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VRESPEKT"

Hetis vrijdag 18 juli 06.45 uur. De
vierde en laatste dag van de Nij
meegse 4daagse. Ik strompel met
een pijnlijke linker knie richting de
eerste EHBO-verzorgingspost. Grote
groene legertenten met rode kruizen
staan opgesteld in een verder verla
ten weiland. "Of een arts ernaar
moet kijken?" vraagt de dienstdoen-
de hospik. "Een fysiotherapeut lijkt
me voldoende" is m'n antwoord.
Vijf minuten later lig ik op een
stretched terwijl zachte handen de

knie en aanhechtingen masseren.
Overbelasting is de diagnose. Alleen
rust bevordert de genezing, maar
daar heb ik op

dit
moment geen

boodschap aan. "Doe het kalm aan
en probeer de volgende EHBO-post
te halen” is het advies. "Ja, be-
dankt. Ik zie wel" en vertrek weer.
Nog geen 2 kilometer verder is de
pijn terug en lijkt het alsof de gehele
behandeling niets heeft uitgehaald.
Het kon nog wel eens een zware
‘dag worden



Nou daar loop ik dan. Peter, Jos,
Jacco en Tom lopen minstens 5
kilometer vooruit. Die

zie
ik vandaag

niet weer. Achter mij lopen nog
duizenden wandelaars die me nu
één voor één inhalen. Ik probeer
normaalin een eigen rustige pas te
gaan lopen. Helemaal lukt dat niet,
maar met de linker voet iets naar
buiten gezet enlicht steunden op de
paraplu, die ik gelukkig bij me heb
(er is regen voorspeld), is het te
doen. Het gaat niet hard, maar het
gaat vooruit. Het aftellen is begon-
nen; het is nu 7.30 uur, ik moet
nog 35 km, ik wandel (of beter
gezegd slenter) naar schatting iets
meer dan 4 km per uur, dusals ikdít tempo volhou ben ik rond half
vier binnen. Ruimschoots voor de
tijdslimiet; dus blijven lopen en het
wordt vanzelf half vier.

Het is ongeveer 10.00 uur. Waar
ben ik mee bezig? Dit is niet leuk!
Moet ik mij bewijzen en zoja waar-
om? Dit is gekkenwerk. Ze zoeken
het maaruit, ik ga op het terras een
biertje drinken en liftend naar Nijme-
gen. Ben je gek geworden. 300
Kilometer dom oefenen, 175 km
lopen en dan opgeven. Natuurlijk
niet. Ik ben al op de helft en loop
nog steeds. De pijn is wel te verdra-
gen. Achter me lopen waarschijnlijk
mensen die het zwaarder hebben.
Stel je niet aan en doorlopen. Al-
weer 100 meter verder.
Het is ongeveer 12.00 uur. Ik heb
het warm en voel me alleen. Nog
drie en een half uur, maarhet gaat
steeds slechter. Waar doe ik dit
voor? Ik loop m’n knie volledig de

vernieling in. Stoppen met die
waanzin. Mietje, ophouden is het
laatste wat je kunt doen. Overbelas-
ten is wat anders dan kapot lopen
ledereen heeft het op z'n eigen
manier moeilijk, maar ze lopen alle-
maal nog. Marijke zag het gisteren
niet meer zitten, maar is mestraks
stralend en fluitend voorbij gegaan.
Jos heeft geen vel meer onder z'n
voeten, maar doet of er niets aan
de hand is. Peter klaagde vanmor-
gen over 2 gekneusde tenen eniswaarschijnlijk al binnen. Jacco heeft
al dagen een blessure aan z'n
scheenbeen, maar loopt nog steeds.
Er komt een interview in de PIOT;
“iedereen behalve Huub heeft het
ehaald”. Het gesprek in het café
iedereen behalve Huub heeft het

gehaald”. Neveren nooit niet. Door-
lopen.

Het is ongeveer 13.30 uur. Het
bebouwdekombordje van Nijmegen
is gepasseerd. De intocht is in volle
gang, maar ik moet nog 10 kilome-
ter. De mensen langs de kant inte-
resseren mij niet. Ik ben alleen en
met mijzelf bezig. ’T begint echt
pijn te doen. Er wordt voor mij
geapplaudisseerd. Een slecht teken;
of je wordt oud, of je loopt moeilijk.
Laten we het maar op 't laatste
houden. Had ik toch maar m'n
walk-man meegenomen.

Vertwijfeld zoek ik binnen de gi-
gantische mensenmassa naar m'n
medelopers. Er was een onduidelijke
afspraak gemaakt om voor de in-
tocht op elkaar te wachten; ze zijn
er niet of we hebben elkaar gemist.
Waarschijnlijk hebben ze gewacht
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en zijn ze alsnog doorgelopen. Gelijk
hebben ze, maarik zie ’t niet meer
zitten.

Heel in de verte doemen de contou-
ren van 't verenigingsgebouw op.
Het einde is in zicht, maar wat is de
Annastraat lang. Terwijl ik langs ’t
Radboud-ziekenhuis loop begint het
keihard te regenen en wordt ‘t mij
emotioneel te veel.

Opwellende zilte tranen vermengen
zich met hemelwater. Niemand kan
‘t zien, maar ik voel me Klein, ben
kapot en toch ook weer heel geluk-
kig. Ik krijg respect voor iedereen
die 't gehaald heeft. Hoe en waar-
om is niet zo belangrijk. Ik heb ‘t
ook gehaald, dus waarom geen
respect voor mijzelf

De redaktie (HW)

“OVER DE ROOIE"

Ongetwijfeld heeft ook u ze zondag
‘s ochtends vroeg wel eens zien
lopen. Wat waser aan de hand. Uit
de hand gelopen vrijgezellenfeest?
Banden lek geprikt op zaterdag-
nacht bij de Radstake? Of gewoon
rijp voor acute opname?

