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IJSPRET

“Jij bent aan debeurt voor het
redaetiewoord”, hoordeik in de
vorige vergadering.“Het moet
gaan over sport en je moeter
een persoonlijk tintje aan ge-

tel. 0544 35 1964

ven”. Ik heb langzitten denken
waarik mijn eerste redactie-
woord overzal doen: Tot een
paar dagen geleden toen het



begonte vriezen ente sneeu-
wen. Al weken werder gepraat
over de sneeuwdie maar niet
wilde komen, en dan ligt er ein:

delijk sneeuw, is menmeteen
druk omhet zo snel mogelijk
weer te later verdwijnen.
Sneeuwschuiven, strooien. Er
wordt geklaagd over de kou, de
Koofjes in de lippen, de koude
voeten die maar niet warm wil-
Ien worden, het krabbenen nog
veel meer.
Gelukkig hebben kinderen hier
‘nog geen last van en genieten zij
volop van de sneeuw: enijspret.
Ik zag ze alweer richting de ijs
baanfietsenen toen dachtik er
even aan terug hoe dat bij ons
eerder ging.
Het ritueel begon altijd boven
op zoider, waarde schaatsen ge-
past moesten worden. Alle
schaatsen schoven jaarlijks cen
paar voeten verder ende oudste
kreeg weer nieuwe schaatsen.
Pyjama, twee paar sokken (soms
drie in verband met de maat van
de schaatsen), twee truien, een
sjaal, handschoenen, een muts,
twee zuurtjes eneen gulden voor
iets lekkers. Kortom, de tocht
kon beginnen. Er werd ons kort

voor vertrek nog door moeder op het
hart gedrukt dat we goed naar de
oudste moestenluisteren. Dat deden
we ook. Hij hielp ons methet aan
trekken van de schaatsen en zorgde
ervoor dat we onze gulden niet ver
gaten voor iets lekkers. Het eerste
uurtje was geweldig... Daarna moest
je al steeds vaker opstaan, je broek
afkloppen enje zakdoek voordedag
halen. Soms moesten mijn veters
weer strakker worden gestrikt. Ik
wachtte dan net zolang (opdie kou:

de natte boomstam) tot er een
aardige * tante of ‘oom’ kwam die
dit wel voor mij wilde doen. Tikker-
tje, rondjes draaien, en “pootje over
achteruit” warenmijn favoriete be-
zigheden. Het ergste vondik altijd
het naar huis gaan. Niet omdat ik

‘nog wilde blijven hoor. Maar omhet
uitdoen van de schaatsen om daarna
je ijskoude schoenen weeraan te
trekken. Even flink stampen, dan
wordenze vanzelf weer warm, was de
reactie van onzegrote broer. Dus lie-

pen we ’stampend” naar de fietsen
om zo aande barre terugtocht te be.

ginnen. Na eenpaar honderd meter
‘begonnen onze koude neusjes te lo-
pen.

* Met losse handen’ fietsen
konden we niet; dan maar opsnui-
ven. Half huilendvan de kou
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kwamen wethuis aan. Gelukkig op temperatuur waren gekomen,
stonden daar altijd vijf stoeltjes vroegen we bijna in koor: “Mam,
Klaar voor de kachel. Onze kou- mogenwe morgen weer?”
de voeten ervoor enin onze
koude handen eenbeker warme
cacao. Nadat we weer een beetje

Redactie (WK)

GV Turncompetitie

Op Zaterdag 24 januari werd in Zieuwent de eerste groepswedstrijd in de
E-lijn gehouden. Er deden50 groepen mee dat betekent meer dan 200
deelneemsters. Het was een drukke, maar gezellige dag. De organisatie was
in handen van ZGVen KSIL.
Om groepen te kunnen maken om mee te doenin een bepaalde leeftijds-
catagorie, hebben we gecombineerd met KSV Vragender
Dit bleek een zeer goede combinatie
Het eerst was 's morgensde jeugd(t/m 12 jaar) aan de beurt. Er deden
hierbij 11 groepen mee. Onze groep tumde eenzeer goede wedstrijd en
bovenalle verwachtingen behaaldenzede 1° plaats

Sharon Nijenhuis
_ -

31.3
MA ieAafke Hummelink 3

Janine Krabbenborg [BL7s
Suzanne Spexgoor(Vr.) [265

Hierna was de groepboven 12 jaar aan de beurt. Hierbij was zeer veel
concurrentie, er deden 17 groepen mee. Van ons 2 groepen.



ZGV. IVbehaaldede 9° plaats.

