
zieuwents sportblad



TVEEEGIE EN POEGH

installeren van elke grote of kleine technische
installatie t.b.v. woningbouw is ons vak!

* elektrotechniek
* centrale verwarming
+ luchtbehandeling
- loodgieterswerk
+ sanitarie installaties
- optimalisering en energiebeheer

W.A. KEMKENS b.v.
3 epos

Oi ALLE Postus3
7136 ZG Zieuwentseeane - bechriek Ess



(Nr. 233 / Oplage 780)

Jeugdredakti
Maddy Hulshof
Mark Lankveld
Ingrid Rouwhorst
Joris Wassink
Jaccov. Wijngaarden
Huub Wopereis

Clemens Mul
Roel Penterman

Free-lance:
René Doppen

Lotte Hummelink
Henrike Lankveld

Correspondentie-adres:
Huub Wopereis
Harreveldseweg 39
7136 LW Zieuwent
(Tel.: 0544-351964)

igen sport (en gekte 7)"

vol gepelde mandarijnen

Handbalvereniging Hoenderboom/Pacelli
Profielschets: Geert Meulenveld.

1. "Elk volk z'n ei
2. Ingezonden brief.
3. “Een wasmand

en een teil vol met thee.”
pag. 11. Karakteristiek.
pag. 12. De "KINDERPIOT*.
pag. 13.
pag. 14.
pag. 15. "Patatje met
pag. 16. Handbalvereniging Hoenderboom/Pacelii.

u

De eerste week van januari ook zo
genoten van de wintersport bij
uitstek? Niet dat ik ‘t zelf aktief
beoefen, het komt er gewoon niet
van. In Zieuwent zijn er genoeg die
het wel regelmatig en fanatiek
doen. De attributen liggen gewoon
bij Bennie ten Bras in de winkel en
aan de Zegendijk is een voorziening.
Dus wat Iet me.

Ik mag er wel heel graag naar kij.
ken. Tot midden in de nacht (ja—

zelfs in de kleine uurtjes) zat ik voor
de buis gekluisterd. Waarom hebben
ze in de winter geen zomertijd?
Scheelt weer ’n uurtje slaap. Een
sport waar de televisie normaal
gesproken weinig aandacht aan
besteed, maar als het eenmaal weer
zoveris, zenden ze uren en dagen

Veel herhalingen, maar als ’t
moet gebeuren uiteraard live en
rechtstreeks. Reguliere  program-
ma's moeten er voor wijken.
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Het publiek is in één woord gewel Ook het bijbehorende kommentaar
dig. Ze willen niets missen en het is een genot om naar te luisteren,
meeleven is enorm. De sfeer en De verschillende verslaggevers
entourage

is

voor iemand die er niet weten waar ze het over hebben.
geweest is, waarschijnlijk niet te Natuurlijk is het vaak voorspelbaar,
begrijpen. Je moet er gewoon ge- maarze kunnen het om hun manier
weest zijn. Natuurlijk wordt er veel wel brengen.
gedronken, maar dat hoort er nu
eenmaal bij. Alleen jammerdat het voornamelijk

“eigen land" tegen "de rest van de
Het camerawerk is prachtig en wereld” is. Waarom snappen al die
subtiel. De close-up's van de intens anderen dat nou niet. Er gaat toch
meelevende toeschouwers, de niets boven het wereldkampioen-
spandoeken met de verrassende schap DART ?
woordspelingen, de deelnemers met
hun gespannen gezichten, de blijd- De redaktie (HW)
schap van de winnaar en de verbijs-
tering bij de verliezer. De emotie
druipt eraf.

INGEZONDEN BRIEF

Afgelopen tijd hoorde ik regelmatig de woorden; oliebollen,
Planten, Sinterklaas en kerstbomen in één volzin. Aanleiding
Was eenartikel uit de PIOT van december.
Een redactielid van de PIOT meende kritiek te moeten uiten op
handbalvereniging Paceli, die maar zijn/haar mening (te) veel
acties houden in Zieuwent.
Het dringt waarschijnlijk niet bij degene door dat door deze
acties de contributie voor deleden zo laag mogelijk blijft en dat
daardoor de vereniging toegankelijk is voor iedereen en niet
alleen voor degenen die toevallig wat meer geld verdienen.
Deleden zijn schijnbaar gemotiveerd om aan de akties mee te
werken. Wat is het probleem?? Koop dan geen oliebollen als je
ze niet lusten bestel geen Sinterklaasals je hem niet in huis
wilt hebben. De vereniging verplicht je volgens mij tot niets.

Met één ding uit het artikel ben ik het wel eens: Pacelli, eenleuk vereniging. Niet overdreven veel leden en toch veelkosten
aan zaalhuur. Die hebben steun nodig.

Sandra te Plate.



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee He idee at je zamen
sterk bent De Rabobank heeft als geen ander de tradftie van
zemenwerken en bouwen aan relaties Het is een bank vòn
mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlj contact Eke Rabobank staat midden in de samen:

leving. Daarom zjn we vaak betrokken bij zctiteiten
in het bedrijfleven, verenigingen en scholen. We

5 2‘weten wat er leeft ook als het niet om bankzaken
gaat Kortom, we zin een bank die net zo thuis is
in de buurt als u

Rabobank
Kantoorlichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon (0544) 390390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

Be ä EB VOF

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 27a, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346
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DE WITTE RIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 0544 351872

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



Je zou het niet denken maar met
deze dingen stond de Friese bevol-
king langs het iĳs om ze aan de
rijders van de elfstedentocht aan te
bieden. Dit en nog veel meer dingen
hoorden we tijdens het gesprek dat
we hadden met vier deelnemers aan
‘de "Tocht der tochten, die 4 janua-
ri jl. weer voor de vijftiende keer
verreden kon worden.

Anton Stortelder (van Holkenborg
Frans), Willy Weyers, Jan Wolters
(Vellas) en Hemmie Penterman zijn
zo rond de 50jaar en hebben het
elfstedenktuisje van °97 verdiend.
Ze reageerden niet op de oproep in
"De Gelderlander", die graag hun
prestaties op die dag had willen
laten beschrijven door enkele jour-
nalisten. “Nee, doar hej ok helemoa-
le gin tied veur, en wej dachten wejkomt wal in de PIOT..

De voorbereiding.
Omdat de elfstedentocht dit jaar
begin januari al gehouden werd was
er weinig tijd vooreen goede voor
bereiding. “Moar as d'r ies kump
Moj an ut wark anders wej daj d'r
neet kloar veur bunt.” Dus hebben
ze allemaal vanaf de kerst iedere
‘dag op natuurijs geschaatst, zo’r. 1

tot 4 uur per dag, en nog snel een
paar toertochten van zo’n 80 kilo-
meter gereden.—....

