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MOET JE ER IETS OVER SCHRIJVEN:
Ik ben aan de beurt om het redac-
tiewoord voor de volgende PIOT te
schrijven. Eens even denken waarik
het over zal hebben.

Euh, hoe zat het ook al weer met de
criteria voor het redactiewoord?
Oh ja, het moet met sport te maken
hebben en je moeter een persoon
lijk tintje aan geven.

Zelf ben ik momenteel druk bezig
met revalideren na een kruisband

operatie. Ik ga hiervoor een aantal
keren per week naar de fysiothera
pie toe. Gelukkig kan ik daarnu zelf
naar toe en ben dus niet meer zo
afhankelijk van een ander.

Ja ongelofelijk, maar fietsen vind ik
nu echt heerlijk. Ik had ook noot
gedacht dat ik dit nog eens zou
zeggen, want het was altijd heel
normaal dat je dit kon. Nu moest ik
het weer opnieuw leren. Je wordt
door de therapeute op een home



trainer gezet en ze zegt nog: "Suc-
ces en overwin jezelf”. Het was dus
inderdaad doodeng om de trappers
‘helemaal rond te duwen. Ik heb wel
tig keer halve slagen gemaakt;
alleen naar voren en zo weer naar
achteren toe “trappen'.

Het doet pijn, maar het ergste is de
angst. Je vertrouwt helemaal niets
meer, hebt geen "stuur" en invloed
over je eigen knie en spieren. Je
weet niet meer hoe je bepaalde
spieren aan moet spannen, je moet
bij de simpelste dingen nadenken
etc.ete.
Laat ik er echter niet over doordra
ven want behalve het feit dat je je
eigen grenzen aan het verleggen
bent en een bepaalde angst over.
wint en daarmee een prestatie
levert heeft het verder eigenlijk
weinig met sport te maken.

Is dat nou wel geschikt om in het
redactiewoord over te schrijven ?

Maar ja al die gekke “voetbalsup-
porters" (zo noemen ze zichzelf
althans nog steeds) dan, die met
elkaar afspreken op neutraal terrein
en elkaar met van alles en nog wat
te lijf gaan en er cen enorme vecht:
partij van maken. Dat heeft toch
echt niets met sport te maken!!
Het is wat mij betreft het meest
belachelijke en trieste wat er "zoge
naamd op het gebied van voetbal
vandalisme” gebeurd is en daar
wordt dagenlang over gesproken en
geschreven
Maar wat mij betreft is dit zeker
niet geschikt om overte schrijven,
niet in een redactiewoord maar ook
in geen enkel sportgedeelte van de
krant of een ander (sport)blad.

__
EVENEMENTEN-AGENDA

11 mei
- 6 t/m8juni
- 6 t/m9juli

PIOT: kopie inleveren.
“Klein-kamp" Jong Nederland.
"Groot-kamp” Jong Nederland.

PIOT wordt, naast alle adverteerders,
meds m« gemaakt door

… DRUKKERIJ WESTERLAAN
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MENEER KEES.
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G. Knippenborg
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IN PLAATS VAN KAARTEN.

Misschien bent u ze wel eens te-
gengekomen op een dinsdag of
woensdagmiddag. Zo tegen tweeën
tegen de wind in trappend over het
fietspad langs de Zieuwentseweg.
Misschien hebt u ze niet herkend,
immers zo zonder sportuitrusting zie
je ze gemakkelijk voor recreatieve
fietsers aan. Niets is echter minder
waar. Op dinsdag en woensdagmid
dag, wordter fanatiek gebiljart door
de wat oudere heren in buurt- en
clubhuis ’t Kevelder.
Overhet hoe en waarom is aan het
woord Antoon Hummelink, Sniedas,
van beroep timmerman, getrouwd 7

kinderen en 16 kleinkinderen. An
toonis 67.

Antoon, hoe zijn de biljartmiddagen
ontstaan?
De Katholieke Bond voor Ouderen
(KBO) heeft in 1995 cen enquête
onder haar leden gehouden over
waar de behoeften lagen van de
leden. Zo kon er duidelijk gemaakt
worden voor welke tijdsbesteding
de meeste animo was. Daar kwam
dus biljarten uit, en dan niet in het
café, maar gewoon rustig onder
elkaar.

Op een woensdag in augustus
1995, was de eerste middag ge
pland. De voorzitter van de KBO
afdeling Zieuwent kon niet aanwe
zig zijn. Omdat ik lid van het dage:
lijks bestuur was, werd ik naar het
Kevelder gestuurd

—Ë”_”_..

Bennie Hulshof leidde de middag,
helaas waren er maar 6 personen,
dus schreef Bennie mij ook in als
lid. Mede door inspanning van Ben-
nie waren er na 4 weken al 12
leden.

