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Na dagen van lenen van skikleding,
huren van skis, overleggen met
reisgenoten, vervoer regelen, sneeu-
whoogtes bijhoude:
en nog veel meer,
op weg naar Italië. De dolomieten
schijnt het grootste skigebied te zijn
van Europa. Vorig jaar, na nijn
eerste skivakantie, had ik bij thuis-

komst al weer zin om te gaan. Nu ís
het dan eindelijk zo ver. De woor:
den van mijn collega-schrijver bij de
PIOT flitsen door mijn hoofd. Skiën
is slecht voor het milieu, bomen
worden weggekapt, voor dieren is
er geen plaats meer in de bergen en
de mens haalt het evenwicht daar
uit de natuur. Met een klein beetje



schuldgevoel rij ik door Duitsland.
Het is toch inderdaad te gek dat
bijna alle auto's die ik zie een ski-
koffer op dak hebben.

Dit schuldgevoel maakt al gauw
plaats voor onrust. We naderen ons
appartement en ik heb nog geer
echte sneeuw zien liggen. Waar zijn
die uitgestrekte pistes? Daar gaat
het skiën, dat wordt een wandel- en
puzzelvakantie. Er wordt me verze
kert dat eraltijd goede sneeuw is
hier. En ook de mevrouw van de
skipas-verkoop zegt dat de sneeuw

is. Snel naar boven en
daar ziet werkelijk alles wit. Alle
pistes zijn open en de liften doen
het allemaal. Er brandt een lekker
zonnetje en we gaan aan het werk.
Dit geldt vooral voor een vriend van
mij, want die staat voor het eerst
op de latten. De eerste dag verma-
ken weons dan ook op de oefenpis-
te.

De eerste vier dagen vormen de
kern van de vakantie. Het skiën
gaat steeds meer richting het para/-
lelskiën. Het skigebied is fantas-
tisch, zodat we bijna niet op de
zelfde pistes zijn geweest en we
dus steeds weer nieuwe uitdagin-
gen voorons zien.

Elke avond kruip ik op tĳd in bed
omdat ik van het skiën van half tien
tot vijf doodmoe maar wel voldaan
ben. We hebben geluk want de dag
dat we wat papin de benen hebben
is het weeren zicht net wat minder.
De laatste drie dagen ski ik puur
voor het genot en niet meer om de
afstand. Ik stop wat vaker en vind
de gezelligheid steeds belangrijker.
We praten ook nog over het milieu
en constateren dat er boven de
natuurlijke boomgrens niet echt veel
‘bomen wegte kappen zijn.

Als de week er opzit ga ik toch ook
graag weer naar huis. Lv.m. de
krokusvakantie is het nog drukker
op de weg naar de skigebieden,
voor München staat alles al vast.
Wij hebben daar in tegenovergestel-
de richting weinig last van.

Thuis ben ik bijna van mijn milieu-
schuldgevoel af. Ik zie dat veel
kinderen met auto's naar school
worden gebracht en Nederlandse
bossen worden hier geteisterd door
de wandelaars die hun hond uitla-
ten, fietsers en off-road-motoren die
alles verjagen dat oren heeft. Nee,
laat mij dan maar lekker skiën in
italië, desnoods met de trein.

De redaktie (ML)

EVENEMENTEN-AGENDA

-31 maart
—6,7 en 8 april PAASPOP.
-7 april
— 25 augustus
—6 oktober :

PIOT: kopie inleveren.

Paasvuur (20.15 uur).
10° Achterhoektocht.
2° Ziemadag.
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HET ALTERNATIEF VAN 1996
Het was de maand waarin de koorts
heerste, kwam hij er wel of kwam
hij er niet; de elfstedentocht. Het
hele (Fries)land stond op zijn kop,
dumpten brokken ijs, legden masten
in het water en spanden zeilen om
de wakken dicht te krijgen; tot nu
toe tevergeefs. En eerlijk gezegd;
als hij er met zo'n extreme winter
nog niet komt, danis de kans groot
dat Evert de laatste winnaaris van
de tocht der tochten.

Toch werd er een "bijna" elfsteden-
tocht geschaatstinOostenrijk op de
Weissensee. Een tocht georga
seerd doorde stichting Weissensee
is een geheel Nederlandse aangele-
genheid in Oostenrijk. Veel promi-
nente schaatsers lieten deze tocht
lopen met het oog op een echte
elfstedentocht. Twee Zieuwentena-
ren echter niet; Hemmie Penterman
en Frans Domhof reisden af naar
Oostenrijk. Met Hemmie Penterman
hadden wij een openhartig gesprek
over elfsteden, rondjes schaatsen
en natuurlijk over de beleving op de
Weissensee.

Hemmie is 50 jaar, getrouwd en
heeft twee (schaatsende) zoons. Hij
is boer van beroep en heeft de
mooiste tunnel van Zieuwent. Van
jongs af aan is

hij
al fanatiek schaa-

tser en die interesse is nooit meer
weggegaan. In °63 was hij al van
plan om de elfstedentocht te schaa-
tsen. Echter door de barre weers-
omstandigheden zag hij geen kans

om in Leeuwarden te komen. Al
sinds de komst van “Deventer” is
hij een trouwe bezoeker van deze
kunstijsbaan. Nu trekt hij vanaf half
oktober iedere vrijdag zo'n 100
rondjes over het ovaal. Maar natuur-
lijk, natuurijs is vele malen machti-
ger dan het schaatsen op een kuns-
tijsbaan. Hemmie: "Toertochten
schaatsen is echt prachtig. Het is
ook veel langer vol te houden dan
rondjes schaatsen. Vooral het boch-
tenwerk is erg zwaar. Toch ver.
veelt het rondjes schaatsen Hemmie
niet.