Willy kon dit jaar voor het eerst
deelnemen (had in '85 last van een
knieblessure en was in ’86 niet
ingeloot) en zag nogal op tegen het
in het donker rijden. Heeft hiervoor
“getraind” door ’s avonds laat an-

derhalf uur alleen op de ijsbaan zijn
rondjes te maken. De anderen zijn
lid van "De Vereenigingen mogen
dus sowieso starten, net als in
’85/'86.

Niemand had verwacht dat de tocht
al op zaterdag gehouden zou wor-
den; maandag of dinsdag lag meer
voor de hand. Dit leverde echter
geen problemen op voor het regelen
van een slaapplaats. Jan, Hemmie
en Willy hebben in Leeuwarden zelf
geslapen, bij een vriendin van een

htje en bij de ouders van een
vriendin van de dochter. Anton sliep
zo'n 20 minuten buiten de stad bij
zijn kameraad uit Friesland, waar-
mee hij ook voor de derde keer de
tocht heeft gereden.

Wat moet je meenemen en aantrek-
ken?
Goede kleding is erg belangrijk
zeggen de rijders; je moet niet te-
veel maar ook niet te weinig aan-
trekken. "Sommige leu hebt zovulle
grei an dat as ze valt ze neet weer
optende kunt komm’n.”

Wat ze ongeveer allemaal aan heb-
ben gehad is: thermisch ondergoed,



een t-shirt, een winddicht jack (wat
aan de achterzijde ademt), een
wielrennersbroek met daar overheen
een schaatsbroek, sokken, een
skibril, een thermomuts en hoezen
om de schaatsen. De schaatshoe-
zen was Hemmie dus vergeten; het
enige alternatief was thermosokken
kopen. “Doar kuj allene neet fijn
met schaatsen want die dinge bunt
zo glad dat ow ut hele spul geet
schoeven.” Gelukkig heeft de doch-
ter van Jan de hoezen meegebracht
en toen ze elkaar in Bolsward einde-
lijk troffen kon Hemmie weer goed
schaatsen.

Willy had daarbij z'n enkelbanden
nog ingetaped voor de stevigheid en
kniebeschermers voorgedaan zodat
het onder de bruggen door kruipen
niet zo pijnlijk zou zijn.

In plaats van
kniebeschermers had Jan een stuk
zeem voor z’n knieën gedaan. Hem-
mie had ten aanzien van deze din-
gen niets extra's: “Ik kan dat neet
hebb'n, ut geet mien irriteren, en
wat betreft de veute is ut zoas ut
ie”

Omdat je toch lang in het donker
schaatst moet je afwegen of je wel
of geen zaklamp meeneemt. Hetis
veiliger omdat je de scheuren kunt
zien, maar daar tegenover moet je
de zaklamp in je handen houden
waardoor je niet met je handen op
de rug kunt schaatsen en de balans
minder is. Anton en Willy hadden
wel een zaklamp bij zich maar Willy
heeft er niet veel van kunnen profi-
teren omdat deze na $ kilometer bij
een val al kapot ging. Hij neemt de
volgende keer een mijnwerkerslamp
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mee, net zoals Fausto de Marreiros.
Willy had als enige van deze vier,
maar net zoals heel veel anderen,
ook een zaktelefoon in z'n rugzak
zitten. "Ook al pak je hem dan echt
niet vaker dan nodig is, het was wel
handig; mijn vrouw had ingesproken
waar ze stond en zodoende kon ik
haar vinden en hebben we samen
gepauzeerd.” De anderen beamen
dat dit een voordeel is want zij
hebben vele bekenden niet gezien
onderweg en dat is best jammer,
zekerals ze dan een spandoek voor
je hebben gemaakt met daarop:
"DEUR BLIEVEN HZKEN".

Grote verschillen zitten er in het
eten dat ze meenamen voor onder-
weg. Anton had een paar snee
krentebrood, ’n paar plakjes zwart-
brood, repen muesli, marsjes, man-
darijnen en druivesuiker in zijn rug-
zak. “En dat was al veel minder dan
de eerste tochten, toen had ik een
hele kilo peren mee waar ik er geen
van heb opgegeten”. Willy heeft de
tocht gereden op een bord brinta
vooraf (iets wat hij normaal nooît
eet} en onderweg alleen een soort
liga met bosvruchtenvulling. Jan en
Hemmie hebben samen ongeveer
een hele weihnachtstol naar binnen
gewerkt met nog wat rozijnen en
glucosetabletten. Onderweg ook
nog een kop chinese tomatensoep
genomen, maar dat doen ze niet
meer weer want doordat dit vrij
pittig was hebben ze daarna flink
dorst gehad. Veel drinken onderweg
is belangrijk, maar dit kun je zelf
niet meenemen omdat het te koud
wordt.

_____ —„.
_._._ÖÄÏ_____



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN

Hendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 85

7136 CJ ZIEUWENT
© 0544-352043

Telefoon 0544-351205
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2e hands of nieuwe auto
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ook A.PK:keuring

naar een erkend adres
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V.O.F. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44- Zieuwent
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U kuntbij ons terechtvoor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
+ Alle verzekeringen (schade en leven)
+ Sparen
* Beleggen
* Lenen
° Verzekerd sparen

Bekken
Assurantiën - Financiële Dienstverlening

Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent
Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 -352 145



Hoe is de tocht verlopen?
Anton mocht als eerste van dit
groepje starten, namelijk om 7 uur.
Hij heeft de hele tocht samen met
zijn vriend gereden. “Bij de start in
de Frieslandhal stond ik naast Atje
Keulen Deelstra, die tegen dokters-
advies in toch startte. Toen we naar
buiten liepen greep Erica Terpstra
een jongen naast me bij de schou-
‘der en zei: "Hup jongens.”, waarop
die jongen zei: "Noe kan mien dag
al neet meer kapot.”

“Wij hebben heteerste stuk gewan-
deld omdat mien kameroad niet
hard wilde lopen. Ik had gewatteer-
de pantoffels an, die bunt mooi
licht. De veurige keerin Harlingen
moesten wej namelijk heel vulle
Klunen; dan deedej snel de schaat-
sen uut, de pantoffels an en ging
dan heerlijk lopen.

Net zoas iedereen had ik ok van
teveuren een planning e-maakt. Ej
mot, tegen de wind in, zo’n betjen
vieftien kilometer per uur rieden en
niet op 100% goan schaatsen,
moar op zo'n 70 of 80%. Utisbelangrijk daj ow krachten verdeeld
en reserves holt. Ok technisch en
geconcentreerd blieven schaatsen,
vooral letten op scheuren zoda
zuunig bunt op ow materiaal.”