Hoe ziet zo’n middag eruit?
Op woensdag speelt een groep van
ongeveer 14 biljarters, en op dins-
dag een andere groep van ongeveer
12 biljarters. Aan het begin van het
seizoen, in augustus, zijn de spee!
schema's klaar. Per middag speel je
twee partijen tegen mensen bij jou
uit de groep. De wedstrijdlijsten
worden bijgehouden en verwerkt
door Ceciel Schuirink. Als na enkele
wedstrijden blijkt dat je te gemakke-
lijk wint, dan wordt het aantal ca
ramboles datje per wedstrijd moet
maken aangepast. Bennie Hulshof is
daar verantwoordelijk voor.

Het Kevelder heeft 2 biljarttafels,
per keer spelen er dus 4 mensen,
‘dan nogbij iedere tafel een scheids
rechter en een schrijver. Bij de
groep waar ik speel, de dinsdagmid-
dag dus, gaatheter vrij serieus aan
toe. We spelen over 30 beurten,
wie dan de meeste caramboles
heeft is de winnaar. Of als je eerder
aan je aantal caramboles bent na
tuurlijk, Zelf moet ik er 25 maken,
ik heb een moyenne van 0,78.

Is dat goed?
Nou nee, dat niet. Ik heb dan vroe
ger ook nooit gebiljart. Dat is het



leuke van de groep,er zijn mensen
bij die altijd al gebiljart hebben,
maar ook mensen zoals ik. Ik wil
wel graag winnen, maar het plezier
en de gezelligheid staan toch voor:
op. Zo tegen kwart voor 2 stap ik
op de ficts richting Kevelder, de
middag duurt tot 6 uur, dan praten
we nog even na.

Het seizoen begint dusin augustus,
‚en we gaan doortot en met mei. De
kosten zijn 2 x f 45,-, datisdan
inclusief koffie.
Daarnaast moet je natuurlijk lid zijn
van de KBO, dat kost f 30,- per
jaar. Van welke KBO afdeling maakt
niet uit, bij ons biljarten mensen uit
Harreveld, Lichtenvoorde en zelfs
Varsseveld. Afgelopen zomer zijn
we gewoon doorgegaan met de
middagen, er was veel belangstel
ling voor, we hebben toen per keer
f 3,50 betaald. Aan training doen
we ookniet, gewoon iedere week 2
wedstrijden biljarten.

Maar als je niet kunt biljarten, dan is
een goede training toch belangrijk?
Bij ons moet
niks

meer, het plezier
staat voorop, je hebt gewoon een
gezellige middag. Daarbij komt ook
dat de meesten van onsniet zomaar
een café in zullen stappen om daar
een potje te gaan biljarten. Ik denk
datals het Kevelder op een gewone
doordeweekse dag open zou zijn,
dat er dan menig VUT-ter een bal-
Ietje kwam stoten.

Ik vind overigens niks makkelijks
aan biljarten, vooral trekballen zijn
ontzettend mooilijk. En verder moet
je gewoon door het doen leren.

4

Concentratie is ook belangrijk. Een
klein voordeeltje heb ik nog wel bij
biljarten omdat ik timmerman ben,
het berekenen van hoeken wordt
dan iets makkelijker.

Waarom spelen jullie wedstrijden.
en niet gewoon alleen maar voorde
gezelligheid?
Ervaring heeft geleerd, dat als je
geen wedstrijdschema's hebt, dus
dat bij voorbaat vaststaat die moet
dan tegen die, mensen wegblijven
en de animo veel minder wordt. Het
wordt dan te gemakkelijk om maar
niet te komen. Bovendien is de
spanning van een wedstrijd ook wel
prettig. Voor iedere wedstrijd die je
wint, krijg je 2 punten. Wie aan het

id van het seizoen de meeste
punten heeft krijgt de ’Bennie-ten-
Bras-bokaal”

In april spelen dan de beste 3 van
dinsdag tegen de beste 3 van woe-
nsdag, de middelste 3 van dinsdag
tegen de middelste 3 van woensdag
enzovoort.

Wordt er over 5 jaar nog gebiljart op
insdag- en woensdagmiddag?

Ik denk het wel. Voor mezelf hoop
ik op een verbetering van mijn ge-
middelde van 0,78 naar 1,25.
Misschien hebben we dan wel meer
leden, en biljarten we nog een mid
dag extra. Zoals gezegd iedereen iswelkom, mits je lid bent van de
KBO (en dus 55 jaar of ouder bent).
Heb je dus belangstelling, bel dan
even metde KBO-__—



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw Ioon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen
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Dorpsstraat 91-- ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF
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Verkoop en reparaties
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Misschien worden er dan ook wel
toernooïtjes geregeld tussen Zieu
went en bijvoorbeeld Lichtenvoorde.
Wat met het kaarten kan, kan bij
biljarten natuurlijk ook.

Antoon, wij wensen jou en de ande:
re biljarters veel spanning, ontspan
ning en plezier.

De redaktie (JW en IR)

HET TOETJE van ANTOON
1. Wat vind je het meest ver-

velend om te doen?
Als je ’s nachts na het kelneren
de hele zaal nog moet schoon
maken en de spullen voor de
volgende dag klaar moet zetten.

2. Wat zit erinje sporttas?
Die heeft mijn vrouw mee, als ik
ga zwemmen kan ik de shampoo
en de handdoek wel kwijt in een
plastic tas.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap?
Te laat komen.