Nee, niks geen calamiteiten, ge-
woon trainen. Trainen om 4 dagen
lang 40 of 50 km. te lopen. Met
diep respect maar nog groter onbe-
grip zagen we ze na deze tocht der
tochten weer. Hoe was het gegaan.
Aan eeninterview met de Piot ont-
kwamen ze niet, de halve redaktie
deed immers mes.

Aan de 4daagse van Nijmegen
deden 36.700 lopers mee. Dertien
van hen kwamen uit Zieuwent. Zes
ervan strikten we voor een gesprek
over pieken en dalen; roken en
zuurstof; bomen die praten en men-
sen die zwijgen.
Aan het woord zijn Els Waalderbos
(48 jaar, 3de vierdaagse), Riky
Rouwhorst (54 jaar, Sde vierdaag-

se), Marijke Engelen (17 jaar, 3de
vierdaagse), en drie heren die allen
voor de 1ste keer meededen Tom
Holkenborg (30 jaar), Jos Hoender-
boom (35 jaar), en Huub Wopereis
140 jaar).

Wat is jullie drijfveer om mee te
doen aan de Nijmeegse 4-daagse,
wat is de kick, wij persoonlijk wor-
‘den van het kijken al moe.

Els + Riky:
Wij lopen allebei gewoon graag.
Ook in de winter wandelen we 1

keer per week zo’n 20 km. We zijn
’s winters wel eens naar Winters-
wijk gelopen, komen onder de
sneeuw in de winkel kochten daar
ieder een zomerhemdje en liepen
weer naar huis. Wij lopen makkelijk
en vrij snel, gemiddeld zo’n 6,3 km.
per uur. We zijn ookniet moe na 40
km. gewandeld te hebben. We doen
voornamelijk mee omdat we graag
en gemakkelijk wandelen en om de
unieke sfeer in Nijmegen.



Merijke:
Dit jaar heb ik voor heteerst 50
km. gelopen. Ik had een wedden-
schap met een neef, maardie neef
gaf het op de tweede dag al op.
Watje! Voor mij werd de uitdaging
toen nog groter, mijn neef had
opgegeven, ik wilde per se die 4 x
50 km. lopen. Ik ben er trots op dat
det gelukt is, en trots op mijn door-
zettingsvermogen. Bovendien vond
ik het een kick datik als jong meis-
jes tussen al die mannen liep. Want
de 50 km. dat is toch echt een
mannenafstand.

Tom + Jos:
Vorig jaar waren we met Rudi en
Peter Kolkman bij de intocht van de
vierdaagse in Nijmegen. We dach.
ten allebei ‘Dat kunnen wij ook,
maar dan gaan we voorhet kruisje”,
Een kruisje krijg je namelijk alleen
als je 50 km. loopt. We hadden er
allebei vertrouwen in dat we het
zouden halen, tenminste als de bles:
sures niet te erg werden.

Huub:
Van de winter lag ik op de bank de
11-stedentocht te kijken. Ik raakte

onder de indruk van de duurpresta-
tie van de deelnemers. Ik wou dat ik
ook zoiets kon, maarik kan amper
schaatsen, dus dat was niet aan de
orde. Maar op m'n werk loopik veel
en met de 4-daagse kun je ook een
kruisje verdienen. In m'n achter
hoofd begon het idee te groeien om
daaraan deel te nemen. Bij het
Witte Paard hoorde ik enkele weken
later toevallig anderen erover pra-
ten, en heb toen besloten mee te
doen. Pas 10 km. voor de

de laatste dag had ik er vertrouwen
in dat ik het zou halen. Mijn angst
dat een oude knie-blessure op zou
spelen bleek namelijk gegrond.

Hoehebben jullie je voorbereid?

Els + Riky:
Wij lopen het hele jaar door. Net
voor de vierdaagse doen we nog
een paar keer wat grotere afstan-
den, zoals zaterdag ’s ochtends in
Lichtenvoorde de 42 km. We praten
ook steeds onder het wandelen, en
soms lachen wezo hard dat we niet
meer kunnen lopen.

Els:
Het vervelende van trainen is dat
het zoveel tijd kost, ben je met
andere sporten met 1 à 2 uur in de
week klaar, bij trainen voor Nijm:
gen betekent het dat je toch 400 à
500 km. in de benen moet hebben,
wil je hem uitlopen. Trainen bete
kent tijd maken. Ik moet wel het
idee hebben dat ik thuis weg kan.
Als ik weg ben moet een ander mijn
werk op de boerderij overnemen.

Voor een training van 40 km. ben je
bijna de hele dag onderweg. En de
echte 4-daagse betekent dat ik bijna
een hele week weg ben van de
boerderij. Gelukkig steunt mijn man
me welen als ik ga lopen dan ge-
beurt mijn werk ook. Toch vind ik
de tijd die het kost een belemme-
ring. Graag hadden Riky en ik ook
de week voor Nijmegen gelopen in
Apeldoorn, maar dan 4 dagen van
20 km. Dat betekent echter wel dat
ik dan bijna 2 weken van huis weg
ben, Dat kan niet vind ik zelf.
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Marijke:
Omdat ik examen deed heb ik niet
veel tijd gehad om te trainen. Ver-
der vind ik lopen niet veel aan. Als
ik train doe ik dat alleen met de
walk-man op. Maar dan moet ik me
er ‘s morgens echt toe zetten om te
zeggen Vandaag loop ik op en neer
naar Halle’.

Huub + Tom:
Wij hebben ongeveer 300 km. ge-
traind, met daarbij de marathon van
Lichtenvoorde en aansluitend de
volgende dag nog eens 30 km.
gelopen; dat ging goed. Wij zijn van
mening dat iedereen eenmalig 50
km. kan lopen, die benen lopen wel.
Maar 4 x 50 km. dat kan niet zon-
der training.

Jos:
Ik heb een hekel aan lopen en heb
ook niet veel getraind, ongeveer
150 km. Mijn grootste bezwaar isdat er zoveel tijd in gaat zitten. Ook
ik heb de zaterdagse marathon van
de Lichtenvoordse avond 4-daagse
gelopen en de volgende dag nog
een 30 km. tocht, dat ging prima.