De tweede die kon vertrekken was
Hemmie, maarhij heeft tien minu-
ten gewacht zodat hij bij Jan in de
groep zat en ze samen konden
rijden. “Wej bunt rond half tiene
weggegoane en hadden ons ine-
pland om um vief uur ’s middags in
Franeker te wez'n, dan wisten wej

zeker daw ut zull’n redden. Deurdat
ut eerste stukke zo hard ging met
de wind in de rugge lagen wej dikke
veur op ons schema. Wej hebt ut
toen nog un paar uur rustig an e-
doane umdat ze veurspelt hadd’n
dat noa de meddag de wind zul
goan ligg'n, moar dat deed ut dus
neet. Ej hoeft neet te prakkeseren
um aans ne hotte te bliev'n zitten,
neet umdaj dan qua tied neet uut
zull'n kommen moar ej mot in ow
achterheufd holl'n dat as ow wat
oaverkump ej de tied hard neudig
hebt. Dit bunt allemoale dinge woar
ej rekening met mot hol'n, en
woarum ze dan zegt dat ut tussen
de oarne good mot zitten.”

Willy kon pas met een van de laat-
ste groepen vertrekken om tien voor
tien. “Umdat ik de elfstedentocht
nog nooit e-reden had bun ik gestart
met het idee um tot Harlingen op
reserve te rieden. Ik zul dan kieken
hoe ik mien vulde; as ik mien doar
nog fris veul, goa ik deur en kan het
nog halen. Ej hebt d'r dan nameluk
al 118 kilometer opzitten, en ach-
teraf was ik doar al noa zo’n zes
uur schaatsen.

Ik zag het meeste op tegen het in
het donker rieden. Gelukkig kon ik
toen een heel eind samen schaatsen
met iemand die een zaklamp bij zich
had. Ik reed veurop tegen de wind
in; dan is het een veurdeel daj klein
bunt enniet zovulle wind vangt. En
ik had van teveuren al bedacht dat
ik niet tevulle en te lange mos goan
zitten; dan wordt ow hele lichaam
stram.”_—_.



In tegenstelling tot Anton hebben
de anderen heteerste stuk vanaf de
start wel in looppas afgelegd: “Doar
kriej fijne warme veute van, en ej
wilt d'r op dat moment tegenan
goan. Alles waj doar inhaalt hej
alweer achter ow, doarbej is elke
vief minuten tiedwinst weer met e-
nommen.*

Verderis iederhet erover eens dat
in het donker rijden het vermoei
endst is; je moet je enorm concen-
teren want als er een valt is de
kans groot dat het hele spul valt.
Dat gebeurde Anton ook net voor
de finish: “Er was plotseling ne
scharpe bocht noar links,en ik werd
verblind door de felle lampen bij het
eindpunt. Veurdatik het zelf in de
gaten had lag ik al tegen een recla-
mebord, en gingen d'r noa mien ok
nog un helen trop rieders onderuut.”

Van Bartlehiem naar Dokkum was
een lang en vermoeiend stuk door-
dat men daar de wind pal voorhad.
Wat dan extra vervelend is dat
mensen aan de kant je verkeerde
informatie doorgeven. “Eerst verteld
ze ow daj nog 12 kilometer mot,
dan hej ne ontzettend ende schaatst
en dan heur ej dat ut nog 15 kilo-
meter is.”
Wat niemand zou verwachten maar
toch zo blijkt te zijn is dat het stuk
terug van Dokkum naar Bartlehiem
met de wind in de rug ook zo zijn
nadelen heeft. "Ej schaatst dan in
het donker en dat geet dan zo hard
‘daj bange wordt om in een scheur
terecht te kommen en dan dus ok
onmundig hard valt. Dan veul ej ok

de veuten en hoe meu aj eigenluk al
bunt.” Op dit stukzijn Jan en Hem-
mie dus ook gevallen; eerst viel
Hemmie die de schaatsbeschermers
van Jan verloor, en later gebeurde
dit andersom zodat ze ze geen van
beide meer hebben.

Hemmie Penterman {links}
‚en Jan Wolters (rechts)

"Ut ies was dit joar perfect; zo hard
as glas, ej rammelden d'r gewoon
oaverhen, Dat is nog nooit zo mooi
ewest. Ok hoefden wej weinig te

__‚\,\,‚Ô‚.…./.‚\L
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

ROMEO DELTA
TELE-MARKETING

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1
7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544- 352237



Boersweg 2
7136 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

7 verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent tel. 0544 - 351
bgg. 06 53933054



Klunendit joar. Gelukkig moar, want
ut klunen leart zich wal snel moar
op die plaatsen kom ej in de massa
terechte en dan moj ut wal kalm an
doon, ej kunt neet deur den drokk'n
henkomm'n.

Op ut letste hej ut neje d'r af. De
laatste 20 kilometer wordt d’r ok
niet meerop mekare e-wacht, ofejmot mekare good kenn’n, want dan
schreeuwt ze wal ne paar keer um
te wachten. Vanaf dat moment is ut
echt ieder veur zich en God veur
ons allen. De elfstedentocht is net
ut leaven, iedere kere valt dt wat
af.

Geluk is ok ne belangrijke factor
tijdens de tocht. Iemand was in ut
begin al in ne barste terecht-e-kom-
m'n. Wej zagen hum op ne weide.
poal ziene schaatse rechtbuugen, en
doarnoa moshe nog 180 kilometer!

Dan ben je bij de finish .

Willy; “En dat is een heerlijk geveul.
Ik was ok best wal trots, ik had
zoiets van “dat hek 'm toch mooie-flikt". Ik had hier okal zolange op e
wacht. Hetis toch DE TOCHT DER
TOCHTEN, en dan kutig toertoch-
ten doen moar die weagt hier niet
tegen op.”

Hemmie; “En dan geniet ej zo van aldat publiek, prachtig is dat.”

Jan; “Dan verget ej alles en hej gin
piene meer. Ej wet daj ut wal kunt
hal'n, as ow moar niks oaverkump
en Ut tussen de oren moar goodzit”

—
——
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Anton; “Ik wasniet echt kapot, had
wal piene an de veute, moar gin
spierpiene.”

Nadatde rijders hun laatste stempel
ontvangen hebben in Leeuwarden
mosten ze hun stempelkaart per-
soonlijk inleveren bij de Frieslandhal.
Al deze kaarten worden gecontro-
leerd en als ze volledig zijn krijgen
de rijders het kruisje thuis gestuurd.

