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OPENING

Ik wil deze keer eens niet beginnen
met ’het nieuwe seizoen staat weer
voor de deur’. Open deuren zijn niet
leuk.
Open zijn is wel weer leuk. Zoals
het gesprek dat we hadden met Jan
Cuppers naar aanleiding van zijn
afscheid bij ZVC op 4 september j.l.

Of de open tent waarin we kam-
peerden op een bijna onbewoond
eiland met mensen die we niet
kenden, en waar geen stroom, of
verlichting, of koelkast, of radi
laat staan kabel, was. Na een paar
uur zijn die onbekenden oude vrien
den geworden, en dat blijven ze



ook. Een open auto was ook leuk
geweest met die hitte.

Of een groep mensen die samen
ruim 2.500 uur werken. En waar
gefoeterd, gezweet en soms gejankt
wordt, maar waar het leuk is omdat
er niemand de baas is, en er open
en eerlijk wordt samengewerkt. Het
resultaat van die vele warme uren
samenwerken ziet u morgen tijdens
het Lichtenvoords Bloemencorso.

Open zijn is ook met nieuwe men-
sen een team vormen, of oude
mensen op hun waarde inschatten.

Open zijn is fris en jong en nieuw
tegen dingen aankijken. Dan kan het
eigenlijk alleen maar leuk zijn, dat
hoopik voor iedere sporter die deze
dagenopnieuw begint.

Gegroet van Ons (red. MHW

"Zatm'n dasje goed,
zat m'n jasje goed,

vader ging Op sta
Op een mooie zomeravond gaan we op bezoek bij
het gezicht van RKZVC, ofwel ZVC zoals hij zelf de
club noemt. We verwachten een open gesprek met
een clubman in hart en nieren die soms (volgens
hemzelf) niet goed luistert, maar wel alles hoort.

We zitten buiten met uitzicht op de 43 schapen die
tijdens het interview nog een keer uitbreken, en
een zijdelingse blik op de 14 ponies('vols te dik-
ke’). De reden voor dit gesprek is het aangekondig-
de vertrek van de voorzitter van ZVC. Aan het
woord is Jan Cuppers, 57 jaar, getrouwd, 2 kinde-
ren en 2 kleinkinderen, van beroep carrosseriebou-
wer.

Hoe bent u eigenlijk voorzitter van
RKZVC geworden?
Ik ben in Zieuwent geboren en op
m’n 4de verhuisd naar Lichtenvoor-
de, maar eigenlijk ben ik altijd in
Zieuwent gebleven.
Op m'n 18de werd ik lid van ZVC
en toen ik 23 was verhuisde ik

weer naar Zieuwent.In 1964 stopte
de toenmalige voorzitter Bernard
Lankveld, het rommelde nogal bij de
club, de velden moesten verplaatst
worden en de financiën waren ook
niet goed geregeld. Ik liep altijd
voorop als er iets geregeld moest
worden, toen dus ook.
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Dorpssraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0545-1271

SK Borduurgaren
*DNC Borduurgeren P.T.T Postagentschap

DI eten adine Been CadeautipDeire taineen E StaatslotenTe eva en Jackpotstaatsloten
| 2 de, {O) ofgeef een boncadeau
Ï

is
ies cadeau

— [Ge Yvonne)Es penborg
PA

_\

Textielfoumnituren
tovenes pantys zBicherensoiken

Dorpsstraat 11 - 7136LE ZIEUWENT Tol 05445-1544
Sparo: Wens- en

Prentbriefkaarten



DROGISTERIJ DOPPEN

F 1.00 KORTING

Bij besteding boven F 10,00 en
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Niet meer dan een advertentie per keer.
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Dorpsstraat 77 7136LJ Zieuwent
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Blijkbaar was men wel tevreden
over de gang van zaken want ik
werd gevraagd om voorzitter te
worden. In die tijd was ik ook voor
zitter van Zieuwents Belang, en als
zodanig had ik kontakt met het
gemeentebestuur, dat is natuurlijk

altijd handig.

Gevoetbald hebik tot m'n dertigste.
Van de dokter kreeg ik vanwege
m'n zware bouw altijd het advies
om niet te roken (watik ook nooit
gedaan heb} en veel aan sport te
doen om zo conditie op te bouwen.
Ik deed van alles; fietsen, schaatsen
en balsporten. Alle sporten deed ik
vrij goed en interesseerden me
evenveel.

Wat betekent ZVC vooru?
Het is mijn familie. De club is mijn
hobby,niet het voetbal. Ik had net
zo goed voorzitter van de tennisclub
of van de hockeyclub kunnen zijn.
Wel van een buitensport, dus niet
voorzitter van de volleybalclub,
want ik wil dingen kunnen regelen,
een sponsorbord dat ik op zondag-
morgen nog even vast moet zetten,
of tribunes die gebouwd moeten
worden.
Ben je voorzitter van bijvoorbeeld de
volleybalclub dan heb je gewoon
weinig te doen, een biertje drinken
in de kantine om kontakt te houden
metde leden, en dan houdt het op.

