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ALS ‘IE MAAR GEENVOETBALLER WORDT
Natuurlijk, ik kom er niet onderuit. Alleen, als ik aan voetbal deuk, kan
Het redactiewoord van deze PIOT het over zoveel aspecten gaan, Het
moet haast wel over voetbal gaan. eerste wat me te binen schiet isde



keren datik afgelopen jaar langs de
lijn heb gestaan om: mijn eigen Fje te
bewonderen. Ik was nog nooit op een
voetbalveld geweest laat staan betrok
ken langs de lijn gestaan.
Leuk was het, genoten hebik van 6
Jarige ‘jongens onder elkaar. Niet al
een naarde wedstrijden maar ook
naar de trainingen werd vol ongeduld
zitgekeken. En dan naturlijk 's

avonds (ruis nog het gebruikelijke
potje voetbal. "Ja pap, dat gebeurd met
voetbal zei hij toen papgestrekt on
getackeld op het net ingezaaide gazon
lag.

Prur plezier, dat is voetbal. Nu met
het WI zit het F-je voor de tv, en
geeft zijn commentaar op acties die hij
anders zoudoen. "Ze hadden eter
naar voren kunnen spelen, hé pap?'.
Na afloop vraagt hij altijd of Neder
land ook mee heeft gedaan
Zoduidelijk als hij de lijn trekt van
zijn eigen zaterdag morgen voetbal
naar het grote jongens voetbal op tv,
kan ik dat niet.

Twee verschillende zaken zijn het. Af
en toe zie ik bi de grote jongens het
pure plezier dat de line jongens

Deredactie (MHW)

constant uitstralen, Veel vaker zie ik
(ondanks het met veel bombarie opge
voerde ‘fair play doek) twee haantjes
die elkaar, borst vooruit, om proberen
te duwen. Om over alle geldzaken die
met voetbal te maken heben nog
maar te zwijgen.
Ondertussen zal op de politie
academie het vak ‘voetbal wel cen
studierichting zijn.
Al die voetballers, alle mensen op de
tribune en voor detv, ijn toch ook
ooit als 6 jarige bevangen geweest
door het pure plezier. Maar ergens
tussen het Gde en 20ste jaaris de we
reld zichermeegaan bemoeien.
Misschien begint het wel met onders
zoals ik die langs de lijn staan. En
resulteert het in cen toespraak van de
president van de Verenigde Staten, die
een beroep doet op ieders Ief, techniek
en tactiek.
Het grote jongens voetbal is inderdaad
groots, en kant bijna een hele wereld in
beroering brengen. Misschien is het zo
ook wel bedoeld.
Hetis fijn als je van je hobby je be
roepkunt maken, als -ie maar geen
voetballer wordt.en



Bloemsierkunst „ERNA“
Werentriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 - 12.00 uur
Dim 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
99g 99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352991 >== ENOpeningstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.
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Op maandag 20juli as. is Feyenoord
tegast op sportpark ‘de Greune Wei
de’ in Zieuwent. De nummer vier
van de PTT telecompetitie is dan in
voorbereiding op het seizoen 1998
1999en zal aantreden tegen een se
ectie van RKZVC versterkt met
regionale toppers.
De voorbereidingscommrissie is al
maanden druk bezig de organisatie
helemaal rond te krijgen. Voorzitter
van deze commissie is Joknny Cup-
pers, die tevens de sponsoring onder
zijn hoede heeft. Hans van Hagen
zorgt voor verkeer en veiligheid. Hij
heeft intussen van alles geregeld rond
verkeersstromen, parkeerplaatsen en

eura verkeersborden. De inrichting
van het terrein komt voor rekening
van Reinier Hogenelst. Daarbij moet
je denken aan het regelen van pallets
voor een ‘staantribune’, het plaatsen
van tenten on een luchtkasteel voor
dekinderen
René Doppen regelt de kaartverkoop
en heeft samen met zijn broer Nor
bert een affiche ontworpen omde
wedstrijd tegen Feyenoord bij pu

RKZVC - FEYENOORD

Bliek onder de aandacht te brengen.
Henk en Ans te Molder zorgen, zoals
gewoonlijk, voor cen hapje en een
drankje op diverse plaatsen op het
terrein. Jos Heutinck en Wilco
Wopereis hebben de organisatie rond
de selectie 10t hun verantwoordelijk
heid en Henri Weikamp zorgt voor de
publiciteit in de pers.

Kaarten voor deze wedstrijd zijn te
koop bij veel sportzaken in de hele re-
gio. In Zieuwent kunt u uiteraard
terecht bij Bennie ten Bras. De
kaarten kosten in de voorverkoop
f1S,-- en voor kinderen tot en met
12 jaar f 7,50. Aan de kassa zijn de
kaartenf 2,50 duurder.

Leo Beenhakker zit mu nog in
Frankrijk voor een schnabbel bij de
Mexicaanse TV, maar op 7 juli be

gint de voorbereiding van Feyenoord
op het nieuwe seizoen. Dat lijkt me
im voldoende om goed voorbereid
aandestart te verschijnen. De selec
tie van Feyenoord, met Jon Dahl
Tomasson in de gelederen, die over



Jwam van Neweastle United en ook
met nieuweling Bert Konterman van
WillemIL. Of Giovanni van Bron
ckhorst nog bij Feyenoord zal spelen,
wordt pas na het WK bekend.
Na de rustdag op zondag kunnen ze
op maandag 20juli dan fris aan de
slag tegen RKZVC dat versterkt zal
worden met spelers uit omliggende
plaatsen

Deselectie ziet er als volgt wit. Van
RKZC zijn beschikbaar: Sander
Fekelder, Mare Karnebeek, Bart
Klein Goldewijk, Sander Kolkman,
Termo Kolkman, Dennis Krabben-
borg, John Krabbenborg, Erik
Roravhorst, Han Rouwhorst, Peter
Rozavhorst, Marco Spekschoor, Joris
Wassink enErik van de Wetering.
Deselectie is aangevuld met Patrick
Blankenhorg en Michel Hoffman van
Grol, Daniël Bokkers van KSH,
Danny Ikink van KSV, Jacco Ken:
kens en Mare Schutten van Reünie,
Leonard Kemper van Varsseveld,
Marco Spieker van Mariënveld,
Walter te Brake van Longa 30 en
Ivo Scharenborg van Vios Beltrum

Netals Feyenoord beginnen zij ook
op dinsdag 7juli aan de voorberei
ding van dit duel, Zij zullen vier keer
trainen om de Rotterdammers goed
partij te kunnen bieden.