Behalve dat ze allemaal hun voeten
goed konden voelen hadden ze
verder nergens last van, ook geen
spierpijn. Hemmie en Janzijndaar-
na direct teruggereden naar Zieu-
went. Willy en Anton zijn in Frie-
sland gebleven en hebben zelf een
Beerenburg genomen (overdag hier
al zoveel van gezien) en zijn de
andere dag samen huiswaarts ge-keerd.

Ondertussen hebben ze alle vier al
weer menige rondjes op de ijsbaan
geschaatst en ook nog een paar
toertochten gereden.

Leuke reacties gehad?
Willy; “Dat de kinderen mij ’s na-
chts belden in de Frieslandhal, en
dat mijn werkgever de volgende dag
kwam met champagne en bloemen.
Ook van de buren, familie, vrienden
hen kennissen leuke reacties. Hart-
stikke leuk allemaal.”

Hemmie; “Vele felicitaties van de
familie, een fles Beerenburg van de
buurt, en van het werk …. euh, ja
de beesten hebben allemaal iets
meer melk gegeven.”



Jan; “Van de familie hebben ze veel
gebeld en op het werk kreeg ik
bloemen net als mijn collega. Hij
was degene die als laatste binnen
kwam en dus de stempel van voor-
zitter Kroes ontving. Hij vertelde dat
hij een medeschaatser, die zijn
enkel gebroken had, nog ongeveer
500 meter op zijn rug had meege-
nomen om hem naar de EHBO te
brengen.
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Anton; “De kinderen hadden een
‘spandoek opgehangen met de tekst:
“Welkom thuis met je elfsteden-
kruis” dat vond ik erg euk, en bloe-
men op het werk. Omdat je de
tocht al voor de derde keer rijdt
wordt dat wel wat minder en dat

d ik ook helemaal niet erg. Ik
vind de reacties wel leuk, maarisvoor mij niet zo belangrijk. Voor
mezelf is dit het mooiste kruisje
omdat het doorde wind en de korte
voorbereidingstijd een zwaardere
belasting was.”

Willy Weijers

De anderen sluiten zich bij deze
woorden aan. ledereen is ongeveer
op dezelfde tĳd uitgekomen als
vorige keren; er was meer wind,
maar minder kluunplaatsen en mooi-
er ijs. “Toch maakt de tied niks uut,
ut geetd'r umme daj ut hebt e-haald.”

Welk moment is je bijgebleven?
Willy; "Ik heb de man zien liggen die
later overleden is. Toen ik er langs
kwam rijden stonden er al zo’n 10
man bij om te reanimeren. Stoppen
heeft dan geen zin, maar op dat
moment dacht ik: “Jeetje dat kan
ook nog.”



J. WAENINK enSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37Isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX0544-351452

ZITAX
ZIEKENFONDS - PARTICULIER ZIEKENFONDS

PERSONENVERVOER
GROEPSVERVOER BUS (8 personen)

Fam. G. MEULENVELD - Tel. 0544 351509

voor a. uw _INSTALLATIEWERKEN
NIEUWBOUW
UITBREIDING
RENOVATIE of ONDERHOUD

Ook uw adres voor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent Telefoon 0544-351217—



BAM
WATER
WEEGBRUG

Krabbenborg HANDELSOND.

Postbus 13
7136 ZG Zieuwent

B.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel/Fax 0544-351534

WEEGBRUG ALTIJD OPEN Bgg. 0544-351400

VOOR

na de wedstrijd
bent u van harte welkomP indeGi; Kantine van Z.V.C.EV
Telefoon 351807

GEZELLIGHEID Te
EN EEN

DRANKJE

architektenburo

Ax a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544 - 351389



GE TRED STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7196 LE ZIEUWENT Telefoon 0544-351207

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt:

Zaal tot 400 personen
— Div. Kleine zalen voor alle

doeleinden
Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buletten, warme bufetten,
gourmetten, diners enz
En alles wat u bij een ander
‘ook Kunt Krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36-7136 LM ZIEUWENT - 0544-351271

Dc Borduurgaren PTT - Postwinkel
SOKKENWOL met 0.a.

\oogupseeter an] GUTTERMAN NAAIGAREN kantoorartikelen

Semen ©
ë

Womel
Jovanda

‚:< nippenborg\ Textielfoumituren

2s OPTILON RITSEN

5 Wens- en
Dorpsstraat 11-7136LE Zieuwent-Tel. 0544-351544 Prentbriefkaarten



VERENIGINGEN

RK.Z.VC. Veldvoetbal
Voorztter A vd. Wetering, Dorpsstraat 26, Zieuwent, te. 351296
Secrtars CG: te Modes Favekstaat 9, voorde, tel 375179
Penningmeester =H! Bokkers, G. Bomansstraat ed, Lichtenvoorde

Wedstijdseer.  J.Hoenderboom, V van Goghstraat 37, voorde, el. 377020

R.K.Z.VCC. Zaalvoetbal
Vooriter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 351257
Seretars A. Donderwinkel, Oude Aafenseweg 70 Voorde, tol 379552
Penning: A. Krebbenborg, Keutrstaat 8, Zieuwert, tel 352381
Wedstidsec. 78 So, Helereg 3, Zeuwert, te 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Vooriter B. Wonsink, De Haar 18, Zieuwent, to. 351838
Seretaresse 1. Rouwhorst, Dorpsstraat 512, Zieuwent el, 352408
Penningmsesteres er Bogf, nnenwever 2, Groen, tel 465478
Wedstrijd secr.  : Hummeink, De Haar30, Zeuwent, tl 351831

TOHP: Volleybal
Voorzitster J. Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, tel. 351485
Secretaris Bte Moide, De Haare f, Zieuwent, te 352140
Penringmoesteres Rokdersweg 11, Zeuwenk, iel 351770
Wedstrijd ser. ek, De Steege 6, Zeuwort, tel 352237
Recreanten M. Hoikenborg, Boersweg á, Zieuwent, el 351488
Jeugdzaken Vacant

ZTV: Tennis
Voorzitster Cuppers, Oude Meat1, Mariënvelde, el, 351281
Secretaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent tol, 351601
Penningmeester: W. Weiers, Zeuwenlsewog 77, Zieuwent ol. 351445
Wedstrijd secr. a. Linden, Dorpsstraat 2, Zeuwent, ta, 351553
veugdoommissie:A Hassink, Klouterstraat 10, Zieuwent, tel. 351917

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

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
Voorzitster L Humain, Oude Trborgsen: 296, D'chem, el 0314-360442
Socretaresse 4 Wolrs Bals47, Marënvelde tl 351711
Penningmeesteres :R. Hogenelst-Kolkman, De Haare 33, Zeuwent tel. 251659

