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oCHASSIS BOUW
APK-KEURING STATION
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- elektrotechniek
- centrale verwarming
* luchtbehandeling
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* sanitarie installaties
- optimalisering en energiebeheer
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A Zegendjk 26

VOORALLE Postbus 3
713626 Ziswent
Telefoon 0544351666LATE - echpiek TE

INSTALLEREN £&

&



25e jaargang
Nummer 7

Redaklie:
21 MAART 1998

Maddy Hulshof
nr 244/oplage790 Mark Lankveld

Ingid Rouwhorst

Joris Wassink

Nop 5 ow Wendy Krabbenborg

pg 2. ROOS Notbert Doppen
pag 7. EVENMENTENAGENDA Huub Wopereis
pg 8. ZGV TURNCOMPENTIE Freelance:
pag 10. KINDERPIOT

pg. 2. PROEIEHLSCHEIS
Fene Dgpen

pg 15. DAMES 1 TOPH
Ë

pg 20. PACELII NIEUWS corespondeniie-adres:
pg 2. MOMENTENPUPILLENRKZVC Hup Wopereis
pg 24 WK Hatreveldseweg39

7136 IW Zeuwent
OUD

Toen ik in mijn tienerjaren wos,
letteik in het betaalde voetbal
vooral op leeftijdgenoten. Zij

waren de talenten en de hoop
voor de toekomst. Wat een
mooie leeftijd. Je mocht nog
fouten maken in je jeugdige

„tel054435 1964

onschuld en
schoven op f

ervaring. Toch!
helemaal voors
en omdatbij
altijdgroeneri



wilde je dat je ouder was en dat je
serieus werd genomen.

enpaar jaar later zitje in de bloei
vanje leven. Sportief gezien zijn de
twintiger jaren de topjaren. Je doet
compleet meeen je bent op je Ï-
chamelijke hoogtepunt. Mijn
leeftijdsgenoten zijn aanhet o0g-
sten op de Nederlandse velden.
Maar er worden wel elke week de-
zelfde hoge eisen aan hen gesteld en
het is heel normaal dat ze worden
waar gemaakt. Dat tien procent mis
gaat weegt altijd zwaarder dan de
negentig procent die goed gaan. Dit
legtveel druk en de jongens moeten

ROOS!!!

Wij kennenhet alleen van tv. En
dan nog alleen door mannen die de
antireclame van Headen Shoulders
zijn. Daarentegen zijn ze weer rij-
kelijk gezegend met 8-karaats goud
en vindingrijke tatoeages. De sport
die deze heren beoefenen is van
ouds her een typische café-sport
En wij zijn bier op de Steege, auto's

hier ook maar mee om kunnen
gaan
Dit gaat over als je dertig wordt.
Dan benje sportief gezien oud. Er
worden dan ook fouten op je oudere
leeftijd geschoven. Toen ik achttien
was vond ik dertig ookoud, maar
nu ik het zelf ook ben ga je het toch
wat anders zien. Iet valt op als er
bijvoorbeeld een Southall in Enge
land op zijn veertigste nog keept.
Daarom was ik blij verrast om de
nieuwe keeper van Zieuwent te
zien. Dan denk ik weer bij mezelf:

Jongen, je komt nog maar net kij
ken

staante blinkenin een waterig
zonnetje, de stoepen zijn keurig ge-
veegd.
Laatin de zaterdagmiddag, we
hebben afgesproken met 6 mannen,
buurmannen op de Steege. Ook zij
beoefenen die sport waarvanwij
niet duidelijk kunnenaangevenwat
er zo boeiendaanis, maar dat het



Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ€®E 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 APK-keuringÄA
naar een erkend adres

Garage
V.O.F. KOLKMAN

Hendriks Tuinbedrijf||Zieuwentseweg 4s- zieuwent
Dorpssvaat&s Telefoon 351603

7136CJ ZIEUWENT
= 0544-352043



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

& Ea DJ
wi > ZIEUWENTA BORCULO

< 5 BREDEVOORT
De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

VEEVERVOEI
STUKGOEDERENVERVOER,

KIPPERVERVOER

AVIA

Tel UZE1ZIS
Fax U544-352065

Zieuwent

WIST 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. t/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten



wel verslavend is om naar te kijken.
Ook wij mogen een potje meedoen
is ons gezegd.
Leuk we gaan darten!

Wehebben afgesproken bij Richard
Hendriksen, 29 jaar, getrouwd en
werkzaam als magazijn-bediende.
Met hem gaan we naar buurman
Ronald T2ken die deze week aan de
beurt is omRichard; Manfried
Harbers: Henk Winkel; Bennie
Niewhof en Ronald Nijenhuis te

ontvangen.
De garage is het strijdtoneel, aan de
wand hangt een elektronisch dart-
bord. De Hartman-tuinset is de
tribune. Laten we beginnen.

HOEIS DI

STAAN?
GROEP ONT:

Richard: Drie jaar geleden hebik
meegedaan met darten tijdens de

Sourey Sportnacht. Vervolgens heb
il zelf zo'n elektronisch dart-bord
gekocht en samen met Henk Win-
el benik toen gaan darten.
Gewoon in de garage. Wij waren
beiden enthousiast, en dat kwam
natuurlijk in de buurt ook ter spra-
ke, vervolgens hebben zich nog 4
mannen aangesloten. Nuis de

groepvol, we hebben cen 'Ieden-

IGING VAN 6

Wij zijn geen vereniging, maar een
gelegenheidsgroepje.
Met 6 man kun je net darten in de
garage. En dat is eigenlijk alles wat
we willen. Het belangrijkste van de-
ze zaterdagmiddag is dat je op deze
manier een grotere saamhorigheid
inde buurt
krijgt. We hadden bij wijze van
spreken ook kunnen gzan kaarten
We hebben ook geen voorzitter of
statuten.