Om deze wedstrijd vegen Feyenoord
tot een succes te laten worden heeft
de voorbereidingscommissie de hulp
nodig van vele vrijwilligers. Gelukkig
hebben velen zich al opgegeven hun
steentjete willen bijdragen tot het
welslagen van dit evenement. Voor de
wedstrijd worden geen vrijkaarten
weggegeven. De vrijwilligers ontvan

gen de beloning voorhun inzet op
dinsdag 21 juli in de kantine.
Vooralle vrijwilligers en medewer
kers is het belangrijk om de volgende
datumin jullie agenda's te zetten.
Op maandag 13 juli is er een bijeen
komst voor al deze personen om
20.00 uurin de kantine van
RKZVC.Dit is cen dag na de WK
finale, zodat we ons helemaal kunnen
gaan richten op de wedstrijd tegen
Feyenoord. Laten we er met z'n allen
iets moois van maken!

Henri WeikampEN



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je zamen
sterk bent. De Rabobank heeftals geen ander de traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het iz cen bank van
mensen vóór mensen. Dat merkt u al =ne! in het persoon:
lijk contact. Eke Rabobank staat midden in de samen
leving. Daarom zjn we vaak betrokken bi actdteten
in het bedrifdeven, verenigingen en scholen. We
weten wat er leeft, oo als het niet om bankzaken
gaat Korzom, we zijn een bank die net 20 thuis is
In de buurt als u

Rabobank
Kantoor lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon (0544) 390 390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

=De ED VOEbj

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 27a, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF

Gj Tongerlosestraat 52a daar Lichtenvoorde
ig SN moetik Tel 0544-377448
JA ze b.g.g. 377449dr 5

Uw haaris uniek, daarom zijn wij dat ookanpKAPSALON

BEAR
ZIEUWENT (0548) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinidecën tuinaanleg

} Tanden tuinaanleg tuinonderhoua

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



ZGV TURNCOMPETITIE

Regio groeps-finale E-lijn
Opzaterdag 6 juni werd in Lichtenvoorde de groepsfinale voor de E lijn gehouden van de Regio Oost Gelderland.
Wij konden met 4 groepen hieraan deelnemen. Voor een aantal meisjes kwam
het slecht uit, omdat er ook kleinkamp van het Gilde wa, maar gelukkig lie-
ten ze os niet in de steek en ging het ondanks korte nachtrust toch heel goed.

Degroep boven 12 jaar behaalde de 6 plaats Dit is best een goede prestatie,
omdat er hele sterke concurrentie was.

Hilde Kolkman
ĳ

33.15
|

Henrike Lankveld 30,75
ï

Eva Stortelder 30,65
Marleen Beerten 31,70

ï

De groep t/m 12 jaar behaaldede # plaats en liep net op 0,05 punt de me
daille mis. Toch een onverwacht goede prestatie. Vooral Aafke turnde een
goede wedstrijd en was persoonlijk 3° in deze poule.

| Sharon Nijeniais 30,60
| Aafke Haonmelink

:
33,70

| Janine Krabbenborg 32,15
:

[ Suzanne Spexgoor (Vr) 31.45

jw: 5



De groep t/m 10jaar had er deze keer meer moeite mee. Hoewel ze anders al
tijd goed presteerden, ging er wu af en toe wat mis
Vooral de Balk was een probleem. Maar ja, dat is hetrisico van het turnen.
Ze eindigden op de 7 plaats.

Manou Boekelder 28.70
Yanaika Elschot

[ 2950
Doreen Wieggers(Vr) 31.40
Evelien Wolterink(Vr) 29.80

De groep t/m 8 jaar, die het hele jaar al erg goed heeft gepresteerd, deed het nau
ook weer heel goed. Toch moesten ze nu 2 groepen voor laten gaan en werden
3. Het verschil met de 2° plaats was niet groot
Ze mochten op het podium komen en kregen een brozen medaille.

33.65
|

Marjan Doppen
uLeoni Segers

ï
33.05

-
Margo Hogenelst

EN 3185 EKLeonie te Molder(Vr) 32.20

NATIONALE FINALE D-LIJN
Op zondag 28 juni wasin Hilversum de nationale finale van de individuele
D lijn. De beste 3 van elke regio mochten hieraan deelnemen.
Mayra Holkenborg behaalde de 14 plaats bij de pupillen 1 (jaar)
Dit jaar was voor ZGV een erg goed jaar. Iedereen; heeft geweldig zijn best
gedaan en we Pebben goed getraind en mooie resultaten behaald. Hopelijk
gaat het volgend jaar weer zo, maar uu eerst allemaal een goede vakantie

Leiding 7

nj0es EEN,



STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7196LE ZIEUWENT - Telefoon 0544-351207
HAAL VANDAAG NOG DE UITGEBREIDE BROCHURE OF HAAK EEN AFSPRAAK.

Gezellig CAFÉ met
| EERESTAURANT alla carteGEEesSEOUD-HOLLANDSE SPELENNEESEEnNEENEENESSE)enBongers



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3600 kg.
= Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

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

û verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij 8)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 53933054
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Meest favoriete sport
Minst favoriete sport
Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering

Eavoriete sportmanfcrouw
Lekkerste eten
Leukste thuis

ke (band)
Favoriete schrijver/Boek
Mooiste film
Fijnste kledingsstuk
Miljoen winnen
Pilsje drinken bij.

Een dansje maken met
Hekel aan mensen die.
Geloof en/of bijgeloof
Politieke kleur
De doodstraf

Beste muz

autorace.
: biljarten:toen ik derde werd bij de erazy cross
in Mariënvelde.
: De wedstrijd Duitsland Joegoslavië
2-2, Duitsland had moeten verliezen.
Schumacher, goede rijder.
Speklapje
Alf
Alles zo'n beetje
Die ken ik niet, ik lees nooit.
Jurassic Pare
T:shirtje
Op de bank zetten.

 Stoverink.
Een bekende.
Vervelend zijn
Nee.
Watis dat dan weer?
invoeren; wie er cen dood



Jeugddroom
Grootste wens
Idool
Uit bed te halen voor...
Tent opzetten in
Omscholen tot.
Spijt van.
Nachtmerrie

TOPDAMES 1

Het seizoen zit er voor ons al lang op,
ook trainen we al zeker een maand
niet meer, vandaar ook dat we ver
geven zijn een eindverslag te schrijven
voor de Piot. Want misschien zijn er
toch nog wel enkele mensen be
nieuwd waar we geëindigd zijn in
onze poule.
In de laatstevijf wedstrijden behaal-
den we 3 maal winst, 1 maal gelijk
en de laatste wedstrijd was tegen Wi
voe. Fen team dat we normaal
gesproken best kunnen inpakken, We

maakt moet ook maar dood.
: Dat weet ik nu toch niet meer!
z Oud worden.