Over de twee elfstedentochten die
Hemmie heeft geschaatst raakt hij
niet uitgepraat. Van de tocht in '85
komt de frustratie weer boven als
hij erover begint. Hemmie: "Tijdens
de tocht van 1985 ontbrak het ons
aan ervaring. Het was voor iedereen
de eerste keer en we wisten dus
niet wat ons te wachten stond. We
hebben onze tijd verdaan. Overal
hebben we gestopt om even te
zitten en te eten. Ik heb me daar
aan gestoord. Ik kan het sowieso alslecht hebben als mensen me pas-
seren. Nu ging dus ook iederéén
langs ons heen. Uiteindelijk zijn we
15 km voor de finish van het ijs
gehaald omdat men zei dat het
onverantwoordelijk was om doorteschaatsen. Er lag gigantisch veel
water op het ijs en het was donker
zodat je de scheuren en gaten niet
meer kon zien. Achteraf hebik vaak
gedacht; had ik maar door ge-



schaatst. Maar tijdens zo'n rit ben
je te beïnvloeden en denk je aan het
bedrijf en het gezin. Hadden we die
dag niet zo veel gestopt dan had ik
de tocht sowieso uitgeschaatst,
want echt vermoeid wasik niet”

De tweede elfstedentocht heeft
Hemmie wel uitgeschaatst. Het was
maargoed dater dus direct het jaar
erop weer een tocht was om de
frustratie en de teleurstelling van
het vorige jaar te verzachten. In dat
jaar heeft Hemmie de tocht anders
geschaatst dan eenjaar ervoor. Hij
had als enige schaatser uit Zieu-
went een hoog startnummer en
startte dus alleen en achteraan.
Hemmie: “De fout van het jaar
ervoor wilde ik niet nog een keer
maken. Ik heb in het begin flink
doorgeschaatst tot ik bij de mensen
zat die een startnummer haddendat
een stuk lager was dan de mijne.
Daarna benikin een groepje gaan
schaatsen die dezelfde 'stij' en
snelheid hadden dan ik. Op een
bepaald moment kwam er iemand
achter mij schaatsen en vroeg of ik
dat goed vond. Natuurlijk vond ik
dat goed en we hebben lang met
elkaar mee geschaatst. Toen het
echter donker werd ben ik hem
kwijt geraakt, maar omdat ik ‘het
licht van Leeuwarden’ zag ben ik
door geschaatst. Net voorde finish
hoorde ik hem schreeuwen en zo
zijn we alsnog samen gefinished. Ik

wist verder niks van hem alleen dat
hij Hendrik-Jan heette en uit Ame-
land kwam, maar we kregen toch
een speciale band tijdens de tocht.
Later kwam ik een nichtje tegen die
ik dit verhaal heb verteld. Zij bleek

connecties te hebben met Ameland
i.v.m. de suikerbietenhandel. Zij had
achter mijn rug om gezocht naar
Hendrik-Jan en op tweede paasdag
belde hij opeens op, geheel onver-
wachts. We hebben toen natuurlijk
een lange tijd met elkaar gesproken.
Hij bleek na detocht twee wekenin
bed te hebben gelegen met zere
benen".

Dit jaar kreeg Hemmie de kans om
de alternatieve elfstedentocht te
schaatsen. Hemmie: “Via Aloys
Hulshof (Woltas) kregen we te
horen dat er nog twee plaatsen vrij
waren om mee te gaan naar Oos-
tenrijk. Dat ging uit van de ijsvereni-
ging Goor. Frans Domhof en ik
hebben daar niet lang over hoeven
te denken en hebben dus ook ja
gezegd.
En zo vertrokken zij op woensdag
24 januari met de bus naar Oosten-
rijk, waar zij op de zaterdag de
tocht zouden gaan schaatsen op de
Weissensee. Dit meer is opgedeeld
in twee meren. Een groot meer met
een omtrek van 25 km en een wat
kleiner meer waar de tocht werd
gehouden. De tocht is ookal wel
eens op het grote meer gehouden,
maar omdat deze nog niet helemaal
dicht zat werd gekozen voor het
kleinere meer. De Weissensee ligt
midden tussen de bergen. Hemmie
zegt dan ook: "De omgeving is echt
prachtig en rustig. Op een gegeven
moment liepen Frans en ik rustig te
wandelen in de sneeuw, echt een
hele rustige omgeving en Frans
genoot ook zichtbaar. Opeens
kwam er een skiër met een nood-
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gang de rust verstoren. Ik riep nog
’Fráns pas op’, echterte laat. De
skiër knalde keihard tegen hem aan
en beiden vielen tegen de grond en
verdwenen in een grote sneeuw-
wolk. Het liep gelukkig goed af
want Frans vroeg “Heij wat?".
“Nein” zei de skiër. “Ich auch nicht”
antwoorde Frans in zijn beste Duits.

Op de eerste dag in Oostenrijk werd
het ijs verkend en heeft Hemmie
een rondje of drie van de tocht
geschaatst.
“De vrijdag erop werden de regels
uitgelegd. Deze waren vrij streng en
werden goed in de gaten gehouden.
Plassen op het ijs was bijvoorbeeld
uit den boze. Maar goed ook want
het water was verder zo helder dat
men uit los gehakte plaatsen water
haalde om de koffie mee te zetten
Als je je niet aan de regels hield
werd je vanhet ijs gehaald en was
de tocht over en uit. De organisatie
was perfect. Alles was tot in de
puntjes geregeld. De hele week
waren er van allerlei activiteiten
waarvoor een grote feesttent was
opgebouwd. Ook het eten en drin-
ken was prima verzorgd’ aldus
Hemmie.

Op zaterdag 27 januari was het dan
zover. De alternatieve tocht der
tochten werd geschaatst. Hemmie:
“Opzich was het toch wat vreemd.
De vrijdag ervoor regende het nog
op : 300 meter hoogte en ik vrees-
de dus het ergste. Maar men had
mooi weer voorspeld en dat was
het op zaterdag ook; perfect helder
weer. Om 6.50uur zijn we vertrok:
ken om 12 ronden van 17 km te

schaatsen. Ondanks dat er ronden
worden geschaatst heb je absoluut
niet het idee dat er ‘rondjes’ ge-
schaatst worden. Een groot voor
deel vond ik ook dat er niet "geklu-
nd’ hoefde te worden. Dat breekt
vaak erg en het haalt je totaal uit je
ritme. ‚Om 15.15 uur kwam ik over
de finish en had de 200 km erop
zitten. Ik moet zeggen dat ik het
goed vol kon houden en weinig
problemen heb gehad".
Voor Hemmie dus een schitterende
ervaring.