Dat is niet voorde contributie. Wel
doen we per man iedere zaterdag f
5,- in de kas. Dat zijn dan ook zon
beetje de enige kosten die je maakt.
Behalve dan de aanschaf van een
dartbord van f 100,-, een setje pij
Ten kost £ 40,
En natuurlijk benje een keer in de
6 weken aan de beurt om iedereen
te ontvangen. Dat kost je 2 ratjes
bier, en meestal eten we daarna ookELa



samen, daar zorgt de gastheer dan
ook voor.
HOE ZIET DIE ZATERDAG-
MIDDAG ERUIT?

We beginnen om 17.00 uur. Om-
dat we met z'n zessen zijn spelen
we in 3 groepjes van 2. Meestal
gooien we 301, dat is een variant op
501. Het principe is dat je vanaf
301 punten terug gooit naar 0,
waarbij de laatste worp een dubbel
getal moet zijn. Je moet dus in de
smalle buitenste rand gooien. De
smalle gekleurde binnenste rand is
cen tripple, de punten tellen dan 3

x En midden in de roos, de bull
geeft 30 punten

We spelen in vaste paren zodat ie-
der groepje ongeveer hetzelfde
niveau heeft. Ieder van ons speelt
door de week thuis ook darts. Maar
op zaterdagmiddag kun je je met
elkaar meten. En we worden ook
steeds beter, ons gemiddelde, dat
we vergelijken met de gemiddelden
van prof-darters,stijgt nog steeds
Het belangrijkste bij darts is de
concentratie, en datis best moeilijk
omdat je zelf niet aan een stuk door
gooit, maar om de beurt. Steeds
moet je die concentratie dan weer
opbouwen.
Ondertussen drinken we cenbiertje

en praten we bij. Tegen 19,00 uur
eten we wat en gaan dan naer huis.
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fichepketZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

AA5
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

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

A
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-352237



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
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 = Fax 0544 - 352 145



STEREO-TYPE DARTER
DUS
Van oudsheris dart een cafe-sport,
mensen die veelin cafés zaten,
verdreven de tijd door te kaarten,
te gokken ofte darten.
Maar dietjd is achter ons, dart is

een volwaardige sport geworden,
dat cafe-imago mag wat ons betreft
geschrapt worden. Somszie je in-
derdaad wel types die er uit zien
alsof zetot de harde kernvan EC
Utrecht supporters behoren.
‘Tijdens toernooien geldener stren
ge Mleding-voorschriften. Zo mager
bijvoorbeeld nietin spijkerbroek ge-
speeld worden en heeft iedereen
hetzelfde T-shirt met wijde mou-
wen aan. Dit om de
bewegingsvrijheid te vergroten

DOEN JULLIE OOK MEE AAN
WEDSTRIJDEN OF TOUR:
NOOIEN?

Nee, nog niet. Ons niveau moet
hoger. Verder zijn we, omdat we

geen vereniging zijn niet op de
hoogte van competities of tournooi
en.

Alleen van de Sourcy-Sportnacht
dan.
HEB JE EEN TOURNOOI PER
JAAR EN DAN GAJE DAT
BOYCOTTEN.

We hebben dat tournooi niet ge-
‘boycot, we hebben gewoon niet
meegedaan. De organisatie is haar
afspraken niet nagekomen, er zou
301 gegooid worden, maar toen we
daar kwamen, bleek dat je 24 pijlen
kreeg en wie het meest aantal pun-
ten gooide, die had gewonnen. Daar
zat helemaal geen wedstrijd of
competitie-element in. Je kunt het
vergelijken meteen zaalvoetbal
tournooi, waarbij alleen penalty ge-
schoten wordt. Bovendien kon je op
deze manier van tevoren wel zeggen
wie de winnaar zou worden, en dat
is ook uitgekomen.

HEBT STRAKS TEG
HETEIND VAN HET JAAR AL

[ AAN EEN
LGENOMEN.

Inderdaad. Maar datis ookniet het
doel van ons clubje. Wezijn al wel
benaderd om een vereniging te
worden en in het Sourcy te gaan
trainen.



‘Zelf hebben we niet de ambitie om
van deze club een vereniging te
maken. Als er een leuke vereniging
is, met een goede
competitie dan voegen we ons daar
misschien wel bij aan.
Zo samen met de buurtis het be-
langrijkst, met zes man in de garage
dat is beel gezellig. Dat zouden we
het meest missenals we zouden
darten in een grotere accommoda-
de.
Inmiddels is het al half zeven ge-
worden. Hoog tijd dus om de
pijlpuntente scherpen, en met een
ferme worp midden in de roos te
gooien. Dat is tenminste een dui-
delijk punt, die roos, daar kun je op
mikken. De eerste pijl die door een
van ons gegooid wordtis gelijk al

HET TOETJE JAN RICHARD

tripple 19, de buurmannen zwijgen
en mompelen ‘beginnersgeluk, de
2de pijl die we gooien is ook tripple
19. De Steege veert op, hebben ze
hier een natuurtalent in huis. Maar
helaas dit blijkt dan ook voor de
rest
van het half uur, de hoogste score
te zijn die we kunnen gooien. We
breken het spel af, dubbel uitgooien
kost teveel stucwerk vande garage-
muur

Richard; Manfred; Henk; Ronald;
Bennie en nogmaals Ronald, be-
dankt voor het gastvrij ontvangen,
en wie weet staanjullie in de toe-
komst ook op het middenvel van de
PIOT.

De redactie (WK en MH)

Waat vind je het meest vervelend omte doen?
Afwassen

Wat vind jehet leukst om te doen?
Lekker eten

Wat zit er in je sporttas?
fietsbroek, bidon, handdoek, sportschoenen, T-shirt, sokkenN=



Wat is volgens jezelfje dlechtste eigenschap?
volgens Nicole, snurken

In wiens schoenenzou je willen staan?
In mijn eigen, ik ben tevreden

Metwelkdiezou je willen vergelijken?
Een schaap, als ik eenmaal lig dan komik moeilijk overeind.