Als ik geen voorzitter van ZVC en
van Zieuwents Belang en lid van de
gemeenteraad was geweest, had-
den wij nooit zo'n groot bedrijf op
kunnen bouwen.

Maarhet is toch Cuppers carrosse-
rieën en niet ZVC carrosserieën?
Ik heb alleen LTS gehad, waar an-
ders had ik de vaardigheden die je
nodig hebt voor een eigen bedrijf
moeten leren?
Waar zouden ze me anders recht
moeten zetten, m'n plaats leren, of
hoe je met bestuurders praat? Dat
heb ik geleerd in het verenigingsle-
ven, maardatzie ik nu pas
Toch heeft het feit dat ik een eigen
bedrijf heb er ook voor gezorgd dat
ik zolang voorzitter van ZVC ben
geweest. Ik was eigen baas, kon
makkelijker tijd vrij maken om bij
voorbeeld naar de gemeente te
gaan dan een boerof iemand die in
loondienst was. Ik kon beter m'n
tijd indelen.

Ik deed ook werkelijk van alles,
iedereen zei “Jan dut dat wal, en
zo was hetook. Ik ben brutaal voor
de vereniging. Als het nodig is ga ik
rustig ‘s middags naar het gemeen-
tehuis om iemand te spreken, terwijl
het gemeentehuis dan eigenlijk dicht
is. Zou het om prive-zaken gaan,
dan zou ik nooit ’s middags gaan.

Toen de kinderen klein waren, was
ik zelden thuis. Maar mensen die
het altijd druk hebben met zichzelf,
en nooit eens voor een ander, die
zijn pas echt druk (hij grijnst van oor
tot oor, red.} Sommigen hebben
alleen kommentaar en toch doen ze
niks.



Wat is eigenlijk een goede voorzit-
ter?
Een goede voorzitter is iemand die
veel voor de vereniging over heeft
en die ook weet wat er binnen de
vereniging leeft.
Ik heb veel voor de club over, en ik
weet ook wat er leeft. Van hoogtot
laag hou ik ze in de gaten. Als er
zondags iemand met een chagerijnig
gezicht het veld verlaat, dan ga ik

erachter aan en vraag wat eris.
Ik vind ook dat ik het visite-kaartje
van de vereniging ben. Daarom zal
ik bij wedstrijden ook altijd in jas en
stropdas verschijnen. Ik loop dan
een rondje om hetveld zodat ieder-
een me heeft gezien, en ga dan aan
de andere kant van het veld staan,
zodat er niet steeds mensen langs
moeten met wie ik dan een praatje
zou moeten maken. Van de wed-
strijden geniet ik nog steeds.

Na de wedstrijd van heteerste en
op dinsdagavond, de vaste verga-
deravond, ben ik altijd in de kantine.
Ik zit eens bij die, dan bij die, en
natuurlijkbijde supportersclub. Ik

weet op die manier wat er aan de
‘hand is binnen de vereniging, want
ook de andere bestuursleden doen
hetzelfde als ik, en horen die wat,
dan komt het ook bij de bestuurs-
vergadering naar voren.

Het enige wat echt zelf loopt, en
waar ik me niet mee bemoei, is het
jeugdbestuur. Twee jeugdbestuurs-
leden zitten ook in het gewone
bestuur, dus ook die geluiden ko:

men door. Het jeugdbestuur op zich
loopt geweldig, ik vind dat echt
uniek. Ik kwam ook nooît kijken

naar dejeugd, ik vind dat een taak
van de jeugdvoorzitter, daarbij komt
dat ik op zaterdag altijd werkte.

Is er verschil tussen voorzitter zijn
toen, en voorzitter zijn nu?
Dat is er wel degelijk. Vroeger regel-
de ik alles zelf, of mensen vroegen
mij dingen te regelen, van kapotte
douches tot sponsors. Ik durf ook
snel beslissingen te nemen, voel me
erg verantwoordelijk voor de club.
Was er een probleem en kon ik

niemand bereiken, dan nam ik de
beslissing zo van “kump wal good’.
Is er dan naderhand kommentaar,
‘dan regel ik dat. ik vind wat moet
‘dat moet, is die ander het daar niet
mee eens, dan moet hij maar ver-
trekken.
Ik hou niet van erom heen draaien,
je moet zeggen wat je denkt, hebik
het fout dan kom ik de volgende
dag bij je om sorry te zeggen. Ik kan
niet tegen mensen die te laat ko-
men, of mensen die iemand zomaar
gelijk geven.

