zieu-
went in de ZVC-kantine werd het
feest nog een dik uur voortgezet.

De jongens van de E-2 hebben
allemaal een prima seizoen gevoet-
bald en kregen een kampioensdi-
ploma en een medaille met inscrip-
tie en krijgen nog de kampioensfo-
to.

Jongens, prima gespeeld.
Lau Kolkman (leider).

Op 26 en 27 augustus gaan de D-, E- en F-pupillen van RKZVC op
“Jeugd-kamp". Bij deze verzoeken wij de desbetreffende ouders het

reeds ontvangen inschrijfformulier op tijd in te leveren bij Richard
Klein Goldewijk, Dolf van ’t Hooft of Normen Rouwhorst.

Bestuur; afd. Jeugd.

VOETBALVERENIGING RKZVC

Verslag van het voetbalkamp voorC- en B-junioren

Om 7 uur op vrijdag 28 april op
het kerkplein voor de bus die ons
naar Spanje moet brengen stonden
2 Zieuwentse voetbalteams te
wachten op het vertrek naar …

SPANJE.

Het was eindelijk zover, het voet-
baltoernooi in Spanje. Een lange
reis voor de boeg, maar die zeker
niet vervelend was, want er was
genoeg te doen. Allerlei spelletjes
en zelfs een T.V. aan boord. Door



Frankrijk heen was lang, maar dat
was 's nachts.

Toen we ’s ochtends Catalonië
binnen kwamen zat iedereen al
wakker voor het raam. Na een
paar uur stonden we voor het
hotel “San Jordi“ in Malgrat de
Mr. Na een half uurtje kamer
inruimen was het tijd om na het
100 m afgelegen strand te gaan.
Voor zwemmen was het te koud,
maar voor strandvoetbal en -vol
leybal was het prima weer(+ 20
graden).

Op de terugweg van het strand
naar ‘t hotel verwondde de auteur
van dit stuk zijn voet. De wond-
/snee moest gehecht worden. Van
‘de dokter mocht door de gewonde
maar voorlopig niet meer gevoet-
bald of gezwommen worden! De C
wasz'n keeper kwijt.
Otto kreeg de dag daarop een
migraine-aanval en sommige voet-
ballers waren nog verbrand. Maar
dat waren de ongelukken en ver-
wondingen wel.

Zondag moest de B al voetballen.
Dat was niet zo’n succes. Maar 'savonds voor het eerst eten aan
het buffet van het hotel viel 300%
mee (volgens Wilco). De C heeft
in Spanje geen overwinning be-
haald, maar wel de mooiste goal
gemaakt.

Woensdag was nog een hoogte-
punt van Spanje: *Marineland”.
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Een glijbanenpark met tropische
dieren aan de andere helft.

Vrijdag het uitstapje naar Barcelo-
na. Iedereen had van het hotel een
lunchpakketje mee. Klaartje de
Koe (de gids) liet ons Barcelona
zien. Gebouwen (zoals de giga:
tisch grote kerk: Sagrada Fami
Maar dat was nog niet het mooi
ste. Het stadion van FC Barcelona
was dat natuurlijk.
In het museum was het niet erg
druk, maar daar was ook niet
zoveel belangstelling voor als het
stadion zelf. Sommigen hebben
Ronald Koeman gezien, maar toen
we terugliepen naar de bus zagen
we de keeper Buskets en de aan-
voerder.
Daarna zijn we in groepjes het
Barca-Shirtjes-winkelcentrum op

geweest: “de Ramblas". Enkelen
kochten T-shirtjes van allerlei
clubs.



