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

* elektrotechniek
« centrale verwarming
* luchtbehandeling
+ loodgieterswerk
* sanitarie installaties
- optimalisering en energiebeheer
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HET COLLECTIEF
Collectief is gezamenlijk, gemeen- _trokkenen voelen zich een radar in het
schappelijk, samen. De juiste persoon geheel. De keten is zo sterk als de

opde juiste plek. Iedereen heeft zijn zwakste schakel. Alle neuzen staan de-
eigen capaciteiten. Eenieder levert zijn zelfde kant op. Samen is men sterker
bijdrage naar beste vermogen. Alle be- en Re



tot meer in staat dan de optelsom voor het welslagen vanhet geheel.
vande afzonderlijke kwaliteiten. Ie- Iedereen is uniek en onmisbaar
dereen zet zich op zijn manier in

Door zo'n collectief wordt bijvoorbeeld PaasPop georganiseerd. Het
Klinkt misschien wat overdreven ente idealistisch gesteld, maar zo
eb ik 't wel ervaren. Het is een groot voorrecht ombinnen zo'n
«ub mensen m'n steentje te mogen bijdragen.

Elke sportvereniging, elk team binnendie vereniging, is z'n eigen
collectief. Het eerste van RKZVC bijvoorbeeld heeft als team ge-
knokt tegen degradatie enop dezemanier gewonnen.

Door de plaatselijke Zieuwentse middenstand wordt momenteel
een gezamenlijke "sponsorpot” gemaakt. Samen wil men meer
kunnen betekenen voor de Zieuwentse verenigingen.

Over enkele weken barst bijvoorbeeld het WK-voerbal Jos. Als “we”

wereldkampioen wordenheeft het collectief gewonnen. Als “we
verliezen zal Jantje ofPietje wel de schuldkrijgen

Vroeger ging mencollectief naar het betaalde voetbal kijken. Enke-
lingen maken dit tegenwoordig nagenoeg onmogelijk

De redaktie (HW)



Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
ME, 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

/ SCHOONHEIDSSALON

_ ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304

Ng
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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 bedrijfsaktviteiten,
culturele manifestaties en sport"
evenementen van 50-2000 personen.
Vraag vrijblijvend om informatie en
documenta

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

= FITNESS & AEROBIC S + SAUNA'S + STOOMCABINES + ZONNE
BANKEN



Jl OPDE KORREL

Het is een kleine vereniging van
15 leden, maar ze zijn we tweede
gewordenen daardoor gepromo
veerd. Aan het woord is dus
Bennie Krabenborg, voorzitter en
schutter
Zieuwent.

Op dinsdag is de verenigings
avond bij Bongers en daar gaan
wedan ook naar toe. Fr staan al

twee banen opgesteld.
In de veronderstelin

van  Schietvereniging

dat we
worden geconfronteerd met het
lawaai van de geweren, staan we
toch enigzins versteld van derust
die er heerst. Het blijkt de laatste
avondvanhet seizoentezijn en
er wordt waarschijnlijk niet zo
veel geschote, wel gedronken en
natuurlijk gepraat

Hoe is Schietvereniging Zieu
went ontstaan?

Helemaal vroeger was het schietenbij
Ketels. Daarna heeft het een tijdje stil
gelegen. Het was zo'n 25 jaar geleden
dat er cen fancy-fair werd georgani-
seerd, daarbij kwam ook het schieten
weer voor dedag. Het idee een club te
beginnen is daar geboren. We zijn
toen 2 jaar onder depannen geweest
bij Bennie van 'n Dikkn. We kregen
echter de kans ombij het Kevelder

een ruimte te gaan gebruiken. Dit
hebben we we met beide handen
gegrepen
omgebouwd tot naar een schietruim-
te, Tater hebben we het hok gedeeld
met de karate-vereniging, Nadeel
hierbij was dat je altijd de banen
moest opbouwen en afbreken. Drie
jaar geleden zijn we verhuisd naar
Bongers. Groot voordeel hieris dat we
de banen niet zelf hoeven op te bou
wen, dat doet Tonnie Bongers voor
ons. Vlak voor ons vertrek bij het Ke

velder is er nog ingebroken in onze
ruimteen zijn onze wapens gestolen

an
We hebben er een stal



Een ervan hebben we later in een
greppel compleet verroest terug
gevonden, hier schieten we, na
het wapen te hebben gereno-
veerd, nog steeds mee.