: Clint Eastwood
zeen pilsje natuurlijk

Assen, daaris de TT.
Bouwvakker misschien.
Helemaal nergens van.

: Nog nooit gehad.

EINDVERSLAG
hadden echter maar 1 wissel en die
was ook nog 5 maand zwanger, dus
daar had je niet veel aan, en dan
stond er nog een van 3 en een halve
maand in het veld.
We stonden op de vijfde plaats met
Favorita onder ons met 1 punt ver
schil, We moesten dus minimaal
gelijk spelen omveilig te blijven. Nu
zult u wel denken, wat een onzin
vijfde of zesde in een poule van12
teams, datis tochveilig genoeg. Nee
dus, dat zou dit jaar niet genoeg zijnEd3ee



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

A.KL. HOLKENBORG
Vee on varkenshandel Batsdijk 46- Zieuwe 351508

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 Esbouwmaterialen van Wopereis NVOBis[a+ bouwmaterialen des+ nieuwbouw
+ verbouw
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met 0.4.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DS Borduurgaren
SOKKENWOL

nippenborg
 Texietouniren

NN
GERARD KNIPPENBORG

Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT
Dorpsstraat 11 7136 LE ZieuwentTelefoon 0544 - 35 15 44 Tel. 0544-3515 44



Dehond had besloten om het aantal
districten te verminderen, ivm. de
terugloop van het leden aantal. Wat
weer betekend dat er in alle klasses
teams bijkomen en er dus een aantal
moeten zakken. In onze eerste klasse
waren er dat 6 en diegene die als 6e

u promotiefdegradatie
moeten spelen. Daar haddenwe he
lemaal geen zin in, het is toch te gek
voor wordenwordje 6e, moet je nog
eens twee wedstrijden spelen om erin

HAND INHAND

zom eindigen

te blijven. We verloren van Wivoe,
iedereen baalde als cen stekker, ge-
lukkig had Favorita ook verloren en
stonden wesafe op devijfde plaats.
De zomerstop was begonnen en kon
den we er rustig een gaan drinken op
de goede afloop van een heel wisse
lend seizoen. Volgend jaar een ster
kere eerste klas, omdat er 6 van de
promotie klasse ij komen, dus dat
word heel hard knokken.

VOORZIC

Sinds langetjd is het dan weer zover van Feyenoord zijn dan wel niet opRKZVC speelt tegen een topchub uit
de PTT telecompetitie. Niet
zomaar oen club, nee op 20
Juli komt Feyenoord naar
sportpark de Greune Weide.
Voor Piot
gelegenheid om eens cen
speler van Feyenoord aan de
tandtevoelen. Jolony
Cuppers, de stuwende kracht
inzake de gehele organisatie, werd be

een mooie

te

naderd met de vraag of hij via de

contactpersoon van Feyenoord één en
ander kom regelen. Echter de spelers

=het WK in Frankrijk, wel houden ook

zij vakantie, dus cen
reis naar Rotterdam
was zinloos.
Een perfect- alternatief is een

dm interview metoe) iemand van de2 organisatie van de
wedstrijd vegen

Feyenoord. Automatisch kwamen we
terecht bij Johny Cuppers, de initia-
tiefnemer van deze wedstrijd.oi



Johnyis 34 jaar, is getrouwd met
Paula en heeft twee kinderen. Hij is
directeur van Cuppers Carrosserieën
en actief voetballer in het 3e van
RKZVC. Sinds september bekleedt hij
de post penningmeesterschap in het
bestuur van RKZVC.

Bij het woord bestuur, begint eigenlijk
hethele Feyenoord verhaal.
Johnny: "Een jaar geleden werd de ge
hele indeling van de selecties
omgegooid. Daar was ik het absoluut
niet mee eens ea datis ook de reden
datik van het tweede naar het derde
ben gegaan. Dat heb ik ook duidelijk
laten merken, ook naar het bestuur
toe. Toen kwam de post van pen-
ningmeester vriin het bestuur
Daarvoor hebben ze mij benaderd.
Dan kunje nwee dingen doen; of cen
grote mond aan dezilijn houden, of
in het bestuur gaan zitten en invloed
Hebben op bepaalde zaken. Mede ont
dat er bouwplannen waren om de
accommodatie uit te breiden heb ik
voor het laatste gekozen. Nu kom je
cigenlijk al direct bij het verhaal Fey
enoord. Voor de uicbreiding van de
accommodatie is geld nodig. Wij reke-
nen op eengrote bijdrage vande
gemeente, maarje zut ook zelf wat
moeten doen. Als bestuur zijn wegaan

denken op welke manier we dit geld
binnen kunnen halen. Daaruit kwam
0.a. het ideeom tegen een topclub te
gaan spelen”,
Waarom dan tegen Feyenoord?
"We hebben in oktober 1997 de drie
grote clubs, Ajax, PSV en Feyenoord,
al aangeschreven. In december 97
Kreeg ik van Feyenoord een schrijven
met wat het zou gaan kosten en of we
het nog steeds wilden. Begin 1998
zeiden Ajax en PSV af, zi zaten in de
voorbereiding niet in het land. Snel
daarna kregen we een definitief acco
ord van Feyenoord. Wanneer ze
komen, daar heb je niets over te ver
tellen. Ik kreeg een brief met de
mededeling: dan komen ween dat kost
het. Daarnaast hebben ze nog een
aantal andere eisen. De boel moet
goed georganiseerdzijn, bestuursleden
willen een plaatsje op detribune en de
selectie wil na afloop broodjes met wat
fris. En Feyenoord zet een standje neer
met attributen. Goed, dan komt Fey
enoord. Het eerste probleem is hoe

financieren we één en ander voor?
Want Feyenoord wil natuurlijk ook
tijdig geld zien. Als bestuur heben we
direct gezegd dat ZVC er als clb op
geen enkele wijze financieel bij în mag
schieten; is daar enig risico voor, dan
gaat het niet door. We hebben dan ook

Tp k

—ee



gezocht naar een oplossing en 7 Zieu
wentse ondernemers gevonden die,
vaak op persoonlijke titel, garant
staan voor het eventuele verlies!.

Maar je wilt er tochgeld aan
verdienen, niet aan verliezen?
"Natuurlijk is dat het doel. Maar eerst
de garantie van geen verlies, dan pas
Kaon je denken aan een opbrengst. Het
moet echter wel heel duidelijk zijn
naar iedereen 10e dat er maar 1 doel
voor de wedstrijd is: geld verdienen
voor de verbouwing, Dus mensen die
denken: leuk een wedstrijdje voor de
lol tegen een topper, hebben het mis.