Hilde Kolkman 31.80
Henrike lankveld __ [3160 4 EN,Eva Stortelder 31.50
Marleen Berten 30.50

ZGV V behaalde de 15° plaats.
Malu Eekelder
Tessa Beerten
Marleen Onstenk
Elen Slot

De laatste ronde was voor de pupillen (tm10 jaar) ende instap (Um 8

jaar)
Vooral bij de pupillen was het heel spannend. De punten lagen heel dicht
bij elkaar, dus de volgende keer zal het best moeilijk worden.
Onze groep behaalde de een gedeelde 2% plaats.

Manou Boekelder [30.90
Yanaika Elschot [30.10 aenIeirlDoreen Wieggers(Vr.) |z025Evelien Wolterink(Vr) [3160
Bij de instap ging het echt heel goed.

7

de 1 plaats

j behaalden met ruime voorsprong

Marjan Doppen
Leonie Segers
Margo Hogenelst
Leoniete Molder(Vr.)

Op 7 maart is de volgende wedstrijd. Veel succes allemaal.

=
[2e

Leiding ZGV
4
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Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF
+* bouwmaterialen 7* nieuwbouw GLereie* verbouw 5

* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met 0.a.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DNC ossSOKKENWOL
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Yvonne \\,J,C nippenborg

* TecielfouniturenGERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT Dorpsstraat 11 -7136 LE Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 15 44 Tel. 0544 -35 1544



Mijn hele levenJang hebik kunnen
zeggen dat we in Zieuwent een
kampioen hadden. Johan Klein
Goldewijk(van de Prins) was ooît
Gelders kampioen geworden met
schaatsen. Sinds vorig jaar hebben
we er een kampioen bij. Clemens
Toebes werd Nederlands kampioen
Survival. Momenteelin hart ennie
ren Harrevelds, maar toch geboren
Zieuwentenaar. Tijd voor een inter-
view.

"Waar zalik beginnen” snelt Cle-
mens voor de eerste vraaguit.In
verband met zijn werkzaamheden
op zijnbedrijf was het voetbal in
het derde van Zieuwent moeilijk
geworden. Hij deed nog wel eens
aan hardlopen, maar verder niet zo
veel. Echter bij het kijken naar Sur
vival in Beltrum, raaktehij
enthousiast enis langzaam gaan
trainen. Hij begon bij de c-lopers en

OVERLEVINGSDRANG

werddaar gemiddeld vijfde. Daarna
maar de b-lopers enookdaar was hij
meestal bij de eerste vijf. Vervolgens
naar de A-groep. Hier is de concur
rentie veel groter endat dwingt je
beter te presteren. Vooral hier ver-
beterde het lopen, dit is nog steeds
mijn sterkste kant
Clemens: "Er is een top-5 aan wed-
strijden. Hierin kunnen punten
gescoord worden voor een algemeen
Klassement. Ien van deze wedstrij-
denis het Nederlands
kampioenschap. Je moet op zo'n
dag echt pieken want het is een be-
langrijke prijs. Twee jaar geleden
was de wedstrijd in Beltrum het
NK. Hier werd ik vijfde. Vorig jaar
gig het omde wedstrijd in Gen
dringen. Ik lag op een goede plaats
‘maar door de verkeerde richting te
nemen benik uiteindelijk vierde
geworden.



In Gendt, dit seizoen, was ik na de
start onmiddellijk goed weg, onge-
veer de zevende plaats
Ik had een mindere voorbereiding
gehad, dus was allang blij dat ik er
bij za. Onder aanmoediging van
vele supporters kwam ik steeds be-
ter in mijn ritme. Marcel Domhof
fietste met mij mee en zette mij aan
te versnellen. Om mij heen zaten er
namelijk meer en meer concur:
renten door. Uiteindelijk liep er nog

‘Twee wedstrijden perjaar zijn het
belangrijkst; Beltrum en het NK.
Nuben ik Nederlands kampioen.

één voor me. Ik had een moeilijk
moment en koos er voor cen tijdje
achter hem aan te lopen. We
moesten onder een net door krui-
pen, waarbij bij het net van de
grond beurde en ik er zo achteraan
kon.Ik was weer redelijk hersteld
er kon hem, met nog cen paar hin-
derissente gaan,bij het lopen
afschudden.