Ondanks de schitterende ervaring
komen we toch nog weer terug op
de echte elfstedentocht. Hemmie
baalt zichtbaar als we er weer over
beginnen. Hemmie: “Ik was er echt
van overtuigd dathij er dit jaar zou
komen. We hadden ook al weer
slaapplaatsen geregeld en ik was er
echt helemaal klaar voor. Ik denk
dat men gewoon bang is voor de
grote massa mensen. Een goed
alternatief hiervoor is dat men de
toerrijders op verschillende plaatsen
laat opstappen zodat de mensen-
massa wat wordt verspreid en dus
niet iedereen op één plaats start en
eindigt. Dit gebeurt ook bij de Hol-
land-Venetië tocht in Giethoom en
dat werkt prima".

Op de vraag of Hemmie volgend
jaar weerde alternatieve elfsteden-
tocht gaat schaatsen is hij zeer
duidelijk: "Ja, de organisatie was zo
perfect en het was zo’n geweldige
belevenis dat ik hem graag volgend
jaar weer schaats"
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Misschien komt er dan naast het
echte kruisje van de elfstedentocht
van 86 en het bijna echte kruisje
van °96 nog een bijna echt kruisje
te hangen. Of er ooït een Fries
elfstedenkruisje bij komt is zeer de
vraag. Aan de bezeten manier van
praten van Hemmie blijkt duidelijk
dat die er eigenlijk al had mosten
‘hangen. Maar helaas 185 km schaa-
tsen in 85 was te weinig en dat
knaagt nog steeds aan Hemmie.

Hopelijk komt de tocht er nog eens.
Wij wensen Hemmie dan ook alle
succes toe en bedanken hem voor
dit interview.

Het toetje van HEMMIE

1. Watisje favoriete gerecht?
Stampot moos met ribben.

Waar ergerje je aan op sportge-
bied in Zieuwent?
Dat menbijde ijsbaan zoveel
doet om alles goed te organise-
ren en dat er zo weinig animo
vooris.
Wat is volgens jezelf je slecht-
ste eigenschap?
“Drekshellig”

4. Watis volgens jezelf je beste
eigenschap?
Als ik kwaad ben, ben ik het
ook zo weer vergeten.
Wie vind je de beste sportman
of -vrouw van Zieuwent?
Niemand bijzonder, ieder die het
met plezier doet en zich inzet.

Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten
worden?
Frans Domhof; weet goed de
wegen te bewandelen. Daar-
naast zullen er dan ook weinig
werklozen zijn: “Frans zet ze
wal an ‘t wark.

Wat is je grootste hobby mo-
menteel?
Schaatsen en met de paarden
meegaan.

8. Wat zou je graag anders zien in
Zieuwent?
De drempel bij Hoenderboom
eruit en bij school erin.

De redaktie (JW/JvW)

Er was weer van alles te doen op
sportgebied de laatste paar weken,
‚en misschien is dit verhaal inmiddels
al weer achterhaald. Dat het dus
niet doorgaat bedoel ik. Net als de

Elfstedentocht, die ook niet geba-
seerd kon worden op verwachtin-
gen, maar op droge feiten, en dus
best geschaatst had kunnen wor-
den. Maar over. verwachtingen en
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plannen waar zelfs in de Tweede
Kamer debatten aan worden gewijd,
kan niemand omheen.

De KNVB gaat commercieel. Voet-
bal via de kabel, en niet alleen voor
mensen die pinnen bij de ING-bank
of spaarlampen van Philips hebben
(alhoewel misschien in de toekomst
wel, want commercieel is commer-
cieel).

Ik heb begrepen dat er voor 80
procent van de mensen niets veran-
derd, of het moetdie 2 gulden in de
maand zijn die mensen minder te
besteden hebben.

Voor mensen die niet op de kabel
zijn aangesloten veranderd er wel
wat, als je tenminste van voetbal
houdt. De 30-jarige traditie van
zondagavond Studio Sport, staat op
het punt om te verdwijnen, want
wie blijft er nou thuis voor een potje
darts of voor een partijje golf in
Zuid Afrika waar de velden worden
drooggeblazen door laaghangende
helicopters (bij gebrek aan een
föhn).

De zondagavond zal nooit meer
hetzelfde zijn, ook al heb je 10
schotels op je dak. Persoonlijk heb
ik er niet zo'n moeite mee. Ik zie
het hele voetbal op zondagavond
meer als een lastig muurtje in je
kamer waarvan altijd werd gedacht
dat het steunend was. Maar haal je
het weg,dan valt er niets op je kop
maar heb je wel veel meer ruimte,
en je blik wordt wijder.

Er zijn mensen die het wel erg vin-
den, ik zou het bijvoorbeeld vreselijk
vinden als het weerbericht commer-
ciel werd. Dat ik dan in de krant
moet lezen hoe het weer gisteren
was.

Dat het voetbal verdwijnt vind ik
dus niet zo erg, maar dat commer
ële, daar krijg ik uitslag van, vooral
omdat je bij commercie niet weet
waar het eind is. Daar kennen we
nog geen overtreffende trap, dat
overtreft elkaar steeds weer.

Het gaat allemaal om geld, hoe
minder voetbal des te minder oran-
je, hoe meer groen, de kleur van
groot geld.

En natuurlijk zijn er alternatieven,
wij kabellozen kunnen samen voet-
bal gaan kijken op een groot scherm
in de kroeg, met eenpilsje erbij, we
hebben tenslotte 2 gulden meer te
besteden. Of je huurt een oppas en
gaat zondagavond lekker kijken bij
kabelvrienden, dan ben je helemaal
goedkoop uit.