Hoe ziet een wandeldag eruit?

Els + Riky:
Wij slapen op hetzelfde adres. We
staan om half 5 op, ontbijten dan
rustig en pakken onzetas in. Veel
hoef je niet mee te nemen, onder-
weg is genoeg te krijgen. Een paar
jaar geleden deed Omroep Gelder
land een oproep aan mensen die
meededen aande 4-daagse om door
hen gesponsord te worden, daar
‘hebben weop gereageerd. Sinds die

tjd lopen we met een shirt van
Omroep Gelderland, en krijgen we
onderweg van hen eten en drinken.

We zorgen dat we om kwart voor 6
bij de start zijn. Na 2 à 3 uur nemen
we een pauze van een kwartier
Tegen 2 uur zijn we meestal aan de
finish. We gaan dan de stad in om
wat te eten. Daarna naar ons Io-
geeradres om te douchen. We zijn
dan weer helemaal fit. ’s Avonds
fietsen we nog 1 of 2 uur en dan
gaan we om 9 uur naar bed. Bevalt
ons prima, we zijn nooit moe en
hebben de volgende ochtend echt
zin om weerte beginnen.

Marijke:
Ik sta om kwart voor 3 op, eet dan
wat en pak mijn tas, vervolgens
moet ik 20 minuten fietsen naar de
start. ledere morgen begon ik om 4
uur. Als je 50 km. loopt is het niet
te doen samen met iemand te lo
pen, je moet je eigen tempo aan-
houden. De ene dag ging dat beter
dan de andere dag. ’s Avonds wel
op tijd naar bed.
Huub + Tom + Jos:
Wij stonden in Groesbeek op een
camping en hadden 2 caravans bij
ons en een grote bungalowtent,
waarin gegeten en gedronken werd.
Ons groepje bestond uit 5 lopers en
3 man catering. Het was prachtig
weer, niet te warm en droog.

’s Morgens stonden we tegen 3 uur
op, de koffie was dan al klaar;
ontbeten wat en maakten lunch-
pakketjes klaar. Daarna werden we
door iemand van de catering naar

—
—.….



de start gebracht. Na binnenkomst
dronken we met z'n allen eenaantal

rijes op het start/finish-terrein.
Tegen een uur of vijf gingen we
terug naar de camping voor een
diner verzorgd door de catering.
Daar was het ontzettend gezellig,
zeker omdat je toch de hele dag in
je eentje loopt, is het met zo'n
groep extra gezellig. ’s Avonds
lagen we meestal tegen elf uur in
bed. Soms nog later. Geen van ons
heeft last gehad van slaaptekort.

Hoe hou je onderweg de stemming
erin?

Els + Riky:
Wij kletsende heletijd,soms strui-
kelen we van het lachen. En ook al
doener tienduizenden mensen mee,
toch komen we iedere dag weer
bekenden tegen. Soms mensen uit
Lichtenvoorde of Mariënvelde, soms
ook mensen die je kent van andere
grotere wandeltochten. Daar praten
we dan even mee. Verder genieten
weallebei erg van de natuur, vooral
de derde dag, de Zeven Heuvelen
route

Es
De natuur is daar zo mooi. Maar
van tevoren zag ik al op tegen die
bergen mensen die daar langs de
kant van de weg staan, en je tos-
klappen. Die mensen staan wel voor
mijn uitzicht. Deze keer had ik me
echter voorgenomen om me niets
van die mensen aante trekken en
gewoon te genieten. Dat is ook
goed gelukt. Hetis er prachtig.

Riky:
Ook woensdags is het prachtig, je
loopt dan in de buurt van Cuijk, je
komt niet door dorpjes, maar alleen
maar door uitgestrekte natuurgebie-
den. Datis puur genieten.

Marijke:
Ik probeer zomin mogelijk te denken
en zoveel mogelijk flauw te doen.
Deodorants proberen te herkennen
bij mannen en daar dan flauwe
liedjes over zingen. Zolang ik de
energie ervoor heb probeerik van
alles om niet aan het lopen te hoe-
ven denken. Mentaal gezien is de
50 km. tocht zwaarder dan de 40
km. tocht, ook omdat je er ’s mor-
gens zo vroeg uit moet.
Tijdens de 50 km. tocht kun je wel
meer je eigen tempo lopen omdat er
gewoon minder mensen aan mee
doen dan aan de 40 km

Tom:
Ik had mezelf ingesteld op : dom
lopen. Gedachten op nul en door-
sjokken. Dat is gelukt, maar gezellig
is hetniet. Je bent zo gefixeerd op
die afstand, en ieder kilometer vertaal je naar tijd. Nog 30 km, dat
betekent nog 5 uur lopen. Als je
daar over na gaat denken wordt je
knettergek. Niet doen dus. Dat is
me goed gelukt. Daar komt bij dat
ieder voor zich loopt omdat je op
zo'n afstand je niet aan kunt passen
aan andermans tempo. We probeer-
den wel zoveel mogelijk op elkaar te
wachten op de rustplaatsen, maar
daar ben je ook voornamelijk met
jezelf bezig.
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Huub:
Je probeert aan zomin mogelijk
dingen te denken. Wel Iet je kon-
stant op signalen van je lichaam.
‘Gaathet nog goed’. Zeker omdatikbedacht was vooreen knie-blessu-
Te. Verder rekende ik ook het aantal
kilometers dat ik nog af moest
leggen om in tijd; nog 25 km, dat
betekent nog 4 uur lopen.

Die benen blijven wel lopen, daar
was ik van overtuigd. Maar als ik
dan dacht dat ik nog vanaf Zieu-
went naar ver achter Winterswijk
moest lopen, dan werd ik daar
helemaal gek van. Zo dacht ik dus
ookniet, daar zou ik aan kapot zijn
gegaan. Zoveel uur nog lopen, het
wordt vanzelf 2 uur 's middags.