De prijsuitreiking op het podium
viel enigszins tegen, maar het ont
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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 bedrijfsaktviteiten,
culturele manifestaties en sport
evenementen van 50-2000 personen.
Vraag vrijblijvend om informatie en
documentatie

VERGADERRUIMTEN + EVENEMENTENHAL + TENNISBANEN
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CRÈCHE » DIVERSE BUITENSPORTEN VAN VOETBAL TOT BEACHVOLLEYBAL.
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haal in Harreveld maakte zlles weer
goed.”
De survivalsport is een Beltrumse
vinding. Aanvankelijk een kleine
sport maar langzaammaar zeker
uitgroeiend naareen volwassen
zaak. Vele verenigingen organiseren
wedstrijden die nuookaan bepzal
de regels moeten voldoen. "In het
verleden had je wel eens wedstrij
den die extreem zwaar waren. Ik
ben wel eens in Neede geweest ,
daar was hette ver, te zwaar en te
koud. Ook mindere lopers moeten
toch enigszins een wedstrijd uit
kunnen Iopen.
Verenigingen zijn aangesloten bij de
SBN (Survival Bond Nederland),
deze stelt regels vast en controleert
bijvoorbeeld elke wedstrijd of deze
aande regels voldoet.
In Harreveld is ook een vereniging.
Hiervoor zet Clemens zich ook met
hart en ziel in. "We zouden ook
graag wat voorde jeugd op

bij

zondagochtend willen organiseren,
maar ditis nogal moeilijk rondom
verzekeringen en dergelijke”. Zelf
traint hij in drukke tijden soms tot
vijf maal in de week. Eenmaal per
week is hij te vinden in de voshaar
te Eibergen. Clemens: "Op die

2vondzie je daarbijna de gehele
zop tien van het circuit’.

Ook bewaart hij goede herinnerin-
gen aan een programma van de
AVRO,waar hij met Marcel Dom-
hof aan deel nam. Het ging om een
24-uurs wedstrijd, met vele foto's
als illustratie vertelt Clemens wat
het in hield: "Met bepakkingeen
aantal hindernissen nemen, raften
(met boot een wilde rivier af), daar
na fietsen; eerst een vlakke aanloop
entoen klimmen tot 15 procent,
tokkelen langs een lijn 300 meter
naar beneden. 's Avonds zat je met
je partner in een tentje en kon je je
eigen eten maken. De volgende
ochtend door de sneeuwde berg op
enopski's afdalen, waarna cen
steile wand over 300 mtr werd be-
klommen (ik zei eerst tegen Marel;
dit haal ik nooit, maar toch ging het
uitstekend want ik haalde opde
wand nog een aantal deelnemers
in), toen doorde sneeuwnaar de
finish en datalles in 24 uur tijd. Na
afloopwas er een feest op kosten
van de AVRO, maar toen die zagen
hoehet feest verliep werd doorhen
bepaald dat dekostenvanaf 01.00
uur toch voor ons zelfwaren. Zoals



wij daar feesten hadden zij niet "Maar niet te lang want het volgen
verwacht. deseizoenstaat zo weer voor de

deur’. Wij wensen hem daar alle
Momenteelis het seizoenvoorbij. plezier en succes bij en danken hem
Voor Clemens de periode waarinhij voor dit gesprek.
het even wat rustiger aan kan doen.

De redactie (MT

etje van Clemens:

Wat vindje het meest vervelend om te doen?
Klussenin huis.
Wat vindje het meest leuke omte doen?
Qua survival, de 'bandenswing..



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank iz eenb:
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Kantoorlichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon (0544) 390390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

De
Jos Beening
Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 272, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346
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NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448
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Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



Wat it ernje sporttas?
Sportschoenen, loopbroek, zwembroek, thermosshirt, vroeger een arm
bandje met mijn nummer voor het hele seizoen. Nu hoeft dat niet meer
Wat is volgens je zelf je slechtste eigenschap?
Discipline. Ik ben voor de sport wat aande zware kant, maar kan het niet
goed laten omte snoepen.
Wat ís volgens je zelf je beste eigenschap?
Eerlijk, ik kan niet legen.
Wie vind je de beste sportman of -vrouwvan Zieuwent?
Jurgen Hulshof. Investeert veel tijd in zijn sport en doet het goed.
In wiens schoenen zouje willen staan?
Winnie Sorgdrager, justitie weer eens goed op poten zetten, dat is hard
nodig.
Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen jouw vereniging?
Alle posten tijdens wedstrijden. Ze maken veel tijd vrij en krijgen er weinig
waardering voor terug.
Met welk dier zou je je willen vergelijken?
Een hond, luistert goed, is wouw aan zijn baas, snel, slim en kan goed lo-
pen.
Van wie zouje graag een interview in de piot willen lezen?
Ik vond Oud-Zieuwentenaren altijd een leuk item.

WINTERSTOP?