Hebben jullie ook iets met de

schutterij te maken?

Aanvankelijk hoorde het bij de

schutterij, maar we hebben voor
een aantal jaren geleden besloten
om uit elkaar te gaan.

Vertel eens meer over de ver-
schillende wapens?

Aanvankelijk werd er geschoten
met luchtbuksen met een knik
loop. Door het geweer te knikken
bouw je druk op voor het schot
Nu hebben we de Fijn-werk
bouw met vaste loop, deze knikt
niet maar heeft een hendel voor
de druk. In de competitie van de
Aaltense bond, waarin we tweede

zijn geworden, schieten we met
het open vier.
Je hebt ook nog de diopter, deze
heeft twee kijkglaasjes en je hebt
het pistool. Elk wapem heeft zijn
eigen schietkeart, omdat elk wa

pen zn eigen moeilijkheidsgraat

heeft. In Zieuwent blijft het bij deze

wapens. Rudy Wopereis gaat ook nog
naar een winterswijkse club en schiet
daar met cen vuurbuks. Dit is een
heel ander wapen en ze schieten daar
ook op bewegende doelen

Wat gebeurd er binnen de vereni-
ging?
We hebben momenteel 15 leden
waarvan twee vrouwen. Met ZDze-
venen doen we mee aande aaltense
schietbond. Dit betekend dat je 7 uit
en 7 thuiswedstrijden speelt.
Voor de rest wordt er geschoten voor
de Oost-gelderse bond. Dit gebeurd
door het opsturenvan schietkaarten
naar de bond. Voordeel hiervanis dat

je in je eigen schietruimte kunt spelen
en dat je in principe kunt schieten
wanneer hetje het beste uit komt.

Bij de aaltense schietbond zijn jullie
gepromoveerd?

We zijn tweede geworden van de
competitie en zijn daardoor gepromo-
veerd van de D- naar de C-klasse
Je bent met een team van 5 en schiet
per persoon2 beurten. Bij winst krijg

je 2 punten en bij gelijk spel 1. Hoe
verder de wedstrijd vordert hoe span-
nender het wordt. Je hoort wat

4



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
Dim Vrij 830 -1230uur +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
97

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 42EgOpeningstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 830 18.00 uur Zaterdag: 8.00-14.00 uur.
4



ls 7136LE Zieuwent
57 Dorpsstraat 29

AN TAM NeLOJ SEN Taiioon sas -z1016

ï ZIEKENVERVOER
=== PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER
PERSONENVERVOER

TROUW / ROUW

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties

gBE N,& van merkauto’sSLfs [9aë>ë vesonern

SIEN Waalderweg 12a

Hulzink
Bouwbedrijf

3% NIEUWBOUW

1% VERBOUW

14 ONDERHOUDSWERKEN

Tel 0544 - 351214
ZIEUWENT Fax 0544-352165



anderen schietener wordt steeds
meer druk opje gelegt?

Hoezo hoor je wat de ander
schiet, je ziet het toch ook?

Nee, je ziet elkaar niet schieten
Dit gebeurt in eenandere ruimte
als waar de beide teams zichbe
vinden. Als je aan de beurt bent
ga je naar binnen en sc
rie. Daarna kom je met de score
naar buiten.

iet je se

Waarom zien jullie elkaar niet
schieten?

Daar zouden spelers alleen maar
nerveus van worden. Het is erg
moeilijk schieten als teamgenoten
en tegenstanders naarje kijken,
vooral achterin de wedstrijd

Dan is het niet erg toeschouwer

vriendelijk, die sport van jullie?

Toeschouwers kunnen natuurlijk
wel kijken en ik nodig iedereen in
Zieuwent uit om eens te komen
kijken opeen dinsdagavond. Na

de zomer beginnen we weer. Mensen
kunnendan ook eens schieten en zien
of het wat voor henis om te doen.

Is het niet moeilijk te leren?

ch iedereen heeft wel eens gescho
ten, en eigenlijk is het heel simpel. Je
mag met je geweer zo veel bewegenals
je wil, als je maar op het juiste mo.

ment afdrukt. (Dit blijkt erg tegen te
vallen, want een redaktielid van depi
ot, die het eens probeert, drukt al af
voor dat ze het geweer goed en wel

st heeft}
Hetis best goed mogelijk om goed te
schieten, maar moeilijk is het omdit
constant te doen, vooral als de druk
toeneemt.