Het gaat alleen om de opbrengst van
de wedstrijd. Dat is ook de reden dat
er geen vrijkaartjes worden weggege
ven. Kort geleden belde er nog een
Rotterdammer. Hij wilde met het
promotieteam van de Feyenoordsup-
porterschb komen om leden 1e

werven. Hij had daar 15 mensen bij.
Ik heb gezegd dat dat goed was, maar
alle 15 moeten entree betalen. Toen
Kreeg ik even cen Rotterdamse don-
derpreek. Dat leek volgens hem

nergens op. Kan me niet schelen als

ij komt zal óók hij betalen "



Feyenoord komt, hoe heb je de
zaak vanaf dat moment aange:
pakt en wistje welwat je te
wachten stond?

"In eerste instantie had ik geen idee
wat er allemaa op ons af zou komen.
Andrev.d. Wetering (voorzitter
ZVC(Red.)) en ik zijn toen eens gaan
kijken welke clubs in de omgeving iets
soortgelijks hebben georganiseerd, Wij
zijn toen terecht gekomen bij Wit
kampers, zij hadden Feyenoord in '92
en'95 op hezoek gehad. Wij hebben
toen een afspraak gemaakt met de heer
Bielderman van Witkampers, de mo
tor achter de organisatie aldaar. Hij
Konzo verschrikkelijk enthousiast
vertellen over ales en kom ons goed
aangeven waar we precies op moesten
letten. Van hem hebben we danook
cen prachtig draaiboek meegekregen,
zodat we goed wisten waar we op
moesten letten".

Dus een kwestie van het draai.
boek kopiëren?
"Nee dat absoluut niet. Witkampers
had anderezaken waar ze op moesten
letten dan wij. Zij moesten bijv. brug
gen bouwen over een beek om meerder
ingangen te krijgen. Zij hebben tribu

nes bij gebouwd, dat doen wij niet.
Het draaiboek van Witkampers is cen
leidraad, echter wij stuiten nog weer
op andere problemen dan zij’
Eenleidraad was aanwezig,
maar dan moet je zelfaande
slag, hoe benje toen verder ge-
gaan?
"Ik heb gekeken wat er allemaal moest
gebeuren. Alle werkzaamheden zijn
toen geclusterd naar 8 werkvelden.
Daar zijn 8 taken uitgerold, met één
aanspreekpunt per taak. Wij hebhen
toen gekeken welke mensen dat wilden
en zouden kunnen. Gekozen is om
mensen uit divers elftallen te vragen.
Zodoende kunnen zij hun elftalleden
weer benaderen voor assistentie. Ook
hebben wij bijv. geen jeugdleiders en
bestuursleden gevraagd;zij hebben
binnen de vereniging al genoeg te
doen.
We zijn dus gekomen 101 8 taken. Het
meest opvallende was dat ik tien
mensen heb gevraagd en er maar twee
niet wilden. De bereidheid om wat te
doen voor de club is dus erg groot.
Deeerste taak is die van ‘verkeer en
veiligheid’. Daar heb ik Hans van
Hagen voor gevraagd, hij werkt bij de
politie, dus heeft vaker met dat bitje
gehaka. Binnen deze vaak valt 02. par
keerplaatsen; waar komen die?

| | 12———8eee
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Verrassend,

Diverse mogelijkhedenvoor:
+ Bruiloften en partijen
+ Recepties
+ Reünies
“Vegaderingen De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.



VERENIGINGEN

R-K.Z.VC. Veldvoetbal
Vooriter ZA vd, Wetering, Dorpsstraat 25, Zeuwont, tel. 351238Secretaris C. te Molder, Ravelstraat 9, L'voorde, tel 375179
Penningmeester zl. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te 352059Wedstrijd secr. W. Wopereis, Hareveldseneg 14, Zieuwent, tl 351831

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 351257Secretaris A. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 72, ‘voorde, tel 379552Penningmeester: R. Krabbenborg, Keutertraat , Ziwent, tel 352381Wedstrijd secr Recreanten: B. Slot, Helerweg à, Zeuwent, to. 352127

KNVE: R. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 70, tel

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, De Haa 18, Zieuwent, tel 351898Secretaris P: Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwert, el 352223
Penringmeesteres :P: ter Bog, Linnenwever 2, Groenlo, el 465478
Wedstrijd secr A Hummeink, De HHaare 30, Zieuwent, tl 251531

TOHP: Volleybal
Voorzitstor  Stoveinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent el 351486Secretaris M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel. 351488Ponningmeesteres :M. Heutinc Boldersweg 11, Zieuwent, el 361770Wedstrijd: 3 Kamebeek, De Stenge 5, Zieuwent, td, 352247Recreanten :M. Holkenborg, Boerswog á, Zieuwent, to. 351488

ZTV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers. Oude Maat1, Miarërwelde, tl. 351281Secretaresse A, Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 361591
Penningmeesteres =1. Knippenborg, Do Steege 29, Zieuwent, el, 352404

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummeink, Oude Terborgsew. 206, D'chem, tel 0314-360442Secretaresse J. Wolters, Batscijk 42, Mariënvekde, tel 351711
Penningmeesteres  :T. Segers, Batscijk 37, Mariënvelde tel. 0573 461411Wedstrijd soer. W Hummeink- Kramer, Chopinstraat 8, voorde, te 374316

MU CHIN: Karate
H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 351262
A Oonk Boekholt, Haverkampstegge 12, Wijk, el 0543 563459
G. Rijnders, Lariksstraat18, L'voore, tl. 374926

Velocé: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Secr/Panringm.  :H. Toebes, Beethovenstraat 6, L'voorde, tel 379611Toercoördnator  P Krippenborg, Dorpsstraat 24, Zieuwent, el 361856



Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter £ te Have, Aagtemanweg 2, Harreveld, tel 374997
Sacrtaresse Hencrks, Misterstraat 58, Bredevoort, el 0543-452951
Penningmeester ;C. Bokkers, Hein Mejerstraat 4, ‘voorde, iel 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. on Bres, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris IK Hummeink, Esstraat 42, [ voorde, tf 377522
Penningmeester te Role, Verkaveingsweg 2, Mariëmwelde, tel 351973