Van wie zouje graag een interview in de PIOT willen lezen?
Fried Krabbenborg

EVENEMENTENAGENDA
-5,6en7 JUNI Gide Jong Nedeland; Kenkomp
=4imêJWl :GideJong Nedetnd; groolkomp

| H
ME  RKVC-FEVENOORDgiel : Pollpe ereen |



ZGV TURNCOMPETITIE

Op zaterdag 7 maart werdin Winterswijk de 2% groepswedstrijd in de E-p ig ij groep: ĳ

lijn gehouden. Deze keer ging het met de jongeren iets minder, maar met
de junioren beter dan de vorige keer.

De instap (Vm 8 jaar) miste Leonie te Molder uit Vragender, die de vorige
keer de meeste punten van iedereen had.

Ze zaktenvande 1° naarde 2° plaats met maar 0,15 punt achter de nr.1.
Dus misschien de volgende keer weer eerste

Marjan Doppen 32.55
Leonie Seegers 32.10
Margo Hogenelst 32.70

De pupillen (4m 10 jaar) zakten van een gedeelde 2° plaats, naar de 4
plaats. Toch nog een goede prestatie.

[Manou Boekelder 30.80
| Yanaika Elschot 31.20

Doreen Wieggers(Vr) 31.70

| Evelien Wolterink 30.40

De jeugd(un 12 jaar) zakten van de eerste naar de # plaats. Niet datzij
het zo slecht deden, maar de anderen warengewoonbeter geworden.0
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Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

AUTOBEDRIJF
ARTIN HEGEMAN V.0.F.
7

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
= APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

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

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



[Sharon Nijenhuis 2990
Aafke Hummelink 32.35
Janine Krabbenborg 31.00
Susanne Spexgoor(Vr) 30,45

Junioren (boven 12 jaar)
Hieraan deden 2 groepen mee en beide groepen stegen een aantal plaatsen

De 1° groep ging van de 9“ naar 5° plaats

HildeKolkman 0 EEHenrike Lankveld
Eva Stortelder

Ma leen Beerten

De 2° groep moest het doen zonder Malu Fekelder, die de vorige keer de
meeste punten van hun groep haalde. Toch gingenze van de 15° naar de
UI plaats.

Tessa Beerten 3120
Marleen Onstenk 31.20

| Ellen Slot 3155
De volgende wedstrijd is zondag 22 maart in Winterswijk. Dit is een indi-
viduele wedstrijd voor het rayon kampioenschap.

Leiding ZGV



HSEe TURNEN BĲ ZV

Te ben Laura enik zit ongeveer vier

jaar op tumen. Ik ga twee kes Der
week naarde ZGV Zieuwent-se
Gym Vereniging). Op woensdag

en zaterdag. Ales bijelkaar rain K

Vier uurin de week. Als we wed-

strijden heben krigen we er
meestal twee uur bi.

zit,
dere meisies in de selectie. Aleen

ais je In de selectie zit heb je UM
wedstijden. In de tumwedstijden
hebje verschilende groepen, die

noemen we lijnen. De Fijn is de

laagste groep, daama komende
Dain, C-jn, Bl en de Alin:

‘Daarin zitten de allefpeste um
sters. Ik zeïfzit in deDijn en
dat vindik nief slecht!De
trainingen zijn soms best
zwaar. We lopen eerst vit

Tot tien minuten wam.
Dan gaanwe ‘rekken
en strekken! Als we
datniei doen kunnen
we morgen niet

samen met een heleboel on

meer lopen van de spierpijn! OP

Ge se-lectiefraining en ook op d9
wedstrijden wordt alleen maar ge-
pruik gemaakt van de
evenwichtsbalk, de kast of het

paard, de brug met ongelijke ley”

gers en de mat. Aleen deze vier

Gingen zijn al moelijk genoeg eN

daar krijg ik die vier uurin de week

wel mee volt

Groetjes,
LauraStortelder



Bloemsierkunst „ERNA®
Werenfriedstraat 1

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

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

Open: Ma. 10.00 -12.00 uur
DiVmVrij. 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. 17

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

Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur



7136LE Zieuwent
TAXI Beelofsen Taooneas-astersEI

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER
PERSONENVERVOER

TROUW / ROUW

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
GBENle, van merkauto’sLt Baë> SE
BIENN® Waalderweg 12a

Hulzink
Bouwbedrijf

1 NIEUWBOUW

1% VERBOUW

14 ONDERHOUDSWERKEN

Tel.
ZIEUWENT Fax



pio!HoeKINDER
Interview met kinderen van de ZG
1 Wat vindje het leukste toeste]?Lisanne: De ringen, daar Kun je lekkeraan zwaaien,

2 Hoelang zit je al op turnen?Sharon: Eeeh, weet ik eigenlijk niet, ik denk 4 jaar op zo.
v‚Doe je weleens mee aan wedstrijden?Nanet: Ja ik heb al best vaak meegedaan aan een wedstrijd. Vileden begon ik met de eerste,

+ Heb je al eens wat gewonnen?Margo: Ja, ik heb één medaille gewonnen met de selectie-wed:
3 Wat vind je het moeilijkste toestel?Malu: Oooh, dat wil je niet weten De brug!! Bi hi hi (299)
6 Wat doen jullie onder de selectie-turnJeg?Marjan: E
mat meestal als eerste kattesprongen,
7 Vind je de trainsters eng?Henrike: Nee, niet echt,

» de brug en de balk en meestal over de kast hurken. Op de

ierjaar gef

strijden.



Ellen Leemreize
27 jaar
Samenwonend met
Manfred Rouwhorst

heer’
Bestuurslid Paaspop ‘vrijwilligersbe-

Heeft gevolleybald en getennist.