Persoonlijk zie ik alleen maar voor-
delen, en blijf ik bij mijn mening,
liever riolering dan kabel.

De redaktie (MHW)
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_ HET GAAT UITSTEKEND

Het gaat uitstekend met het 1e
elftal van de Zieuwentse Boys, niet
te verwarren met RKZVC uit het
zelfde fraaie dorpje.

De prestaties zijn echter niet opti-
maal. Uiteraard ligt dit niet aan het
voetbal, maar komt dit door de
teveel zuipende spelers, de waarde-
loze keeper, de onbetrouwbare
verdedigers, de luie middenvelders,
de niet-scherpe spitsen, de in het
algemeen slechte mentaliteit, de
wel erg matige opkomst op de trai-
ningen, de te chaotische trainer, het
wanbeleid van het falende bestuur,
de veel te kleine en te kritische
supportersschare, de hopeloos
fluitende scheidsrechters,de grens-
rechters van de tegenpartij, de
slecht onderhouden velden, de
ballen, de slechte staat van de
accommodatie, de enorm slechte
kritieken in de pers etc.etc. Daar
ligt het aan !

Waar het ook aan schort is, dat ze
eigenlijk nog een pure verdediger
nodig hebben, die niet alleen zijn
mannetje uitschakelt, maar ook de
bal inlevert, een goede sliding kan
maken, het duel niet schuwt, goed
is in de opbouw, overzicht heeft,
snelheid heeft, verdedigend kan
koppen, fysiek sterkis, langs de lijn
op kan komen, de scheidsrechter
bespeelt, zijn medespelers scherp
houdt, de tegenstander intimideert
en af en toe zijn goaltje meepikt bij

vrije trappen en corners. Verder
niet!

Een extra middenvelder zou trou-
wens ook niet verkeerd zijn. Hij
moet dan wel passen in het sys-
teem, inzicht hebben, het spelletje
goed snappen, het spel kunnen
verdelen, mee kunnen verdedigen,
dominant zijn, 1 tegen 1 kunnen
spelen, hij moet kunnen scoren,
kopsterk zijn, een pass in de voeten
hebben, in de diepte kunnen pene-
treren, over de Vleugels kunnen
spelen, een steekbal kunnen spelen,
een duel aan kunnen gaan, over
kunnen schakelen bij balverlies,
kunnen coachen, zijn medespelers
beter moet laten spelen en het
publiek kunnen ophitsen. Verder
niet !

Ook missen ze eigenlijk nog een
kopsterke spits, die hangend kan
spelen, die kan scoren, die diep kan
spelen, die de bal af kan schermen,
goed kan kaatsen, vlot weg kan
draaien bij zijn tegenstander, een
individuele actie in huis heeft, snel
is, een verwoestend schot heeft,
ballen af kan leggen, goed voorkan
zetten, meeverdedigt, opkomende
spelers ziet staan, niet egoïstisch is,
het spel op kan houden en vrije
trappen versiert. Verder niet !

Het gaat namelijk echt uitstekend !

De redaktie (RD)
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| ni STOLTENBORCWOONREREED  OEENBORG

Dorpstraat 33-

7136
LE ZIEUWENT - Telefoon 0544-351207

HOTEL BONGERS
bieat U meer dan u denkt

Zaal tot 400 personen
Div. Kleine zalen voor ale
doeleinde

Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak
Bimen: en buiten barbecue
Koude bufeten, warme BulTtten,
gourmetten, diners enzals wat u bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpstraat 36-7136 LM ZIEUWENT -0544351271

© P.T.T PostagentschapDMC sorduurgeren

borgerpaketensan] Demeter en aankan Cadeautip:  Staatsloten
(ea Ga Jackpotstaatsloten

| Een @) of geef een boncadeauBe 4 cadeau
— Yvonne\\WsSn ’‘ nippenborgvs 9 Testiefoumiuen IEWens- en

Dorpsstraat 11-7136LE Zieuwent Tel 0544-351544 Prentbriefkaarten



Boersweg 2
7138 KK ZIEUWENT
Tel: 0544-351542

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

4 motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
VOOR Uw

* autorijopleiding - schakelwagen of automaat
motorrijopleiding
aanhangwagenopleiding (E bij B)
theorieopleiding: maandagavond
theorieopleiding in 17/, dag schoolvakanties

xx

zieuwent tel. 0544 - 351939



VEDAATVOOR AL UW: Sportschoenen| SportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 3512578 Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijf Sport - Umbro|36Rucanor- Mitre - Goudie - Yonex - Lotto

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver- VikingZAias
Hotel - Café - Restaurant

 : WittePaard ,

Verrassend,
Ged ggGezel ig!

Diverse mogelijkhedenvoor:
SEE)* “Bruiloften en partijen ENE+ Reepties Ess

+ Reünies

Vergaderingen “De ideale rustplaats voor een hapje en drankje



VERENIGINGEN

RK.Z.V.. Veldvoetbal
Voorzitter A. wd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel. 351236
Secretaris G. te Molder, Ravelstraat 9, 'voorde, tel. 375179
Ponningmeester  :H. Bokkers, G. Bomansstraat £4, Lichtenvoorde
Wedstr soer J. Hoenderboom, V van Goghstraat 37, ['voorde, te! 377020

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el. 351257
Sckr/Penningm.  :R Krebbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel 352381
Wedstijd-secr B. Slot, Helenzeg3,Zieuwent, el 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Vooriter B. Wer

‚ De Hare 18, Zieuwent, te. 351838
secrota IL Rouwhorst, Dorpsstraat 514, Zieuwent, tel. 352406

onrinG P ter Bogt, Linnenwever 2, Groenlo, tel. 465478
Wedstrijd A. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent,tel.361531

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zeuwent, tel 351875

8 te Molder, De Hare1, Zieuwent el 362140
M. Heunck, Roldersweg 11, Zieuwent, tel 351770

eer Kk, Kamebeek, De 5, Zieuwent, tel 350247
W. te Roler, Rapenburgsestraat 20, voorde, ‘et