Jos:
Ookik was bezig met signalen van
mijn lichaam “Hoe voel ik me*.
Verder ben je haast niet in de gele:
genheid om met elkaar te praten, en
als dat wel gebeurd, dan is het
serieus. ’s Middags op de camping
is er weer ontspanning. Tijdens de
tocht heb je als enige afleiding de
mensen langs de kant. Daar kon ik
echt van genieten. Natuur zegt me
niks. Een boom praat toch niet
terug. Die Zeven Heuvelen weg endan zonder mensen langs de kant,
alleen maar groen, afschuwelijk,
Maar nu staan er lekker veel men-
sen voor dat saaïe bos. En dan
wordt het pas leuk. Er was bijvoor-
beeld een antirook-campagne tij.dens de Nijmeegse vierdaagse,
onder het motto van “Nijmegen
rookt niet". Dus als je een echte
sporter bent rook je niet. Nou als—

ons een ding op de been heeft
gehouden, dan is het wel de shag
en de sigaret geweest. Zo liepen wedus doordie bossen aan de Zeven
Heuvelen-weg, en ik stak een siga.
ret op. Begint er iemand achter mij
luidruchtig te kuchen en wuift zich-
zelf lucht toe.
Haub:
En toen zei Jos: ’Lj wordt jo misse
lijk van de zuurstof hier. Ja kijk,
dan kunnen wij er weer even tegen:
Maar een shaggie rollen met die
dikke opgezwollen handen, dat is
nog een kunst op zich.

Nog blessures gehad?

Riky:
Een pees van mijn rechtervoet be
gon de tweede dag op te spelen.
Zomin mogelijk aan gedacht en
gewoon doorgelopen.

Merijke:
Lichamelijk viel het allemaal wel
mee. Tuurlijk iedereen heeft pijn,
maar bijna iedereen loopt ook door.
Mentaal vond ik het zwaarder. De
derde dag startte ik alleen, mijnneef was de dag ervoor uitgevallen.
Ik was net onderweg of ik werd
heel naar in mijn hoofd, mijn ogendraaiden helemaal weg, ik zag alles
zwart. Twee mensen hebben me
toen ondersteund naar een EHBO.
post, allemaal waren ze erg aardig,
en iedereen vroeg wat ze voor me
konden doen. Maar ik wilde hele-
maal niets, alleen maar naar huis.
Na een gigantische huilbui, knapte
ik weer op. Ik begreep weer waar
om ik liep en wilde de 4-daagse per
se uitlopen.



Tom:
Ik heb een klein bleartje gehad, niet
noemenswaardig. Ik loop makkelijk
en ook mentaal heb ik er niks aan
geleden. Alleen de eenzaamheid
onderweg viel me weleens tegen.

Jos:
De eerste dag heb ik andermans
tempo gelopen. Dat brak me de
tweede dag op. Ik heb toen mijn
voeten kompleet kapot gelopen en
er onderweg niet naar laten kijken.
Op de camping hebik {na de eerste
dag) mijn schoenen uitgedaan en
heb zelf de blaren doorgeprikt en er
speciale pleisters opgedaan. Jacco
en Peter gingen na afloop van de
tweede dag naar de EHBO-post, en
dus ben ik maar meegegaan. Daar
bleek dat ik mijn voeten verkeerd
had behandeld. Alles moest er weer
af, en heel voorzichtig anders
scheurden ze stukken huid mee. Al
met al zijn ze er 2 uur mee bezig
geweest. Daarna waren mijn voeten
keurig afgeplakt en de blaren leeg-
gedrukt. Het was net of ik een
nieuwe huid had gekregen. Ik heb
mijn sokken erover heen gedaan en
die heb ik zaterdagochtend pas
weer uitgetrokken.

Daarna deden de voeten nog wel
pijn, maar toch heb ik mijn ritme
weer opgepakt. Pijn daar wen je
aan. Gelukkig maar, want ik was
echt van plan om na die tweede
dag te stoppen. Maar de derde dag
ging weererg goed.

Huub:
Zoals al gezegd kreeg ik last van
een oude knie-blessure. Ik heb van

dag tot dag gelopen. Steeds kijken
of het nog kon. Pas 10 km voor de
finish op de laatste dag was ik
ervan overtuigd dat ik het zou ha-
len. Ik liep echt voetje voor voetje,
durfde ook niet te pauzeren, omdat
ik bang was dat ik die knie daarna
niet meer op gang zou krijgen.
Natuurlijk heb ik ook aan opgeven
gedacht. Maar hetfeit datje dan als
eerste van jouw groepje van 5 uit
zou vallen, Ís toch een drijfveer om
door te gaan. Na afloop en op de
camping was het steeds erg gezellig
en ontspannend. In de informatiefol-
der stond o.a. dat ’n biertje na
afloop best mocht, omdat dat veel
koolhydraten bevat. Nou daar heb-
ben we geprobeerd ons aan te
houden.

Waar heb je het nou voor gedaan,
wat was nou het allerleukste?

Els + Riky:
Gewoon om het lopen, heel plezierig
in die prachtige natuur. Wat wij
vervelend vonden was die enorme
drukte bij de Vereniging tijdens de
intocht. Omdat we als gesponsor-
den van Omroep Gelderland in een
groep binnen moesten komen, kon-
den we niet onzeeigen route bepa-
len en moesten met de groep over
de drukke weg. Nee dat was niet
prettig. Dat doen we volgend jaar
niet weer.