Is het een echte mannensport?

Nee hoor, Monica Egberts doet ook
mee in de competitie en schiet zeker
zo goed als elk ander.
Wij wensen jullie in het komende sei

zoen veel succes en bedanken jullie
voor de gastvrijheid.

Red. WK en ML.



TOETJE VAN BENNIE:
1 Watvind je het meest vervelende om te doen?
Om niets te doen.

2 Wat zit er in je sporttas?
Eigen wapen, verder hebje niets nodig.

3 Wat is volgens je zelf je slechtste eigenschap?
Ik kan moeilijk "nee" zeggen

4 Watis volgens je zelf je beste eigenschap?
Me met veel dingen tegelijk bezig houden. Een paar stappen vooruit kij
ken.

5 Wie vind je de beste sportman of-vrouw van Zieuwent?
Silva 'Prins’, zie ik iedere morgen met de hond lopenals ik naar het werk
ga

6 In wiens schoenen zouje willen staan?
Mijn eigen.

7 Wieis de meest ondergewaardeerde persoon binnen jouw
vereniging?
Allemaal

8 Met welk dier zou je jezelf willen vergelijken?
Kat, vind altijd een uitweg al is het tegen het gevaar in.

9 Van wie zou je graag een interview in de PIOT lezen?
Raymond ‘Prins’.oM



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ

_
SLACHTERIJ

EN381
EG 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 reparat!
ook APK-keuring

ANS
||naar een erkend adres:

Garage
V.O.F. KOLKMAN

Hendriks Tuinbedrijf ||Zieuwentseweg 44- Zieuwent
Dorpsstraat 85 | Telefoon 351603

7136 CJ ZIEUWENT
TE 0544-352043



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER,

KIPPERVERVOER

AVIA
Tel. BAz51Zis

Fax 0544-352065

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.
Dezecredit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.

ma. U/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Je
ZGVTURNCOMPETITIE

INDIVIDUELE REGIOKAMPIOENSCAPPEN E-LIJN

Zaterdag 9 mei was een spannende hadden ze de balk, altijd het span
dag. Een aantal meisjes konden__nendste onderdeel. Ze tumde best
door hun plaatsering bij derayon- een goede oefening, maar waar
kampioenschappen, nu deelnemen schijnlijk was de jury nog niet goed

aan de finale van het regiokampi- wakker. Hun oefening werdveel te

oenschap voor Gelderland Oost. laag beoordeeld, vooral bij Janine.
De jeugd (Um12 jaar) moest 's Deze beoordeling koste huneen
morgens de spits afbijten Aafke goede plaatsering, anders hadden
HommelinkenJanine Krabben- ze zeker bij debovenste helft ge

borg dedenhierbij mee. Het eerste hoord. Derest ging wel goed.

[ _ SprongBrug Balk Vloer Totaal

25 Aafke Hummelink 7.80 8.05 7.00 7.55 30.40
[ 34° Janine Krabbenborg 740 820 645 740 2945

Ook Hilde Kolkmanbij de junioren (U/m15 jaar) moest vroeg beginnen.
Zij was als laagst geplaatseerde naar de finale doorgegaan en rekende niet
op een hoge plaats. Toch ging het hartstikke goed, vooral sprong en brug.
Van de40 deelnemers kwam ze opde 13° plaats.jj



13° HildeKolman 800

Het begonal aardig warm te wor-
den toen Yanaika Elschot in de 2°

wedstrijd aan de beurt was bij de
pupillen 1 (9 jaar). Zij was bij de
rayonkampioenschappen 2° gewor-

den, de vorige
groepswedstrijd lelijk gevallen op

maar

7.3# hotYanaika

Het laatst toen het heel erg warm
was, waren de instappers (Um 8

jaar) aan de beurt. Ookzij hadden
bij de vorige wedstrijden goede re-
sultaten. Helaas was Leoni Segers
geblesseerd en kon niet meedoen,
anders was ook zij wel hoog geëin-
digd. Marjan Doppen behzalde de

7Maan Doppen
7 Margo Hogenelst

SprongBrug Balk Vloer Totaal

00 7.60 7.30 30.90

de balk. Toch had ze haar zenu-
wen goed in bedwang. Ze werd
heel sterk 4° . Helaas op 0,05 punt
na geen medaille, maar de eerste 5

gaan over naar de D-lijn, dus zij
ook.