Wedstrijd
Fecieante ‘0617
Jeugdzaken 4 Kolkman Cuppers, Ruslosewg 20, Zeer, tel 252194

1 ZI: Tennis
©: Cuppers, Oude Maat1, Meriëmelde, tl, 3512815 AL Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zeuwent, te 261501

Ps emingmeester _zW Weiers, Zeewentsoweg 77, Zeuwent, tl 251445AJ Wedstijdsecr A va. Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent, tel 351553
Jeugdeormissie A, Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwert, tel 351917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwert, tel 351725

[ZX] ZSV: Gymnastiek. en Jazzgvm-vereniging7 Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsew. 296, D'chom, tel 0314-360442
Serretzresse ijk 42, Marienvelde, tel, 351711
Perningmeesteres Krabbenborg Batik 39, Ma tel 352329
Wodstid secr L. Hummeink, Oude Terborgs:

MU CHIN: Karate
Voorditer

Penning.



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter . Karrebeek, Bielemansdijk 44, Hall, tel. 0573-461341
Secretaris BR. Hunk, Hofmanswog 2, Zieuwent, tl. 352112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendik 5, Zieuwent, td. 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Sec E. Hoonderbaaen, De Steoge 1, Zieuwent, tel 362316
Penningmeester te Rolex, Verkavelngsweg 2, Mariënvelde, tel 351373

el 377523Wedstrijd soer K. Hummelink, Esstraat 42, L'voorde

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter 8 Krabbenborg, Gröbbenweg 3, Zanen, 1. 351534
Geke Permingm A Papen, De Haar %2, 7 351970

B.V. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter J.Nirolder, Wigendij 4, Marree, tel. 351316
Sooretaris Re Foler, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde tel 351373

Penringmeester H. Elschot, Bouwhorsterdijk 20, Zieuwent, tel 35

Wedstrijd secr 5, Zermentseng 47, Jeron, ll. 351504

B.B.Z.: Biljarten
Voorziter van Mels, Kard, de Jongst 1, voorde, tel 374584
SecrAWedsseer. 1. Bongers, Dorpsstraat 36, Zen

Ponningmeesteres:D. Goldewijk ten Bras, Church
vont, tel 351271

aat 20, el 351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
voorziter H. Scheepboumer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, 4. 361217
Secr AWeds-sper. P Domhof, Startmanswog 3, Beltrum, tel. 0544-482191
Penningmeester: Bongers. Dorpsstraat 36, Zieuwent, ta 351271

ESZET'90: Squashverenigi ig
Vowziter V Doppen, Borpsstraat 77, Zieuwent, tel 351982
Secrtaresse N. Nienhuis, De Steege 89, Zieuwent el 362275
Penningmeester P Ekhof, Aatenseweg 81, voorde, el 372119

Wedstrsekr{i) =H Mestege, Constentinlaan 6, Ruurlo, el 0573-453524
WecstrsekrD} G. Ebbers, Breugheihof 11, l'voorde, tal 379474

BADMINTON-vereniging
Warziter Mt Stctlelaar, Middachtenstraat 34, U woorde, tel. 377019
Secretaresse Y. Fexelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 352172
Penningmeester: W Lekelder, Rurloseweg 1, Zieuw ont, tl. 351664



PLUIMVEE
WEEGBRUG
AKKERBOUW
HANDELSOND.

BAM

Krabbenborg
ZAND EN GRONDWERK

HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg 3-7136 KM ZIEUWENT Tel. 0544-351534- Fax 351534
Postbus 13-7136 ZG ZIEUWENT b.g.g. 0544-351400

WEEGBRUG ALTIJD OPEN

voor
EEN

GEZELLIG
DRANKJE 7 tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 351607

architektenburo

Als a. holkenborg
ruurioseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544 - 351389



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.
HARREVELD - TELEFOON 0544 - 372415

+ SCHOONHEIDSSALON

_ ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304

Ee

4



EEN GOEDE COACH HAALT HET BESTE UIT SPELERS!
Veel ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf halen niet hetmaximale rendement uit hun bedrijf. Van de 500.000 startendeondernemingen overleeft maar 15% het, door een gebrekkigeadministratie, of onbekendheid in ondernemersland. Goede raadvia accountantskantoren is duur.
Toch kan het ook anders. R&M ondersteunt dagelijks met raad endaad vele kleine en grote bedrijven bij hun bedrijfsvoering. Eenondersteuning die u in staat stelt zich daadwerkelijk bezig tehouden met uw zaak en betere resultaten te boeken

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

complete administratie startende ondernemersjaarcijfers en balans belastingaangifte
computerverwerking eigen woning/hypotheekbegeleiding automatisering fiscale adviezenfacturatie en betalingen krediet-aanvragen
Zegendijk16k - 7136LS ZIEUWENT- Telefoon 0544- 352103

SOURCY CENTER ZIEUWENT
'n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in_ cn outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
dviteiten, culturele mani
festaties en sportevene
menten van 50-2000
personen,
Vraag vrijblijvend om in-formatie en documentatie

LOSEFax 0544-352218

VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN @ EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN @ SPORTHAL @ SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN.INDOOR MIDGETGOIF @ JUT DE BOULLS

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT



9

! "DE KINDERPIOT"
Hallo iedereen,
Hier zijn we weer met de Kinderpiot
die deze keer over gym gaat. Wij
hebben Marijn Krabbenborg van de
Zieuwentse gymvereniging ZGV
geïnterviewd.

INTERVIEW

7. Waarom ben je op gym gegaan?
Omdat iemand zei dat het leuk
was en daarom ben ik erop ge-
gean.

2. Vanaf hoe oud mag je op gym?
Vanaf eh 5 jaar dacht ik.

3. Wie is jullie trainster?
Wilma Hummelink,

4. Wat doen jullie op gym?
Op de toestellen, spelletjes en
kletsen.

5

7

Hebben jullie wel eens wedstrij
den?
Nee, alleen als je op de selectie
zit. We hebben wel één keer per
Jaar Springfestijn.