Maar nog even de vorige vraag: wat
is het verschil tussen voorzitter toen
en nu?
Zoals gezegd regelde ik toen alles
zelf, de sfeer binnen het bestuur
was goed. Ik kan wel een voorbeeld
noemen. In 1977 kwam Leo Stol
tenborg met het voorstel een sproei-
installatie aan te schaffen voor de
velden. Dat was uniek, dat had nog
niemand. Ik zei gelijk nee, onzin en
veel te duur. Dat was op een dins-
dag. Kom ik op donderdag bij de
Wopa, en vraag ondertussen ook
nog even wat zo'n sproei-installatie
kost.
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Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
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Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thansde toerist onder de linden
En kaner 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

en Jos Lageschaar
Pate<s jeES

* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur

verkoop

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954



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

OPA BV.
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415
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==(e) SCHOONHEIDSSALON

_ ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
Tel.: 05445 - 2304



ERS veewagens
TOONAANGEVEND!

eibaar in alie soorten en, malen
o LoroRa aanhanger of
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© Beweer pare Vloeren, al of niet
ĳevers tiesystemen, 1099-eneengegnoe oke iadde sluio Hogntieke aangenONNangorsea VOOr he YORVENOor-

Postbus 46, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorsMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

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

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



Nou de prijs viel mee, en ik heb er,
in overleg met van ’t Bolscher (de
penningmeester), gelijk een besteld.
Wel was ik vergeten dit aan Leo
Stoltenborg door te geven. Zater-
dags waren we met een paar man
bezig die installatie aan te leggen,
komt Leo langs in zijn busje en ziet
ons daar aan het werk. Hij komt
foeterend en scheldend de bus uit,
en vraagt wat dit allemaal te bete-
kenen heeft en dat het toch on:
was. Ik leg hem het hele geval uit,
en Leo stroopt zijn mouwen op om
eens flink te helpen. ’s Avonds
tegen een uurof zeven, komt de
vrouw van Leo langs of wij hem
misschein hadden gezien een klant
had de hele dag zitten wachten op
de nieuwe vloerbedekking, maar die
lag nog achterin het busje van Leo.
Het bestuur vertrouwde elkaar

delings.

Een jaar geleden kwam de klad
hetbestuur. De reden hiervoor was,
dat wij op onze vaste vergadera-
vond, geen gebruik meer konden
maken van de bestuurskamer, daar
zaten dan andere commissies in te
vergaderen. Wij moesten toen in de
kantine vergaderen, en dat werkte
niet. De sfeer binnen het bestuur
ging weg en er ontstond wrijving.
Toen heb ik gezegd dat voortaan
iedere dinsdag de bestuurskamer
weer vrij moest zijn voor het be-
stuur. Sinds die tijd loopt het weer
goed.

De taken zijn nu ook meer verdeeld,
de mensen hebben nu ook meer tijd
om dingen te doen. Maar nog altijd

spijker ik graag zelf een sponsor-
bord recht.

We hebben op dit moment echt
goede mensen in het bestuur. Andre
van de Wetering wordt nu waar-
schijnlijk voorzitter en Willy Humme-
link vicevoorzitter, en Herman
Bokkers zit ook in het bestuur.
Allemaal goede capabele mensen.

Met deze bestuurswisseling heb ik
vrede, anders was ik waarschijnlijk
nog wel voorzitter gebleven. Ik voel
me nog steeds vader van hetgrote
gezin, die ervoor moet zorgen dat
alle jongens ’s avonds thuis komen
eten.

Wat is het leukste dat u in die 37
jaar heeft meegemaakt?
Het kampioenschap van de 4de
naar de 3de klasse, in 1983 dat
was een geweldig feest. Het maken
van de foto van alle leden van ZVC
ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan.

Maar het allerleukste is toch wel
iets waarik zelf de hand in heb
gehad. Het moet begin '80 geweest
zijn. Met 5 teams stonden we bo-
venaan in de kompetitie met nog
een paar wedstrijden te spelen. De
belangrijkste wedstrijden werden op
dezelfde tijd gespeeld. Wij moesten
tegen Grol. Die moest van ons
winnen dan werden ze kampioen,
verloren ze was de strijd nog open.
Die bewuste zondagmorgen, zou er
een politie-agent komen om het veld
te keuren, ik kende die man en wist
dat hij nooit op kwam dagen._—__



“s Morgens druppelde het iets, en ik
besloot het veld af te keuren, de
boeren met de platte wagens die als
tribune gebruikt zouden worden
weer naar huis te sturen, en zelf
dook ik onder, want er zou een
hoop kommentaar komen.

Maar ik had me dat s morgens een
uit zitten rekenen wat een geweldi.
geopbrengst het zou zijn, als bij

En wat was het vervelendste?
Het ontslag aanzeggen van trainer
Jo van Huet. Eigenlijk was het
kontrakt verlengd in november,
maarik moest hem in januari toch
ontslaan. Dat hoort bij de taak van
de voorzitter.

wedstrijd ZVC-Grol niet alleen de
eigen supporters er zouden zitten,
maar ook die van die andere 3 clubs
die voorhet kampioenschap gingen.
Want die waren natuurlijk allemaal
benieuwd of Grol die punten zou
pakken. En jawel hoor, de week
erop ZVC-Grol een recordaantal
bezoekers, 6.000 man, een gewel-
dige wedstrijd, die we welverloren
trouwens.

En waar bent u het meest trots op?
Dat we maar 1 keer gedegradeerd
zijn in al die 31 jaar. In vergelijk met
omliggende voetbalverenigingen,
er bij ZVC steeds een stijgende lijn,
daar benik trots op.
Ik ben trots op de hele akkommoda-
tie vanZVC.