SprongBrug Balk Vloer Totaal _
845 855 860
4° plaats, helaas ook net geen me-
daille op maar 0.05 punt
achterstand. Voor haar zeker een
goed resultaat, omdat zij pas 7 jaar
is, Volgend jaar gaat ook zijn naar
de D-lijn
Margo Hogenelst haalde een goede
7° plaats

EE



Je maerMeredtZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

5
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 3522 35
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544-362237



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



Zaterdag 6 Juni zijn in Lichtenvoorde de finales voor de groepswedstrij-
den E-lijn.

C/D-lijn

Mayra Hdkenborg wel lid van
3V, maar voor de selectie bij Spi-

rit 90uit Lichtenvoorde, heft dit
jaar meegedaan in de C/D-lijn.
Hierin zijn alleen maar individuele

wedstrijden.Het grootste verschil
met de Een D-lijn is, dat er niet
op de lange mat getumnd wordt,
maar op eenvierkante vloer met
muziek, Er waren drie wedstrijden

op Papendal. Van deze wedstrijden
werden de punten opgeteld voor
het regiokampioenschap. Mayra
kwamuit bij de pupillen 1 (9 jaar).
Zij behaalde in totaal de meeste

puntenen werd hiermee dus eerste
en regiokampioen. Deze plaats
geeft ook het zecht om mee te
doen aan het N.K. D-niveau, op
28 juni in Hilversum

Alle meisjes nog veel succes in de laatste wedstrijd.

Leiding ZGene
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Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinering:

Favoriete sportman/vrouw:

Lekkerste eten:

Leukste TV-programma:

Beste muziek-(band):

Favoriete schrijver/Boek:

Mooiste film:

«PIT
Voetbal, zowel actiefals passief

Boksen en worstelen, te veel geweld

Met ZVC 3x kampioen geworden in vijf
jaar. De mooiste waseen beslissingswed-
strijd in Ruurlo tegen Reunie. Lang
geleden, prachtige tijd.
1 Jaar niet kunnenvoetballen i.v.m. rug-
klachten
Ronald de Boer, bezit alle facetten van het
voetbal.
Oosters eten; net precies nog heerlijke ba-
mi met verse groenten gehad.
Studio Sport en op de Duitse zender Der-
rick en Der Alte.
Alle, en Hard Rock. Roey Gallagher

Aarendsoog knapt “t op (verder lees ik

niet veel boeken)
James Bond films en The gun of Navero-
ne

10



LEGEo VOOR AL UW: SportschoenenSportkleding -EN Sportartikelen Za

5

er ZIEUWENT - Tel. 351257 ai& Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro A;

UAAG

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

Rucanor- Wings -Goudie-Yonex- Loto ESDunlop - Hummel - Masíta - Oliver - Viking

Hotel - Café - Restaurant

if WittePaardí

Verrassend,
Goed,

Diverse mogelijkheden voor:

= Bruiloften en partijen
+ Recepties
* Reünies

“Vergaderingen Deideale rustplaats voor en hapje en drankje.



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorziter A. vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, el 351296
Secretaris :C. te Mode, Favelstaat 9, L'voorde, tel 375179
Penningmeester :J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, tel 352059

Wedstrijd soer. W. Wopereis, Haeveldsemeg 14, Zieuwent, tl 351831

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwert,tl 351257
Secretaris A. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 70, [\voorde, tel, 379552
Penningmeester 2. Krabbenborg, Keuterstraat 8, Zieuwent, tel. 352381

Wedstrijd-so, Recreanten: B. Shot, Helerwog3,Zeuwert, el 352127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaftensewog 70a, tel. 379652

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzie B. Wonsink, De Haar 18, Zieuwent, tel 951898
Secretaris P Marscha, Dorpsstraat 12, Zeuwert, tl 35223
Penningmeosteres =P. ter Bogf,Linnenwever 2, Groenlo, tel 465478

Wedstidso, A Hummelink, De Haare 30, euwe, tl 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster 4. Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zeuwert, tel 351485
Saretars M. Hokenborg, Boersweg 4, Zeunent el. 351488
Ponningmeesteres:M. Heutinck, okdersweg 11, Zieuwent, tl 451770
Wedstighsecr.  =K Karnebeok, Do Stooge 6, Zieuwent, ‘e. 362247
Recreanten : Mi Hokenborg, Boersweg 4, Zeewent el. 351488