Wedstrijd secr €. Hoenderboom, De Steege 71, Zeuwent, tel 352318

Schtetvereniging Zieuwent
Voorzitter B, Krabbenborg, Grobbenweg3,Zieuwent, tel. 351534
Sek/Ponningm. A. Papen, De Hare 32, Zieuwent, tel. 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter J Nifoldet Wigendijk 4, Mariëmelde, tel. 351316
Secretaris A te olet, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde, tl 361373

a H. Elschot, Rouwhorstrdijk 20, Zieuwent, te. 252268
R. Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwort, el 351504

. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorter :M. Spieker, Starngstraat 43, L'voorde, tel, 375650
Secretaris 5. Papenborg, Wigendijk ©, Mariënvede, el 351552
Penningmeester 1. Bongers, Örpsstraat 36, Zieuwent, te. 351271

Wedstrijd secr N. ten fiave, Oude Maat 16, Mariënwelde, tel 351819

ESZET'90: Squashvereniging
Voorzitter V Doppen, Dorpsstraat 77, Zeuwont el 351982
Socretaesse N. Hendikser , Zeowert tel 362275
Penningmeester =P cho, Rapenburgsestraat 5, [voorde tel 379116

Wedstisekt H. Meutstege, Constentinlaan 6, Ruurlo, te. 0573-463524

BADMINTON-vereniging
Voorziter M, Stoielar, Mddachtenstraat 34, 'voordk,tl 377019
Secretaris J. ten Bras, de Haere 34, Zeuwent el 361738
Penningmeesteres A Holkenborg, Vragendenmeg 52/B, 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

M: 06 55 1438 19
WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u vanharte welkom
7 inde

ENEEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

Telefoon 35 16 07

architektenburo

Aln a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



Overleg hierover met de gemeente,
boeren benaderen omtrent het gebruik
van hun weiland, begeleiden vande
verkeersstroom, verkeersverboden bin
nen de bebouwdekom, enz
De nweede taak is ‘Terreinen’. Hier
voor is Reinier Hogenelst
verantwoordelijk. Denk bijvoorbeeld
aantenten op het veld, verhogingen
langs het veld ret pallets zodat ieder
een de wedstrijd goed kan

toiletten, vuilnisbakken, enz
De taak'sponsoting’ hebik zelfop me
genomen.In eerste instantie zou
Andre Meckes dat verzorgen, maar hij
had wat belangenverstrengelingen
m.b.t sponsoring en dusis hij daar
voor afgehaakt. Sponsoring betreft 0.4.
de hoofdsponsor van de wedstrijd,
stbsponsors en sponsor van de wed:

strijdbal. Ook kam men een VIP-kaart
kopen. Deze kaart kost Fl. 300,-. Dan
heeft men een eigen parkeerplaats,
Koffie in de rust, koud en warm buffet
samen met de spelers van Feyenoord
na afloop van de wedstrijd.
De vierde taak is die van de Public
Relations’. Dit verzorgd Henri Wei

kamp. De regionale media wordt

uitgenodigd. Publicaties in media ver

,

zorgen, enz.
De taak ‘kaartverkoop/drukwerkt
wordt verzorgddoor René Doppen.

Hierbij moet je dus ook denken aan
het programmaboekje en de affiches.
Wij hebben bijvoorbeeld 400affiches
binneneen straal van 40kmvan
Zieuwent opgehangen
De zesde taak wordt uitgevoerd door
twee personen: Wilco Wopereis en Jos
Heutinck. Zij regelen de 'wedstrijdza
ken’. Om de selectie wat te verbreden
hebben zij cen aantal spelers van bui
ten Zieuwent, 0,4. van de kerkdorpen,
gehaald. Ook gaat Jos twee weken van
te voren met die groep traïnen (Beac
tie vanéén van de commissieleden op
Tet feit dat er vier keer wordtgetraind:
Jos wil niet met 1-1, maar met 11-2
verliezen(Red.))

"Decatering’ wordt verzorgd door
Henken Ans te Molder, de kantine
beheerders. Zij zorgen zowel voor op
het veld als in de VIP kantine voor de
gehele catering. Ook Henk en Ans
doen dit op vrijwillige basis en ookal
het kantinepersoneel werkt hier vrij
willig aan mee
De laatste post, nummer 8, is die van
‘projectleider’ die vervulik zelf”

Hoezorg je ervoor dat alle
commissies naar behoren hun
werk doen?
"Wij hebben in een eerste vergadering
de mn het geheel uitgelegd. Ie

OO
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der heeft toen zijn takenpakket meege-
kregen. Daarna zijn we om de vier
weken bij elkaar geweest, om te kijken
hoe één en ander verloopt. Ieder is

verantwoordelijk voor zijn eigen werk.
veld. Mag danookzelf beslissen hoe
rij bepaalde zaken aanpakt. Ik zorg
ervoor dat dedag na de vergadering de
notulen bij de commissieledenin de
bus liggen. Zo kun je op zaken, die
misschien niet zijn gedaan, terug ko
men. Dat werkt perfeet. Dat is
Jetgeen wat me het meest opvalt, de
taakdeden pakken het perfect op.
[let mottois na iedere vergadering:
Gaat heen endoe het goed!"

Maar alleende commissieleden
kunnen het toch niet allemaal
goed latenverlopen?
"Nee, daar hebben we nog een 50tal
vrijwilligers voor nodig. Deze mensen
zijn voor het einde van hetseizoen be-
naderd. Ook hier weer, veel mensen
die wat willen doen. Voor veelvrijwil
ligers betekend het datzij de wedstrijd
niet kunnenzien, bijv. omdat ze op
parkeerterreinen moeten waken. De
vrijwilligers die opde wedstrijddag
niets hebbente doen, zullen voor de
wedstrijd eenkaartje moeten kopen
Ook zij krijgen geen vrijkaartje. Daar

ve eenduidigheid in hebben.willen

Alle vrijwilligers hebben dinsdag na de
wedstrijd een feestje, dat is voor hen.
Benje niet bang dat je zaken
bent vergeten?
"Eigenlijk niet. Ten eerste houd je el
kaar in de commissie scherp. De één
denkt daar aan, de ander daar aan.
Tevens zijn er veel anderen die mee
denken. Zo hadden we er niet aan ge-
dacht dat het Kemkens tennistoernooi
zou worden gespeeld, maar bij na
vraag hadde tennisvereniging op 20
Juli geen wedstrijden gepland, erg at
tent meegedacht

Zijn er nog bepaalde nevenacti
viteitentijdens de wedstrijd?
"Dat proberen we nog wel, We zijn in
eerste instantiegericht op een goede
organisatie van de wedstrijd zelf
Misschien komt er nog een loterij.
Wat wij ook wilden was dat dejeugd
op 2e ?! keeper Dudek vanFeyenoord
strafschoppen mochten nemen. Daar
begint [eyenoordechter niet aan. Zij
zitten intrainingskamp en aan zulke
zaken doen zij absolut niet mee'

Wat verwacht je van de wed-
strijd zelf:
"ZVC zal voornamelijk moeite hebben
met de balsnelheid. Datis zo'n wezen

14



Tijk verschil in vergelijking met een
topelub. Als die beidejongens van
Petas op een bel 'anstoeven' danis er
iemand van Feyenoord al lang mee
weg. Tochdenkik dat ZVC met 2-0
gaat winnen, hahaha’.