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportmoment:

Slechtste Sportherinnering:

Favoriet sportman/vrouw:

Lekkerste eten:

Tennis, Volleybal. Hebik zelf gedaan en
vindik een objectief spel, mooi om naarte
kijken

Schaken, daar moet je zo diep bij naden-
ken en je zweet er niet eens van.

Nederland Europees Kampioen. Dat was
Jang niet gebeurd en het was één groot
oranje feest.

Ik heb al een paar keer mijn enkelbanden
gescheurd tijdens het volleybal.

Ids Postman, kwam zeer snel opzetten en
konhetbij de Olympische Spelen nog
waar maken ook

Stampot van andijvie, verse worst en jus
(door Manfred gemaakt)



ò
VOOR AL Uw: Sportschoenen s3dSportkleding 5ESportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257 Ee[Ag Adidas - Puma - LA Gear- Cruijff Sport - Umbro |

Rucanor - Wings - Goudie - Yonex - Lotto =Â
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingEAA: BA

Hotel - Café - Restaurant

’'t WittePaard”

Es

Verassend,

Diverse mogelijkheden voor:

* Bruiloften en partijen
= Reapties
* Reünies

“Vagaderingen De ideale rustplaats voor een hapje en drankje



VERENIGINGEN

/C. Veldvoetbal
A,va, Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel. 251236

1e Mode, Favelstraat 9, ‘voorde, tel 375179Secretaris
Penningmeester :J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te, 352069
Wedstrsecr. W. Wopereis, Harevedsemeg 14, Zeuwent, te. 351831

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 251257
Secretaris AR. Donderwinkel, Oude Aatenseweg 70a, (voorde,tel. 379552
Penningmeester A. Krabbenborg, Keuferstraat 8, Zieuwent, el 352381
Wedstijd seer. Recreanten: B. St, Heleweg 3, Zeuwerl, tel, 352127

KNVB: B. Donderwinkel, Oude Aatenseneg 702, tel 379562

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haar18, Zieuwert, tel 351838
Secretaris P. Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent iel 352229
Penningmoesteres ter Bogt Linnenever 2, Groenlo, el 465478
Wedstijdsocr. A Hummelink, De Haare 30, Zeuwent, tel. 351531

TOP: Volleybal
Voorzitster  Stovorinck Penterman, De Steoge 28, Zieuwert, te. 351485
Secretaris ML Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwert, el. 351488
Penningmeosteres :M. Heutinck, Hoidersweg 11, Zieuwent, tel 351770

Wedstrijd secr  Kamebeek, De Steoge5, Zeuwert, tl 352247
Rocrearten M, Hokenborg, Boerswog 4, Zeuwent el. 351488

ZV. Tennis
Voorzister ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariërweido, tl 351281
Secretaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el 351691
Penringmeesteres 1 Krippenborg, De Steege Za, Zieuwent, ic 352424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummen, Oude Terborgsew. 296, D'chem, tel 0314-360442
Secretaresse J. Wolters, Bats42, Mariënvelde, tol, 351711
Ponningmeesteres 1.

; Batsdijk 37, Mariënvelde, tel, 0573-481411
Wedstijdsecr  W. Hummelnk- Kramer, Chopinstraat 8 ‘voorde, tel. 374318

MU CHIN: Karate
Voorzitter :H. Olof, De Waareise
Secretaresse A Oonk Bookhoi, Haver
Penninga Ginder

Zieuwent, tl, 351262
ampstegge 12, W wijk, tl 0543 563459

arksstraat 18, ‘voorde, tel 374926

Velocé: Fietstoerclub
Voorziter Vacant
Secr/Penningn.:H. Tobe, Beethovenstraat L'voorde, tl. 379611
Teercoördinator :P. Krippenborg, Dorpsstraat 24a, Zieuwent, el. 351856



Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
VoorzitteroFiave, Aagtemanweg 2, Harevei tal 374937
Secretaresse Masterstraat 98, Bredevoort, tel. 0543-452351
Penringmeester Hein Meierstraat 4, L voorde, tel, 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris K Hummeirk, Esstaat 42, L voorde, el 377523
Penningmeester :J te Roer, Verkavelngswog 2, Mariërveide, tel 351973

Wedstrijd secr E. Hoenderboom, DeSteege71, Zieuwent, tel. 352316

Schtetvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeer, tl. 351534
Seki/Penringm. A Papen, De Haare 32, Zieuwent el 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter J.Njolder, Wigendjk 4, Marienvelde tl 351316
Secretaris Ate Aoler, Verkeveingswog 2, Mariänvelde, el 351373
Penningmeester: H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, te. 352268
Wedstrid A Waalderbos, Zeuwentseweg 42, Zieuwent, el 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staingstraat 43, | ‘voorde, t 376650

crelaris S Paperbrg, Wigenik 6, Mariënveie, tl 351552
Penningmeester T. Bongers, Dorpsstraat 3 Zieuwent el, 351271

Wedstrjdsecr. N. ten Fiawe, Oude Maat16, Mariënelde, tel 251819

ESZET'90: Squashvereniging
Vooriter : V Doppen, Dorpsstraat 7, Zieuwent, il 251982
Secretaresse N. Hendiksen, De Steoge 89, Zieuwent el
Penningmeester Elshof, Aapenburgsestraat 6,Wedstrsek H. Meutstege, Constantinlaan 6, Ruurlo, el 0573-453524

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M. Stotieaar iddachtenstraat 34, 'voorde, tel. 377019
Secretais J. ten Bras, de Haare 34, Zeuwent, tol 351738

A Holkenborg, \ragendenweg 52/B, ‘voorde, fel 374180



BAM
WEEGSRUGbenborg BANDELSOND.