Wat nou, winterstop ? Dus niet | In Spanje gaat het onder andere
Zou je zeggen, dat erdan een peri- gewoon door en vinden heel veel
ode zou zijn, waarin het voetbal stil Nederlanders het ook wel weer
ligtenerdusnietstemeldenzou mooi, dat onze nationale arrogant
zijn? Dus iet ! misschien wel eens op zijn bek zou



kunnen gaan. Tuurlijk is hij een
goede trainer, maar metzijn hou
ding is bij nou eenmaal niet bij
iedereen even populair en dus vin-
den we het vermakelijk, dat hij
enkele keren na een voorsprong
toch nog op zijn kloten krijgt. Niets
menselijks is ons dus vreemd. Dat
is hetelfde als het feit, dat iedere
ajacied per definitie een tegenstan-
deris van het Feyenoord-spel.
Spelen ze dancen keer goed tegen
de Europees Kampioen, dan wordt
er door deze kortzichtige voetbal
liefhebbers gezegd ; "Och nee, het
was nog niet eens zo hé4lslecht’.
En van onze Oranje-spitsen werd
constant toegejuicht omal zijn
fraaie goals, maar toenhij cen paar
Keer op een swakzinnige manier
naast het potje piste, stonden we
weer klaar om hemmet de grond
gelijk te maken. Zo was een andere
Surinaamse vriend heel populairbij
alleoranje-fanaten, totdat hij iets
zei, waar een blind(e) weer van ging
zienen dus papagaait heel Neder.
land de krantenkoppen naen mag

Talië in de zon blijven.

Dichter bij huis is het al niets beter.
Een oud-ZVC-trainer wordt al in
de voetballoze zomerperiode ontsla
gen en wil nog steeds niets met het
voetbal te maken hebben. Een trai
ner van club A hierin de buurt
niet alte slimentekent bij clubB
ep wordt dús bij dub A ontslagen.
Een trainer van club X ook hier in
de omgeving wordt "beloond" voor
zijn diensten en ze makenhem
jeugdtrainer. Vanaf okto:

ber/november worden er zelfs bij
een aantal 6e-klassers al contracten
met diverse trainers besproken.
Lins en rechts worden er onder
spelers enquêtes gehouden om 20
eigenlijk het Jot van de trainer in
hunbanden te leggen. Valt dit ne
gatief uit, dan gaat hij dus nog een
leuk half jaar tegemoet.
Zo kun je nog Piotten lang door-
gaan ; er wordt niet overal even
nauw gekeken naar het feit, dat we
echt nog steeds over mensen praten
én dat het nog steeds gaat omeen
leuk voetbalspelletje en dat zelfs in
ons geval op amateurniveau.

Gelukkig gaat het niet overal zo
Laten we dat zo houden !
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Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257
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Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro|2%
Rucanor - Wings - Goudie - Yonex - Lotto ENDunlop - Hummel - Masita - Oliver Viking
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Hotel - Cafi- Restaurant
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Diverse mogelijkheden voor:

= Bruiloften en partijen
+ Recepties
+ Reünies
* Vagaderingen De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A. vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, el. 351236
Secretais :C. te Molden, Faveistraat 9, L'voorde, tel 375179
Penningmeester zl. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te. 362059

Wedstijdsecr.  :W. Wopereis, Harreveldseweg 14, Zeuwent, tel, 351831

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zeuwent, tel. 351257
Secretaris AR. Donderwinkel, Oude Aaitenseweg 70a, [voorde tel 379552
Penningmeester 2. Krabbenborg, Keuterstraat 8, Zieuwent, tol, 352381

Wedstrijd Recreanten: B. Slot, Heloweg 3, Zieuwent, tel, 352127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaftensewog 70, tel. 379552

H.V. PACELLI: Handbal
Voorziter 6. Wensink, De Haar 18, Zieuwent el. 351838
Secretaris P Marscha, Dorpstraat12, Zeuwent,tl 352223
Penningmeesteres_:P. ter Bogt, Linnenwever 2, Groenlo, tel. 485478

Wedstid-socr. 7 Hummolnk, De Haaro 30, Zeuwent, tl 351531

TOP: Volleybal
Voorzitster Stoven Penterman, Do Steege 28, Zieuwent, tel. 351485
Secretaris :M. Hokenborg, Boerswog 4, Zieuwent, tl 351488
Ponringreesteres _:M, Heutinck, Rokdersweg 11, Zeuwent, tel 351770
Wedstidsec. :K Kamebeck, Oo Steege 5, Zieuwent, tl 362247
Becroarten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zeuwer, tel, 351488

ZTV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat1, Mriërweide, tel. 351281
Sogtaresse TL Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zeuwent, te 851591
Penningmoesteres 1 Krippenorg, DeSteege 2a, Zieuwent, el 362424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym. vereniging
Voorzitster L. Hummen, Oude Tefborgsen: 296, D'chem, el 0314-360442

etaresse J. Wolters, Batsdik 42, Mariënveide, iel 261711
nningmeesteres 1. Seger, Batse37, Marënved, te 0573-461411