Wat doen jullie op dat spring-
festijn?
Op de toestellen oefeningen
doen met springen, samen met
gymverenigingen van andere
plaatsen.

Gebeuren er wel eens ongeluk-
ken op gym?
Ja, soms met salto en laatst had
iemand een ongeluk met de kast.

Merijn, bedankt voor het inter-
view HI

Nou nog even puzzelen!

Wat leesje als je de letters in de dikgedrukte (en onderstreepte) hokjes
naastelkaar zet ? …

Een soort graan
Een lekkernij
Ander woord voor wand
Ander woord voorserieus
Na het eten doe je de

II
is het echte woord voor gym.

LI ITIJ IJ]

III IJDION[UIN… west, thuis best [IIIAnder woord voortak DINInwoner van Griekenland OIII IJDaar legt de vogel eieren in [] [J Ï] [1
Daar verf je mee

Tot de volgende keer III! IIIGroetjes; Annemarie en Christel,
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DE MOMENTEN VAN DE
ZV.G. PUPILLEN

Omdat de jonge voetballertjes van RKZVC gedurende de afgelopen
periode niet op het veld gevoetbald hebben, moet u in deze PIOT deze
rubriek missen. Zodra ook voor hen in competitieverband het balletje
weer gaat rollen, hoort u van hen. De redakt

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C. normali-
terop elke tweede maandag van de maand een kruisjaskaartavond
voor leden en donateurs van deze vereniging. De aanvang is 20.00
uur. De eerstvolgende kaartavond van dit winterseizoen is vastge-
steld op maandag 11 maart a.s.

afDAMES |I! was begonnen, waren we alles
Dames Il draait in de top mee van
de 3e klasse. We staan momenteel
2e, achter AVANTI (Lochem). Vrij
dag 16 februari moesten we in
Lochem aantreden, om te proberen
gelijk te komen met AVANTI, zij
stonden namelijk 2 punten achter,
dus winst was nodig.

Maandag 12 februari, met de trai
ning was iedereen zo gespannen,
dat op het laatst iedereen erg melig
was. We moesten de avond voor de
belangrijke wedstrijd apart slapen
van onze trainster, Annie Domhof.

Toen uiteindelijk de beruchte vrijdag
aangebroken was, waren enkele
speelsters lichtelijk gespannen,
maar toen de wedstrijd eenmaal

vergeten en volledig op de wedstrijd
geconcentreerd. De eerste set ston-
den we voor, maar werd toch net
verloren. De tweede set werd door
‚ons gewonnen.

De derde en vierde set werd er hard
gevochten, maar kwamen we op °t
eind net iets te kort. Na een strijd
van * 2 uur verloren we met 3-1,
hoewel cen gelijke stand eerlijker
was geweest (ook volgens onze
tegenstander !).

Het was een echte wedstrijd, die op
’t nippertje werd verloren, maar wel
op hoog niveau. We staan dus nog
steeds Ze en proberen dit nu vast te
houden.

Dames II.



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544-351205

Hendriks
Tuinbedrijf

ost
Nx een\x ISIe

Voor een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook APK-keuring

naar een erkend adres:
zorgen dat Uwtuin

een zorg minderis Garage
V.O.F. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44 - Zieuwent
Telefoon 351603

Tevens verhuur van feestbomen!

Hendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 85

7136 CJ ZIEUWENT
© 0544-352043



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

3 Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13-7136 LE ZIEUWENT

Tel: 0544-351255

Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tol: 0545-274554

De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

WISTU.
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onze AVIA local credit card.
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.

ma. t/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Robert Boekelder
30jaar

Verkoper van
veehouderijartikelen

Houdt van;
handbal

D= : zaalvoetbal en
\

i

skiën.

Meest favoriete sport : Om te doen handballen, om te kijken
voetballen.

Minst favoriete sport : Korfbal; ik vind niet dat vrouwleu en
keals met mekare kunt sporten.Mooiste sportherinnering _: Dat Adrie van der Poel uiteindelijk toch
wereldkampioen wielrennen geworden is,
na vijf keer de tweede plaats behaald te
hebben.

Slechtste sportherinnering : Dat we zo'n zeven jaar geleden ons hal-
verwege de handbalcompetitie terug
moesten trekken omdat sommigen liever
naarde discotheek gingen op zondagmid-
dag.

Favoriete sportman/vrouw : Guus Slot; alle sporten wat he dut, kan
he ok good.

Sportleven Zieuwent : Da's heel good, ej kunt d'r van alles
doon.

Sportblad PIOT : Ik leas ’m altied meteen dus dat zeg
genog; utis afwisselend en d'r steet van
alles wat in. Met name de “Momenten
van de RKZVC-pupillen® vind ik mooi.

Lekkerste eten Boerenkool met speklappen en rookworst
Leukste TV-programma : Mister Bean.
Beste muziek-(band) Guns 'n Roses.



Favoriete schrijver/boek

Mooiste film

Fijnste kledingstuk

Onbewoond eiland

10 miljoen winnen

Pilsje drinken bij
Een dansje maken met

Hekel aan mensen die,
Geloof en/ofbijgeloof
Politieke kleur

De doodstraf

Jeugd-droom

Grootste wens

Idool
Uit bed te halen voor

Lig in ’n deuk om

Als ik oranje zie

12

: Suske en Wiske. Ik leas nooit een boek,
alleen de krante.
Een goeie “Western”, bijvoorbeeld "The
good, the bad, and the ugly'.
Ne spiekerbokse.

Een vlot bouwen en zo gauw meugeluk
wear noar Zöwent varen; alleen wen is
veur mien niks.
Mooi huusken, mooien auto, gewoon
blieven warken en wieters weinig be-
kendheid an geven.
Antoon Stoverink.
Alleen op de broedlachte een verplicht
dansje met Sandra.

Ow dingen beloaft en die niet noa komt.
Bijgeloof niet, geloof nog wal un betje
In ut midden; ik bun neet zo’n politiek-
achtig iemand, moar ik goa wal altied
stemmen.