___._—__



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
Di.tm Vrij. 8.30 -12.30 uur + 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
@ 05445-2391LgOpeningstijden:

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



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN

Dorpsstraat 91 ZIEUWENT - Telefoon 05445-1279

AAN DE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN: DeBOUWBEDRIJF NVOEVivGE lOopereis Klat* verbouw

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

® AUTOBEDRIJF
is EN,SBENgIk maggraag BSbeetje eez ed >> WW

9 vdense
Verkoop en reparaties

van merkauto’s=bag. 1601

maaktfietsenteuer tel. 2254 Waalderweg 12a



J. WAENINK enSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ZIEKENFONDS - TAXI - PERSONENVERVOER
GEERT MEULENVELD - TEL: 05445 - 1509

VOOR AL UW

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

Ns $PAAR BANK
Bij de NMS Spaarbank
heeft u alle troeven
in handen

e=assurantiën-financieringen-hypothekenENEENES



Zult u straks na 4 september het
voetbal missen?
Het voetbal niet, maarde club wel
en het voorzitterschap ook. Er komt
geenfeestje, ik wil ook geen erelid
worden. Ik ga wat dingen doen voor
de supportersclub. De kontaktenbij
de gemeente blijf ik gedeeltelijk
onderhouden en ik zal er ook nog
voor zorgen dat er goede parkeer
plaatsen komen. En verder kan de
lijnentrekker eenkeer niet, dan stel

ik me graag beschikbaar.
Ookdat kontakt in de kantine wil ik

blijven houden. Ik zal er alles aan
doen om bij de familie te blijven
horen.

Jan bedankt voor dit openhartige
interview. 31 Jaar is een lange tijd,
tjd voor het einde van, zoals u zelf
zegt “Imperium Cuppers". Tijd om
op zondag wel of geen voetbal te
kijken, maar in ieder geval zonder
het donkerblauwe jasje met bijbeho-
rend dasje.

HET TOETJE VAN JAN
1. Watis je favoriete gerecht 7

Zeetong.

2. Waar erger je het meest aan op
sportgebied in Zieuwent ?
Dat allesatijd op dezelfde
schouders terecht komt.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap ?
Mensen niet uit laten praten, en
toch een antwoord klaar hebben.

Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap ?
Er is me niks te veel.

Wie vind je de beste sportman
of -rouw van Zieuwent ?
Sylvia van de Prins: ze loopt
vele kilometers ondanks werk en
gezin.

Wie is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
Ik zou hetniet weten, want dan
zou ik hem tekort hebben ge-
daan.

Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
‘dan burgemeester moeten wor-
den?
Niet nodig. We zijn een gemeen-
schap en doen alles voor elkaar.

Wat is je grootste hobby mo-
menteel ?
Vereniging ZVC en de paarde-
sport.

Wat zou je graag anders zien in
Zieuwent ?
De Kermis weer naar de bouw-
vak. Nu vallen de vrijdag-avond
en de zaterdag in het water.
Vroeger had je zondag, maan-
‘dag en dinsdag Kermis, dat was
pas echt.

De Redaktie (MHW/IR)



VERENIGINGEN

R.KZV.C. Veldvoetbal
Voorziter . Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Secretaris Cte Molder, Aavelstraat 9, L'voorde, tel. 05443-75179
Penningmeester ML v‚h. Boîscher, De Haare 69, Zieuwent, te. 1660
Wedstijd-secr.  :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el. 1257
Sekr/Penningm. B. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, el 2381
Wedstijdsecr. 8. Slot, Hellerweg 3, Zieuwent, tel. 2127

H.V, PACELLI: Handbal
\ Voorziter 8. Wensink,De Haare 18, Zieuwent, tel 1838

Secretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel. 05443-79814
Peningmeesteres_:P.Klein Goldewijk, Linnenwver 2, Groenlo, tel. 05440-65478
Wedstijdsoer. A. Hummolink, De Haare 30, Zieuwent, el. 1531

TOHP: Volleybal
Voorziner H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Secretaris 8: te Molder, De Haare 1, Zieuwent, el, 2140
Penningmeesteres :M. Heutinck, Roldersweg 11, Zieuwent, tel 1770
Wedstrijd-sacr A, Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent, el. 2285
Recreanten W, te Roller, Rapenburgsestraat 20, voorde, tel. 05443-72617
Jeugdzaken J. Kolkman:Cuppers, Ruurioseweg 20, Zieuwent, el 2194

ZV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1. Mariënveide, el 1281
Secretaresse Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1591
Penningmeester :W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, tel, 1445
Wedstrijdsecr. A v.d. Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent. tl. 1553
Jeugdcommisie:A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, Tel 1917

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

GV: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsc. 269, D'chom, tal 08340-60442
Secretaresse J. Wolters, Batscijk 42, Marienvelde, el. 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënveide, tel 2329
Wedstijd-secr.  °L: Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, el. 08320-60442