Wedstrijf secr. WI Hummeänk: Kramer, Chopinstraat 8, L'voorde, el 374316

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 29, Zieuwort, tel 351282
Sekt/Ponningm.  :G. Rijnders, Larisstraat 18, L'voorde, te374926
VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitor Vacant
Secr/Penringm.  :C. Temming, De Haare 39, Zeuwont, tel. 352019
Toercoördnator  :P Knippenborg, Dorpsstraat 242, Zieuwent, el. 351856



TTV DES: Touwtrekken
Voorziter J Kameboek, Bielemansijk 44, Hale el, 0573-461341
Secretaris B, Hunk, Hofmansweg 2, Zieuwent, tel, 352112
Penningmeester=M. Wopereis, Zegen 6, Zermert, ol, 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter : B, ten Bras, Dorpsstraat23, Zeuwert, tel. 351257
Secretaris € Hoenderboom, Do Steege 71, Zeuwert, tel 352316
Penningmeester teAlen, Verkeveingoweg 2, Mariërvelde, tel. 351373

Wedstrijd secr Hummen, Esstraat 42, voorde, te 37752

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter : B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwenttl 351504
Sekr/Penningm. A. Papen, De Haar 32, Zieuwent, tel 351570

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorziter J. Nifolder, Wilgendij 4, Mriënvelde, tl. 351316
Secretaris A. te Role, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde el 351373
Penningmeester CH. Elschot, Rouwhorsterik 20, Zieuwent, tel. 362268

Wedstijd soer A. Waalderbos, Zeuwentsewog 42, Zieuwent, tel 351504

B.B.Z.: Biljarten
Voorzitter Vacant
Secr/Wedstrsocr. 1. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 351271
Penningmeesteres =D. Goldewijk ton Bras, Churchistraat 20tl 351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Schoepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel. 351217
SeorAWedstr-secr. :G. Beeren, Frans Halsstraat 49, L'voorde, tel 374244
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zeuwert, tel 351271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorzitter \ Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tol. 351082
Socretaresse nhuis, De Steege 89. Zieuwent el, 352275
Pemigneester  Behot Aloneg EI[ea GIELWedstr.sek. (=H. Meutstege, Constantipiaan 6, Fuuuo, te. 0573-460524
Wedstr sek. D}  :G. Ebbers, Breughelhof 11, voorde, tel. 379474

BADMINTON-vereniging
Voorziter M, Stoflelaar, Middachtensyaat 34, L\worde tel. 377019
Secretaresse %. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, te, 359172
Penningmeester: W Eckeider, Ruuosewog 182, Zieuwent, tel 351664



N= TATAera Telco
officieel Daihatsu dealer

officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

SOURCY CENTER ZIEUWENT
n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en ourdoor
‘mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
tiviteiten, culturele mani
festaties en sportevene
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in-
formatieen documentatie.

EVENEMENTENHAL,
SPORTHAL © SQUASHBANEN

@
BOWLINGBANEN

LIGOLF @ JUF DE BOULE
SOURCY CENTER ZIEUWENT - ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT



T} STEN BRAS”
ZIEUWENT - Tel. 351257

8 Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver -

Ta
Hotel - Caft- Restaurant

WittePaard’
Verrassend, gi ligtGezlig

Diverse mogelijkhedenvoor:
d Dorpsstraat49

+ Bruiloften en partijen IS
+ Recepties
+ Reünies

“Vergaderingen De ideale rustplaats voor en hapje en drankje

ARucanor - Wings - Goudie - Yonex - Lotto 5ZAAN DA

£ 5 5

e voora.uw: Sportschoenen [45Br Sportkleding ==

Sportartikelen



7136LE Zieuwent
TAX Beels SCM TetonBeas: gs1a16

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER
PERSONENVERVOER
TROUW / ROUW

Na veel sportvertier genieten van.een totaal ander leesplezier, metzes verschillende leesmappen vanMENEER KEES.

Wederverkoper:
G. Knippenborg
Dorpsstraat 11
7136 LE Zieuwent
Telefoon 0544 381544

Bouwbedrijf
XZ NIEUWBOUW

X VERBOUW

+ ONDERHOUDSWERKEN

0544-351214 ats0544 - 352165 %



Hemmie en Jan; "Wej kwamen met
ne groepje van zes man Dokkum
binnen rieden, en doar was zo’n
enorme sfeer, ongeleufeluk. Wej
deden onze arme in de loch en d'r
kwam mien un reactie op, ut was
net of ej de winnaar was van de
elfstedentocht. Jammer daw neet
wat langer doar bunt e-bleven, zo’n
feest was ut doar.”

Anton; “Alle steden hadden volop
feest en bands die optraden. Vrog-
ger was ut feest alleen in Franeker
moar noe was ut overal, ut feest
hef zich uut-e-breid, met as hoogte-
punt Dokkum. Ut was oaveral kar-
misse.”

Het randgebeuren
“Allereerst de complimenten veur

de organisatie want ut was perfect
geregeld, en dat binnen 36 uur.
Onbegriepeluk hoe goed en snel ut
veur mekare was. Ok de EHBO moj
neet vergeten; ’s oavonds vloog er
een helicopter rond en reden ze
oaver ut ies um de boel te controle-
ren en eventueel mensen van ut ies
te hal'n. Dan kwam ut wagentje
weer langs met vier van die inge-
pakte ieders noast mekaar; Ut
leken net mummies.

Veur ut publiek hebbe wej de groot-
ste waardering, want die waren d'r
van ’s mons vrog tot ’s oavunds
late ondanks de koligheid. In elke
plaatse is het volop genieten van ut
warme onthaal deur ut publiek; ’t is
net as bej de kuninginne. Dan ver-
get ej de piene en woj flink op-e-
beurt.

Moar wat de Friezen zelf allemoale
doet is echt fantastisch; ze stoat
onderweg langs de route en biedt
alle rieders van alles te etten entedrinken an. Van bouillon tot warm
suikerwater, dan weer thee en
gepelde mandarijnen, endit hebt ze
dan in emmers, teilen, wasmanden,
etc. Ze zegt d'r dan nog bej daj de
bekers wal op de grond meugt
gooien, die ruumt hun zelf wal op.
Bej andere tochten verzorgt de
organisatie dergelijke dingen, moar
hier dut dat de bevolking zelf.

Effen later kuj ne scheure in ut ies
of ne schare bochte good zeen
umdat un frieschen boer zien trek-
ker d'r bej hef e-zet met ut volle
lech d'r op.