ZTV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat1, ariërvelde, el 251281
Seetaesse fl Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent te 251591
Penningmoesteres 1. Krippenborg, D Steege 29, Zieuwent, te, 262424

ZGV: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L Hummenk, Oude Terborgsew. 296, D'chem, tel 0314-360442
Secretaresse J. Wottrs, Batscijk 42, Mariënvolde, tel 351711
Penningmeesteres  :T. Segers, Batsdk 37, Mariënvelde te. 0573-481411

Wedstrijd secr. VW Hummelinke Kramer, Chopinstraat 8, voorde, to374316
MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Ofhof, De Wareise 23, Zieuwert, el 351262

Secretaresse A. Oonk Boekhot, Haverkampstegge 17, W'wik, et 0543-563459
G. Rijnders, Larksstraat 18, ‘voorde, tel. 374926

Fietstoerclub
Voorziter Vacant
Secr/Penningm.  :H. Tobe, Beethovenstraat 6, L'voorde, tel. 379011
Toercoördinator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent, tel 351856
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Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter Ee Have, Aagtemanweg 2, Harreveld, tel, 374937
Secretaresse IL Hendriks, Misterstraat 58, Bredevoort tol 0543-452951
Penningmeester Bokkers, Hein Meerstraat 4, L'voorde, tel, 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent el 351257
Secretaris IK Hummeink, Fsstreat 42, L voorde, iel 377523
Penringmeester te Roet, Verkaveingswog 2, Marienvelde, tel 351373
Wedstrjdsecr, 7E. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, (el 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeuwent, tl. 351634
Sek/Penringm. A. Papen, De Haare 32. Zieuweri, tel 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorziter :. Nifolder, Wigendijk 4, Mariënveide, el 251316
Secretaris Ate Role, Verkaveingswog 2, Mariënvelde tol 351373
Penningmeest H. Elschot, Rouvhorsterdijk 20, Zieuwent, tel
Wedstijd-se0 B. Waalderbos, Zeuwentsewog 42, Zeuwent,

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter Staringstraat 43, | ‘voorde, tel. 375650
Secretaris  Papenborg, Wigendik 6, Wariërvelde, te. 351552
Penningmeester :T. Bongers, Öorpsstraat 30, Zieuwent te. 31271
Wedstijdseer ten Havo, Oude Maat16, Mariënvele, tl 351819

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent el 351982
Secretaresse N. Hendhikson, De Steege B9, Zieuwent, tel. 352275
Penningmeester =P. Elshof, Rapenburgsestraat 5, voorde, tel 379116
Wedstesokr H. Meutstege, Constartijnlaan6,Fu, el. 0573-453524

BADMINTON-verentgingVoorziter Stotielaa, Mildachtenstraat 34, voorde, tel 377019
eters ten Ge de a 08Zeo ta BEEN

Penringmeesteres A Hokenborg, Vragenderweg 52/5, ‘voorde, tel. 374180



Í Krabbenborg ZANDELSOND.

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 143819

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u vanharte welkomGEZELLIGHEID îinde

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 16 07

architektenburo

als a. holkenborg
ruurloseweg28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



Fijnste Kledingstuk:

10miljoen winnen:

Pilsje drinken bij

Eendansje maken met…:

Hekel aan mensen die.
Geloof en/of bijgeloof:

Politieke kleur:

De doodstraf:

Jeugddroom:

Grootste wens:

Idool:

Uit bed tehalen voor.

Tent opzetten in …:

Omscholen to

‘Trainingsbroek of lange korte broek.

Nieuwe auto, wereldreis, uitbreiding van
de ZVC-accomodatie en veel aan goede
doelen schenken.
Kantine ZVC enSourey.

Geen dansje, als het dan toch moet met
mijn eigen vrouw.
Achterbaks zijn, niet eerlijk zijn, afspraken
niet nakomen.

Vrij gelovig

Niet zo van op de hoogte.

‘Tegen, komenze er te makkelijk vanaf.

Nooit gehad.

Gezond blijven, geldt ook voor mijn
vrouw, kinderen en famillie.

‘The rolling stones.

Goede voetbalwedstrijd.

Ameland, prachtig mooi eiland.

Ik had wel trainer willen worden.

Dat ik ooit ben begonnen met roken.