Marijke:
Omdat ik een prestatie heb geleverd
waar ik trots op ben. En om de
sfeer in de binnenstad, al die men-
sen en maar juichen en maar klap-
pen. Daar heb ik van genoten._—___.__



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw [oon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen

Ol A B.V.
HARREVELD - TELEFOON 0544 - 372415

5 SCHOONHEIDSSALON

‘T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik Bbouwmaterialen van Wopereis NVOB
BOUWBEDRIJF. y Ù Voftoemen esx oiDen pere* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent

* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

AUTOBEDRIJF
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zonnduw
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ZEN©

Verkoop en reparaties
van merkauto's

Dg. S1601

tel0544- 351797 Waalderweg 12a
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HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt:

Zaal tot 400 personen
Div. kleine zalen voor alle
doeleinden

— Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak

innen cn buiten barbecue
— Koude buffetten, warme buffetten,

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 - 54351271
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—_———_.”-



VERENIGINGEN

 Veldvoetbal
A. vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwort, tel 351298

Secretaris Cte Molder, Ravolstraat 9, L'voorde, el 375179
Penningmeester: Hi. Bolders, G. Bomansstraat 44, ichtenvoorde

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

Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris A Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 702, Voorde, tl. 379552
Penningmeester A Krabbenborg, Kleulerstraat 8, Zuwe, tal 352381

c 8. Shot, Holorweg 3, Zeuwent, el, 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorziter 8. Wensink, De Haare 18, Zeuwent, el 351838
Secretaresse | Rouwhorst, Dorpsstraat 51, Zieuwent, tel. 352406
Penringmoestores ter Bog, Linnenwever 7, Groenlo, tel. 466478
Wedstrijd soer A Humrmelnk, De Haare 30, Zeuwent el 351501

TOMP: Volleybal
Voorzitster Jl Stoveinck Penterman, De Steege 28, Zewert, tl. 351485
Secretaris B. te Molder, De Haare 1, Zieuwert, tet 352140
Penringmeesteres :M. Heutinck, Roldersweg 11, Zement el. 351770
Wedstrijd secr K Kamebeek, De Steege 5, Zieuwent, el, 362247
Recreanten M, Holkenborg, Boersweg á, Zieuwent, tol 351488
Veugozeken Vacant

ZV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, el 351281
Secretaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zeuwont, ol, 351691
Penringmeester =W. Weijers, Zeuwentseweg 77, Zieuwent, tol. 351445
Wedstrijd secr Rv. Linden, Dorpsstraat 2, Zeuwent, tl, 351563
Jeugdcommissie :A, Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, te! 351

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2, Zieuwent,
ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
Voorzstir L. Hummen, Oude Terborgsew: 296, D'chem, tel 0314-360442
Sacretaresce J. Wolters, Batsdijk 22, Mariënvelde, tol, 351711
Penringmeestores A Hogendlst-Kokman,

De
Haare 39, Zieuwent, el 351659

Wedstrijd secr W Hummoink Kramer, Chopinstraat 8, voorde, tel. 374316

H. Off, De Waareso 23, Zieuwent, tel 361262
Sek/Penningm.  :G. Rijnders, Larksstraat 18, voorde

ietstoerclub
Voorzitter Vacant
Secr/Ponningm. :C. Temming, De

Haaro
39, Zeuwer, il 252019

Toercoördnator  :P Knippenborg at 242, Zieuwent, to. 351856



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter :J. Kamebeek, Bielemansdik 44, Hale, tol. 0573-481341

ais BL Huiink, Hofmancweg 2, Zeuwert, iel 262112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendij 5, Zieuwent, tel, 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 351257
Secretaris € Hoenderboom, De Steege 71, Zeuwert, te! 352316
Penningmeester te Roer, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde tel 36131

Wedstrijd secr. IK Hummel, Esstraat 42, L'voorde, tel 377503

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeuwent, te. 351634
Sekt/Peningm. A Papen, De Haar 32, Zeuwert, tel. 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorziter J. Niolder, Wigendijk 4, Mariënveide, te351316
Socretaris AL te Alen Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, te 251978
Penningmeester =H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20), Zieuwent el, 362268

Wedstrijd seer. AL Waaderbos, Zieuwentsweg 42, Zieuwert, el 351504

B.B.Z.: Biljarten
Vooziter Vacant
Secr /Wedstr-see. +1, Bongers, Dor Zieuwent, tel 351271

Penningmeesteres :D. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, tel. 351653

DE HEMMELE: Klootschieten
H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 6

Secr/Medstr- secr.:G. Beerten, Frans Halsstraat 49,
Penningmeester 1. Bongers, Dorpsstraat 36. Ziet

Zieuwent, tel 351217
vorde, le. 374244

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel. 351982
Secretare Hent, De Steege8, Zieuwent. tel 3522
Penring P Elshof, Aatenseweg81, voorde, il 372119"

Veds H Meutstege, Constentinlaan 6, ufo, tel. 0573-463624
Breughohof 11, voorde, tel 379474

BADMINTON.verenigin
Vooraiter
Socreta
Penning

ntonstraat 34, voorde, el 377019
at 63, Zieuwent, tel 352172

ier, Ruurloseneg 189, Zouwern, tel. 351664



S= TATA
BAAS 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 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in-
formatie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN
TENNISBANEN @ SPORTHAL

@
SQUASHBANEN

INDOOR MIL
SOURCY CENTER ZIE ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT

:VENEMENTENHAL,
BOWLINGBANEN



REYMER
anSl;7fetmkmie!—ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

&Ss
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

û 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. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



Jos + Tom + Huub:
Wij hebben het meest genoten van
het laatste stuk van de tweede dag,
die ging door het uitgaanscentrum
van Nijmegen. Alle terrasjes zaten
vol. Die sfeer, dat publiek, er was
zoveel te zien. Geweldig was dat.
Dat was leuker dan de intocht. Dan
is het zo druk, dat je niets meer
ziet.

Gezellig waren ook de stukken dat
je door de volksbuurten liep, al die
mensen die voor het huis zaten, en
daar normaal ook zitten. Geschetter
van nederlandstalige muziek, Frans
Bauer enzo. Heel sfeervol en beter
danal die bossen.

Vervelend waren wel al die kinderen
die bedelden om een souveniertje of
een handtekening. En we hebben
ons enorm geërgerd aan mensen
met mobiele telefoons. Zulke flau-
wekulgesprekken "Ja ik loop nu
net voor Cuijek en het weer is
goed”. Het is gewoon zielig, men-
sen die zichzelf zo belangrijk vinden
datze altijd bereikbaar mosten zijn.Het past gewoon niet, het overgaan
van de telefoon als je aan het wan
delen bent.

Volgend jaar weer?