Ë
Krab

Kristalzuiver bronwater uit Zieuwent
Postbus 13
7136 ZG ZieuwentB.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel.: 0544-351534WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 0655 14 38 19

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID van harte welkom

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

Telefoon 35 16 07

architektenburo

Aln a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



Leukste tv programma:

Beste muziek:

Beste schrijver/boek:

Mooiste film:

Fijnste kledingstuk:

Miljoen winnen:

Pilsje Drinken bij:

Een dansje maken met:

Hekel aan mensendie:

Geloof en/of bijgeloof:

Politieke kleur:

De doodstraf:

X-files, sience fiction, maar tochheel rea-
listisch met goede onderwerpen.

Harmonie en boerenkapelvan Lichten-
voorde.

Ben geen echte boekenlezer.

Dances with wolves, perfecte muziek er
bij.

Spijkerbroek met iets vlots erop.

Met zijn tweeen een wereldreis maken. In
ieder geval het geldecht opmaken

Stoverink, gezellig, al onze vrienden zijn
daar en lekker een beetje neulen aan de
tap.
Aanstaande echtgenoot.

ontzettend glad zijn en achter de ellebo-
gen.

Ik ben iedere week in de kerk om te zin-
gen. Ik geloof op mijn eigen manier.

Links vanhet midden.

Tegen. Je doet iemand iets aan waarje zelf
temandjuist op veroordeelt
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Grootste wens:

Idool:

Uit bed te halen voor:

Tent opzetten in:

Omscholen tot:

Spijt van:

Nachtmerrie:

De redactie.

Toen ik klein was wilde ik bij de politie.

Gezond en gelukkig blijven.

Mijn ouders zijn mijn idolen,

Een boterham met gekleurde vlokken. Endan lekker dik belegd.

Oostenrijk of Zwitserland, en daar lekker
wandelen.

Ik laat me niet omscholen, voor mezelf hebik de perfecte baan gevonden inhet perso-neelswerk.

Ik heb nergens echt spijt van,

Dat er een vreemde kerel aan mijn bed
staat, echt zonhele lelijke vent



J. WAENINK aschilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEE 544 5142

Tevens verkoop aan huis FAX0544-351452

0544 - 35 15 09

TAXIBEDRIJF ZITAX
ZIEKENFONDS- PARTICULIER ZIEKENVERVOER

PERSONENVERVOER - GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN)
ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

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



W.J.M. Klein Goldewijk
+ verkoop van nieuwe

en gebruikte auto's
+ autoalarm inbouw
* startblokkering (SCM erkend) S=APKWal Ln85De Witte Rieteweg 3 aeMariënvelde —Tel.0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



WAT 'N TOPPER

Afgelopen zaterdag 17-01 speelden
we thuis tegen de ongeslagen top-
per BVC-Barchem. De eerste
wedstrijd in de tweede helft van
dit seizoen. Misschien dat U zich
nog kunt herinneren dat we uit
met 3-0 hadden verloren, voorna-
moelijk door die speelster met dat
nogal ouderwetse uiterlijk, maar
met cen snoeiharde enperfect ge-
richte aanval. Zij had alleeneen
paar gympen bij zichleek het, mis-
schien doet ze niet mee werd er al

gauw dooreenvan ons geopperd.
Ur begon zicheen sprankje hoopte
vormen dat we iets langer over de
wedstrijd konden dan 3 kwartier.
Bij het inspelen bleek dat ze echt
niet mee deed. Natuurlijk draait
een team niet in de topop 1 per
soon, maar het was wel 1 hele
goede minder.
Onze trainer was terug en had tijd
omte coachen, wat voor ons toch
een hele steunin derug is. Wan
neer er geen coach is, ben je toch
meer bezig met het kijken naar wat

er foul gaat en wat eraan gedaan
moet worden. Dan wanneer je je
volledig kunt concentreren op de
bal en iemand anders vanaf de zij
kant verteld dat je op nr. 5 moet
serverenof verder naar voren moet
omde tegenpartij te dwingen op
de achterlijn te mikken bij de op-
slag enzouit slaat of dat er op mid
een gat valt rechts van het blok
enz. enz. Eennadeel was echter
dat Jocelyn ziek was en Petra met
vakantie. Januari en februari is bij
ons altijd een gedoe, de een naar
de ander vertrekt naar de bergen
en de achterblijvers moeten maar
hopen dater geen blessures van
komen.
We hadden dus maar 1 wissel en
die had het ook nog in de rag, ho-
pelijk zouden we het vol houden
als het een lange wedstrijd zou
worden. Onze conditie was een
heel stuk afgenomen volgens onze
trainer toenhij ons naar een
maandweer trainde. Ér werd een
buitenaanvaller op midgezet en

u #



we begonnenaan een wedstrijd
waarin gevochten zou moeten
worden, wilden we er iets van ma-
ken.
We begonnen goed in de eerste set
tot 7-8 konden we ze netjes bij
houden,in de úme-out werden er
nog wat foutjes besproken en
wonnen we de eerste set met 15-
u.
Dat gaf de burger moed. Het
commentaar van BVC dat ze dan
gewoon met 3-1 zouden winnen
maakte ons alleen maar feller. We
speelden blijkbaar mooi want er
kwamen steeds meer mensen van-
uit de kantine op de tribune staan
kijken. In de tweede set kwamen
we al snel met 1-5 achterte staan
Dit is voor ons niet een reden om
te denken dat het verloren is want
we staan wel vaker een heel eind
achter en halen ze dan toch nog in.
(Ook wel eens niet!) Een donder-
preek van een coach en hetfeit dat
je tegen de bovenste niets te ver-
liezen hebt, kwamen we voor met
10-9. BVC maakte er nog 10-11
van maar de winst ging naar ons
15-13. Het wasal compleet feest
aan onze zijde, wie had dat ge:
dacht, 1 punt afpakken van de
ongeslagen topper. Nu werden de