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Alsik zeg dat ik iets doe, dan
doeik het ook.

Wie vind je de beste sportman
of -vrouw van Zieuwent?
Van nu ken ik de gezichten wel,
maar de namen niet. Vroeger
vond ik Bart Hulshof (Maister
Beernd) een goede voetballer,al
tijd op training, je kon ervan op
aan, een goeie spits ook trou
wens.

In wiens schoenen zou je willen
staan ?

Mijn eigen.

Wie is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen jouw ver-
eniging?
Bennie Hulshof, heeft ervoor ge
zorgd dat het KBO-biljarten zo
gegroeid is.

Met welk dier zou je jezelf willen
vergelijken?
Paard, luistert goed. Als je er
goed mee omgaat, kun je er
alles mee doen.

Van wie zou je graag een inter-
view in de PIOT lezen ?

Hendrik Doppen, voorzitter van
de KBO, hij biljart trouwens ook.

as.

Gedurende de wintermaanden is erin de kantine van Z.V.C. normaliter
op elke tweede maandag van de maand eenkruisjasavond voor
‚en donateurs van deze vereniging. Deaanvang is 20.00 uur. De laatste
kaartavond vandit winterseizoen is vastgesteld op maandag 14 april



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het idee datje amensterk bent. De Rabobank heefza geen ander de traditie vansamenwerken en bouwen aan relaties Het is een bank vanmensen vóór mensen. Dat merkt u al nel in het persoonlijk contact. Elke Rabobank staat midden in de zamen,lering. Daarom ijn we vaak betrokken biactitetenIn het bedrijfsleven, verenigingen en scholen We
weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken
gaat Kortom, we zijn een bank die net 20 thuisin de buurt asu.

Rabobank
Kantoorlichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor HarreveldRaadhuisstraat 3 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20Telefoon (0544) 390390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 360
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bEVeSREm vo
Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346ee|



W.Kleín Goldewijk v.o..
VERKOOP VAN NIEUWE LID BOVAG
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE-TAXATIE / REPARATIE
APK

KEURINGSSTATION
BEDRIJFSWAGENS

VERHUUR EN
AUTOLEASING

ERKEND INBOUWBEDRIJF
VAN SCM-TNO

GOEDGEKEURDE
BEVEILIGINGSSYSTEMEN

DE WITTE RIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 0544 351872

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



Hallo, jongens en meisjes. Wij heb-
ben Lisette Hummelink geïnter-
viewd. Zij zit op sïrobic en gaat elke
maandag trainen. We stelden haar
deze 10 vragen!

Moet je gevoel voorritme hebben?
Ja, weleen klein beetje.

Moet je lenig zijn?
Nee, dat hoeft niet zo.
Op wat voor soort muziek dansen
Jullie?

Van alles, maar niet al te snel, zoals
Gabbertje.

Hoe lang zit je al op airobic?
Ik zit al ongeveer 7 maanden op
airobic.

Hoe kom je er bij om er op te gaan?
Omdat ik van dansen en muziek
houdt en het is heel erg leuk.

Wat cet je hetliefst?
Rookworst, gebakken aardappels en
tomatensoep met balletjes. Maar
niet uit blik, dat is niet lekker.

Van wie houdje het meest?
Van mijn ouders.

Hebben jullie al wel eens een
uitvoering gehad?
Ja, al weleens in het Marianum.

Wordt de sport in Nederland veel
beoefend?
Jaaaa, heel voel.

Wie nodig je niet uit op je verjaar-
dag?
Meester Keijser!

Groetjes Lotte en Henrike,

Hallo Meiden,
Ben jij tussen de 13 en 17 jaar en zoekje nog iets actiefs ? Denk
dan eens aan handbal. Wij, team in deze leeftijdscategorie, kunnen
nog best wat versterking gebruiken. Wie weet denkt je vriendin er
ook zo over, maar durf je niet goed. Kom dan samen gerust eens een
paar keer meetrainen met ons op devrijdag van 18.00 - 19.00 uur inhet Sourcy (natuurlijk gratis). Doen hoor!

Groetjes; Ineke, Rieks! ke,Bianca, Mar
|, Marieke,



T zov: Gymnastiek en Jazzgymvere
ï

ZGV-TURNCOMPETITIE
Zaterdag 22 maart werd in Zieu
went de tweede voorronde gehou
den van de turncompetitie voor
groepen E- en Fijn. In het totaal
zijn er 4 voorrondes. Deze wedstrijd
telde ook als voorronde voor het
individuele kampioenschap. Bij elke
categorie mag 1/3 van de deel
neemsters door naar de finale. Het
was daardoor extra spannend. Alle
meisjes moesten nu alle onderdelen
turnen, waardoor er soms erg lange
wachttijden waren. Toch was het
eon gezellige dag, met veel publiek.

