


STeRDE NEDERLAND,

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

W.A. KEMKENS b.v.
7 Zegendik26

OR/ALLE Postbus 3

71366 Zieuwent
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Geen keus
De vakantie is voorbij. Het
sportseizoen is weer geopend.
Ook het voetbal is weer be-
gonnen. De ellende gaat weer
beginnen. Of je wilt of niet,

overalkrijg je methet spelletje
te maken.
Samen eten is bijna niet meer
te organiseren.Is de een net
thuis, moet de anderal weer
weg.Is het eten



wêl op tijd klaar, dan 'moe-
ten' ze brood eten, omdat
ze een wedstrijd hebben.
Dus, denkje, doe ik alles op
een bord zodat ze het in de
magnetron kunnen opwar-
men, hoeft het niet meer,
want zo laat op de avond is
de honger over. Over?, denk
ik dan of gestild door vlees
met een krokantkorstje?
Ook op televisie; alles moet
er gevolgd worden; hebben
ze de wedstrijd net live op
televisie gezien, moet er op
teletekst gekeken worden of
het allemaal wel klopt met
wat ze gezien hebben.
Mijn persoonlijke rust die
krijg ik thuis door de hele
voetbalgekte gelukkig wel.
Als er namelijk eentje uit
het gezin moet voetballen,
gaat meteen de hele familie
mee.
Afgelopen zaterdag wilde ik
de familiebijeenkomst op
het voetbalveld eens com-
pleet maken door ook te
gaan. Ik heb heel erg mijn
best gedaan om de wedstrijd

goed te volgen, maar zonder
herhaling mis ik echt de
belangrijke acties.

Dehelft van detijd stond ik
te kletsen met mijn buur-
vrouw langs de lijn. Zij is al
netzo dolop voetbal als ik.
Als vriendin van een voet-
baller heb ik altijd zon
hekel aan de derde helft.
Die duurt altijd het langst.
In het begin dachtik altijd;
na zo'n lange zit zal hij dan
ook wel uitgerust zijn.
Komt ie thuis, moet ie nog
op de bank liggen.
Ook in mijn werk kom ik
regelmatig met het voetbal
in aanraking. Elke maan-
dagmorgen krijg ik de
standen door en alle span-
nende details worden
besproken. Ik speel dan
voor scheidsrechter om te
bepalen wie er heteerst ver-
slag van de wedstrijd mag
doen. Alleen op zulke mo-
menten ben ik dol op het
spelletje voetbal

Redactie (WK)



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

sa [JEB ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



M= TATA
DAIHATSU Telco

officieel Daihatsu dealer
officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

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

VERGADERRUIMIEN + EVENEMENTENHAL + TENNISBANEN + SPORTHAL
SOUASTIBANEN + BOWLINGBANEN + INDOOR MIDGETGOLF + JEU DE BOULES

« FITNESS & AEROBIC STUDIO'S + SAUNA'S + STOOMCABINES+ZONNE
BANKEN + SCHOONHEIDSSALON+EYSIOTHERAPIEPRAKTIJK « KINDER-
CRÈCHE + DIVERSE BUITENSPORTEN VAN VOETBAL TOTBEACHVOLLEYBAL.

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A -71361S ZIEUWENT



OP NAAR DE TOP
Je ziet haar regelmatig SPW in Groenlo.
langskomen; een blond
meisje op een racefiets, Hoe ben je begonnen
gekleed in
een strakke
fietsoutfit
en op haar
hoofd een
helm. Als
kind
spaarde ze
plaatjes van
Leontine
van
Moorssel en
nu, enkele
jaren later,
fietst ze er
af en toe
naast.