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



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

SLAGVAARDIG: Tateltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel, 1257
Secret £. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tol 2316
Penningmeoster te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënveide tel 1373
Wedstrijdseor. =K Hummelink, Esstraat 42, L voorde, tol. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: schietvereniging
Voorziter 8. Krabbenborg, Grobbenweg 3. Zieuwent, el. 1400
Sekr/Penningm. A’ Papen, De Haare 32, Zieuwent, te, 1970

BV. 'T KEVELDER: Bijarten
Voorzitter J.Nijrolder, Wilgendijk &, Mariënveide, ol. 1316
Secretaris te Roller, Verkavelingswog 2, Mariënvelde, tol. 1973
Penningmeesteres GC. Schurink, J v. Eykstraat 12. voorde, te! 05443-79217
Wedstrijd-seor. A Waalderbos, Zieuwentseweg 42. Zieuwent tel 1504

8.8.2: Bijarten
Voorziter A. van Melis, Kard. de Jongst. 1, L'voorde, el. 05443-74684
Seer /Weds-secr.  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271
Penningmeesteres:D. Goldowijk-ten Bras, Churchilstraa 20 tel. 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel. 1217
Secr/Weds-secr. :P. Domhof, Startmansweg 2a, Belrum, el. 05448-2197
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1277

ESZET'90: Squashvoreniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent. el. 1982
Secretaresse IN. Nijenhuis, De Steege 89, Zieuwent, tel 2275
Penningmeester :P: van Zutphen, Bentinckstraat 23 ‘Voorde, tel 05443-76783
Wedstrijd-seor. (4) :H. Meutstege, Constantijnlaan 6. Ruurlo el: 0575-3524
Wedstrijd-secr. (D) A. ten Have, Varkensmarkt 10-34, L'voorde, fe, 05443-71445

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel. 05443-77019
Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Penningmeester:W. Eekelder, Ruuriosoweg 183, Zieuwent, el. 1664
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"DE KINDERPIOT"
Hallo kinderpiotlezers,
Wij zijn de nieuwekinderen van de jeugdredactie. Voor een jaar doen wij
de KinderPIOT. Onze namen zijn: Jurgen, Dennie, Annemarie en Chris-
tel. We knallen er meteen vrolijk op los met een intervieuw met André
Papen. Hij zit bij de schietvereniging Sint Sebastiaan. We hebben hem
een aantal dingen gevraagd over de schietvereniging.

INTERVIEUW

1. Hoelang bestaat de schietvereniging al?
Sinds, euh 1 januari ’64. Bennie Rouwhorst en Leo Wopereis zijn er
weer mee begonnen.

2. Wat doeje allemaal bij de schietvereniging?
Schieten, dat is de hoofdzaak. We gebruiken luchtgeweren, open
vizier bij de Aaltense schietbond A.S.B. en we gebruiken het
luchtgeweer diopter bij Oost Gelderland (O.G.J tevens wordt hier
met pistool geschoten.

3. Hoe oud moet je zijn om bij de vereniging te kunnen?
16 Jaar, dat Ís wettelijk verplicht, dan kun je pas offichieel mee-
schieten. Het is voorgeschreven dat je minimaal 16 moet zijn.

4. Hoe vaak oefenen jullie?
7 Keer per week, op dinsdagavond van 20.30 tot 23.00. Een
goede schutter oefent wel vaker en doet dan zelf ook nog wat aan
zijn conditie, dat is belangrijk.

5. Waar ergerje je aan in de vereniging?
Eeh, dat het bestuur bijna al het werk moet doen. En niemand van
de leden wilin het bestuur.

6. Hebben jullie al eens iets gewonnen?
Ja, maar wehebben zoveel gewonnen dat ik het niet meer precies
weet. Ik heb het toen een keer geteld en we hadden toen ongeveer
98 bekers en medailles. De hoogste klasse die we hebben gehaald
is de eerste klasse.



BEKKEN assurantiën
Als hetom TOTAAL verzekeren gaat

voor bedrijf en particulier

EEESEEEEEE]

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
WD Westerlaan

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



Telefoon 05445 - 1416

7136 LE ZIEUWENT
TAXI A6e Is Sen Dorpstraat29

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (bus)
PERSONENVERVOER

TROUW /ROUW

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

VASTE PLANTEN
CONIFEREN Á ALAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW

1% VERBOUW



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

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

GEDIPL. PEDICURE /LID

VOEIJPL US

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



W.Klein Goldewijk v.o..
VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATIE

'G
E

ae3
APK :

6
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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7. Wat is jullie grootste concurrent?
eeh … Vorig aar ‘t Zwaantje uit Lichtenvoorde.

| 8. Hoeveel mensen zijn er id van de vereniging?
Ongeveer 10 leden.

9. Wat vind je nou zo leuk aan schieten?
Hetis een sport waarbij je je heel goed moet concentreren en eeh

» je moet het alleen doen. Je kunt niet iemand anders de schuld
geven.

Wij hopen dat jullie ons eerste intervieuw hartstikke leuk vonden.

Groetjes, Jurgen, Dennie, Annemarie en Christel
DeRedaktie.

DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. E-3
Wedstrijd/uitslag : RKZVC E3 - Terborg E2 : 0 - 29 (1!)
Doelpun Géén.

: Géén.
: "Poortemans* door Hendrik Berendsen (?)

Niet van toepassing.

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C,
normaliter op elke tweede maandag van de maand een kruis-
jaskaartavond voor ledenendonateurs van deze vereniging. De
aanvang is 20.00 uur. De eerste kaartavond van het a.s. win-
terseizoen is vastgesteld op maandag 9 oktober a.s.

De kopie voor het volgende nummer (23e jaargang nr. 3, verschij
ningsdatum 14 oktober a.s} dient uiterlijk zondag 8 oktober in het
bezit te zijn van de redaktie.—
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PROFIELSCHETS
_

Naam

Meest favoriete sport
Minst favoriete sport
Sportleven Zieuwent
Sportblad PIOT

Favoriete sportman

Onbewoond eiland
10 mijoen winnen
Wie niet

op verjaardag

GTST of NOVA
Mooiste sportherinnering

Pilsje drinken bij

Moesof Escargots
Laatst gekochte CD

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
Als in de koningin zie

: Een dure auto kopen en doorleve:

: Erie Waalderbos  (Hinnen), 28 jaar,
RKZVC-supporter en ballonvaarder.

: Voetballen, van jongsaf aan al.
: Dammen en zo, alles zonder actie.
: Goed, er zijn verenigingen zat.

Was vroeger beter. Het voorwoord vind
ik b.v. niks meer aan

: Jurgen Hulshof; hoog niveau.

Paar kistenbier en een hengel.
Ik zou niet weten, wie er geen
krijgen op mijn feest.

lsje zou

Beide
niet, alleen films en sport.

Het sfeertje van het EK'88 en dan vooral
de wedstrijd tegen Duitsland.

: Stoverink is beremooi natuurlijk, veel
jongeren en een pt sfeertje.

: Alle stamppotten zijn goed.
De jubileum-CD van Normaal is mijn
laatst gekochte en ook enigste CD.

: aan mensen, die blijven zeuren, maar
eigenlijk aan niemand.
Paul vind ik prachtig, terwijl Robert na-
tuurlijk geen zak aan is.

: Aan beide doe ik niet mee.
: Eerst werken, dan luieren.
: Niet meer invoeren. Straffen door écht

pijn doen helptbeter.
: Wat ik nu ben geworden.
: Laat me maar lekker liggen.

rij ik langzaam gewoon door.



HET GEHEIME WAPEN
VAN UW INTERIEUR-

SafeWANNA

gf STOON» STOLTENBORGw N
INTERIEURVERZORGING ||

doper8E ZEUWENTTtom ses. 27EEJe eigen sport,
je eigen bank

Ed

Rabobank
Meerbank voorje geld



Boersweg 2
7196 KK ZIEUWENT
Tel: 05445 - 1542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

merken. (Huurauto b
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en reparatie

motor- en aautorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



Het beste vlees
komt van uw slager

e je’

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
van het Voor een goede

s 5 2e handsof nieuwe autoparochiehuis Verder alle soorten reparaties
ook A.PK-keuring

wenst
naar een erkend adres:

alle sportmensen

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

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!



PLUIMVEE
WEEGBRUG
AKKERBOUW
HANDELSOND.

BAM
js

Krabbenborg
ZAND EN GRONDWERK

HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg3-7136KM ZIEUWENT Telefoon 05445-1534- Fax 1534Postbus 13-7138 ZG ZIEUWENT__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

|In a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-1389
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DAAR HOOGIN DE BERGEN …

Zondag 27 augustus jongstleden
was er voor de 9e keer de 'Ach-
terhoektocht’ georganiseerd door
buurtvereniging ’t Kevelder en de
IJsbaancommissie. Start en finish

was zoals altijd bij ’t Kevelder.
Reden te meer om als Zieuwente-
naar daar ook van de partij te zijn!
Opgewekt fiets ik naar de start-
plaats. Veel meer pech dan de
vorige week, tijdens de toertocht
van de ‘Keitrappers’, kan ik van-
‘daag haastniet hebben. Toen had
ik tijdens de 100 km lange tocht
drie keer een lekke band. Nu heb
ik de voorraad in mijn zadeltasje
weer goed aangevuld.

Bij ’t Kevelderis het nog vrij rus-
tig, enkele fietsers zijn al vertrok-
ken. Opvallend is dat de liefheb-
bers van de kortere afstanden ook
al vroeg van de partij zijn! Ik heb
besloten om het vandaag rustig
aan te doen. Rustig tempo enhetliefst in een klein groepje. Mocht
ik toch wat harder willen, kanikaltijd nog kopwerk doen. Zo ver.
trekken we samen voor de 100
km. Het groepje bestaat uit Rob
Hulshof {'Lammas’}, Antoon kl.
Goldewijk {Mulder} en onderge-
tekende. Alle drie reeds ervaren
fietsers, alhoewel Rob de laatste

weinig op de fiets heeft geze-
ten.