Ik heb geen echte nachtmerries. Red. JW

u



JALLO HANDBALEANS

We zitten al een poosje op
handbal.
Elke vrijdag hebben wetraining
van 17.00 tot 18.00 uur van
Cindyen Janneke. Wij vinden
de trainingenerg leuk omdat we
allemaal leuke dingendoen.
We beginnen met een tikspel
om warm te worden, als we

warm zijn, gaan we met de bal

oefeningen doen zoals: de bal

overgooien, in het doel gooien

Tot dan.

enz.Op het laatst doen we een
partijtje! Maar elke week doen
we weer wat anders.
Elke zondag moeten we het

tegen andere teams opnemen.
Dat lukt wel met al die

trainingen, maartoch...
Je leest wel dat het Jeukis op
handbal. Als je het leuk lijkt
kunje elke vrijdag tussen 17.00
en 18.00 uur komenkijken in
het Sourcy.

Groetjes van: Chantal, Kimberly, Lieke, Stefanie, Kim, Emy,
Nadine, Martine,Fleur, Noreen, Merel, Anne, Karlijn, Lize,
Stefanie en Jolien.

h !



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS
naar

A.KL. HOLKENBORG
B

Veen varkenshandel Batsdij

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 DNbouwmaterialen van Wopereis NVOE
BOUWBEDRIJF YÙNs

* bouwmaterialen
* nieuwbouw Wetereie* verbouw EE ==
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met 0.a.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DNC Borduurgaren
SOKKENWOL

EEextielownurenGERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT Dorpsstraat 11 - 7136 LE Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 15 44 Tel 0544-3515 44



DE MOMENTENVAN

DE PUPILLEN

Datum: 06-05-98
Wedstrijd: RKZVC
Uitslag: 2-1
Doelpuntenmakers: Michiel Krabbenborg

Wout Rouwhorst
Mooiste goal: Michiel en Wout
Mooiste moment: Het Eindsignaal KAMPIOEN!!!
Man van de wedstrijd:Het hele team

1-AD'69 F1

[ Datum: 020598
Wedstrijd: Kotten F1 -RKZVC E2
Uitslag: 1-0
Doelpuntenmakers: Mitch Belterman 5x

Tim Beerten 3x Wout Rouwhorst 2x
Mooiste goal: Mitch Een schot van afstandbeland hoog in

de goal
Mooiste moment: De eerste overwinning van het seizoen
Man van de wedstrijd:Mitch Belterman

Datum: 25-04-98
Wedstrijd: RKZVC F3 AZSV F7
Uitslag: 015
Doelpuntenmakers: aan de verkeerde kant
Mooiste goal: niet een. Spreekt voor zich



Mooistemoment: dat we om11.30 klaar waren met voetballen
[Man vande wedstrijd:Lucas Wassink
[

Datum: 06-05-1998
Wedstrijd: WVC FS RKZVC F4
Uitslag 13
Doelpuntenmakers: Wout Toebes, Bern Hummelink, Tom HulchofMooistegoal: Tom Hulshof, na een pass van Bem goe alleen

doorgaan en koelbloedig intikken.
Mooiste moment: De keeper Julien) vond het niet nodig om

zichVolledig met de westrijd te bemoeien. Hij
meende Dat het net van de goalvol met gatenzat.
Hij ging dus dan ook het net repareren!Man van de wedstrijd:as Heutinck

[

Datum 25-04-98
| Wedstrijd: RKZVC EI - VIOS EI
| Uitslag: 82

Doelpuntenmakers: Sander kl Goldewijk 3x, Brian Voorhuis
Jordy Knippenborg, Jeffry Elschot

:igen goal
Mooiste goal Eigen goal, de speler van Vios poorte zijn eigen

keeper
Mooiste moment: Sjors kijktte veel TV. Hij wilde namelijk een

omhaal maken, maar die ging er net langs,| Man van de wedstrijd:Peter ten Have

| Datum: 25-04-98
Wedstrijd RKZVC F3 Bredevoort E2
Uitslag: 23
Doelpuntenmakers: Harm Toebes 1x, StefanBeerten