tanden er nog iets dieper ingezet,
we ging-en voor de hele winst, het
moest en zou een3-0 overwinning
worden voor ons.
Er werd aan beide zijden gevoch-
ten alsof het om de Wereldeup
ging. De beide coaches lieten zich
af en toe duidelijk horen. Die van
ons gelukkig iets vriendelijker dan
aan Barchems zijde. Via 4-5 achter
kwamen we op 9-9gelijk terecht
Niks gebeurt nog eigenlijk. Heel
lang bleefhet 10-11 voor BVC. En
ilmoet eerlijk zeggen; was dat pu-
bliek niet zo fel geweest met het
aanmoedigen van ons weetik niet
of we wel gewonnen hadden. Dus
dank je wel mensen op de tribune
met jullie konden we Barchem in
de derde set verslaan met 15-12.
Een 3-0 overwinning wat een ù

om. Iedereen stond te juichen in
het veld. Het was cen prachtige
wedstrijd, ookom te zien hoorden
we nadien van de mensen die ons
hadden aan gemoedigd. Met deze
overwinning stonden we voor het
eerst met een grote kopin de Tu-
bantia. DAMES TOHP
VERSLAAN BVC-BARCHEM.

| &



Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
MF, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niemeyer REGENINSTALLATIES

TUIN- EN PARKMACHINES
Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden
Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgings-
boxen, gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht.

OPA B.V.
Telefoon: HARREVELD 0544 - 37 24 15

ZIEUWENT 0544-351526

xeEE ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



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

Velein-en outdoor mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsaktiviteiten,
culturele manifestaties en sport-
evenementen van 50-2000personen.
Vri lijvend om informatie en
documentatie.

VERGADERRUIMTEN + EVENEMENTENHAL + TENNISBANEN + SPORTHAL +
SQUASHBANEN « BOWLINGBANEN + INDOOR MIDGETGOLF+JEU DE BOULES

+ FITNESS & AEROBIC STUDIO UNA'S + STOOMCABINES + ZONNE
BANKEN + SCHOONHEIDSSALON + EySIOTHERAPIEPRAKTIJK = KINDER.CRÈCHE « DIVERSE BUITENSPORTEN VAN VOLTBAL TOT BEACHVOLLEYBAL

SOURCY CENTER ZIEUWENT. ZEGENDIJK 3A 136 LS ZIEUWENT



ONBEGRIJPELIJK
Je verslaat de ongeslagen kop
en dan denk je nu
we laten nu geen punten mee:

gen. Tegen Avanti Lochem uit
deden we dat dan ook niet 3-1 ge
wonnen. Maar nubegint het,
Sparta Zelhem, goeie ploeg uit
verloren, 2-2 moet zeker kunnen,
nee dus, 1-3 verloren. Niet echt
slecht gespeeld maarer werd ge-
woon door niemandgevlamd. Oké
Sparta is een goeie ploeg staat
vierde of zo, kan.
Volgende week moeten ze uit naar
Favorita Dinxperlo dat word een
peulenschil dacht ik. Dus terug
gekomen van vakantie ging ik er
eigenlijk vanuit dat de dames ge-
wonnen zouden hebben tegen
Favorita en ook van Marvo. Viel
dat even tegen toener maandags
verteld werd dat ze maar 1 puntje
gepakt hadden. Tochwas het niet
zo verwonderlijk, je kunt er na-
tuurlijk niet van uit gaan dat
wanneer 1/3 van het team met va-
kantie gaat dat dan de rest gewoon
doordraait.
Op zaterdag 7 februari speelden ze
uit tegen Favorita-Dinsperlo. Er
werdmet verteld datik me die
wedstrijd moest voorstellen alsof er

60 plussers in het veld stonden.
Ook de versterking van dames 2
Nicole en Karin kon niet verhel-
pendat de wedstrijd met 3-0
verloren ging. Setstanden 11-15,
9-15 en 4-15. Niet zo best.
Tegen Marvo-Mariënvelde thuis
waren er twee speelsters niet en
hadden ze maar 1 wissel op de
bank. Wel werd er beter gespeeld,
‘helaas niet goed genoeg vooreen
winst. Gelijkspel was het eindre-
sultaat, set-standen, 6-15, 15-6,
15-10 en 8-15.
BEKERWEDSTRIJD

Zoals U gelezen hebt in eerder
Piot's doen we nog steeds mee aan
de strijd om de beker. Vanavond
maandag16 februari was het weer
zover. We speelden thuis tegen
Smach-'s '68 uit 's-Heerenberg. Zij
speelden net als wij in de eerste
Klas in een andere poule waar ze
ongeslagen bovenaan staan. Dus
goede kansen voor beide ploegen
het beloofde een spannende wed-
strijd te worden. Dat werd het dan
ook en een lange, 2 1/2uur deden
weerover. We willen het zaalvoet-
bal langs deze weg nog eens
bedanken dat ze 3 kwartier hebben
willen wachten.
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De eerste set werd via 6-7, 9-8 en
12-12 doorons gewonnen met 17
16. Zoals U ziet we waren gewaagd
aan elkaar. Toch speelde Smash
over de gehele wedstrijd genomen
beter dan ons. De tweede set ging
via 2-3, 8-7, 12-9 en 12-11 naar
Smashdie won met13-15. Deze
set hadden we niet mogen laten
liggen want die heeft ons een
beetje de das om gedaan.
De derde set waseen lachertje 3-
15 voor Smash, dat we in de vierde
set nog weer zo sterk terug kwa-
menwaseigenlijk een wonder. Via

1-3, 5-6, 9-6 en 10-10 wonnen we
de vierde set met 16-14. Deze
overwinning blies weer moed in
onze gelederen. Zelfs het zaalvoet-
bal die stonden te wachten
begonnen ons aan te moedigen, of-
schoon ze natuurlijk helemaal niet
blij waren met een vijfde set.
Weer mochten we het ralleypoint
systeem spelen. Al gauw stonden
we achter met 1-4, dan heb je
niets meer te verliezen en moet je
er voor gaan. Dit lukte niet on-

middellijk het werd 6-14, toch
kwamen we via 9-14 en door veel
fouten van hen op 12-14 te staan.
Weverloren echter met 13-15.
JAMMER, maar wel verdiend voor
Smash.
Enwij hadden weer eens een hele
fijne wedstrijd gespeeld waarin we
hadden laten zien dat we het toch

nog konden.