Bloemsierkunst „ERNA“
Werenfriedstraat 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 uur
Dim Vrij. 8.30 -12.30uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 8.30 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Tot ziens

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 05445-2391 >_ £9>

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

AAN DE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN:

BOUWBEDRIJF Kver
ET lDopereis y | y 5# nies
* onderhoud
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445 - 1928 b.g.g. 1209

AUTOBEDRIJF
Eoe Ng0

<  T £x í ©

z oe ù5 9DENNENN
Verkoop en reparaties

van merkauto's

=|bog. 1607

maaktfietsenleuker Tel. 2254 Waalderweg 12a



CD@®
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

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
V.O.F. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



PLUIMVEE
WEEGERUG
AKKERBOUW
HANDELSOND.

BAM
Ë

Krabbenborg
ZAND EN GRONDWERK

HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg3-7136KM ZIEUWENT Telefoon 05445-1534- Fax 1534Postbus13-7136ZGZIEUWENT WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

an a. holkenborg

rs.
tsikenporgruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389ai...



’s Avonds zijn we met de B en de
C naar een karaoke-bar gegaan.
Iedereen zong een nummer.

Van ‘Amsterdamse grachten’ tot
“Oerend Hard’ van Normaal. Hard-
stikke mooi afscheid van Spanje.

Toon Molleman.

1945 - 1995 : 50 jaar RKZVC

Op 28 juni 1945 werd RKZVC
heropgericht nadat de voetbalakti
viteiten in de jaren °30 onderbro-
ken moesten worden door de 2e
wereldoorlog.

Door de jaren is de sfeer altijd
bepalend geweest voor de vereni.
ging. Of het nu de tjd betrof toen
men nogin de G.V.B. voetbalde in
streekderby's tegen K.S.V. uit
Vragender of Sp. Bredevoort, of
wanneer men terugdenkt aan de
toemruchte wedstrijd thuis tegen
Sp. Grol. Als men nog eens terug-
denkt aan het feit dat men toen
meer dan 3.000 toeschouwers
had, kan men zich voorstellen hoe
de vereniging leefde en nog leeft.

Gezichtsbepalende mensen achter
de schermen hebben door de jaren
heen ervoor gezorgd dat de vereni-
ging bloeide en nog steeds leeft.
Zo is het voor velen onvoorstel
baar dat een aantal bestuursleden
meer dan 15 jaar de vereniging
heeft gedragen.

Dit 50-jarig bestaan zal met be-
scheiden festiviteiten gevierd
worden. Zo wordt op woensdag
28 juni a.s. hetofficiële gedeelte

ingeleid middels een jubileumre-
ceptie, die gehouden wordt bij
Hotel ’t Witte Paard te Zieuwent,
vanaf 20.00 uur tot ongeveer
22.00 uur.
Deze avond zal worden ingeleid
door de voor Zieuwentenaren
bekende oud-speler en gangmaker
van het 2e elftal Paul Stortelder.
Met een knipoog zal hij de ge-
schiedenis nog eens de revue
laten passeren.
Natuurlijk is eenieder die ZVC-
minded is van harte welkom, ook
zij die geen uitnodiging hebben
ontvangen. Op de lijst van geno-
digden staan natuurlijk vele men-
sendieook in het verleden veel
voor de vereniging betekent heb-
ben. Het wordt dus vast een
avond waarbij de oude verhalen
weer op tafel zullen komen.

FAMILIEDAG
Op zaterdag 8 juli a.s. vindt het
officieuze vervolg van de jubileu-
maktiviteiten middels een famil
dag plaats in het Sourcy Centerte
Zieuwent, waarbij overdag tal van
sportaktiviteiten plaatsvinden. Met
name zullen teams bestaande uit
ouders met hun kinderen kunnen

_—_—.._.

__._o_‘__-
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tonen wie de beste is in de ver.
schillende discipline's. Voor de
sportliefhebber valt er veel te
beleven!

’s Avonds worden de jubileumakti-
viteiten dan afgesloten met een
feestavond waarbij er voor ieder-
een wel iets toepasselijks bedacht
is. Zo kan men strandvolleybal
spelen, treedt er een Brazilaanse
band op, worden dansen vertoond

en zal de bekende Raymond van
Heerenveen e.e.a. opluisteren.
Ook worden er nog tal van randak-
tiviteiten georganiseerd.