Het eerste waren de groepen t/m
12 jaar E-lijn aan de beurt. De 2
groepen van ZGV die hieraan mec-
deden tumden uitstekend en be
haalden beide eenhogere plaats als
de vorige keer. ZGV-3 behaalde nu
de 8e plaats (vorige keer 10°) en
ZGV 2 werd 4e (vorige koer 5e).
Individuele uitslag: 9e Marleen
Onstenk, 10e Hilde Kolkman, 21e
Nanet Kl.Holkenborg, deze meisjes
gaan naar de finale. 23e Laura
Stortelder, 27e Lisanne Eekelder,
29e Henrike Lankveld. Norie Wea
nink deed mee bij de meisjes /m 10
jaar en werd daar 17e, helaas geen
finaleplaats.

Hierna was de beurt aan de instap-E
Um 8 jaar. De vorige keer werd
onze groep 1e. Ondanks dat ze
allemaal heel goed geturnd hebben,
lukte dit nu niet en werden ze met
slechts 0,05 punt achterstand 2e.

Toch een heel goede prestatie.
Individueel: 2e Mayra Holkenborg,
4e Manou Boekelder, 10e Yanaika
Elschot, deze meisjes gaan naar de
finale. 19e Lize Berendsen, 21e
Margot Hogenelst, 23e Loonie Se
gers.

De groepswedstrijd van de meisjes
boven 12 jaar E-ijn ging erg goed.
Zij stegen van de Ze naar de 5e
plaats. Marleen Berten gaat met de
9e plaats naar de individuele finale.
Verder: Malu Eekelder en Eva Stor-
telder gedeelde 18e plaats, 20e
Tessa Beerten, 30e Christel Krab-
benborg.

Het laatste was de Fijn aan de
beurt. Waren de resultaten de vori-
ge keer heel erg goed, nu was het
helaas een stuk minder. Misschien
kwam het door het lange wachten,
of de zenuwen van een thuiswed
strijd, of de andere groepen waren
beter geworden, ze eindigden nu op
de 5e plaats (vorige keer2e). Indivi
dueel (11-12 jaar) gaat Ellen Slot
met de 5e plaats naar de finale.
Verder: 13e Marijn Krabbenborg,
14e Aafke Hummelink. T/m 10 jaar:
11e Claudia Wopereis, 13e Anneke
Kuiltjes, 18e Janine Krabbenborg.

Er komen nog 2 groepswedstrijden,
6 april in Winterswijk en 27 april in
Lichtenvoorde. Hierna wordt be:
paald welke groepen er naar de
finale mogen. Veel succes allemaal

Leiding ZGV (Miriam Holkenborg).



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

7061AA 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

daar Lichtenvoorde
mgee!

ik Tel. 0544 - 377448
zij bgg. 377449

KAPSALON

HEAR
ZIEUWENT (0544) 361982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
a,

tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën
tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruuloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



UURrtEO

Gua STOLTENBORCWoord
INTERIEURVE SnDorpsstraat 33-7186 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 bulfeten, warme buffeten,
gourmetten, diners enz.
En alles wat u bij cen ander
ook kunt Krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36- 7136 LM ZIEUWENT - 0544-351271
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Dorpsstraat 11-7136LE Zieuwent- Tel. 0544-351544 Prentbriefkaarten



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, te. 351236
Secretaris C. te Molder, Ravelstraat 9, L'voorde tel 375179
Penningmeester =H. Bokkers, G Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

Wedstrijd secr J. Hoenderboom, V. van Goghstraat 37, L'voorde, iel 377020

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris R. Donderwinkel, Oude Aaltensoweg 7a, L'voorde, tel 37955
Penningmeester: Krabbenborg, Keuterstraat 8, Zieuwent, tel 352381
Wedstrijd secr. 8. Shot, Halenweg 3, Zieuwent, el 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, te. 351838
Secretaresse I Rouwhorst, Dorpsstraat 514, Zeuwont, te 352406
Penningmeesteres =P. ter Bogt, Linnenwever 2, Groerlo, to, 465478

Wedstrijd secr. A Hummelnk, De Haare 30, Zeuwont, te, 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster . Stoverinck Ponterman, De Steege 28, Zieuwent te!
Secretaris B. te Moider, De Haare 1, Zieuwent, el. 352140
Penningmeesteres : M. Heutinck, Roldersweg 11, Zieuwent, tel, 351770

Wedstrijd secr. k. Kamebeek, De Steege 5, Zieuwent, tel. 262247
Recreanten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zeuwent tl, 351488

Jeugdzaken Vacant

ZTV: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Maat 1, Maziënveldo, tl. 351281
Secretaresse . Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zieuwent, tel, 351691
Penningmeester: W. Weers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, tel 351445
Wedstrijd soer. 8. vd. Linden, Dorpsstraat 2b, Zieuwent, te, 351553
veugdeommissie :A. Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent te 351917

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

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
Voorzitster L. Hummeink, Oude Terborgsew:. 296, D'chem, tel 0314-360442
Secretaresse Jl Wolters, Batscijk 42, Mariënweido, tol, 361771
Penningmeesteres A, Hogenalst-Kolkman, De Haare