: Nee, doar bunk tegen.

: Heb ik eigenluk nooit zo e-had; ik zie wal
wat d'r kump.

: Ik heb weinig wensen; hop alleen nog
lange gezond te blieven.
Heb ik niet.
Een belangrijk sportevenement. Bijvoor-
beeld de Olympische Spelen; ik heb de
100 meter hardlopen in Seoul ’s nachts
live gezien.
Hele flauwe humor (Mr. Bean), maar ook
Tom en Jenny.
Dan hoop ik dat het Nederlands voetbal
elftal komende zomer Europees kampioen
wordt.

De Redal (IR)



Bloemsierkunst „ERNA“
Werentriedstraat 1

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

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

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

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon
79g 97

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391

A OEOpeningstijden:
Oan 1vita: 830 1.00 ur. Zrrdag: 800 140 wr



ls 7138LE Zieuwent
Dorpsstraat 29TAXI PJGELOT SCN TEE. og1a163

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (bus)
PERSONENVERVOER

TROUW / ROUW

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof

jat 10 ZIEUWENT Tel. 0544-351705Past. Zanderinl

Hulzink
Bouwbedrijf

3 NIEUWBOUW

XY VERBOUW

34 ONDERHOUDSWERKEN
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Zieuwer tse Tennis Vereniging9
Nu het nieuwe tennis-seizoen weer voor de deur staat, volgen hier
enkele mededelingen;

1. Op maandag 11 maart om 20.00 uur wordt de algemene ledenverga-
dering gehouden bij "’t Witte Paard".

2. Er wordt van 18 t/m 31 maart een open Achterhoektoernooi gehou-
‘den in de Veldhoek voor C1, C2, D1, D2 enE (18+). Opgave-formu-
lieren zijn af te halen bij Ria Krabbenborg. Sluitingsdatum 4 maart.

3. Openingstoernooi voor de jeugd op zondag 31 maart van 10.00 tot
14.00 uur. Voor de senioren op zondag 31 maart vanaf 14.00 uur.
Opgavebij Ria v.d. Linden; tel. 351553.

4. Diegene, die hun lidmaatschap kontant betalen kunnen dit doen op
vrijdag 29 maart in de kantine van 18,00 tot 22.00 uur. Tevens kan
men dan het pasje meenemen.

5. Opgave tennislessen vóór 15 maart bij Willy Rouwhorst; tel. 351907

6. Op woensdag 3 april instuifmiddag voor de schoolgaande jeugd.

7. Start competitie op dinsdag 9 april, donderdag 11 april en zaterdag
13 april.Hetbestuur.

‘x| . Handbalvereniging Pacell

H.V.Pacelli NIEUWS
Het bestuur en trainer Daan Jolink hebben in goed overleg besloten de
verbintenis als trainer/coach met nog een seizoen te verlengen. Dit
betekent dat Dhr. Daan Jolink voor het vierde jaar de dames gaat
trainen en coachen; het is voor het eerst dat HV Pacelli 4 jaar blijft
werken met een trainer/coach, 3 jaar was tot nu toe het maximum.
Belangrijkste redenen voor beide partijen zijn de goede sfeer binnen de
vereniging en het plezier wat iedereen heeft in het spelletje.
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Ook Marian Spekschoor gaat nog een jaar door als assistent trai
ner/coach;

zij
vindt de samenwerking met Daan Jolink optimaal.

Met ingang van het volgende seizoen zal, als gevolg van de stijging van
het aantal leden, geprobeerd worden het aantal trainingsuren uit te
breiden zodat alle teams die aandacht krijgen die nodig is. Mocht dit niet
lukken dan zal er naar andere oplossingen gekeken moeten worden.

t bestuur

ER IS OOK HEREN-HANDBAL IN ZIEUWENT !

Dit zal voor velen van U geen nie-
uws zijn, maar het blijkt dat bij een
behoorlijk aantal inwoners van
Zieuwent dit niet bekend is. Wel
begrijpelijk overigens want er staat
nooit iets over de prestaties van de
herenin de krant, en als je op zon-
dagmiddag/avond ook nooit in het
Sourey-center komt, zie je hen ook
niet spelen.

Toch neemt Pacelli al wel zo’n 25
jaar deel aan de competitie met een
herenteam. Ja, 1 herenteam, die
niet trainen maaralleen wedstrijden
spelen. Ze hebben ook nog nooit
‚een trainingsuur gehad en willen dit
ook (in de toekomst) niet. Gewoon
zonder trainer en zonder coach elke
zondag lekker een partijtje handbal-
len, puur voor de ontspanning en
voorde lol.

Dit wetende moet je concluderendat de heren het echt slecht
‘doen; ze spelen in de tweede klasse
afdeling Gelderland, en staan daar
momenteel in de middenmoot.

Een andere bevestiging hiervan
je als je het herenhandbal bij Pacelli
vergelijkt met dat van buurtvereni-
ging Erix. Bij Erix spelen de twee

herenteams in de eerst en derde
klasse afdeling Gelderland, en
teams trainen twee keerper week.
Bovendien hebben zij ook nog twee
jongens/juniorenteams, die voor
aanvulling en/of opvulling kunnen
zorgenbij de senioren.

Dit ontbreekt bij Pacelli; zij kunnen
net een team vormen en moeten
het daarmee zien te redden. Dat
lukt natuurlijk niet altijd; soms heb-
ben ze één of meerdere mannetjes
tekort doordat spelers moeten wer
ken of op wintersport zijn. Dan
wordt in de kroeg en onder vrienden
gezocht naar invallers, en vraagt
men wie erdie volgende zondag tijd
en zin heeft om een partijtje hand-
bal te spelen. Dat is weleven wat
anders dan “heren” bij de jeugd
weg te halen. Want deze invallers
of eventuele nieuwe leden kennen
soms de regels niet of niet goed.
Geen paniek, speel maar gewoon
mee; de regels leer je tijdens het
spelen wel. In elk geval moet je
stoppen met het spel als de scheid-
stechter fluit; vervolgens vertellen
de ervaren" leden van het team
wel wat er fout is gedaan, en wat
er verder moet gaan gebeuren. (Bij.
voorbeeld een vrije bal opnemen of
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juist snel weer verdedigen omdat de
tegenpartij nu balbezit krijgt.) Dat
dit tot komische taferelen kan leiden
moge duidelijk zijn, maar ook de
verbazing op de gezichten van de
tegenstandersals iets dergelijks zich
voordoet is prachtig om te zien.