We gingen
op bezoek
bij Areke
Hassink, 16
jaar en 2e
jaars stu
dente aan
de MDGO-



met fietsen?
Mijn vader fietste vroeger
in een ploeg. We gingen
vaak kijken, toen wist ik
al dat ik dat ook wilde
gaan doen. Ik was toen
pas 4 jaar dus ik moest
nog een paarjaar wachten,
want met 8 jaar mag je
officieel beginnen met de
fietssport. Tot die tijd
fietsteik 's avonds al heel
veel met mijn ouders. Mijn
ouders zeiden als je 10
jaar bent en je wilt nog
steeds zo graag fietsen
dan mag het.
Dus op mijn 10° verjaar-
dag kreegik eenfiets, een
helm en schoenen. Die
helm wilde ik eerst niet
op, maar na mijn eerste
val heb ik hem meteen
opgezet.
Er zaten verder geen kin-
deren op fietssport. Ik ben
dus naasthet fietsen gaan
‘handballen, zodatik mijn
vriendinnen vakerzie.
Hoe train je?
Ik train elke dinsdag en

donderdag bij de Stofwolk in
Eibergen. Mijn ouders bren-
gen me dan. De rest van de
week train ik dagelijks samen
met mijn vader en mijn
broertje. We fietsen dan onge-
veer 40 km. Mijn vader rijdt
dan in de auto en wij fietsen
erachteraan. Soms fietst hij
zelf mee.Ik heb niet altijd zin
om te trainen; ik heb zo’n he-
kel aan het omkleden. Als ik
eenmaal op de fietszit vind ik
het heerlijk. We hebben het
dan ook altijd heel gezellig
metzijn drietjes. Als ik alleen
train zet ik mijn walkman op.
Voor het trainen eet ik wel
gewoon, alleen de yoghurt sla
ik over.
Aan krachttraining doe ik
niet. Dit mag ik niet van mijn
ouders omdat ik nog in de
groei ben. Soms fiets ik wel
eens een klassieker met de
club van Leontine van Moor-
sel. Gek hoor,sta je daar na
de wedstrijd naast haar bij de
we.
In de wintermaanden doe ik
twee keer in de week aan
spinracing en handbal ik.



Bloemsierkunst „ERNA®
Werenfriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Á

Open: Ma. 10.00 12.00 uur
Di.YmVrij 830 -12:30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 8.30 -16.00 uur

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

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon
99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 >

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



IE 7136LE Zieuwent
Dorpsstraat 29

\ TAXI NGELOT SEN Toidioon sas os2a1
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ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER
PERSONENVERVOER

TROUW / ROUW

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto's2 7 Zo,

,SL gazn onzenTe Waalderweg 12a

Hulzink
Bouwbedrijf

47 NIEUWBOUW

X VERBOUW

Tel. 0544-351214 ie
ZIEUWENT Fax 0544-352165 alom



Wat is je sterkste
punt?
Ik kan het best bult op
fietsen. Dit is aangeboren.
Ik heb wel het voordeel
datik klein en tenger ben.
Sprinten is moeilijk, dit
kun je wel verbeteren door
extrate trainen.

Hoe
wedstr:
Ik zit in de nationale se-
lectie van de junior dames
(16, 17, 18jarigen). Er
zijn ongeveer 70 meisjes
met licentie (lid van een
club). Hieruit worden 9
meisjes geselecteerd op
prestatie. Zondag 19 juli
heb ik voor de tweede keer
meegedaan aan de natio-
nale kampioenschappen
We fietsen dan een om-
loop. Dit zijn 7 rondjes

verlopen de

van 8 km. Vorig jaar lag ik
steeds voorop, maar werd
ophet eindtochelfde.
Dit jaarzat ik in de kop-
groep van 6. Ik heb zelfs
4km alleen gefietst. Toen
kwam het aan op de

sprint en toen werdik vierde.
Ik baalde er verschrikkelijk
van en nu nog steeds. Wel
was ik de strijdlustigste rijd-
ster, maar ja, daar krijg je
geen trui voor.
Over enkele weken worden er
doorde bondscoach 6 meisjes
uit de nationale selectie geko-
zen die op 9 oktober naar de
Wereldkampioenschappen
mogen. Ik hoop dat ik erbij
zit.

Eerst ga ik nog naar een in-
ternationaal wielerkamp in
Assen. Dit is meer een tour de
France voor kinderen. Het
‘hele gezin gaat mee. Dit is al-
tijd erg gezellig. Ik heb veel
vriendinnendie fietsen. Aan
heteind van de week gaan we
met z'n allenstappen.
Daarna gaan we met hethele
gezin op vakantie naar Tsj
chië. Dan fietsen we veel, wel
op mama's tempo hoor!