Zo is er zowel voor de aktieve
sportliefhebberals voor de suppor-
ter/toeschouwer een fantastische
avond bedacht. Ook hier is natuur-
lijk eenieder, die ZVC-minded is,
van harte welkom!

DeJubileum-commissie.

PROFIELSCHETS

Naam

Meest favoriete sport

Minst favoriete sport
Tennisvereniging ZTV
Sportblad PIOT

Onbewoond eiland
10 miljoen winnen

Wie niet op verjaardag

GTST of NOVA
Mooiste sportherinnering

Borrel drinken bij
Stopwoordje
Moesof Escargots

Zieuwent of Zwolle
Laatst gekochte CD

Annie Stoverink, lid ZTV (Tennis), tevens
bekend van ’t Witte Paard.

Tennis, dat kan overdag en je kunt er
lekker hard bij rennen.

: Auto- en motorrace; levensgevaarlijk.
Heel actief met vele toernooien.
Informatief en gewoon leuk, ik lees het
altijd meteen als ie komt.

Goedewijn en een leesboek. En Anton.
Eerst een wereldreis en daarna de klan-
ten, het personeel en de kinderen ver
wennen.
In ieder mens zitten goede dingen, dus
iedereen mag komen.
NOVA natuurlijk, heel informatief.
Het kampioenschap van Nederland in 88
ligt nog vers in het geheugen.

: Aan detap, maaktniet uit waar.
"Godsammi" zeg ik vaak geloofik
Lekkere boerenkool. Dat andere ook wel,
maar alleen als er tijd is.
Zieuwent; een hele actieve plaats.

: André Hazes, voorin hetcafé.



IETS TE VIEREN?
geboorte - huwelijk - jubileum

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

SeGe
atenoon TEEreneeEe veeeeeeDe bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

KRABBENBORGcv.
Ruurloseweg 10
7138 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



mm
van Uw

opdrachten
maken wij

DRUK-WERK
DRUKKERIJ

WESTERLAAN

Voor
Dames
en
Heren

Tel. 05443-71207
v.d. Meer de Walcherenstraat f

Postbus 84- 7130 AB Lichtenvoorde

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Vel in on oudoor 5 i

mogeijkheden voor an
Omspamende bedrijfs

Cedië.
tel.: 05445 1797

festaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen.
Vraagvrijblijvend om in
formatie en documentatie.

TENNISBANEN
INDOOR MIT
SOURCY CENTER ZIEUWENT - ZE NDIJK 3- 7136 LS ZIEUWENT



Hekel aan mensen, die
P.de Leeuw of R.ten Brink

Geloof / bijgeloof

Luieren of werken

De doodstraf
Jeugd-droom
Uit bed te halen voor
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de kanten, wat voorsul dan ook.
“Niemand, ech nie". Iedereen heeft goe-

: Paul de Leeuw; grof maar een echte
rasartiest. Robert is ook wel leuk.

: Geloof vind ik heel belangrijk en bijgeloof
is niks. Wezijn ook b.v. naar Yomanda
geweest; lachen jongen.

is ook heerlijk.
(heel overtuigend) : weer invoeren.
Eerst schooljuffrouw, later non.
Een kopkoffie !

: Werken is een hobby, maar lekker luieren

Als in de koningin zie : Ik heb ze al eens persoonlijk ontmoet. Ze
is echt een aardige vrouw, heel gewoon.

RD.

 EVENEMENTEN:AGENDA

-17,18en19juni : Kermis.
- 25 juni : TOHP : Volleybalbuitentoernooi.
- 28 juni : RKZVC: receptie t.g.v. haar 50-jarig be-

staans-jubileum.
-30junit/m2juli  : Jong Nederland: Klein-kamp.