Wedstijd seer W Hummeink-Kramer, Chopinstraat 8, voorde, tel. 374316

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tol 351262
Secretaresse A. Oonk Boekholt, Haverkampstegge 12, Wik, el. 0543-563469
Penningmeester :G. Rijnders, Larksstraat 18, ‘voorde, tel 374926

Veloce: Fietstoerelub
Voorziter Vacant
Secr/Ponningm. :H. Toebes, Beethovenstraat 6, ‘voorde, tel 379617
Tercoördnator  :P. Krippenborg, Dorpsstraat 242, Zeuwert, tel. 351856



Landelijke Rijveren ing "Zieuwent - Harreveld”
e‚ Aagtemanweg 2, Harreved, tel 374997

sterstreat 58, Bredevoort, tel. 0543-452351
sin Meerstraat 4, L'voorde, tel. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8 ten Bras, Dog 5, Zeuwert 351257
Secretaris K Hummelnk, Estrat 42 voorde, tl 377523
Pepringmeester te Role, Veraueingswog 2, Marinveldete 35197
Wecstideeer 7E Hoersderboom, De Steege 11, Zouwert, tl 252316

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter 8 Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent el, 51534
Sekr/Penringn. A Papen, De Haar 32, Zieuwent, te351670

B.V. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter . Nirolder, Wilgendijk4, Mariënvelde, tel. 351316
Secretaris A. te Roer, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde,tel 351373
Penningmeester: H. Elschot, Rouwhorsterdik 20, Zeuwent te. 362268
Wedstrijd secr. AR. Waalderbos, Zeuwontsewog 42, Zeuwent, el. 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzie M, Spieker, Stangstraat 43, L voorde,fl 376650
Sectars S Papenborg, Wigendij6, Maviënveide, tl 351552
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat36,Zieuwent el. 31271

Wedstrijd se N. ten Have, Oude Maat 16, Mariënvede, el 351819

ESZET'90: Squashvereniging
Voorzter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zeuwenl, tel 35198
Socretaresse IN. Hendiksen, De Steege 89, Zeuwent, el 352275
Penningmeester Elco, Rapinburgsestaat 5 Voorde, tel 379116

Wedstr sok HL Meutstege, Conslartiplaan 6, Furl, (el 0573-453524

BADMINTON-vereniging
Voorzier Mt Gtolfeaar, Mddachtenstraat 34 voorde el 377019

Bras, de Haare 34, Zien
borg, Vragendenweg

ont, tl. 351738
2/B, Lvoorde, tel 374180



í Krabbenborg EANDELSOND,

Kristalzuiver bronwater uit Zieuwent
Postbus 13
7136 ZG ZieuwentB.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel: 0544-351534

WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 06 55 14 38 19

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
inde

ENEEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 16 07

architektenburo

an a. holkenborg
ruurloseweg28 7136 md zieuwent

telefoon 0544- 351389



5

MU CHN
Als je naar Lichtenvoorde rij n kom je ook langs het gebouwvande
karatevereniging Mu Chin. Wat is dat nou voor een sport; karate?
"Twee kinderenuit Zieuwent zullen joudit eens precies gaan vertellen

Wij heten Chris en Michel en zijn
10 en 11 jaar. Wezitten in groep 7
en we doenaan karate. Chris zit al
drie jaar op karate en Michel één
jaar. Wij zijn op karate gegaan om
dat wij voetballenen andere sporten
niet zo leuk vonden. Er zijn niet 20
veel kinderenuit Zieuwent op
karate. De meeste kinderen komen
uit Lichtenvoorde. Daarom zouden
wehet Jeuk vindenals er nog meer
kinderenuit Zieuwent op karate
gaan
Voor karate moeten we bepaaldekle
renaan. Want karate komt uit Japan
endaar komt het uit een geloof. We
hebben geen schoenen aanomdat je
elkaar daarmee pijn kunt doen

Chris heeft de blauweband en Mi
chel heeft de witte band met een
blauwe streep. Een blauwestreep be
tekent dat je een stap dichter bij de
kleur band komt dat het streepje
heeft. Je moet het hele jaar door heel
goed trainen voor de dag vanje exa
men. Examen doe je als je ongeveer
cen halfjaar hebt getraind. Meestal
schrijft de leraar (de sensai) het di-
ploma een week van tevoren, omdat
hij niet de dag vanhet examen telt,
maar vanhet jaar.
Wij moeten eenkeer in de week
trainen, omdat je anders sneller
blessures krijgt. Wij hebben als traí
ner Eef Willink en Arno Waalder.
Tijdens de training doen wij



we moeteneerst beginnen met een eenbit en een tok hebt (lichaams-
warming-up. We spelen ook wel bescherming), want anders krijg je
eens competitie, maarjemagal- te sne eenblessure.
teen maar meedoen als je een kap,

Groetjes Michel en Chris

Chris en Michel, bedankt voordit leuke verslag. We weten nu eenhe-
leboelover karate, maar nuwillen we ook nog wel iets overjullie zèlf
weten!