33, Zieuwent, tel. 361659
Wedstrid secr. W, Hummelink-Krame:, Chopinstraat8, L'voorde, el 374316

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwer
Sekr/Penningm.2G. Rijnders, Larksstraat 18, [Voort

al 351062
6,

to 374926

VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant

r/Penringm.  :C. Temming, De Haa39, Zieuwent, tlToercoördinator =P Krippenborg, Dorpsstraat 249, Zeuwe
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Touwtrekken
71 Kamebeek, Bielemansdik 44, Hale, tol 0573-461941

Huitnk, Hofmanswog 2, Zeuwert, el 352112
M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, ‘el. 351374

afeltennis
B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel. 351257
E. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tl 352318Penningmeester :J. to Riolen, Verkavolngsweg 2, Mariënvelde, el. 351373Weds secr KK Hummeik, Esstreat 42, voorde, to 377523

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeuwent, tel. 351534Soa/Penringn. A Papen, De Haar 32, Zenent el 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorziter  Nipolder Wigengijk 4, Mariënvelde, to. 351316Secretaris AL te Roles, Verkavelngsweg 2, Mariërvelde, te, 351978Penningmeester: H. Elschot, Rouwhorsteräik 20, Zieuwent el 350268Wedstrijd secr. AR. Waalderbos, Zeuwentseweg 42, Zewent, tel 351504

BB.Z.: Biljarten
Voorziter Vacant
Secr/Wedss-secr. :1, Bongers, Dorpsstraat 36, Zeuwont, tel 351271Penningmeesteres :D. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, el 351663
K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 351217SecrAWedstr-secr_:G. Beerten, Frans Halsstraat 49, ‘voorde, tel. 374044

enringmeester  :7. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, te 351271

ESZET90: Squashvereniging
Vooziter V Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel. 351982Secretaresse N. Nienhuis, De Steege&
Penningmeester :P. Ekhof, Aatenseweg 81, [oorde,ielWedstr.sekr. fi): H. Meutstege, Constantiplaan 6, Ruauo, te, 0573-463524Wedstr.sekr (DC. Ebber

BADMINTON-vereniging
Voor V. Stoelaan Middachtenstraat 34, voorde, tel 377019

 Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwert, el. 269172
W. Eekelder, Ruurloseweg 183, Zieuwont tel. 351664

Breughelhof 11, L'voorde, iel 379474



S= TATA
DAFITED 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 outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak-
tiviteiten, culturele mani.
festaties en sportevene-
menten van 30-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in-
formatie en documentatie.

EGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT



TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Hendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 85

7136 CJ ZIEUWENT
T 0544-352043

H. BEERTEN en Zn.

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

Zieuwent

Telefoon 0544-351205

Voor een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soortenreparaties
ook A.PK-keuring

naar een erkend adres:

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



U kuntbij ons terecht voor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
+ Alle verzekeringen (schade en leven)
° Sparen
+ Beleggen
° Lenen

Verzekerd sparen

Bekken
Assurantiën - Financiële Dienstverlening

Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent
Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145



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

In de periode tussen deze en de vorige PIOT lagen 5 wedstrijddagen voorde pupillen van Z.V.C. Zij spelen met 9 pupillen-elftallen in de competitie.Uit de in totaal 31 ingeleverde “moment verslagjes” heeft de redaktie eenselectie gemaakt. Circa 7 pagina's met momenten lijkt ons cen beetje teveel van het goede. (De redaktie).

: RKZVC F4 Longa'30 F?: 5-5
Doelpuntenmakers : Mitch Belterman (4x) en Jan Beerten.
Mooiste goal : Mitch Belterman.

Dat de scheidsrechter bij een stand van 4-3, 5 minu-
ten te vroeg affloot. Na 5 min. verder gespeeld tehebben was de stand 5-5.
Mitch Belterman.

: SKVW F4 RKZVC F4: 3-4
Mitch Belterman, ‘Bernard Berendsen, Tim Berten.

: Bernard Berendsen,
: Mitch was bijna doorgebroken en werd fors onderuit

gehaald, daarna wist hij niet meer wat te doen.
: Mitch Belterman.

ijd/uitslag AZSV F2 RKZVC F3: 2.3
Doelpuntenmekers=Woud Rouwhorst (3x)

Woud Rouwhorst.
:indsignaal omdat AZSV steeds beter begon te

voetballen.
: D. Hummelink.

: Vios B. F2 RKZVC F3: 0-8
: Michiel Krabbenborg (3x), Woud Rouwhorst (4x) enJelle Knippenborg.

Michiel Krabbenborg.
Einde wedstrijd, want de jongens hadden het koud.
Bik Nijenhuis

——
888
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Wedstrijd/uitslag  : RKZVC F3 Grol F3: 2.0
Doelpuntenmakers:Woud Rouwhorst (2x).
Mooiste goal : Woud Rouwhorst.

le moment : Sander Kl.Holkenborg (keeper) hing boven in de
goal.

. wedstr.  z Jan Beerten.

R.K.Z.V.C.F-2
: RKZVC F2- Longa'30 F3: 1-0
: Job Hummelink.