Het gevolg van {te} weinig teamle-
den kan dan zijn dat een wedstrijd
verloren gaat. Kan, want ookals de
heren wel spelen met een volledige
bezetting verliezen ze van de ploeg
die onderaan staat. Anderzijds win-
nen ze de week erna dan weer van
de koploper. De heren spelen dus
erg grillig en wisselvallig, maar
weten er vaak wel een hele span-
nende pot van te maken, wat voor
het (weinige) publiek leuk is om
naar te kijken.

Zo speelt men tegen Grol en Miner-
va (ook middenmoters) met 18-18
gelijk; in de ene wedstrijd staat men
2 minuten voor het eindsignaal nog
voor met 18-16, en in de andere
partij staat men continu tegen een
achterstand aan te kijken, maar
wordt in de laatste 6 seconden de
gelijkmaker nog gescoord.

Hoe men ook heeft gespeeld, (met
vlagen briljant of superslecht, en/of
een redelijke gelijkmatige wedstrijd)
en wat de uitslag ook geworden is,
na de wedstrijd wordt bij de heren
alles vergeven en vergeten, en telt
nog maar een ding; gezellig met z’n
allen nazitten met een biertje erbij.

De redaktie (IR)
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Weekend Zandvoort
Dames-2

Om het behaalde kampioenschap te
vieren zijn de speelsters, coach en
sponsor (HCR ’t Witte Paard) van
het tweede damesteam van Pacelli
op 6, 7 en 8 oktober jongstleden
een weekend uit geweest, naarhet
Grandorado parkinZandvoort.

Zij hebben dat weekend een “dag-
boek" bijgehouden, waarvan U nu
gedeeltes uit kunt lezen, zodat U
een indruk krijgt hoe heter in zo’n
weekend aan toe gaat. Gemakshal-
ve zijn hier alleen namen weggela:
ten, verder is de tekst letterlijk
overgenomen. Het betreft hier het
derde gedeelte van hun verslag.
Deel 1 stond vermeld in PIOT nr.
221, deel 2 stond in PIOT nr. 223.

Noa een lange strandwandeling
hebt wej de proem’n op. Het res-
tant van de toeten en flessen wordt
leug e-getten en e-dronken. DT
wordt soep met ballen en panne-
kooke emaakt. Vanoavond kriege
wej bej Antoon schnitzel met patat.

Toen iederene de boek vol had werd
de hele keet op-e-ruumd, verbouwd
en e-zogene. D'r kump iemand noar
beneden met een kapot spiegeltje;
ut ding knapte spontaan toen d'r in
gekeken werd; schrok zich kapot,
en kon dit niet aan. Ej mot dan ok
‘moar neet zo’n goedkoop ding van f
1,50 kopen bej Scholten, die holt ut
ok neet lange.
Zout is vief uur, de chauffeurs bunt
de auto's an ut ophal’n. Inpakken



en karren maar, richting Maarsber-
gen woar wej een koffiestop holt.
Moar oh wat is ut drok op de weg;
noa drie kwartier ieden bunt wej
net Haarlem uut, en kan d'r veur de
eerste keer noar de vierde versnel

g e-schakeld worden.

Mag ik even Uw aandacht? Wij,
dames twee, en coach, en Anton en
Manus hebben het record verbro-
ken. We hebben namelijk het meest
geschreven van alle weekenden uit

die er tot nu toe geweest

zijn.
(Gi

hoorn, Pilzen) YEAH.

Bij Maarsbergen wat gedronken en
gebak gegeten. Ook nog een borrel-
tje weggegeven aan een oud man-
netje dat aan de bar zat. Dit ouwe
ventje vroeg ons of Anton onze opa
was; natuurlijk, dit bunt al ziene
kinderen met anhang (kole kante).

Nu zitten we dan bij Anton in het
café, en inmiddels zijn alle aanhan-
gers ook gearriveerd. Het eten
wordt ondertussen klaar gemaakt.
Wij drinken de laatste borrels om
het weekend te beëindigen, en doen
nog een spelletje.
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Ook hier bij Anton wordt er meteen
weer een rotzooi van gemaakt, net
als in onze huisjes. Veur wej goat
etten wil ik iederene bedanken veur
dit gezellige weekend. Ej kunt oaver
iederene wal wat zeggen en schri
ven (eenis zorgzaam, anderis te
sociaal etc.), moar dat doot wej dus
neet.

Een van de anhang hef dit book e-
lezene en reageerde doar met de
volgende woorden op: "Och, och, ik
snap d'r niks van. Vrogger kon d'r
nog gin leefdesbreef van af, en no
goat ze un weekendjen weg en
schrieft ze dartig bladzijden voll”
Het is no 22.45 uur, en wej hebt
heerluk e-getten. Berry hef nog een
speach e-hold'n.
Zo we zijn aan het praten en ut
meeste ijs en pudding is op. Het
was een mooi weekend!

"Einde story”
‘t Team.

ningsdatum 6 april a..}
te zijn van de redaktie.

De kopie voorhet volgende nummer (23e jaargang nr. 8, verschij-
ient uiterlijk zondag 31 maart in het bezit

wordt, naast ale adverteerd
medemogelijk Gedoor
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijge u

nu deskundig advics.Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u dej
DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

Tegen de best mogelijke voorwaarden.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
HW.M.TOEBES _-  TEL.0544-377113

ENSAID MODEVAKSCHOOL |
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de Hare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766
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