En aj onderne brugge vandan komt
stoat er twee leu (uut Friesland
natuurlyk) kloar um ow op te trek
ken; da's toch geweldi

Doen juliebijeen volgende elfste-
dentocht weermee?
“Als de gezondheid goed blijft zeker
want dan kuj wal tot ow zeuventig-
ste schaatsen, en dan dus ok de
elfstedentocht. Ej mot echter allene
moar starten aj ut idee hebt daj ok
ut ende kunt hal'n. As dat neet ut
gevalisloat ik un ander op miene
kaarte schaatsen, en wej zeker dat
ut nooit meer wat wordt dan moj
ow lidmaatschap van “De Vereeni
ging” opzeggen. De jongeren mot
nameluk ok Un kans kriegen; d'T
mot deurstreuming plaatsvinden. Ut
kan en mag toch niet zo wezen dat
oaver tien joar allene moar olderen
disse tocht riedt. Doarbej bunt d'r_—..___



ok nog zo'n 3000 potentiele ledenveur wie ut ieder joar moar weerafwachtenis of ze ingeloot worden.Nee, ut is gin goeie zaak dat oude.ren die lid bunt hun plek bezet holt
terwijl ze de tocht toch neet meerkunt of wilt rieden.”

Willy, Hemmie, Jan en Anton be.dankt voor dit gezellige en openhar-tige interview. We hebben veeldingen gehoord die niet op televisiete zien zijn geweest en waarvan weanders geen idee hadden gehad, ofdie je je niet voorkuntstellen. Alle-maal van harte gefeliciteerd met hetbehalen van het elfstedenkruisje,dat dik verdiendis doorde enormeprestatie die jullie geleverd hebben,

De redaktie (JvW en IR}

HET TOETJE
1. Wat vindje het meest vervelend

om te doen?
Jan; rekkeningen betalen. As de
Vrouwe dat niet deed dan wasde deurwaarder bej ons kind anhuus.

Wat zit er in je sporttas?
Wily; met de elfstedentochtbunt dat goedkope gympen,ligakoeken en een zaktelefoon,

Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap?
Hemmie; d'rek hellug word’n atut neet wil lukken. Dan goa ik
ok naans veur an de kante, Is
altied neet good, moar toe mo.ar.

10

6

9.

Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Willy; positieve instelling, nietsnel de moed opgeven.

- Wie vind je de beste sportmanof -vrouw van Zieuwent?
Anton; Jan Mulder Willem, eenhele goeie instelling, rustig opde achtergrond, maarzeer spor-tief.

In wiens schoenen zou je willen
staan ?
Jan; ut handigst lik mien in mien
eigen schoone.

Wie is de meest ondergewaar-deerde persoon binnen jouw ver-
eniging?
Hemmie; Ut ijsbaancommittee;
de iesbane onderhol'n en inthuksken mott'n zitten terwijl d'r
soms gin volk op af kump. Jam-
mer want de bane ligt d'r goodbej en d'r kump weinig volk,

Met welk dier zou je jezelf willen
vergelijken 7
Anton; olifant; as mien ietsdwars zit vergeet ik ’t nooit
meeren als Ut neudig is kan ik
ok wal deurdrukken.

Van wie zou je graag een interview in de PIOT lezen 7
Hemmie; iemand uut Zowent diean de survival met dut; die motdeur dik en dunne. Ze mot alleskunnenbej elke temperatuur.

Anton: Anton Sniedas; hoe ut
geet met ut biljarten bej ut seni-
orenclubje van ‘t Kevelder.



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

Ee(6) SCHOONHEIDSSALON

“T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik enbouwmaterialen van Wopereis NVOEisBOUWBEDRIJF CA ëcmeNl+ nieuwb:ei* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

AUTOBEDRIJF
BEN,

ver 20
xY : ©

L °zoe& 9De Nx:

ZENNE
Verkoop en reparaties

van merkauto'’s

Cecieltel: 0544-351797 Waalderweg'12a



Iedereen vindt het terecht dat Henk
Angenent de elfstedentocht heeft
gewonnen. Hij haalde in de finale
tot vijf maal toe Piet Kleine terug en
ook Bert Verduin kwam bij hem niet
weg. Hij versloeg op techniek de
harkende, schrapende Erik Hulze-
bosch. Iedereen vindt het óók jam-
mer dat laatstgenoemde persoon
niet heeft gewonnen. Een waar
media-spektakel was losgebarsten,
“machtig mooi" was het nieuwe
“Tjakka geworden en Hulzebosch
was gekozen tot koning, keizer en
admiraal. Wat maakt hem zo bijzon-
der? Zijn karakter, c.q. persoonlijke
heid! Hij spreekt geen woord Neder-
lands, wordt beschouwd als oer-
mens en heeft een grote dosis hu-
mor. En wat vindt men van Ange-
nent? Eigenlijk niets, alleen dat zijn
vrouw tijdens de huldiging net deed
of dat zij de elfstedentocht had
gewonnen en dat hij tijdens die
huldiging zelfs zijn schoonmoeder
dankte en mede verantwoordelijk
stelde voorzijn overwinning tijdens
de elfstedentocht.

Hulzebosch was totaal kapot van
hetfeit dathij niet had gewonnen.
Hij reageerde met: "Goa astebleef
allemoale an de kante” naar de
pers.

Zijn bezetenheid eninzettijdens een
wedstrijd is geweldig. Zijn eigen PR
eromheen natuurlijk ook, alleenis er
niets gespeeld en komtalles wat hij
zegt spontaan over.
Tijdensde afsluitende avond van de
‘Tour de Mariënvelde' van afgelo-
pen jaar werd hij als speciale gast
geïnterviewd. Op televisie had ik al
regelmatig interviews en reacties
van hem gezien, maar in Mariënvel-
de kwam hij zo normaal en humoris-
tisch over dat ik hem toen al de
overwinning tijdens de eerst vol
gende elfstedentocht gunde. Zijn
dialect en zijn humor sieren de man.
Maar ook zijn relatieveringsvermo-
gen is uniek. Niks geen kapsones of
arrogantie, maar exact zeggen waar
het op staat.

Hoe goed Henk Angenent ook was
en hoe terecht hij als winnaar later
werd gehuldigd, ik vind het nog
steeds jammer dat Hulzebosch niet
heeft gewonnen. Nu maar hopen
dat er volgend jaar weer een elfste-
dentocht is en dat Hulzebosch wint.
En daarna mag het van mij weer
een jaar oftien duren voordat de
volgende tocht der tochten komt,
zodat Hulzebosch er lang van kan
genieten.