Job Hummelink, die de bal in éénkeer neemt.
: Ivo zet de bal voor en Job neemt hem in éën keer

op de slof, boven in de kruising.
Sergio Wopere

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd/uitslag SKVW F1 - RKZVC F1:0-3
Doelpuntenmakers:Mart Schutten (2x) en Sjors Storkhorst.
Mooiste goal : Sjors; na eensolo, “n schotboven in de goal.Mooiste Mitch (E4) schopt de tegenstander neer on kijktverbaast waarom de scheidsrechter fluit.Mart Schutten.

R.K.Z.V.C. E-3
Wedstrijd/uitslag : SKVWE4- RKZVC E3: 6-2

lpuntenmakers:Thomas Seegers en Jordy Boorten.
Mooiste goal Jordy; “intikker” bij de 2e paal.

: Thomas kwam zonder sponsor shirt op het veld.
Renee Schotman; spijkerharde verdediger.

Wedstrij : RKZVC E3- Vios B, E4 : 3-0
Doelpun : Thomas Seegers(2x) en Loes Hummelink.

: Loes Hummelink.
: Dat de leidster van Vios B. met "de kont* bovenopde bal viel.

Marloes Kl.Holkenborg: de eerste keer dit seizoen
"de nul".



Bloemsierkunst „ERNA®
Werenfriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Voor al uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 - 12.00 uurDim Vrij 8.30 -12.30uur +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
79, 99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 4>NDOpeningstijden:

Dinsdag 1/7 vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.
zE Es E= ed



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

AMO Bakkerij Jos KnippenborgCJ Dorpsstraat 13-7136LE ZIEUWENT
Tel. 0544-351255

Ge) Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tel 0545-274554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

EEEeon Tel 0544-351215
Fax 0544-352065AVIA Zieuwent

WIST U
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur perdag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt Uterecht 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



R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste mor

Man v.d. wedetr.

RK.Z.V.C. E-1
Wedstrijd/uiel

R.K.Z.V.C. D-2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

ooiste goal
Mooiste moment

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijduitslag
Doelpunten:
Mooistegoal

Mooi
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Vios B. E2 RKZVC E2 : 1-6
: Peter ten Have (2x), Sander KI.Goldewijk (2x), Mi-

chel Doppenen RoelLankveld.
: Geen echte buitensporige goals, maar effectieve,

zakelijke doelpunten.
: Bij rust 1-1. Als ze niet met 5 of 6 tegen 1 zouden

winnen moesten ze naar huis lopen en prompt werd
het 6-1.

: Peter ten Have.

: RKZVCE1 -SKVWET:3-1
Luuk Donderwinkel, Coen Hummelink, Thijs Winkel.

: Thijs Winkel; met het zwakke been krulde hij de bal
in de kruising.
Na een achterstand toch nog verdiend winnen.
Rick (v.d. Sar) Klumperink.

: Erix D2 RKZVC D2 : 0-3
Tim Papen (3x.

: 2e goal; schot van Tim in de uiterste hoek.
Een afstandschot van Mario Wopereis hard op de
kruising (de keeper schrok zich bijna dood)

: Tim Papen (3 goals).

: RKZVC D1 - Kotten D1 : 3-1
Jeroen Grotenhuis (2x) en Clemens Mul.

: Een dieptepass van Wout Eekelder werd doorspitsJeroen Grotenhuis koelbloedig afgerond.
: Het regende van mooie momenten.
: Sjaak Storkhorst.

Grol DI RKZVC D1 : 0-3
: Roel Penterman (2x) en Clemens Mul.

Roel knikte tweemaal een goed genomen hoekschop
perfectin.

: Omkleden in de catacomben, spelen op het hoofd-
veld en Grol in de slotfase kloppen.

: Arne Hassink.



Eindelijk weer eens een stuk overdames-1. Ons tweede seizoen in de
eerste klas, verloopt niet zo gemak
kelijk. We zijn begonnen met 10
speelsters, maar door meerdere
zwangerschappen werden dat or

tijdenshet seizoen nog maar zeven.
Ook omdat enkele speelsters 's
zaterdags moeten werken, was het
soms passen en meten. Gelukkig
konden we regelmatig speelsters
van het tweede team vragen. Ook
Inge Wekking, die vorig jaar gestopt
is, heeft ons regelmatig uit de brand
geholpen.

Een goede aanwinst voor ons team
is Jill Olthof. Zeker aanvallend, ze
laat menige tegenstander voor niks
blokken en de verdediging kan dan
alleen de bal nog nakijken. Twee
andere speelsters hebben dit jaaren andere plek in het veld gekre
gen. Misschien hebben ze in het
begin niet altijd met even veel ple
zier gespeeld, maar voor hen washet belangrijkste dat we dit jaar inde eerste klas blijven

De kopie voor hetvolgende nummer (24e j
ningsdatum 17 mei a.
van de redaktie
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Volleybalvereniging TOHP

} dient uiterlijk zondag 11 mei inhet bezit te

Door al die veranderingen hebben
we in het begin van het seizoen
punten laten liggen. Iedereen moest
wennen aan zijn plaats en aan het
nieuwe systeem. Maar het zelfver
trouwen kwam bectje bij beetje
terug. Nu pakken ze zelfs punten
van teams die boven aan de ranglijst staan.