Wat is je het meest meegevallen
tijdens het organiseren?
"Dat er zoveel mensen belangeloos
mee willen helpen organiseren. De
commissieleden en alle vrijwilligers
Maar ook bijv. de buurt. Die heb ik
ingelicht, niemand die er een probleem
van maakt. Ook van de gemeente krij.
gen wealle medewerking, 0.. met
afzetten van wegen en 00k het vroeg
weer op de velden mogen trainen’.

Wanneer benjij tevreden na
afloop?

"Als we een bedrag over houden van
vijf eijfers ben ik tevreden. Eerder

iet. Daar gaan we voor en ben ook
voor de volle 1009 van overtuigd dat
dat zal lukken. Met een perfecte orga
nisatie en oen toeschouwersaantal van
ongeveer 3000mensen, moet dat
haalbaar zijn.”

Zou je het geheel nog een keer
organiseren?
"Ja, echter alleen als we de huidige
doelstelling halen. Dan natuurlijk niet
op korte termijn, want het moet wel
iets unieks blijven. Ik denk dat het een
volgende keer alleen maar makkelijker
gaat’.

Johny bedankt en alle succes nog
toegewenst met het behalen van de

stelling.

TOETJE

Wat vind je het minst leuk om te doen?
Eten Koken

Wat vind je het leukst om te doen?
Goals maken, Ik verdedig niet mee, dat hebik mijn medespe-
lers ook meteen duidelijk gemaakt. Ik ben een ouderwetse
spits.

W g



Watzit er in je sporttas?
Gele/rode kaart, fluit en voeibalaffributen.

Watis volgensjezelf je slechtste eigenschap?
Ongeduldig, het duurt me snel te Jang, ik wil snel verder.

Wat volgens jou je beste eigenschap?
Wie vind je Mensen in hun waarde laten

Wie vind je de beste sportiman/vrouw van Zieuwent?
Ik zit in het kringetje van het voetbal, dus mijn kijk op hef zieu-
wenise sportleven is beperkt. Maar bij ZVC kies ik voor Tenno
Kolkman. Hij werd voor de leeuwen gegooid, bleek dat hij het
nog nief kon (komt zeker wel) werd vaste wissel maar brengt
wel de moed op om iedere week twee keer teblijven trainen.

In wiens schoenenzou je willen staan?
Geen andere schoenen.

Met welk dier zou je jezelf willen vergelijken?
Renpaard, explosief dier in ieder geval.

Met wie zou je graag een interview in de Piot willen Ie-
zen?
Jos Heutinck. Ten eerste voor de communicatienaar de zieu-
wenise supporters en hij heeft de afgelopen 2 jaar een
interessante ontwikkeling doorgemaakt

redactiefJW}
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

Lbgs
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA 8V

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1
7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544- 362133

Fax 0544-352237



U kunt bij ons terecht voor een geheel vrijbl lijvend
professioneel en persoonlijk advies over r:

Alle verzekeringen (schade en leven)
Sparen
Beleggen
Lenen

Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 -352 145



ZEEAE
Maandag 22 juni nam de zaalvoet

Z afscheidt van
Ton Lawant met een

wedstrijd tussen spelers van het eer
ste en oud eerte teamspelers. En na
afloop met een gezellig afscheids
drankje.
Ton is vanaf het begin van het

Sourey Center coach van de zaal
voetbalver. geweest, gedurende
deze acht jaar wist hij met het eerste
twee keer het kampioenschap 1e be
halen in Jun Klasse en wist kij
afgelopen seizoen dankzij een tweede
plaats opnieuw met het team te pro
moveren.
ZVZ kan zo terug zien op een prach
tige samenwerking met Ton, maar
vond evenals Ton zelf dat ze een keer
aan cen andere uitdaging toe waren.
Ton gaat echter niet in Zieuwent
verloren, want komend seizoen zal hij
de nieuwe ve

lectie van R

balvereniging
haar coach

en

rzorger zijn van de se

Maandags: 21/9;5/10;19/10;2/11;9/T
Vrijdags:11/9:25/9:9/10;23/10;13/11;11/1

EDALU 4ETON1
ZVZ zal het komende seizoen geleid
/gecoacht worden door de ervaren
spelerfooaches Paul Knippenborg en
Henry Weikamp.
Iet nieuwe seïzoen zullen de eerste
drie teams van ZVZ hun tkuiswed
strijden allen op dezelfde
maandagavonden spelen, want door
de komst van Longa krijgt ZVZ
maandags reeds de beschikking over
de hal vanaf 20.00 uur. Daarvoor
inplaats heeft ZVZ, voor de competi
ziewedstrijden Tonga 12
vrijdagen twee wedstrijden moeten
inleveren. Het vierde van ZVZ en bij
ruime belangstelling voor het zaal
voetbal, vijfde zulen hun
wedstrijden op de vrijdagavonden
spelen op data dat Longa er niet in
zit. Voor de liefhebbers volgen hier de
geplande data voor de shuiswedstrij
den(afwijkingen blijven natuurlijk
altijd mogelijk).

van

het

1;23/11;30/11;18/1;1/2;8/3 en 29/3.
8/1:22/1;5/2;12/3 en 2/4

% ë—



TOPH seizoen 1997-1998
Alhoewel het al enige tijd achter de
Tug is, hieronder toch nog een verslag
van de prestaties van TOHP keren,
dames en jeugd in seizoen '97/'98

HEREN1
De heren hadden in eerste instantie
te weinig leden maar door versterking
van enige harreveldsen (u heeft in
cen van de vorige uitgaven van de
PIOT kunnen lezen, hoe de aankoop
is gegaan) kondenzij toch een prima
team vormen. Dit alles leidde toteen
zeer goed resultaat nl, 2°in de 3°

Klasse. Net boven hen was Marvo ge
eindigd. Maar Marvo, TOHPen ook
de derdegeplaatste wilden niet pro
moveren. Dus nummer 4 uit hun
klasse gaat hogerop. De heren ver:

schijnen komend seizoen weer in de
3 klasse.