Els + Riky:
Jazeker en met veel plezier, wij zijn
na de 4-daagse zo fit als een hoen-
tie. Direkt als we thuiskomen gaan
we weer aan het grasmaaien of
varkens-voeren. We blijven wel de
40 km. lopen, waarschijnlijk zouden
we 50 km. wel kunnen, maarnetdie laaste 10 km. is zo doorzetten,—

dan zouden we niet meer zo genie-
ten. En genieten doen we, alle
dagen en we hopen dat we op deze
manier meer mensen uit Zieuwent
warm kunnen maken voor de 4
daagse, zodat we volgend nog meer
bekenden zien.

Marijke;
Volgend jaar doe ik waarschijnlijk
wel weer mee, maar dan de 40 km.
Dat is genieten, bovendien ben je
danniet zo alleen.

Tom:
Ik wil graag weer meedoen, maar
dan de 30of 40 km., zodat je meer
van de gezelligheid en dingen om je
heen meekrijgt. De 50 km. is zo op
jezelf. Het gezellige was er wel op
de camping maarnietin al die uren
dat je alleen loopt. Het lopen ging
me gemakkelijk af, ik heb geen
lichamelijke problemen gehad.

Jos:
Ik doe nooit meer mee. Ik vind
lopen niets aan. Deze keer heb ik
meegedaan omdat ik het gewoon
een keer wou kunnen. Ik vind het
een mentale prestatie dat ik de 4 x
50km. uitgelopen heb. Geen spor-
tieve prestatie, je benen blijven het
wel doen. Een sportieve prestatie
vind ik als je met plezier jaarlijks de
4daagse loopt. Dit was voor mij
eenmalig met pijn de 50 km. lopen,
dus vind ik dit geen sportieve maar
een mentale prestatie.

Huub:
Ik heb al 0 keer gezegd: Nooit
weer. Maar nu, na 2 weken verva-
gen de ellendige zaken, zoals het



gevoel datje kilometers lang in een
begrafenisstoet loopt. De mooie
herinneringen komen boven. Nu
denkik dat ik best nog een keer de
50 km. wil lopen maar dan met
meer oog voor de omgeving en de
‘happening erom heen. Dat betekent
dat je makkelijker moet lopen en
niet zo met jezelf en het lopen an-
sich bezig moet zijn. Dat kun jebereiken door meer te trainen, en

er waarschijnlijk helaas niet
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Dames en heren lopers, hartelijk
dank voordit kijkje achter de scher
men. Misschien inspireert jullie
verhaal menig ander Zieuwentenaar,
zodat het volgend jaar pas echt
gezellig wordt.

Ons zul je er niet zien, althans nietlopend. Voor geen duizend gulden.

De redaktie (ML + MHW]

-6 en 7 september
— 21 september77? overige

“Ouder-kamp" Jong Nederland.
PIOT:uiterlijk kopie inleveren.

gebeurtenissen".me



Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

G®)G®) H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544-351205

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
N

ook A.PK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
|| V.0.F. KOLKMAN

Hendriks Tuinbedrijf
||Zieuwertsoweg 44- Zieuwent

Dorpsstraat 85 Telefoon 351603
7136 CJ ZIEUWENT

T 0544-352043



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

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145



Zeer velen vonden de voetbal-na-
competitie schitterend om te zien.
Anderen vinden dit belachelijk,
omdat eigenlijk van te voren al wel
bekend was, dat de eredivie-teams
er wel weer in zouden blijven. Ook
zit je alleen maar te wachten op
enkele relletjes, die er ongetwijfeld
weer aan te pas zullen komen.

Zeer velen vonden de Tour de Fran-
ce echt schitterend om te zien.
Anderen vinden dit echt belachelijk,
omdat de nummer 2 slechts vijf
minuten langer over de vele duizen-
den kilometers doet dan de win-
naar. Ook zit je alleen maar te
wachten op de valpartijen, die er
ongetwijfeld toch wel komen

Zeer velen vonden Wimbledon echt
schitterend om te zien. Anderen
vinden dit echt belachelijk, omdateral veelte veel tennissen te zien is.
Ookzit je alleen maar te wachten
op het moment van uitschakeling
van onze waarde landgenoot, die er
ongetwijfeld toch wel komt.

Zeer velen vonden het autoracen
echt schitterend om te zien. Ande-
ren vinden dit echt belachelijk,
omdat je na een plaspauze van een
paar minuten nog steeds hetzelfde
beeld ziet als kort voorde verlichte
nis. Ook zit je alleen maar te wach-
ten in welke ronde onze waarde
landgenoot dit keer uit zal vallen.

SPORT IN DE ZOMER

Zeer velen vonden het WK-atletiek
echt schitterend om te zien. Ande-
ren vinden dit echt belachelijk,
omdat toch steeds de zelfden weer
winnen en dat zijn dus geen Neder-
landers. Ook zit je alleen maar te
wachten of de uitslag door de do.
pinggevallen wel gehandhaafd zal
blijven.

Zeer velen vonden het EK-zwem-
men schitterend om te zien. Ande-
ren vinden dit echt belachelijk,
omdat het kijken naar op-spattend
water met 8 badmutsen er bovenuit
niet interessant is. Ook zit je alleen
maar te wachten op volgende on-
derdelen, omdat onze waarde land-
genoten er weer eens niets van
bakken.

Zeer velen vonden het schitterend
om op het strand of in het water
lekker sportief en ontspannend
bezig te zijn. Anderen vinden dit
echt belachelijk, omdat je er niks
mee kunt winnen. Ook zit je alleen
maar te wachten t0t je weer eens
over één of andere buitenlander
struikelt.

Zeer velen hebben de sport even
laten rusten om ook deze accu weer
enigszins op te laden. Anderen
waren het hier toch wel hartstoch-
telijk mee eens !