Met nog zes wedstrijden te gaanstaan we, in een poule van 12
teams, op een zevende plaats. Het
gat met de nummer acht van de
ranglijst is vier punten, dus klasse
behoud zal wel lukken.

Ik denk alleen dat onze trainer, Ton
Hulshof, zich zijn laatste seizoen
iets anders had voorgesteld. Zeker
na de vierde plaats van vorig jaar.Ook het trainen met zo weinig per
sonenis niet altijd even leuk.
Ik hoopdat de laatste wedstrijden
dooriedereen lekker gespeeld worden, nu de druk van de ketel af is.Maar dames, 2 punten voor iedere
wedstrijd die nu nog gespeeld moet
worden zou ik een leuk einde vanhet seizoen vinden.

Jacquelin Waalderbos.

jaargang nr. 9, vorschij
zijn



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544-351259

&gs
ROMEO DELTA

TELE-MARKETING

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT17136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 3522 35
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7138 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-352237



Voor:

Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

= 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

zieuwent

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

tel. 0544 - 351939
bgg. 06- 53933054
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IS HET VOETBAL ZIEK?
Iedereen, die het voetbal cen klein
beetje van dichtbij volgt, zal de
bovenstaande vraag met een vol-
mondig "JA" beantwoorden. Als je
tegenwoordig leest en hoort, wat er
zich allemaal in de voetballerij af-
speelt, dan zou je dat inderdaad
snel denken. Een kleine opsom
ming? Tuurlijk, heel eenvoudig! Zo
zijn er diverse trainers vroegtijdig bij
hun club ontslagen. Zo kent ieder.
een ondertussen de namen Lens en
Gerards, die zich over de rug van
spelers verrijken. Wie praat er niet
mee over de zogenaamde suppor-
ters, die elkaar voor de kiek doodsc-
hoppen in een weiland ergens ver
van het stadion. Trainer Arie Haan,
die scheidsrechter Jol van partijdig
heid beschuldigt, Winston Bogarde
die ruzie heeft met de hele wereld,
omdathij bij Ajax niet in de basis
staat. Seedorf, die door heel Neder:
land wordt uitgescholden, omdat hij
een bal van 11 meter hoog overhet
doel schiet. Club-bestuurders, die
om het minste of geringste naar de
rechtbank stappen en elkaar zo het
leven zuur maken. Noem maar op,
legio voorbeelden.

Al het bovenstaande is echter ei
genlijk samen te vatten onder &&n

noemer; commercialisering. De
belangen zijn tegenwoordig van een
dermate groot gehalte, dat iedereen
er bovenop zit. De diverse televisie-
stations moeten nieuws hebben om
te scoren en kranten moeten vol
met sensationeel nieuws. Dit alles

om de reden, dat er door diversen
ettelijke miljoenen moet worden ver-
diend. PSV, dat geld zat heeft en
daarmee alle talenten

bij
de tegen

partij weg koopt om de concurrentie
tegen te gaan. Feyenoord, dat het
publiek met verdedigend voetbal
links laat liggen, omdathet volgend
jaar Champions-Leage moet spelen
vanwege de enorme bedragen,
daarin worden verdiend. Er kan daar
voor ieder punt 500.000 gulden
worden verdiend. Belangen zijn
daarmee helaas buiten proporties
gegroeid. Sentimenten en emoties
spelen bijna niet meer mee, het gaat
alleen nog maar om geld. Vroeger
gebeurde er echt ook van alles in de
voetballerij, maar toen kon er nog
een hoop binnenskamers worden
gehouden en werd zelfs het meeste

de doofpot gestopt. Nu is het zo,
dat er duizenden van mee moeten
eten en het heel snel op straat ligt,
zodat we ervan mee "moeten"
genieten.

Laten we toch gewoon genieten
van de schitterende goals, van
uitblinkende spelers, mooie acties
en ons alleen af en toe ergeren aan
een scheidsrechter, die de verkeer
de kant opwijst voor een inworp.
Het voetbal is echt niet zieker dan
vroeger en is voor de meesten ge
lukkig nog gewoon een leuk spelle-
tje, dat zowel actief als passief
bedoelt is voor de ontspanning.
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Voetbalvereniging RKZVC
DE DAMESSUPPORTERS VAN DE A-SELECTIE VAN R.K.Z.V.C.

Na ruim 6 jaar voetbal kijken kwam de slag bij heldere
hemel. DE A-SELEKTIE BESTAAT NIET MEER UMM! Na
veel blessures is er eeneind gekomen aanons kijkplezier.

Wij vinden het jammer dat er voor deze jongens na zoveel
jaren samen te hebben gevoetbald, op deze manier een
eind aan moest komen. Het was een hecht team met een
kampioenschap in het seizoen '90-'91. Zij hebben jaren in
de hoofdklasse gevoetbald wat een hele prestatie is voor
Zieuwent.