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee He idee dat je amen
sterk bent De Rabobank heef
samenwerken en bowen 2:

mensen vóór mensen. Dat mer
lijk contac. Ee Rabobank staat

leving. Daarom zjn we vaak betro
in het bechifeven, verer
weten wat er leeft,

het persoon:
idden in de zamen

Rabobank
Kantoorlichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20

foon (0544) 390 390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 300 350

DE 5 E VOE

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel 0544-377448

b.g.g. 377449

Uw haaris uniek, daarom zijn wij dat ook

Hoveniersbedrijf

HEAR

Jos Lageschaar
D* tuindemleg tuinonderhoud tuinideeën

vooreen
ZEUWENT (0549) 351982

R tuinonderhoud tuinidesën tuinaanleg
En } (undeon tinaomleg tnendeot

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Mooiste goal: Een goeie actie van Harm langs de achterlijn
waarna een goeie pass, waaruit Stefan scoorde

Mooiste moment: De hele eerste helft
Man van de wedstrijd:Harm Toebes

Datum 02-05-98
| Wedstrijd: RKZVC E3- Longa E7

Uitslag: 211
Doelpuntenmakers: Job Hummeling, Mark Bokkers
Mooiste goal: Job Hummeling van 16m boven in de

kruisingMooiste moment: Schitterende solo
actie van Mark Bokkers over de linkerhoek.

Man vande wedstijd:Job Hummeling

Datum: 09-05-98
Uitslag: 74
Doelpuntenmakers: Thomas Seegers 2x

| Bob Hogenelst 2x
Marloes kl. Holkenborg 1x

Sjoerd Kolkman Ix
Jordy Beerten Ix

Mooiste goal: Thomas Seegers; afstandschot, belande boven in
de kruising

Mooiste moment: Loes Hummelink en Marloes kl. Holkenborg
speelden hun laatste wedstrijd voor RKZVC en
worden eenaanwinst voor KSH.

Man van de Wedstrijd:Jarno Hummelink



ei|„EVENEMENTENAGENDA

5 6en7juni  :GildeJomgNederlandskleinkamp |

—4tm$ juli

juli
=$ juni zondag

=Mjmi
=1 juni

‚ Mjmi
‚ =lSjmi
‚ =Bjal

=2{ augustus

= 0 oktober
| =loktoher
‚ Moktober

: Kermis

Kermis
: Zomerkaartavond(Bongers)

: Zomerkaartavond (Bongers)

: Jovink en de Voederbietels

: Grote Tiroleravond

: Gilde Jong Nederland; groofkamp
|

z RKZYC- FEYENOORD

: UITERLIJK! PIOT kopie inleveren

: Klootschiet toernooi

: Kermis &optocht

:Ziemadag



J. WAENINK eeSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en
4 ZIEUWENTbijzondere beglazing Tel 0544-361452

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



GD]

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

en gebruikte auto's 7
+ autozlarm inbouw
* startblokkering (SCM- erkend) aAPKenDe Witte Rieteweg 3 aMariënvelde

Tel. 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!

Ke



Nog 2 weken danis het weer kermis.
Iedereen heeft daar natuurlijk zin in.
Maar watniet zo bekendis, is dat er
door (sommigen al maanden van te
vorenswordt geoefend voorde kermis.
En dansedoglen we natuurlijk niet
met bier drinken.
Nee, het zijn de meiden die voor de
muziek uitlopen en waar we graag
naar kijken omdat ze ingewikkelde
dingen doen op de maat van de
muziek.
De majorettes trainen iedere vrijdag
van 17.45 uur tot 18.45 uur, wij
gingen een keer kijken.

HC OOT IS JULLIE GROEP?

Wij zijn maar met z'n vijven, Simone
Spekschoor, Sharon Nijenhuis,
Marijn Krabbenborg, Karlien
Krabbenborg en Ismay Bokkers.
Verder hebben we 2 trainsters Leonie
Beerten traint de jongste meisjes, en
Erna Groot Zevert traint de rest

OEFF JEN JULLIE VAAK?

ledere vrijdag van 17.45 uur tot
18.45 uur trainen we in het
parochiehuis. We oefenen dan ons
optreden, dat is eenstukje dat niet
tijdens de optocht wordt gedaan maar
is bedoeld als show voor publiek.
Verder oefenen we straatstukjes, dat
zijn de dansjes en passen die we doen
tijdens de optocht, als we voor de
schuuterij uitlopen. Een keer per
maand oefenen we met de schutterij,
maar normaal staat onze muziek op
cassettebandjes
Je wordt trouwens pas echt handig in
het gooien met de baton (datis het
stokje) als je thuis ook veel oefent.