DAMES I

Dit damesteamis op de 6plaats ge
eindigd in de T" klasse, Ook van dit
team heeft u verschillende verslagen
het afgelopen jaar kunnen lezen in de
PIOT. Fr werd met namezeer goed
gespeeld tegen de teams die bovenaan

de teams waren de wedstrijden veelal
matig. Uiteindelijk blijven zij ko
mend seizoen ook weer in de T° klasse
spelen.

DAMES2
In het begin was het niet gemakke
lijk, zij begonnen nl. zonder trainer
en daarbij kwamook nog dat er van
3 teams 1 team was gemaakt. Waar
van slechts 3 speelsters al in de 2
Klasse hadden gespeeld. Zij gingen
wel steeds beter spelen in de loop van
het seizoen. Dit had mede 1e maken
vanwege de komst van de trainer Jan
Migo. Hun klassering was een na
laatste in de 2° Kasse. Daardoor de
graderen zij en komen zij uit in de 3°

Klasse in het seizoen '98/'99, onder
leiding van Jan Migo zijn de ver
wachtingen voordit seizoen goed.

DAMES 3

Doordat er eind vorig jaar (seizoen
°96/"97) sprake was van 4 dames
teams, had het wedstrijdseeretariaat
doorgegeven, Klasse1 t/m3 allen 1

dames team. Klasse 4 kon later nog
worden aangemeld. Maar begin
97/98 bleek dat het wijzer was om



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

Nx 2
SCHOONHEIDSSALON

‘T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.; 0544 - 352304



S= TATA
DArIATSG Telco
officieel Daihatsu dealer

officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

SQURCY CENTER ZIEUWENTruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsaktiviteiten,
culturele manifestaties en sport
evenementen van 50-2000 personen,
Vraag vrijblijvend om informatie en
documentat

VERGADERRUIMTEN + EVENEMENTENHAL » TENNISBANEN+SPORTHAL +SQUASHBANEN « BOWLINGBANEN INDOOR MIDGETGOLF « JEU DE BOULES2 FITNESS & AEROBIC STUDIO'S + SAUNA'S+STOOMCABINES+ZONNEBANKEN + SCHOONHEIDSSALON + FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK + KINDER.CRECHE « DIVERSE BUITENSPORTEN VAN VOETBAL TOT BEACHVOLL PYBAT

SOURCY CENTER ZIEUWENT - ZEGENDDK 3A- 7136LS ZIEUWENT
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maar met 3 teams te spelen. Toen
was het niet meer mogelijk omeen
team terug te trekken uit de 3

en dat teamin de 4 klasse
spelen. Dit alles had tot gevolg dat
dames 3 geëindigd zijn als laatste in
de klasse en komend seizoen datsweer
in de4Kasse spelen. Desalniettemin
hebbenzij veel lange wedstrijden ge

klasse

laten

speeld en veel ervaring opgedaan dit

jaar.

JEUGD
TOPH heeft 1 jeugd team, ditis een

gemixed team. Zij zijn het eerste half
Jaar kampioen gewordenin de T°

Klasse
C. Daarna zijn zij overgegaan

naar de kampioensklasse en daarzijn
zij als 3° geëindigd. Komend seizoen

mogen zij niet meer bij de jeugd spe-
len vanwege de leeftijd van enkele
spelers, maar komen zij uitin de Ju
nioren klasse. Zij spelen met lun
mix team mee in de jongens
junioren-klasse.

SEIZOEN 1998/1999
Hieronder belangrijke gegevens voorhet komend seizoen

TRAINING
Ferste trainingen: vanaf maandag 17 augustus

Trainingstijden en—indelingen:
HEREN 1: Dinsdagavond van 20.15 tot 22.15 uur

Trainer: Nicole Waalderbos
DAMES 1: Woensdagavond van20.15 tot 22.15 uur

Trainer: nog niet bekend
DAMES 2: Woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur

Trainer: Jan Migo
DAMES 3: Woensdagavond van 20.45 tot 22.30 1407

Trainer: nog niet bekend
JEUGD: Maandagavond van 18.30 tot 20.00uur

„MW »



Trainer: Irma Knippenborg
Recreanten DAMES: Woensdagavond van 19.30tot 20.45 uur

Trainer: Nog niet bekend (evt. Henk Krabbenborg)Recreanten MIX: Woensdagavond van 21.00tot 22. 30uur
Trainer: Henk Krabbenborg

Begin competitie: 26 september
Eerste helt loopt tot 19 december, tweede helft tart weer op maandag 11 jauari ’99. Deze gaat door tot zaterdag 24 april ’99)

Als volleyballen ue ook wat lijkt kom dan een keer kijken in het nieuwe sei
zoenof train enkele keren mee, dan kun(t) ue zien dat het hartstikke leuísVoor mu een prettige vakantie en tot ziens.

Namens Volleybalvereniging TOHP,
Karin Krabbenborg

h LEVENEMENTENAGENDA)

—01 juni : Klootschiet toernooi
|—28JUNI zondag:UITERLIJK! PIOT kopie inleveren |

—=20 juli ;RKZVC - FEYENOORD
=03 juli : Zomerkaartavond(Bongers)
— 2] augustus : Zomerkaartavond(Bongers)
—09 oktober : Jovink en de Voederbietels

| —=toktober  : Grote Tiroleravond
— Ioktober : Ziemadag

| —9/10 JAN. : Sourcy sportnacht



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ

D

SLACHTERIJ

H. BEERTEN enZn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544-351205

|
Vooreen goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK-keuringAg
naar een erkend adres:

Garage
V.O.F. KOLKMAN

Hendriks Tuinbedrij if Zieuwentseweg 44 - Zieuwent
Dorpsstraat 85 Telefoon 351603

7136 CJ ZIEUWENT
T 0544-352043



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

) ZIEUWENT
BORCULO

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

:RVOER
STUKGOPDERENVERVOER.