HOE GAAT HET NU VERDER
Na twee weken pauze speelden we
op 7 maart uit tegen Vios Beltrum,
thuis hadden we ze snel verslagen,
nu echter hadden we niet veel in
te brengen. Het liep niet, geen
mooie aanvallen, zeer slechte pas-
ses en geen sfeer. Met 3-0 en een
uur gespeeld werdenwe weer naar
huis gestuurd.
Er moet nodig wat gebeuren an-
ders eindegen we nog aan de
onderkant van de middenmoot.
Op het moment staan aan de bo-
venkant van de middenmoot op de
vijfde plaats.
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TRAINER/COACH
Tot overmaat van ramp ner die af en toe ook coacht aan-

gegeven te stoppen na dit seizoen, vanwege Longa nog wel. Daar kan hij
verder met de jeugddie hij daar al traint en zal daar meer tijd in gaan
steken. Dus vandaar onze volgende oproep:

heeft onze t

VOLLEYBALTRAINER/COACH
gezocht!!!
Wij dames 1 van volleybal vereniging TOHP te
Zieuwent heeft een vacature open voor een leuke,
sympathieke, lieftalige, goed ogende (voor gemiddeld
dertigers ogen) trainer/ster.
Mag gerust zware trainingen geven, duur- en interval
zijn geen probleem, en pittig coachen.
Bent U degene die wij zoeken, neemt u dan gerust
contact metons op wij trainen op maandagin het
Sourcy van 19.00 tot 21.00 uur, U ziet conditie heb-
ben we wel.

Nogte spelen wedstrijden:
14-03 16.30 uur 'Tohp Boemerang Eibergen
21-03 16.30 uur Tohp - VCV Varsseveld
28-03 16.00 uur Gemini Borculo Tohp
04-04 16.30 uur Tohp - Tornax Ruurlo
18-04 15.00 uur Wivoe W'swijk - Tohp

Dames 1 Jacquelien Kolkman

|__—



Met voor de dames-1 nog een wed-
strijd en voor de overige teams nog
enkele wedstrijden te gaan kunnen
we alvast een balans opmaken voor
het seizoen ‘97-'98.

Dames-1, het paradepaardje van
de vereniging, heeft de doelstel-
ing, handhaving in de 3de divisie
gehaald. De verwachtingen waren
vooraf misschien wat hoger gesteld
maar achteraf mag men toch te-
vreden zijn. De dames-1 zijn
boven de andere twee achterhoekse

verenigingen geëindigd en konden
over het algemeen redelijk tegen-
stand bieden aan de gevestigde
ordein de 3 divisie, slechts in en-
kele wedstrijden was er sprake van
een behoorlijk niveauverschil, in
alle andere wedstrijden ging het
steeds min of meer gelijk op en
was de oorzaak van verlies vaak
een wat mindere periode in een
wedstrijd. Door de smalle basis
had detrainer dan niet vaak de
mogelijkheid ombepalende speel-
sters even rust te gunnen op de
bank, ook blessures hebben dan di-

HV HOENDERBOOMPACELLINIEUWS

rect gevolgen. Nu handhaving in
de 3de divisie eenfeit is kunnenin
de komende periode de
jeugdspeelsters wat vaker aan bod
komen zodat zij wat kunnen wen-
nen aanhet niveau van de 3de
divisie. In principe hebben de
speelsters vandames-1 al te ken-
nen gegeven om nogeen jaar met
elkaar door te gaanom te kijken
hoever men na een jaar ervaring
opdoen nog kan komen in de 3de
divisie. Ook heeft het bestuur
overeenstemming bereikt met

Daan Jolink over de verlenning van
zijn contract met nog een jaar,
verderbestaater de kans dat er
een of meerdere speelsters van
buitenaf zich aanmelden zodat de
basis wat breder kan worden.

De Heren-1 begonnen ijzersterk
aan de competitie en men had op
een gegeven ogenblik zelfs even
kampioensadspiraties, maar ook

bier bleven blessures niet uit zodat
een plaats in de bovenste mid-
denmoot wel het hoogst haalbare
zal zijn.



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.„KL. HOLKENBORG
Ri

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 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!



Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF Ge) 2e
* bouwmaterialen

mu ee* nieuwbouw Wepereie* verbouw == ie* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met 0.4,
Wens- en

Prentbriefkaarten

DNC Borduurgaren
SOKKENWOL

Y,En\ TextieournturenGERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT
Dorpsstraat 11 -7136 LE Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 15 44 Tel. 0544 -35 15 44



De Dames-2 waren dit seizoen in-
gedeeld in de regio Arnhem zodat
er veel gereisd moest worden,
achteraf viel het allemaal nog wel

mee, voordeel was dat men weer
eens tegen totaal onbekende teams
kwam te spelen en met nog enkele
wedstrijden te gaanis men veilig
en heeft men toch weer veel erva-
ring opgedaan voor het komende
seizoen.De dames-3 zullen na het
kampioenschap ook degradatie
meemaken, ondanks de voortreffe-
lijke instelling blijkt de 2de klasse
toch net een maatje te groot, het
gaat allemaal wat harder en sneller
en veel wedstrijden gingen dan ook
in de tweede helft verloren. Be
langrijker is echter de goede

teamgeest en dieis er het gehele
seizoen geweest

Het heren-team heeft een nieuwe
team-sponsor. Zondag 7 maart
ontvingen de heren een compleet
‘nieuwe outfit uit handen van
Taxibedrijf Roelofsen, namens het
team bedankte aanvoerder
Paul Marschalk Dhr. en Mevr.
Roelofsen voor deze gulle geste en
benadrukte nog eens
TAXI RC OFSEN met trotsuit
te dragen in de Regio.