ALEJE NOG SPEC
DATJEB

Als je gevoel voorritme hebt en graag
danst is dat mooi meegenomen. Écht
lenig hoef je



niet te zijn, maar het is wel handig
als je rechts bent, omdat de meesten
rechts zijn en dus ook met rechts
‘hun baton gooien, dan lijkt het raar
als er iemand bijloopt die met links

IS HET DUUR?
Nee de kleding krijg je allemaal van
de schutterij, alleen een zwarte
legging moet je zelf kopen. Die
legging en een bordeaux rode trui
ebben we aan als het echt koud is,
en nat hoef j te worden

ieder een
schutterij.

want we heb
paraplu ‘devan

KUNNEN JULLIE NOG MEER
LEDEN GEBRUIKEN?

eel graag. Wezijn nú maar met
vijfen, om mee te doen aan

concoursen moet je een groep van
12 hebben. Dat zouden we heel
graag willen. Nu gaan we altijd wel
mee naar concoursen van de

schutterij maar me mogenniet met
de wedstrijd mee doen. Zo'n dag op
concours is trouwens hartstikke
gezellig je bent dan met de hele
vereniging een daguit.
Ook is het leuk om dingen met een
baton te kunnen die een ander niet
kan,



| EE STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136 LE ZIEUWENT- Telefoon 0544-351207

ON,>reOEE“RESTAURANT alla carteEEEesEnSENNEEOGn* BARBECUE binnen/en buiten

BENN
elke woensdag

Kom vrijblijvend informe:



Boersweg2
7136 KK ZIEUWENT
Tel: 0544-351542

= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en reparatie

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



en je bent aan het sporten op
muziek dat is ook fijn. De twee
leidsterszijn erg aardig.
Jongens mogen natuurlijk ook lid
worden, maar de meeste jongens
vinden majoretten een meiden
hobby. Die jongens kunnen dan
wel bij twirlen dat is meer
acrobatiek (handstand, radslag)
met een baton.
We zouden dus heel blij zijn met
nog 7 of meer meiden erbij, Het is

De redaktie (MHW; NH; TH)

gewoon een hartstikke leuke
hobby. Iedereen die wil kan
gewoon een keer komen kijken in
het Parochichuis als we aan het
trainen zijn op vrijdag avond van
17.45tot 18.45 uur.

Majorettes bedankt namens de
Kinderpiot, lijn dat we mochten
Komen kijken, die wandelstokken
show van jullie is echt iets

Succes!!!speciaals.



WAAROM IS DATWK NOU ZO MOOI?
We zullen er net als bij de
laatste toernooien toch wel
weer eerder uitvliegen dan we
hopen. Iedereen mag
uiteraard zijn illusies
koesteren, maar verwachten,
dat Nederland kampioen
wordtis hetzelfde als er van
uit gaan, dat al het gras
morgen oranje zal zijn.
ledereen hoopt weer, dat
onze oosterburen er vroeg uit
zullen vliegen. Iedereen mag
uiteraard zijn illusies
koesteren, maar verwachten,
dat Duitsland snel thuis zal
zijn is hetzelfde als er van uit

jaan, dat de inwoners van dit
d vanaf nu als zeer

uiteraard\zijn illusies
koesteren, r verwachten,
dat Kameroen een topland
uitschakelt is \etzelfde als
denken, dat Eri

Terpstra van
enkele dagen (Ô
Montignacoen
broodmager zal
worden.

Er zal op dit toernooi sportief
gespeeld gaan worden.
Iedereen mag uiteraard zijn
illusies koesteren, maar
verwachten, dat er niet op
enkels en knieën gemikt zal
worden is hetelide als
denken, dat je na het drinken
van een krat bier nog altijd de
tafel van 27 op kunt dreunen.
Er zal nergens in de
huiskamers ruzie zijn, omdat
er misschien wel weer door
de hele familie naar het
voetballen gekeken moet
worden. Iedereen mag
uiteraard zijn illusies
koesteren, maar verwachten,
dat alle nietvoetballers dat
pikken is hetzelfde als zeker
weten, dat je van het al
jarenlange meedoen aan de
staatsloterij een
tweedehands-fietsje over kunt
houden.

Er zal weer het nodige te
doen zijn de komende

periode, maar hou

== het er maar op, datPR je gewoon moet
genieten van voetbal
en alles, wat daarbij

hoort!



NVMW 5

HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die enc, vooru juiste hypotheek te ‚ krijgeu

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij

voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden
”

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER 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 Haare 12
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351768
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