2 juli : Federatief schuttersconcours t.g.v. het 50
jarig jubileum van Schutterij St.Sebastiaan.

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

16 juli : PIOT : kopie inleveren.
16 juli : Schutterij St.Sebastiaan: receptie t.

haar 50: ileum.ig bestaans
23 t/m 27 augustus : Jong Nederland: Groot-kamp.
97277 “Overige evenementen,

TOHP-volleybal organiseert op zondag25 juni a.s. een buitentoer-
nooi op het sportveld achter de Waareise te Ziewent. De inschrij.
ving staat open voor vrienden, familie en gelegenheidsteams. Er
wordt gespeeld in de klasse heren en gemengd. Opgave (voor 20
juni a.s.) bij Paula Cuppers (05445-2059) (Het Bestuur).
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Aan de lijn: … Tonnie Bongers
Tonnie, d'r goat geruchten dat
op ‘t Sourey Center komt, klopt
dt?
"Ja, dat klopt. Ik goa per 1 augus-
tus het Sourey exploïteren/behe-
ren.”

Hoe en woarumme kump dit zo ?
“Umdat ik hierveur e-vroagd bun
deur Nico Wessels. In januari was
al bekend dat Ronald d'r met zul
stoppen, en Nico wilde d'r graag
ene uut de buurte op hebben. He
hef mien as eerste e-vroagd, en
dat was raak. Ut is dus neet zo
da'k Ronald d'r uut heb-e-jaagd.”

Wat veur consequentie's hef dit
veur de sportverenigingen; veran-
dert d'r wat in uren of iets derge-
lijks 7
"Voorlopig blif alles bej ’t olde, en

zal d'r dus veur de verenigingen
niks veranderen. De meeste con-
tracten bunt ondertussen ok al
weer af-e-slotten.*

Dus ij goat neet ieder weekend
evenementen organiseren ?
“Nee, voorlopig geen evenemen-
ten. Eigenluk bel Íj ok nog te
vrog. Ik bun d'r pas één keer e-
west en heb zelf ok nog neet

duudeluk hoe en wat allemoale. Ik
heb gin idee wat er al in de agen-
da steet qua evenementen en
dergelijke. Ik mot eerst nog ge-
sprekken met ’t personeel goan
voeren, en heb oaver heel vulle
dingen nog neet noz-e-dacht.”

Kump d'r wal Grolsch in ’t Sourcy
Center ?
"Geen idee. Ik wet dat Heineken
een 10-joarig contract hef, en bun
neet op de hoogte of dit ok ver
brokken kan worden as bijvoor
beeld de Grolsch of Warsteiner
meer geld biedt.*

Of goa ij no bi'j Bongers Heineken
tappen ?
“Ak d'r ’n ton met beuren kan

…… Nee, zoals al e-zegd, alles blif
voorlopig bi'j ’t olde. Misschien
da'k eind juli meer kan vertellen.”

Oké,as d'r dan interessant nieuws
is, loat ’t de PIOT dan effen wet-
ten.
“Doe

Tonnie,
met.

bedankt en succes d'r

De Redaktie (IR)

De kopie voorhet volgende nummer (23e jaargang nr.1, verschi
ningsdatum 22 juli a.s.} dient uiterlijk zondag 16 juli in het bezit te

zijn van de redaktie.



DE BESTE HYPOTHEEK
KUNJE
NIET MEER MISSEN. |

Om die nc, voor u juiste hypotheekte kiezen, krijguu
nu deskundig advies Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alie hypotheken. vanalle geldverstrekkers sceeteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden

DENVMHYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H.W. M. TOESES. TEL 05443-77413

ENSAID MODEVAKSCHOOL

— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette Um lerares

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



W.A
KEMKENS by.

ALLE

TIE-

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

eiSROENLOeeEn
7136 KN ZIEUWENT - SE:26

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHE!

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD,

ADVISERING

EROG ear wenanaan 5 a

TEL 06eien

ER