Wat is je lievelingseten? Chris: Pizza
Michel: Pannenkoek



Het beste vlees
komt van uw slager

e je’

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

u SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544 - 351205

Voor een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties;
ook A.PK-keuring

Ag naar een erkend adres:

Garage
V.O.F. KOLKMAN

Hendriks Tuinbedrijf||Zieuwentseweg 4s- Zieuwent
Dorpsstraat 85 Telefoon 351603

7136 CJ ZIEUWENT
T 0544-352043 |



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop | KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

ò ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

ETEKESESE owvenvont Tel, 0544-351215
Fax 0544-352065AVIA Zieuwent

DeEaWIST U
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. U/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Wat vindje helemáál niet lekker?

Wat is je favoriete vak op school?

Waar speel je thuis het liefst mee?

Wat is voor jou de leukste dag van de week?

Wie is je idool?

Wat is je leukste telen

Wat wil jelater worden?

Redactie (WK)

Chris: Tomaten en puree
Michel: Witlof en mais
Chris: Rekenen
Michel: Handenarbeid
Chris: Knex
Michel: Construx

Chris: Zaterdag, omdat ik dan lek:
Ker vrij heb enik van alles kan
doen.
Michel: Woensdag, omdat ik dan

s middags vrij hebenmet iemand
kan gaan spelen.
Chris: Hebik niet
Michel: The Blues Brothers

e programma?
Chris: Spel zonder grenzen
Michel: Spel zonder grenzen en
Hee Arnold
Chris: Weet ik nog niet
Michel: Kapper!
Chris: Dat ik oud word
Michel: Om de zwarte band te ha
len!



PROFIELSCHETS

Jos Beening
39jaar
Zaalvoetbal 2x per week
Bestuurslid
Voetbal Vereniging Mariënvelde

Meest favoriete sport

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sportmanvrouw:

Lekkerste eten:

Voetbal om te doen en om naar te kijken

Dammen, zit weinig wedstrijdelement în.

Kampioen worden met Longa zaalvoetbal ìn
1989, dat betekende promotie naar de
hoofdklasse

Degradatie met het veld-voetbalteam van
Mariënvelde

Marco van Basten, goede techniek, over-zicht en spelbeheersing

Gebakken aardappels, schnitzel, dorperwt-
jes en een kluitje mayonaise. Als ik een keer
kook, dan maak ik dat.



eeensononen *G

Te ZOEN P

eu)
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136LE ZIEUWENT Telefoon 0542-351207
HAAL VANDAAG NOGDE UITGEBREIDE BROCHURE OF MAAK EEN AFSPRAAK.

OySo BONGA

maen CNLENvenneranNeejeeENENes+ SpecialamOEESeeEeEENensGETKom vrijblijvend informeren.



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

q verkeersschool
GUUS KOLKMAN
voor uw:

* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B}

+ theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent



Leukstetv programme

Beste muziek:

Beste schrijver/boek:

Mooiste film:

Fijnste kledingstuk:

Miljoen winnen:

Pilsje drinken bij

Een dansje maken met

Hekel aan mensen die:

eloof:Geloof en/of bijg

Politieke kleur:

De doodstraf:

Jeugd-droom:

Twee voor Twaalf, omdat je daar dingen
hoort die je normaal niet tegenkomt ‘en

Klokhuis, heel leerzaam.

U2. maar ik ga ook graag naar een optreden
van Normaal voor de sfeer.

"Criminele Vrouwen! van Jurgen Brown

"One flew over de cuckoo's nest

Spijkerbroek met colbertjasje

Door blijven werken, normaal blijven doen,
investeren in bedrijf

Bongers, Sourcy, vrienden

Liefst niemand, behalve als ze me vragen

Een ander wantrouwen

Alhoewel ik nog een poosje theologie heb
gestudeerd, geloofik vooral in mezelf en dat
ik het goeddoe.

Licht rood

Nee, gewoon levenslang opsluiten, alhoewel
het voor sommigen beter is direct dood te
zijn.