KIPPERVERVOER

Fax 0544-352065AVIA Zieuwent
EA.eeeeeen]

WISTU...
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur perdag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt Uterecht met onze AVIA localcredit card,
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. t/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag _8.00-18.00 uur
Zondags gesloten0J



MILLENNLUMFEEST IN ZIEUWENT
Sinds kort is er in Zieuwent een
groep mensen bezig om te bezien
wat de mogelijkheden zijn om ten
tijde van de eeuwwisseling (31-12
1999 / 0-01-2000)
millenniumfeest te organiseren in

een

het centrum van Zieuwent, voor
alle inwoners van Zieuwent.
In de kerkklok heeft u enige tijd
geleden de eerste levenstekenen
van deze zen. commissie 2000
kunnen lezen. (Het begin is er en

Bu(u)r(t)en we willen het samen
doen). Hoewel een en ander nog
ver weg lijkt is het ons inziens tijd
om met de voorbereiding voor dit

puur Zieuwentse feest te starten,
om zo te proberen dat zoveel

mogelijk inwoners gaan meedoen.

anderzijds te voorkomen dat er
uiteindelijk niks georganiseerd is of

allerlei groepen langs elkaar heen

organiseren.
De commissie 2000 heeft intern al
een aantal ideeën geopperd m.b.t
de opzet van dit feest. Daarnaast
staan wij open voor ideeën /
suggesties vanuit de gehele
Zieuwentse bevolking. Hierdoor
willen wij een draagvlak creëren
dat uiteindelijk moet leiden tot een
voor Zieuwent uniek evenement
waar wij als dorp een eeuwlang op
kunnen teren, tot aan de volgende
eeuwwisseling. Dus heeft u een
mening, idee of bent u ook ergens
mee bezig neem dan met een van
de onderstaande mensen kontact
op, u kent er vast wel een van.

COMMISISE 2000

Leo Dijkman, Lowie Holkenborg, Martin Klein Holkenborg, Martin Hulshof,
Jacquelien Kolkman-Cuppers, Jos te Molder, Hemmie Olthof, Robbie
Wopereis

LJ
Miuewaacesl
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Toen ik rond kwart voorvijfbij de tennisbaan ging kijken stonden 7 jongens eenfanatiek pattfje te meppen. Ik moest een tijdje wachten, maar Ik Kon er gelukkig nogeen paar interviewen:
Ik: "Wat doen jullie onder de tennislessen?"
Mart: We beginnen met warmlopen en oprekken. Daarna gean we overslaan ofbackhand en forehand oefenen. Soms leren we ook puntentelling.”Ik: "Wat vind je dé moeilijkste slag?”René vir ’backhand wel lastig”

“Wie ïsfe favoriete tennisser?"
Bastiaan: 'Krajicek*

Om vif uur kwamen de meisjes. Ook zij waren met 7 man. Eerst gingen zewarmlopen en na een uitleg van de trainer (die ik hoopte nog te kunnen interviewen)begonnen ook zj over te slaan. (Waaronder een met de trainer). Ik zou er niet graag{egenover willen staan, want de meiden mepten erg hard. Daarna gingen ze over hethele veld slaan! Zo van: Als je de ander uit kan spelen, mag de winnaar blijven staan.Om 10 over half 6 moesten ze weerbi elkaar komen en gingen ze een wedstrijd metpuntentelling doen. Daama moesten de meiden (en dat vonden ze volgens ij niet zoJeuk) ballen rapen en ‘slepen’. Bij het slepen ga je met een net Over het gravel: detennisgrond slepen.

Interview met de tennismeiden

Ik:" Hoelang zit je al op tennis?
Stephanie:" Ongeveer zes jaar.” aenIk" Wat vind je van de trainer?"
Fleur:" Hij s af en toe wel een beetje streng.”

5Ik" Tennis je vaak?" VV 4

Sanne!” Best; soms thuis en soms op de tennisbaan. NietglkeIk:” Wat voor kleren moetje aan bij het tennissen?" wg àLieke:" Meestal een trainingsbroek en sportschoenen”
Ik:* Heb je al eens wat gewonnen?"
Martine:” Nee ik heb nog nooit een wedstrijd gespeeld”



J. WAENINK een
SCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en
£ ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL 0644-251460

Tevens verkoopaanhuis FAX 0544-351452

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 adresvoor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent - Telefoon 0544-351217



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

‚en gebruikte auto's
autoalarm inbouw =S© Santlokkering SCM erkend)

APK = G}keuringsstation |DeWitte Rieteweg 3 aMariënvelde
Tel.0544351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



INTERVIEW MET TRAINER ANDRE TOEBES
Om vijf voor zes konde trainer even tijd voormij maken, want hij moest nog
aan eenstuk tottien uur(!) doorgaan.

Ik: "Hoelang tennis je al?"
A: "19 jaar"

Ik: "Wie is je favoriete tennisser?"
“Thomas Mustervind ik wel goed”

Ik: "Wat vind je de moeilijkste slag dieer is?"
A; 'Wat ik zelf vind? Hoge backhand-volley” (72)

Ik:Mat is het hoogste wat je ooit in een wedstrijd behaald hebt?"
stond weleens 1ste op de ranglijst van Gelderland. Maar dat was
niveau, lang geleden."
eb je altijd al tennisleraar willen worden?"

Nee, niet echt. Ik wildealtijd piloot worden, maar dan mag je geen
bril dragen.”
Ik: "Hoe oud wasje toen je begon met tennissen?
A: "Negentien jaar geleden, toen was ik zestien, nu be:
Ik: "Bedankt!/"
A: ‘Was dit alles? graag gedaan!"

5)istara

Stor

4



HETWKOPZIJNTELEVISIES
Wat is zon WK toch mooi.
Waarschijnlijk is er al weer veel
gebeurd, maar eigenlijk kan het

dit moment van schrijven al
net meer kapot. Denk alleen

de zeer
amaìguristische blunders van
de balenvanger van Marokko,
aan de\gpaarzame maar toch

snelheid van
talloze achterlij

gegeven rode kaarten, aan\de
heerlijke doeltreffende simpò
heid van de zeer waarschijnlijke
topscorer Batistuta, aan de
echt iritant vele p=herhalingen van

]

de Franse TV-
5

Tegisseur, aan de

onkundigheid van meerdere uit
de boom gevallen grensrech-
ters, aan de wonderschone
vrijetrappen-specialisten, aan

de daadkracht van de
hartstochtelijk spelende
teruggekeerde Davids, aan de
oervervelende commentaren
van onze uit de hoogte doende
voetbal-analisten, aan de flaters
van enkele over het paard
getilde pseudo-vedetten uit ons
fraaie land, aan het afstotende
verdedigende voetbal van
enkele landen, aan het helaas
weer zegevierende Duitsland,
aan enkele echt niet thuis op
een WK-horende naties, aan de
fraaie reddingen van sommige
topkeepers, aan de onderlinge
kameraadschap tijdens het
handen schudden voor de
wedstrijden, aan de gruwelijke
lidings kort daarna, aan

fg aan alles
eigenlijk

RD.



NVM :

HYPOTHEEK
SHOP u

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

nu deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit
nalle geldverstrekkers selecteren wij

Tegen de best mogelijke voorwaarden

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL

— knip- en naailessen
5 — patroontekenenDaTFE — opleiding van modinette /m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 12

7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766
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