De daktie (JW)



“DE KINDER-PIOT"

Interview met Lonneke
Wij hebben Lonneke geintervieuwd. Ze zit op handbal. En we hebben

haarde 10 vragen gesteld.

1. Hoe kom je er bij om op hand-
bal te gaan ?
Er was toen een middag om te
kijken en ik vond het heel leuk.

2. Wat vind je de fijnste bal 7
Dat maakt mij niet zoveel uit.
Ze zijn allemaal wel fijn.

3. Wie is bij jullie de keepster ?
Dat is Andrea Spekschoor.

4. Lust je appeltaart ?
Ja, graag met slagroom,

5, Wat voor T-shirt hebbenjulie 7
De kleuren zijn rood + zwart
en de reclameis van Ten Bras.

6. Hebben jullie al veel bekers
gewonnen ?
(Ze moest het eerst vragen
maar uiteindelijk) Nee, zo goed
zijn we nog niet maar dat komt
nog wel.

7. Wanneer hebben julie wedstrij
den?
Wij hebben elke zondag wed-
strijden.

8. Wat eet je graag ?
Ik eet graag macaroni.

9. Wat zijn je andere hobby's 7
School, ahum, ahum, ahum.

10. Wat is je lievelingsvak 7
Rekenen, ahum, ahum ahum.
Pardon ik kreeg een hoestaan-
val. En dans en drama van
Cindy.

De ieugdredakt

maandag 10 februari a.s.

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C. normali-
terop elke tweede maandag van de maand een kruisjasavond voor
leden en donateurs van deze vereniging. De aanvang is 20.00 uur.
De eerstvolgende kaartavond van dit winterseizoen is vastgesteld op



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 0544-351269
Fax 0544 - 352464

Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

7061 AA TERBORG Tel. 0315-323107
Fax 0315-340581
Privé 0544-351995

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g.g. 377449

Hoe je het ook bekijkt, je ziet er beter uit.

KAPSALON

HEAR
ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar6: %y7 toinaanleg tuinondemoud tuinideeën
tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



SCHOOLHANDBALDAG
Op zaterdag 21 december was er
door handbalvereniging Pacelli een
scholenhandbaldag georganiseerd.
De kinderen van de basisscholen
Harreveld, Mariënvelde en Zieuwent
konden zich opgeven. De dag was
zeer geslaagd. Ook de kinderen die
meegedaan hebben waren reuze
enthousiast. Hieronder volgt een
kort verslagje van 4 kinderen die
mee gedaan hebben:

De handbaldag
We deden als eerst een warmingup
op muziek met ingrid. Daarna deden
we chinesemuur. Ook hebben we
leuke spelletjes gedaan. We leerden
ookgooien en stuiteren. We hebben
3 spelletjes gedaan, Dus de groep
werd in 3en gesplitst. De mensen
die het georganiezeert hebben wa-
ren: Annette Cindy janneke en
ingrid. We hebben daarna een hand-
bal wedstrijdje gedaan. Het was
gewooneen heleleuke middag.

De handbalster pacellie:
Lisanne, Daisy, Emy‚ Martine,

VERSLAG MINI-HANDBALDAG
Op zaterdag 18 jan. 1997 was er
de minihandbaldag voor kinderen
van 5-6-7.8 jarigen in het Sourcy
Center te Zieuwent. Doel hiervan is
om kinderen een klein beetje kennis
te laten maken met de handbal-
sport. En daarom staat plezier en
gezelligheid die dag centraal.

Dat de kinderen daadwerkelijk ple-
zier hebben gehad was af te lezen
aan de gezichten. Enkelen waren
reuze fanatiek en renden achter de
bal aan. De gezichten glunderden
zowel tijdens het handballen, als de
vele neven-activiteiten. Men kon in
de kantine kleuren, dropveter rijgen
met chips en je laten schminken. In
de hal kon men ranja krijgen en
doelgooien.

De kinderen gingen aan het eind,
moe maar voldaan naar huis. Een
opmerking van een kind dat prach-
tg geschminkt was: "Mama, ik
weet wel dat ik moest douchen,
maar nu kon het echt niet hoor,
want dan gaatalle schmink eraf!”

Namens de Jeugdwerkgroep.

PIOT wordt, naast alle adverteerders,
mede mogelijk gemaakt door

 DRUKKERIJ WESTERLAAN …..

zijn van de redaktie.

De kopie voor het volgende nummer(24e jaargang nr. 7, verschij
ningsdatum 8 maart a.s.) dient uiterlijk zondag 2 maart in het bezit te



Geert Meulenveld
31 jaar,

eigenaar Taxibedrijf Zitax,
en vader van,

bijna 2 kinderen.

Meest favoriete sport : Er naarkijken.
Minst favoriete sport : Vissen; veel tijd verliezen en niks verdienen.
Mooiste sportherinnering _: Gymnastiek; was ik "vroeger" goed in
Slechtste sportherinnering : Heb ik niet!
Favoriete sportman/vrouw:ZVC 2 zaalvoetbal, “de Koosjotten*.
Lekkerste eten : Chinees.
Leukste TV-programma : Tekenfilms.
Beste muziek-(band) : Egeländer.
Favoriete schrijver/boek : Donald Duck.
Mooiste film Schwarzeneggerfilms.
Fijnste kledingstuk : De onderbroek van mijn vrouw.
10 miljoen winnen : Een nieuwe tex erbij kopen.
Pilsje drinken Nog nooit gehad.
Een dansje maken met Mijn vrouw;
Hekel aan mensen die . Vervelend zijn.
Geloof en/of bijgeloof Geen geloof.
Politieke kleur : Geen.
De doodstraf : Niet.
Jeugd-droom : Taxi rijden en zelfstandig zijn.Grootste wens Gezond blijven!
Idool Heb ik niet.
Uit bed te halen voor iiTent opzetten in … : De weide.
Omscholen tot … : Manusje van alles.
Spijt van … Nergens van.Nachtmerrie : Nooit, ik ben nergens bang voor!

De Redaktie (JvW)____.__



Bloemsierkunst „ERNA“
Werenfriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 -12.00 uur
Di.YmVrij 830 -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
Totziens !

99 99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 =]SDOpeningstijden:

Dinsdag Um vrijdag: 83071800 uur. Zaterdag: 80071400 uur



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

=iiBakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13-7136 LE ZIEUWENT

Tel:0544-351255

Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tel 0545-274554

De bakkerdieiets extra’s maakt van uw bestelling!

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

Tel 5u:351215
Fax 0544-352065

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



15

PATATJ E MET
Wat kan het sportleven in een klein
dorpje toch mooi zijn. Iedereen kent
iedereen en iedereen wil iedereen
dat dan ook luidruchtig laten mer-
ken.