De redaktie (RD)
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De eerste weken van juli stonden in
het teken van de Tour de France.
Een mega-spektakel dat praktisch
geheellive op TV was te volgen.
Het was de tour van Jan Ulrich, de
valpartijen, de Telekoms en de
Festina's. Schitterend klimwerk van
Pantani en duizenden en duizenden
mensen op de Alp D'uez. Maar het
was ookde tour van de sprints.
Toen wij vroeger met de kermis
meededen met de wielerwedstrijd
voor de diverse buurten, vonden wij
al dater hard gesprint werd. Als je
bij Sniedas de bocht door was, dan
was het aangaan tot net voor Slot,
waar de eindstreep lag. De snelheid
lag boven de 40 km per uur.

Maar bij de tour is het net eveniets
anders. De knechten dienen hun
sprinters naar de streep te lanceren.
Zij gaan op ongeveer 400 meter van
kop en hopen dat hun sprinter het
afmaakt. De spectaculairste sprint
wasdie van vrijdag 11 juli in Maren-
nes. Alles wat een beetje sprinten
kon zat voorin. Zabel zat wat inge-
sloten en gaf de renner naast zich
een kopstoot. Moncassin fietste
Steels voor de voeten, waarop
Steels bij een snelheid van ongeveer
70 in het uur zijn bidon pakte en
deze richting Moncassin gooide.
Inmiddels had Zabel zich ruimte
gecreëerd en won de sprint. Hij
werd echter gedeclasseerd.

Enige dagen [ater zat Jean Paul van
Poppel (9 etappe-overwinningen in
de tour tijdens massasprints) in de
studio en hij analyseerde deze
sprint. Voor Tom Steels had hij
geen goed woord over; een gefrus-
treerde sprinter die altijd verkeerd
zit. Voor Zabel had hij echter een
geheel andere uitleg. Op de beelden
lijkt dat Zabel een goede kopstoot
uitdeelt. Van Poppel gaf aan dat hij
alleen wilde gebaren dat hij er langs
wilde. Schreeuwen heeft geen zin,
want door de herrie versta je niks.
Omdat je tijdens de sprint beide
handen aan het stuur moet houden
(zeer verstandig overigens) kan je
hier niet mee gebaren. Daarom
leunde Zabel even met zijn hoofd
tegen een collega om aan te geven
dat hij er langs wilde; niets aan de
hand zegt Van Poppel. Dus met
snelheden van boven de 70 km in
het uur zegt een rassprinter datjeeven met het hoofd een duw mag
geven om aan te geven dat je wilt
passeren. Geen gezeur, geen tijd
voorwatjes.
Steels werd uit Tour gehaald we-
gens het incident: terecht. Waar ik
op zit te wachten is het moment
dat de eerste sprinter in de finale
onderuit gaat, dooreen duw of een
zwiep. Er zijn al eens wat sprinters
tijdens de sprint in de hekken ge-
fietst, 0.3. Abdoe, maar nog niet
echt vóór de grote massa gevallen.
De tourjury probeert dît te voorko-
men door bij enig onregelmentairoe



Bloemsierkunst „ERNA*
Werentriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 -12.00 uur
Di.Vm Vrij 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
Tot ziens

Dames- en Herensalon
19g 99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352991 4>Gs ee-ingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 8:30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur. |



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 ZIEUWENT

SO Eelen Tesa Ehr
A 59 Bakkerij Jos Knippenborg

Tol. 0545-274554
De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

Tel. 0542-351215EEORGENERROEN

Fax O544-352065AVIA Zieuwent

WISTU..
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur perdag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onzeAVIA local credit card.
Dezecredit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. t/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten



sprinten, de sprinter te diskwalifice-
ren. Deze tour waren dat Zabel,
Oetsjakov en Bart Voskamp. De jury
heeft hierop veel kritiek gekregen,
echter zij zien aankomen dat er
eens een renner voor het sprintende
peleton onderuit gaat en de hele
meute eroverheen dondert. De
renners zien dat gevaar niet, maar
gaan dit ongetwijfeld merken. Van
mij mogen ze volle bak door blijven
sprinten.

Bij de wielerronde tijdens de kermis
is er ook nooit een dramatische val
in de finale geweest.
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En voorzover ik het kan inschatten
ging het tijdens die wielerrondebijna net zo hardals tijdens de tour de
France.

De jury toendertijd was hun tijd
echter ver vooruit en zullen het
geheel ook wel te gevaarlijk hebben
gevonden, want de wielerronde
wordt al lang niet meer gehouden.
Ik hoop niet dat de tourjury dejury
van Zieuwent zal volgen, want dan
komt de tour de France in gevaar.
Heel jammer, want in de tour, maar
ook in de Zieuwentse wielerronde
zit nog eens wat actie en spanning.

De redaktie (JW]

PROFIELSCHETS

is veelal passief sportend,

houdt erg van muziek maken.

Riet Hogenelst,

zwemt echter wel zelf,

Meest favoriete sport Muziek maken. Zelf zwem ik en ben pen-
ningmeester van de gym-vereniging.Minst favoriete sport
aan.

Mooiste sportherinnering
het v
nen.
den

Boksen, asociaal. Een ander doe je geen leed

Met het Hogenelstteam op koninginnedag
olleybaltoernooi in Lichtenvoorde wi

Dat is overigens al een hele tijd gele-—_—_



Slechtste sportherinnering

Favoriete sportman/vrouw

Lekkerste eten
Leukste TV-programma

Beste muziek-(band)

Favoriete schrijver/boek

Mooiste film
Fijnste kledingstuk
10 miljoen winnen

Pilsje drinkenbij .

Een dansje maken met

Hekel aan mensen die

Geloof en/of bijgeloof

Politieke kleur
De doodstraf
Jeugd-droom

Grootste wens

Idool
Uit bed te halen voor

Tent opzetten in …

Omscholen tot …
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Dat ik het met het badminton altijd erg heet
kreeg.
Sylvia Prins. Watzij doet vind ik hartstikke
knap. Zwanger geweest en dan weer volop
aan het sporten. Tevens geeft zij ontzettend
goed gymles aan kinderen van 3 tot 6.