Op defoto ziet u de heren-1 sa-
men met Dhr. en Mevr. Roelofsen
in de nieuw outfit.



Momenten van de pupillen vanRKZVC G3
Datum: 28-02-98
Wedstrijd Grol D3 — RKZVC D2
Uitslag: 0-0
Doelpuntenmakers: -
Mooiste goal: -
Mooiste Moment: 1° punt in de competitie
Man van de wedstrijd: Luuk Stortelder

Datum: 28-02-98
Wedstrijd: RKZVC DI — AZVSV D3
Uitslag: 5-2
Doelpuntenmakers: Jeroen Grotenhuis(2x) Dieter Molleman, Tim Pa-

pen, Mark Knippenborg
Mooiste goal: Afstandsschot van 25 meter door laatste man; Mark

Knippenborg
Mooiste Moment: Onnavolgbare poorteman van Lars Krabbenborg
Man van de wedstrijd: Luuk Donderwinkel

Datum: 14-03-98
Wedstrijd: Fortuna W'wijk E3 - RKZVC E3
Uitslag: 3-1
Doelpuntenmakers: Sjoerd Kolkman
Mooiste goal: Sjoerd Kolkman
Mooiste Moment: Hakballetje van Mark Bokkers Waarmee hij 3 man

het bos instuurde.
Man van de wedstrijd: Harm Toebes

Datum: 14-03-98
Wedstrijd: RKZVCE|a



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank iz een
sterk bent. De Rabobank he
samenwerken en bo
mensen vóór mensen Dat

lijk contact Eke

Rabobank

Kantoorlichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20

foon (0544) 390 390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

ae
Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 272, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346

STH Vor



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongeriosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 377448

b.g.g. 377449

Uw haaris uniek, daarom zijn wij dat ookenKAPSALON

HEAR
ZIEUWENT (0548) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
EESg tuinaanleg tuinonderhoud tuindeeën

ik LR tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
5 Go pna tuingomleg tuinonderhoud

“4

Ruuloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



Uitslag: 3-0
Doelpuntenmakers: Marloes kl. Holkenborg, Loes Hummelink, Thomas

Seegers
Mooiste goal: Een mooie corner van Thomas, en Loes schoot de

bal in het goal
Mooiste Moment: Dat het hele team hard heeft gewerkt voor de over-

winning
Man van de wedstrijd: Jarno Hummelink

Datum: 14-03-98
Wedstrijd RKZVCE1 —Ad'69 E1

Uitslag: 2-2
Doelpuntenmakers: Peter ten Have, Sjors Storkhorst
Mooiste goal Sjors
Mooiste Moment: Het afstandschot van Brian die er net niet inging
Man van de wedstrijd: Sander kl. Goldewijk

Datum: 14-03-98
Wedstrijd: RKZVC F3- Grol E3
Uitslag: 22
Doelpuntenmakers: Daniël Tiemissen 2x
Mooiste goal: Daniël Tiemissen
Mooiste Moment: Dat we de hele wedstrijd met een voorsprong heb-

ben gevoetbald
Tom te Molder keepte alweer een hele goede wed-Man van de wedstrijd:
strijd

Datum: 17-03-98
Wedstrijd: WVC F3 RKZNC F2
Uitslag: 7-5
Doelpuntenmakers: Mitch3x, Remco1x Tim Ix
Mooiste goal: Mitch scoort van ruim 15 mtr. Hoog in de goal.
Mooiste moment: Dat we wonnen met penalty schietenEL



AJK
De Wereldkampioenschappen
voetballen zitten er weer aante
komen. Voor velen een tijd om weer
lekker met deze nationale passie be-
zig te zijn. Voor anderen vooral een
periode van proberen te overleven,
omdat nu eenmaal niet iedereen er
van houdt om constant in het hele
land met dit spelletje voor volwas-
senen geconfronteerd te worden.
Voor degenen, die er dus wel van
houden, gaat er in ieder geval weer
een periode van pure wellust begin-
nen.

Er is in de afgelopen periode al weer
heel wat gebeurd op dit vlak. Er
wordt al weer gepraat over geld,
over blessures, over geld, over kwa-
iteiten, over geld, over kansen, over
geld, over doelpunten, over geld,
over de wisselspelers, over geld, over
donker en blank, overgeld, over de
keepers,over geld, over blunders,
over geld, over basisspelers, over
geld, over en sluiten.

Ook worder uiteraard gesproken
over de kansen van dit team ; wie
hoort er welin en wie niet. Doen
we het goed of doen we het niet. De
een zegt nu al, dat oefenwedstrijden
in het verre Amerika goed zijn ge-
weest voor het moraal. De ander
zegt, dat het nergens op slaat om 4
maanden van te vorenal te oefe
nen. De één zegt, dat Davids er wel
in moet. Deander zegt, dat die
zwartwerker lekker weg moet blij
ven. De één zegt, dat Kluivert er
absoluut in thuis hoort. De ander
zegt, dat die crimineelin bed moet
blijven liggen. De én zegt, dat we
‘met3 spitsen moeten spelen. De
ander zegt juist, dat 2 alte veel is.
De één zegt, dat Bogarde en Reizi-

ger absoluut in de verdediging
moeten staan. De ander zegt, dat
die 2 maar terugin de boom moe-
ten. De éénzegt, dat Hiddink het
perfect doet. De ander zegt, dat
Cruijf! erbij moet. De één zegt, dat

…beerlijk, het WK
komt er zan !
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NVM B

HYPOTHEEK
SHOP z

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die cnc, voor u juiste hypotheek ve kiezen, krijgt u

mu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij

voor u de juiste. Tegen de best 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 U/m lerares |

MARIËTTE HUMMELINK
deHaareta
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351766
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