Een nieuwbakken Zieuwentse ver-
eniging heeft onlangs een heuse
nieuwjaars-receptie voor haar leden
georganiseerd. De eerste datum 6
januari moest helaas geannuleerd
worden, maar geen Zieuwentse,
Lichtenvoordse, Mariënveldse,
Harreveldse, Grolse of Vragenderse
technicus, die daar om maalde. Dé
dag werd maandag 13 januari. Er
werd eerst onderling gespeeld voor
de kat zijn…en daarna zou het
grote spektakel gaan beginnen. Om
ongeveer 22.45 begon de voorzitter
met zijn speech voor de in ruime
mate opgedraafde leden. De eerste
woorden "Gelukkig Nieuwjaar”
werden slechts opgevolgd met een .
Het festijn kon dus gaan beginnen.
Door de meest ervaren virtuozen
werd direct al ruimte gemaakt op de
15 tafels, die vooraf al in huiselijke
kring waren gezet. Daar kwam de
dienstdoende bardame, waarvan we
allen de naam niet kunnen onthou-
den, al aangesprint. Op werkelijk
iedere meter tafel kwam een schaal
patat te staan, aangevuld met diver-
se bakjes mayonaise en ketchup.
De nieuwelingen wisten zich geen
raad met de situatie en wachten
gedwee op hun bordjes en bestek.
Opnieuw wisten de ervaren spelers
echter wel beter en vielen in een

gestaag tempo luidruchtig aan. Voor
enkelen onder de aanwezigen was
dit diner overigens een welkome
aanvulling op hun niet al te omvang-
rijke warme-maaltijden-pakket. In
no-time werden de frietjes dus met
het betere vingerwerk naar binnen
gewerkt. Haast was geboden, want
‘daar kwam onze oberin al weer aan
met de bittere ballen. Deze waren
ookal weer op, voordat je het com-
pleet overbodige woordje pap kon
zeggen. U zult begrijpen, dat in de
tussenliggende periodes de zweten-
de oberes ook al moest zorgen voor
voldoende al dan niet alcoholische
versnaperingen. Opnieuw vloog de
tijd sneller dan eigenlijk gewenst en
dus had het tijdstip om weer naar
huis te gaan zich helaas al weer
aangediend. Dit om toch niet hele-
maal slaperig op het werk te ko-
men, wat helaas meerderen al mee-
rdere malen is overkomen. Alle be-
loftes op de voorafgaande maan-
‘dagochtend om absoluut nooït meer
bier te drinken en sowieso op tijd
naar bed te gaan waren namelijk al
lang weer vergeten en dus geloo-
chenstraft. Er konden echter toch
nog een 3-tal minuten worden ge-
wonnen, aangezien er voor niemand
een rekening opgesteld hoefde te
worden, behalve voor de penning-
meester. Eenkleine vereniging was
goed voor haar leden geweest.
Noteer de naam ZVZ oftewel : Zaal-
voetbal Vereniging Zieuwent.
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HV HOENDERBOOM/PACELL!

Een nieuwe naam in de PIOT. Dat komt
niet iedere maandof zelfs jaar voor. JI.
2 januari was het dan zover dat de
voorzitter van de handbalvereniging
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het
Sourey-Center de nieuwe naam officieel
bekend kon maken aan de pers en de
speelsters en begeleiding van het 1ste
damesteam. In het bijzijn van Dhr. en
Mevr. Hoenderboom begon de voorzitter
zijn toespraak als volgt:

"Hallo, wij zijn van Pacelli en verkopen
plantjes om onze kas te spekken.” Even
denken, Pacelli, leuke vereniging, niet
overdreven veel leden en toch veel
kosten aan zaalhuur. Die hebben steun
nodig, enzovoort, enzovoort.

Dit citaat stond afgelopen maand in de
PIOT en de meningen zijn verdeeld,
positief en negatief staan zo’n beetje in
evenwicht.

Nu is het 2 januari en hebben wij weer
een nieuwe aktie die het nodige stof zal
doen opwaaien in Zieuwent. Wij als
vereniging zijn geweldig vereerd dat
Hoenderboom Aannemersbedrijf BV
onze vereniging gaat sponsoren voor
een periode van 3 jaar, Door dit gebaar
van Hoenderboom Aannemersbedrijf is
het bestuur in staat de handbalsport in
Zieuwent nieuwe impulsen te geven
waardoor de aantrekkingskracht voor
nieuwe leden groter zal worden en onze
vereniging kan uitgroeien naar een ver-
eniging die nog meer respect afdwingt
door de uitstraling. In dit kader past dan
ook de nieuwe outfit die onderdeel
uitmaakt van de sponsorovereenkomst
en de naamswijziging van HV Pacelli in

HV Hoenderboom/Pacelii

Voor Hoenderboom Aannemersbedrijf is
dit ook de eerste keer dat men een
dergelijke overeenkomst sluit met een
sportvereniging in Zieuwent. Naast een

stuk commercieel belang speelt ook een
stuk idealisme mee in de beweegrede-
nen van Hoenderboom Aannemersbe-
drijf en nogmaals wij zijn dan ook erg
blij dat wij als Pacelli, leuke vereniging,
niet overdreven veel leden en toch veel
kosten, het voor elkaar gekregen heb-
ben dat wij Hoenderboom Aannemers-
bedrijf hebben weten te interesseren
voor onze vereniging.
Wij zijn er van overtuigd dat wij de
naam Hoenderboom Aannemersbedrijf
positief naar buiten zullen brengen in
het gedrag tijdens de wedstrijden en
ook daarbuiten en dat het voor beide
partijen dat zal brengen wat men er van
verwacht.”

Hiema overhandigde de heer Hoender-
boom aan iedere speelster en begelei.
der(ster) een complete outfit, bestaande
uit; shirt, broek, sokken en trainingspak.
Hiema vertrokken de speelsters naar
een van kleedkamers om zich om te
kleden voor de fotosessie. Het duurde
geruime tĳd voordat men naar buiten
kwam maar toen het zover was, zag het
er ook geweldig uit. Nadat de fotogr:
fen hun werk gedaan hadden was ertj
voor een drankje.
In zijn toespraak wenste Dhr. Hoen-
derboom de dames veel succes toe in
de komende jaren en vertrouwde erop
dat de dames in deze nieuwe outfit zijn
bedrijf positief naar buiten zouden bren-
gen. Hiema was het officiele gedeelte
achter de rug en bleef men nog enige
tijd gezellig bij elkaar.

Het bestuur.
(Foto volgt in volgende PIOT (Red.
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HYPOTHEEK
SHOP Ez

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dicene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij

voorude juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766
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