De eerste helft van de competitie draaiden ze goed bo-
venin mee. Na de winterstop kwamen de blessures en
zodoende kwamen ze in moeilijkheden door een spelerste-
kort.

Laten wij vooral de trainer en de leiders niet vergeten,
want hun inzet was groot (en hun stemmen ook) en wij
dames bleven hier niet bij achter.

Wij als dames hebben altijd met veel plezier op zaterdag
naarhet voetbal gekeken en wij zullendit ook erg missen
(wie vult onze uren in 2227? (grapje !!!!1).

Voor de sponsor, schildersbedrijf Waenink, hopen wij dat
er volgend seizoen een nieuwe A-selektie op het veld zal
staan. Ook de kantine was een gezellig middelpunt voor
ons als supporters, leiders en spelers.

Nu onze jongens verdeeld zijn over de diverse elftallen
hopen wij dat zij daar hun draai zullenvinden en wensen
wij hun nog heel veel voetbalplezier toe.

Jongens Bedankt,
Agnes, Hermien, Cunera, A



J. WAENINK eeSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en

WERENFRIEDSTRAAT 37
ĳ ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL 0844351452

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 adresvoor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent - Telefoon 0544-351217ee



BAM
WATER

Krabbenborg HANDELSOND,

Postbus 13
7136 ZG ZieuwentB.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel/Fax 0544 - 351534

WEEGBRUG ALTIJD OPEN Bgg. 0544-351400

VOOR

ENEEN

DRANKJE

tijdens de rust of
iN) na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
Telefoon 351607

architektenburo

als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544 - 351389



Raymond Klein Goldewijk
("Prins"), 32 jaar, ongehuwd,

beroep carrosseriebouwer.
Reedsjaren éên van de
stuwende krachten van

stichting Paasvuur.

Meest favoriete sport

Minst favoriete sport

Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering

Favoriete sportman/vrouw

Lekkerste eten
Leukste TV-programma

Beste muziek (band)

Favoriete schrijver/boek
Mooiste film
Fijnste kledingsstuk

10 miljoen winnen

Alle gemotoriseerde snelheidssporten, on
dan met name motorcross.
Boksen; ik heb een hekel aan dat op elkaar“indosken”.
Een paar jaar geleden ben ik als (bege)leider
meegeweest met ‘n club zaalvoetballers
naar een weekendtoernooi in Zeeland. Dat
was 3 dagen feest.
Ik ben een keer met m'n crossmotor op de
Vondermansdijk onder ik de sloot beland.
Jos Heutinck; voor alles wat hij doet voor
ZVC neemik m'n petje af.
Thais-eten, bereidt door Mam Slot.
Ik kijk heel weinig televisie. Als ik kijk, kijk ik
meestal op Eurosport naar gemotoriseerde
sporten. Verder vind ik "Mr.Bean" wel leuk.
Guns and Roses. Daarnaast Normaalen dan
met name de oudere nummers.
Asterix en Obelix. Ik lees bijna nooit.
Crocodil Dundee
Lekker simpel: ’n spijkerbroek, ’n T-shirt en
klompen.
Gewoon thuis blijven en er lekker van genie-
ten. Mijn hobbies uitbreiden en er ‘n paartrekkers (tractoren) bijkopen.



Pilsje drinkenbij …
Een dansje maken met …

Hekel aan mensen die …
Geloof en/of bijgeloof

Politieke kleur

De doodstraf

Jeugd-droom

Grootste wens

Idool

it bed te halen voor
Tent opzetten in
Omscholen tot
Spijt van …

Nachtmerrie
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“mama Annie“ van Stoverink.
Ik dans nooit, maar met "Uiltje” zou ik ‘t wel
‚eens willen.
kletsen en roddelen over elkaar.
Gelovig: ik ben katholiek (wordt overigenswel minder) en niet bijgelovig
tia", rechts van het midden; er wordt eenhoop gezegd, maar de helft gebeurt tochniet.

Mogen ze wel weer invoeren. Ze zijn 1e
zachtaardig. Er mag best harder gestraftworden.
Dat ik ’n top-motorcrosser zou mogen wor-den. Ik heb ’t wel geprobeerd maar 't is niks
geworden.
Eens een keer flink wat winnen in “n loterij
(10 miljoen bijvoorbeeld).
Bennie Jolink; ik bewonder zijn ideeën en
(kunst)creativiteit
n kop koffie met roomsoesjes.
de tuin van Stoverink; overal mooi dichtbij.
trekker-monteur; m'n grootste hobby.
dingen afspreken die ik (achteraf)
kom. Dat vind ik heel vervelend.
Over Bobby (onze hond) die onder de autoisgekomen.

na:

De Redaktie (HW)

Drukkerij Westerlaan
Lichtenvoorde
tel. 0544 -371 207
fax 0544 -376 525

VIASE
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HYPOTHEEK
SHOP z

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die er ooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advics.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 THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMI
‘de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766
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