Via de Zegendijk verlaten we Zieu-
went richting Ruurlosebroek naar

Ruurlo, waarna de tocht richting
Neede gaat. Het tempo is nog lek-
ker rustig in de begin-kilometers,
het zonnetje schijnt en een klein
pufke wind. Ideaal toertochtweer!

Het leuke van in een groepje fiet-
sen is, dat je rustig kunt praten
terwijl je toch bezig bent. Het
eerste klimmetje van vandaag is
de 'Needsebarg’, wat overigens
voorgeen problemen zorgt. Er zijnvoldoende klimcapaciteiten in de
groep aanwezig. De tocht gaat
vervolgens richting Hengevelde.
De klokken luiden, we zijn nog net
op tijd wordt er opgemerkt, la
chend vervolgen we de route die
helemaal uitgepijld is. Onderweg
merken we dat er nog een toer-
tocht plaats vindt, overigens in de
andere richting.

Daar de route veel over fietspaden
loopt, kunnen we meestal met z’n
drieën naast elkaar fietsen, daar
waar dat niet kan, wordt er vaak
gewisseld. Via Hengevelde gaat
de tocht via rustige B-wegen naar
St.Isodorushoeve. Blauwe zwaai
lampen zien we in de verte, zou
daar de stempelpost zijn? Dichtbij
gekomen, zien we dat er eenket-
tingbotsing gebeurd is. Direkt
daarna is de rustplaats. Stempel
halen is niet nodig, wel is er fruit
voorde liefhebbers. Binnen zitten
reeds enkele fietsers aan de koffie
met appelgebak, het echte toer—..........



fietsers menu. Tijdens de koffie en
het brood komen er steeds meer
fietsers binnen. De helft is ook uit
Zieuwent en beweert hard gere-
den te hebben.
Na de tweede kop cafeïne, wor-
den we uitgezwaaid door Antoon
en Guus van de organisatie en wij
vervolgen onze weg richting Haak-
sbergen.

Nu kan het echte klimmen begin
nen, denken we, maar helaas gaan
we om de ‘bargen’ heen. Vervol-
gens gaat het naar Eibergen, met
de wind op kop nu, de beklimming
naar de watertoren en een grote
groep klootschieters op de weg.
De voor de hand liggende grappen
blijven ook hier niet uit. Via Rek-
ken komen we in het Zwilbroek
d'n poal ‘net niet over. Ondertus-
sen speculeren wij over de verloop
van de tocht richting Groenlo,
maar we moeten naar Meddo. In
Meddo aangekomen gaan we
langs het paasvuurweiland door
naar Vragender. Voor we op de
’bulte' zijn, hebben we een kas-
seiweg en een vervelend hond
achter ons gelaten. De hond werd
deze keer niet geschopt, maar met
een sportdrank uit een bidon afge-
schrikt. lets waaraan de andere
twee {ervaren} toerfietsers nog
nooit hadden gedacht!
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Als laatste {de hoogste} berg
wordt de ’bult’ in Vragender over-
wonnen. Over de parallelweg naar
Lievelde en terug over het fietspad
naar ‘t Kevelder. Daar aangeko-
men staat er geen bord van einde
tocht, een onbekende zou zo weer
rechts af slaan Roldersweg op.
Maar wij weten wel beter en mel
den ons binnen alwaar wij van de
organisatie nog een consumptie
aangeboden krijgen! Na een kwar-
tier napraten gaat ieder z’n eigen
weg naar huis. Lekker gefietst
door de Achterhoek en geen lekke
banden deze keer!

Volgend jaar willen ze de tocht
weer op de toerkalender om zo
meer toerfietsers aan de start te
krijgen. Dat kan alleen via een ver-
eniging die lid is van de K.N. Toer-
fiets-Unie. Er liggen plannen om in
Zieuwent-Harreveld en Mariënvel
de zo’n vereniging op te richten.
Bent u zo’n liefhebber en u wi

van die andere voordelen mee
profiteren neem dan contact op
met Bennie ten Bras (tel. 1257).

De Redaktie (JVW)



IETS TE VIEREN?
geboorte - huwelijk - jubileum

Kom eens bij ons een passende
kaart uitzoeken. Of neem éénvan de
vele modellenboeken mee.

DRUKKERIJ WESTERLAAN
v.d. Meer de Walcherenstraat1 Lichtenvoorde - Tel.71207 - Fax 76525

Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tol: (05245) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tel: (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

KRABBENBORG c‚v.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



Voor w)
Dames van Uw
en opdrachten
Heren maken wij

DRUK-WERK
DRUKKERIJ

7 WESTERLAANVEERALONC1e
tel: 05445 1797

Tel. 05443-71207
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Postbus 84-7130 AB Lichtenvoorde

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
úviteiten, culturele mani
festaties en sportevene
menten van 50-2000
personen.
Vraagvrijblijvend om in
formatie en documentatie. eeBVERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTE
TENNISBANEN