Profvoetballer worden



Grootste wens:

Idool:

Uit bedte halen voor:

Tent opzetten in:
Omscholen tot:

Spijt van:

Nachtmerrie:

De redactie MHW

Gezond blijven en nog lang blijven genieten

Johnny Rotten, zanger van de Sex Pistols

Patatje met

Camping Appelhof op Terschelling

Burgemeester

Al die rode kaarten die ik met voetbal heb
gekregen. Endan ging ik ook nog tekeer te
gen de scheidsrechter, terwijl die man ook
vrijwillig zijn zondagmiddag opofferde om
te kunnen fluiten. Daar hebik echt spijt
van.

hebik nooit, maar ik zou er een kunnen
krijgen van eenhele mooie vrouw.

4 DE FLAPOREN HOORDEN

Dat Martin kl. Holkenborg de smokkeltocht van ZVC-6wel heel serieus
‘nam. Om de douane te misleiden liet hij zich 1 meter diepin “ne aleputte
“ zakken.
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

Uos
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 107
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

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



U kunt bij ons terecht voor eengeheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
+ Alle verzekeringen (schade en leven)
+ Sparen
+ Beleggen
+ Lenen

Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 » Fax 0544 -352 145



Nagekomen stuk, volledig buiten
verantwoording van deRedactie
Daarentegen komt de verantwoor-
ding van onderstaand stuk in zijn
geheel voor rekening van TOHP-
heren 1

De Zöwentse bevolking mik ang
stige moment’n deur. Zoas
iederene wal zal wetten benadert
wi’j op dit moment (augustus ‘97)

ne ontknoping omtrend een ze-
nuwslopend haltertrekken tussen
de Bobo's van KSH en TOHP.
Want wat spölt d'r: ut herenteam
van TOHP(ze hebt d'r ene) steet
ter discussie. Menig späler van dat
team hef zich onder doktersbe-
handeling motten stellen bi’j ene
van oeze plaatselijke huusartsen.
Diagnose: chronisch tekort an
spölers

Wat blik noa, Wietjen van Iezereef
Willem mos met zien peerdekoare
op ne Dinsdagmargen noar debee

PROAY;BIJË

stemarkt in Deurkum. He had zich
ne route uut e'stippelt stomp langs
den enen harbarg op woar ze de
koffie bi’jnoa Kloar hebt (leu, ie'j
wet joa wal). Noa ne wilde tocht
Kwam he anin Deurkum. Wat
zien oge doar zag heugt hum van
daag de dag nog egaal. Want wat
schets'n zien verbazing: dree linke
KSH spölers (met goeie papier'n)
an een teur. Wietjen bedag zich

gn moment, drek met ne dikke

greune stifte, TOHP, op de konte.
Met zien ni'jen handel in ne afge-
laai’n peerdekoare damp'n he deur
Slangenburg op ut Zôwent an.
Doar an e'kommene joeg he ze
drek de zalein. Aanvankelijk war'n
de oavergebleven heren van TOHP
nog enigszins sceptisch. Met ut
kommen van disse ní’je spölers re-
zen er vroagen.

Mot oeze trainster (Jaes van
Harmes Peter) ne cursus “Neder.
lands proaten” goan volgen um

17



zich  verstoanboar te makente-
genoaver de KSH-ers ?

Wat veur systeem spölt ze, 1-2-7
o[3-5-2?

Könt ze ons niveau wal an ?

Hoe neumt wi’j ze?

Sander van Prinsenmulder deup’n
d'r ene Mark ‘petrôleum’ Domhof.
Steve van Bennie van Harmes
Drieka steld’nveur d'r ene noa
Joop Zoetemelk te neumen. Dat
werd zodoende André ‘kreatief met
kurk ‘ Brusse. Noa al disse gekkig-
‘heid werdut tiedveur ut
serieuzere gebeuren. Doarumme
lieten wi'j Nando van TonneKools
van halfweg Zôwent (dit klopt neet
helemoale meer want zien va geet
bouw’n opde Stege en zodoende
kriege wi’j d'r weer ne stoepschijter
bi’j in ut darp, moar dit ter zijde)
an ut woord. He wol denlaatsten
KSH-spöler, Jacques Anquetille
neumen, moar doar konden wi'j op
de knippeeen stöksken veur stek-
ken. Noadat d'r op menig varken
met ne tange was e'slagen werd d'r
logischerwies beslotten tot de
naam: Haverkamp Henry.