Preischotel van oma Hogenelst.
Journaal. Ik kijk wel eens TV, maar niet
bewust.
Queen, de Dire Straits en de Zieuwentse
harmonie. Dat laatste ook om aan mee te
doen
Joost Zwagerman. Ik heb niet veel tijd om te
lezen, maar zijn boeken lezen makkelijk en
lekker weg.
"One flew over the Cuckoosnest*
Grote, weide slobbertrui.
De helft geef ik weg aan anderen die het
harder nodig hebben dan wij. Daarnaast zou
ik lekker gaan genieten en er voor zorgen
dat Reinier wat minder uren hoeft te maken.
Stoverink: daar tref je altijd gezellig volk.
iemand die het echt goed kan, een prof. Lijkt
me leuk om eens mee te dansen
veel lawaai hebben, maar niets terecht bren-
gen.
Bijgeloof zeker niet en in ieder geval geen
ongeloof.
Vooral niet rechts.
Niet doen, veel te rigoreus.
Hele mooie muziek maken in een prachtig
orkest, daar hebik in ieder geval hard voor
gestudeerd.
Gezond blijven. Dat geldt voorhethele gezin
en eigenlijk voor iedereen, maar dat is wat
te idealistisch.
Heb ik absoluut niet.
de kinderen, in de rol van moeder; het moe-
derkloekgevoel dus.
Ik heb een hekel aan tenten, daar ga ik niet
in.
een goede muzikant.



J. WAENINK enSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking
glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en

beglazing:
* ZIEUWENT

bijzondere beglazing TE GS46Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

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



WATER
WEEGBRUG
HANDELSOND.

BAM
Ë

Krabbenborg
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

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bentu van harte welkom
inde

ENEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 351607

architektenburo

Als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544- 351389
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Spijt van … : Dat ik soms te veel met andere dingen bezig
ben en dus te weinig aandacht aan mijn
gezin besteed.

Nachtmerrie : Haal de nacht er maar af, op een merrie kan
ik wel rijden.

De Redaktie (JW)

(Advertentie)

Jazz Maria
TONEN EENESUEJazz, de totale lichaamsbeweging die u zoekt.

Waarom Jazz, totale lichaamsbeweging en muziek 7
Om: Een goed uiterlijk te krijgen dat van binnenuit komt.

- Conditie op te bouwen en te houden.
- Fit te blijven en je fijn in je vel te voelen.
- Werkstress te vergeten, geestverruimend.
- Prestaties te kunnen leveren op alle gebied.
- Alle andere sporten beter te kunnen beoefenen
- Preventief te werken ten aanzien van sportblessures.
- Je houding te verbeteren (correctie van je lichaam)
- Actief blijven voor wat de oudere beoefenaar betreft.
- Fantasie en ontplooiing van het kind/tiener te vergroten.
- Je energiebronnen in balans te houden.
- Optimale bloeddoorstroming te bevorderen.

Ma: 15.15 16.15 uur maandag, dames
16.15 - 17.15 uur maandag, kinderen 7 tot 10 jaar
Sporthal “De Hamelandhal”, Lichtenvoorde.
19.00 - 20.00 uur maandag, tienersvanaf10 jaar20.00 - 21.00 uur maandag, dames
Sourcycentrum, Zieuwent

Di: 19.00 - 20.00uur dinsdag, dames, jong
20.00 - 21.00 uur dinsdag, dames
Oude gymzaal LTS, Marianum, Lichtenvoorde

Do: 19.00 - 20.00 uur donderdag, dames
Gymzaal, Mariënvelde

Va Waalder-Storteler (0544-375445)—.…..
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Zieuwentse Tennis-Vereniging _
Het tennisseizoen draait op volle toeren. Er werd door5 teams meegedaan
aan de competitie. Hieronder volgen de eindstanden.
ZATERDAG SENIOREN-B BEREN JE KLASSE, afdeling 4
Je Plaats (van de 8):13 punten en helaas gedegradeerd.ZATERDAG SENIOREN-B HEREN 5E KLASSE, Afdeling 105e Plaats (van de 7):16 punten.
DONDERDAG DUBBEL 3E KLASSE, afdeling 11
Ze Plaats (van de 8} : 21 punt:
DINSDAG DUBBEL 4E KLASSE, afdeling S
le Plaats (van de 8):25 punten en gepromoveerd.
WOENSDAG JONGEREN T/M 12 JAAR, afdeling 10
Ze Plaats (van de 4):22 punten.
De CLUBKAMPIOENSCHAPPEN (ENKEL) werd gespeeld tussen;
D-E : Agnes Heutinck Jeanette Kl.Goldewijk .…… 6-3 6-4
D-E : Linet Kl.Holkenborg-Irma Knippenborg . 0-6 7-5D-D2:Marian Wensink Ingeborg Roesink .:..... 6-2 6-2D-D1:José Wekking Ria Krabbenborg Lie 6-4 6-4D-C2:Yvonne Overkamp Petra K1.Goldewij 3-6 6-28-D2:Peter Arendsen André Hogenkamp 3-6 6-4HCl:Bart Kl.Goldewijk Ruud Krabbenborg 7-5 6-2
Het OPEN KEMKENS-TOERNOOI werd een groot succes met veel
finalisten uit onze vereniging;
DD-D2: Overkamp / -Reukers /Theissen Gussinklo …. 60 7-5DD-Dl: Maaike Wensink / Lucy Tebats /Mieke Beerten Tannemaat +...HD-Dl: Oolthuis / Oolthuis /Dekkers Migo Bee 7-6 7-5
MIX-D2 Mieke Beerten / -Nijenhuis /Stef Rouwhorst. Nijenhuis 1...MIX-D1 Marwa/ Jan Domhof /

Bongers Annie DomhofMIX-C1 swienink / Riet Spekschoor /Swienink Ruud Krabbenborg ….

PIOT wordt, naast alle adverteerders,
Mede mogelijk gemaakt door

+ DRUKKERIJ WESTERLAAN ….



NVMHYPOTHEEK
SHOP z

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijge u

nu deskundig advics.Van de NVM Hypotheckshop. 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 2-1
HW.M.TOEBES -  TEL.0544-377113

ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haafe1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351768
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