@
SPORTHAI

INDOOR MIDGE TGOLE

EVENEMENTENHAL
BOWLINGBANEN
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_ZVCEN HET CLUBGEVOEL _
In de vorige PIOT heeft U een ver-
slag kunnen lezen over de bezie-
ling, al dan niet aanwezig bij de
leden van een 50 jaar bestaande
vereniging. Dat een lid van de
jubileum-commissie al discutabele
zaken aanhaalt over de eigen
commissie is wellicht het meest
karakteriserende.

chien is het interessant om
iets verder te duiken in de hele
gang van zaken omtrent de activi
teiten binnen een club. Het is
namelijk frappant, dat de jeugdaf-
deling van RKZVCfloreert en echt
barst van allerlei evenementen,
terwijl de senioren-afdeling met
pijn en moeite heel af en toe een
Knippenborg-toernooi van de
grond weette krijgen.

Ondergetekende heeft als trainer
bij enkele verenigingen in de inter-
ne organisatie kunnen kijken. Wat
hierbij vooral opviel was, dat er
overal gigantisch veel vrijwilligers
betrokken waren bij het hele ge-
beuren. Vele mensen zorgden met
vele onbetaalde uren werk voor
zoveel initiatief, dat er eigenlijk
altijd wel iets te doen was. In de
jeugd van ZVC is dît ook duidelijk
het geval. Heleas moet geconsta-
teerd worden, dat bij de senioren,
op een kruisjasavond na, dit voor-
beeld niet wordt gevolgd. Uiter-
aard kan er iedere week worden
getraind en op de zondag wordt

gezorgd voor de juiste wedstrijd-
organisatie, maar verder ontbreekt
het aan willekeurig welk initiatief
dan ook. Waarschijnlijk zorgt ieder
elftal zelf voor een avond aan het
eind van het seizoen, maar dat
was het dan ook. De vraag, die
daarom bij mij opkomt is dan ook;
waarom is er verder niets? Met
zoveel mensen moet er toch ook
binnen Zieuwents grootste club
genoeg te organiseren zijn. Na-
tuurlijk staat het voetballen voor-
op, maar je bent toch lid van een
club voor je plezier en daar horen
nevenactiviteiten ook wel degelijk
bij.

Inzake het bovengenoemdeis het
wellicht interessant om te kijken
naar een belangrijk’ iets als het
eerder aangehaalde 50-jarig jubi-
leum. Bij iedere vereniging, die een
jubileum viert worden er diverse
‘commissies in het leven geroepen,
die het hele jaar door activiteiten
organiseren. Dit varieert van een
boekwerk over de afgelopen x-
jaar, recepties waar mensen tot
erelid worden benoemd, een wed-
strijd tegen eenbetaalde club, een
training verzorgt door profspelers,
een feest voor alle vrijwillgers,
grootscheepse verlotingen, spon-
soravonden,  tournooi-weekenden
en noem maar op. Alles staat
daarbij volop in het teken van de
gezelligheid en het dan te ontstane
saamhorigheidsgevoel zorgt dan—_—



vanzelf voor een heus “clubge-
voel". Bijna niets van dit alles bij
ZVC. Er waren 2 datums gepland.
1: een receptie, waarvoorte wei-
nig mensen waren uitgenodigd,
die jarenlang veel voor de club
betekend hebben en 2: een feest-
dag, die matig werd bezocht en al
metal door diverse redenen zorg-
‘de vooreen slechte nasmaak.
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Hetis helemaal niet de bedoeling
om puur negatief te zijn over de
club die mij ook aan hethart gaat,
want natuurlijk zijn er ook bi

RKZVC 10-tallen mensen, die er
vrijwillig vele uren tĳd en werk in
stoppen. Dit stukje is alleen be-
doeld om aan te geven, dat het
toch ook binnen deze club moge-
lijk moet zijn om mensen bereid te
vinden activiteiten te organiseren,
die zorgen voor, juist ja : clubge-
voel.DeRedaktie (RD)

-8 oktober
- 10 november
- 11 november

: PIOT : kopie inleveren.
: Jong Nederland: Playback-show.

Jong Nederland: 40-jarig bestaan.
“Overige evenementen’.

dat sommige sporters (in dit geval het redaktielid MHW) raar
reageren op een blessure getuige de woorden: “ik heb de

zo fanatiek getennist dat ik last heb van m'n elle-
boog; ik kan nog geen sigaret uitdrukken.”

dat de oprichting van een derde dames-senioren-handbalteam
een feit is. Voor dit team, dat uit ‘oudere (30%) ex-handbal-
sters’ gaat bestaan, is in de PIOT van 1 april

j.l,
een algemene

oproep gedaan voor potentiële leden. Hierop waren de reacties
minimaal. Alleen door persoonlijke benadering (tijdens Paaspop
en de Kermis) bleek het mogelijk di tief van de grond te
krijgen.



HYPOTHEEK
SHOP z

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie enc, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijge u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H. W. M. TOEBES TEL. 05443-77113

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 19.
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 1766



ATIE- bechuiek

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE
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BELTRUMSESTRAAT 23 TEL 05440 61095
BGG 051666

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26
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