No wi’j al ietskes gevorderd bunt
metut seizoen könt wi'j rustig

zeggen dat ze een verbreding (en
dus verbetering) van de selectie
bunt. Wij hopt dan ok hoge ogen
te gooi’n bi'j ut ies-volley in Naga
no. Nemnow bijveurbeeld Mark
“petrôleum’ Domhof, he volley'd
de viefhonderd meter in een goeie
35 seconden. Doarnoast hebt wij
de huidige Wereldkampioenen op
de discipline 100 meter kunstrij-
den vande hoge torenmet
hindernissen veur paren, in huus.
Dit bunt André ‘kreatief met kurk”
Brusse en zien vaste moat Haver-
kamp Henry.

Ter evaluatie kunt wí’j stellen dat
wij mede dankzij de angekochte
spölers bôven in de darde Kasse
met doot (dat redt ze bi'j ut voet-
bal neet). Um dit heugelijke feit
kracht bi’j te zetten goat wi’ dit

joar enige activiteiten op touw
zetten um de vakantie van TOHP
heren 1 noar Irak te subsidiëren.
Dit omhet wapenembargo verder
uit te diepen, daar ook wij van
mening zijn dat het anti-
sportbeleid van de machthebber
aldaar niet door de beugel kan.
Onze correspondenten op lokatie
(E. Terpstra en R. Brunswijk) de-
len deze mening. Deze reis zal
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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.Vm Vrij. 8.30 -12:30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 8.30 -16.00 uur

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

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon
99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
_

®@ 0544-362991 4>goOpeningstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur



7136LE Zieuwent
TAXI Beelofsen Paton t844-901416

3
ZIEKENVERVOER

PARTICULIERE ZIEKENVERVOER
GROEPSVERVOER

PERSONENVERVOER
TROUW / ROUW

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
E van merkauto’soe Ng0‚Lt OEfe tbze aaanTe Waalderweg 12a

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW

14 VERBOUW

1 ONDERHOUDSWERKEN

Tel.
ZIEUWENT Fax



tevens in het tekenstaanvaneen
bezoek aan ons Fosterparents kind,
O. Delibas. Omdit alles financieel
mogelijk te maken hebbenwij ge
meend de volgende activiteiten op
touwte moeten zetten:

1. Op Palmzondag 4 april: Palm
popmet 0.a. medewerking van
de drie Baritons: M. Bakker, A.

Hazes en P. Kluivert.
2. In week 16: verkoop van een

ruim assortiment vaste planten
aan de deur. De uiteindelijke
datum zal bekend worden ge
maakt in dit blad.

3. Op dinsdag 29 december:
grootscheepse  oliebollenver-
koop. Prijsindicatie: £7,50 per
10 stuks. Prijs onder voorbe-

De Flaporen hoorden dat(extra):

houd i.v.m. de inflatiecorrectie,
de inkoopprijs van de M. Ha-
velaar-krenten uit Peru en het
al dan niet slagen van de di

plomatieke missie naar Irak
iv.m. wereld-olieprijzen.

4. Opnieuwjaarsdag (valt volgend
jaar op 1 januari) komen onze
jongens van TOHP heren 1

weer bij u lang de deur om lege
statiegeldflessenop te halen.

Mocht u nog vragen en/of opmer-
kingen hebben bel dan met het
nummer 0544-031471] en spreek
uw boodschapin nadat onze tele-”heeft

Groetjes,

van alle TOHP1 jongens

>R van Barneveld noa twee halve liters en een borrel gin pijl meer in ut
bord kon kriegen



* R.Ritsma is verslagen op de 1500 meter vrije-klapschaats-slag door D.
Jongejans (het oude record stond en staat op naam van W. van Oran-
je, gevestigd in 1649 |?!)

* De huidige Timpis aangekocht door B. Vriesekoop met de bedoeling
hier een indoor-atletiekbaan te gaan exploiteren.

* TOHP heren1 beloofd had een stukje te schrijven in de PIOT, bij de-
ze, leuk hè?

* De bediening in het SOURCY center (Theaniet met naam genoemd)
op woensdagavond de drijvende kracht achter het hele sportgebeuren al-
daar is.

* Er een product op de markt dat (nog) niet op de dopinglijst staat en
dat bij deze bekend wordt gemaakt aan de lezers vande PIOT. De naam
luidt: Zwitsal; Shampooing Bèbe.

* TOHP heren 1 het bovenstaand verhaal naar waarheid menente heb-
ben verzonnen. |EVENEMENTENAGENDA

— Zondag 8 MAART Dsficiswedstrjden EHBO

Parochiehuis

— 1I12I3APRL  :PAASROP

= Zondag 15 maar : PIOT kopie inleveren
ii
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NVM 5

HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dieene, vooru juiste hypotheek te kies ijgeu
nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u dejuiste. 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 0544-351768
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