Hoe bereid je je voor op
een wedstrijd?
Vier wekenvoor een wedstrijd



begin ik met drie weken
hard trainen, de laatste
week doe ik het rustiger
aan. Ik eet gezond, geluk-
kig hoef ik er niks voor te
laten staan. Ik weeg 48
kilo. Voor een wedstrijd lig
ik om 9 uur in bed. Uit-
gaan interesseert me niet
zoveel, dus dat doeik bij-
na nooit.

Hoe is de sfeer on-
derling tijdens een
wedstrijd?
Tijdens de wedstrijd is het
haat en nijd onder elkaar.
Ik heb nogal de neiging
om ergens te gaan fietsen,
waar het eigenlijk niet
kan. Dan krijg je van alles
aan je kop geslingerd. Na
de wedstrijd is alles voor-
bij en zitten we samen te
lachen in de kleedkamer.

Is fietsen een dure
sport?
Ja, vaak fietsen alleen
kinderen van rijke ouders.
Een fiets alleen al kost
ongeveer 8 duizend gul-

den. Gelukkig is mijn vader
manager van de Giant ploeg.
Daarvan krijg ik mijn materi-
alen. Voor jongensis de sport
een stuk goedkoper. Zij krij
genveel meer van de bond. Er
is een heel duidelijk verschil
tussen jongens en meisjes.
Om eens een paar voorbeel-
den te noemen: jongens
krijgen eenfiets, meisjes niet.
Jongens rijden in Oostenrijk,
meisjes in Limburg. Jongens
slapen in een hotel, meisjes in
een pension.

Wat wil je over 5 jaar
bereikt hebben?
Toen ik 10 jaar was heb ik
met mijn vader een wedden-
schap afgesloten: “Als ik in
2000 naar de Olympische
spelen mag komt papa mij op
defiets achterna”
Verder hoop ik dat ik dan 1°
ben geworden op het NK en
dat ik mee heb gedaan aan
het Wk in Valkenburg.
Ik wil graagbij een goede da-
mesploeg komen, hetliefst bij
de nationale selectie dames.



REYMER
gen 7

f DEGedenk
ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

é&gn
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

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 inaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544-352237



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

Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 = Fax 0544 -352 145



Hierbij wensen wij Arekeheelveel succeserf danken wij
haar voordit gesprek.

De redactie (MHW en WK)

Het toetje van Areke
Wat vind je het meest vervelend om te doen?
Afwassen
Wat vind je het meest leuke om te doen?
Winkelen samen met mijn moeder.
Watzit er in je sporttas?
Pfff, ik heb een hele koffer bij me.
Watis volgensje zelfje slechtste eigenschap?
Ik kan niet tegen mijn verlies.
Watis volgensje zelf je beste eigenschap?
Ik maak gemakkelijk contacten, ik heb ook aan
niemandeen hekel.
Wie vindje de beste sportman of -vrouw van Zieuwent?
Cor en marco, die samen mountainbiken.
In wiens schoenen zou je willen staan?
In die van Harry Vermegen; hij kanzo leuk pre-
senteren dat zelfs ik het voetballen leuk ga vinden.
Met welk dier zou je je willen vergelijken?
Met een albino tijger, die vind ik zo mooi.
Van wie zou je graageens een interview in de Piot wil



29 jaar,
#PROFIELSCHETS Tage Kolkman (Bruntjes}

Allround medewerkster Bij
HCR“Uwitte Paard”

Loopster Nijmeegse 4-Daagse

Meest favoriete sport

Minst favoriete sport

Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering

: Volleybal om naar te kijken,
terwijl wandelen een hobby be-
gint te worden.

: Voetbal; een dom spel, er is
meestal trammelant en als er
iets foutgaatligt het altijd aan
een ander.

: De grote delegatie Zieuwentse
inhalers bij de intocht van de
Nijmeegse 4-daagse.

: Ik heb me ooit eens opgegeven
‘voor aerobics; dat was geen
succes.

L



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ

_
SLACHTERIJ

SLA,381
EEG. 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-keuring

naar een erkend adr

Garage
V.O.F. KOLKMAN

Hendriks Tuinbedrijf Zieuwentseweg 44 Zieuwent
Dorpsstraat 85 Telefoon 351603

7136CJ ZIEUWENT
© 0544-352043



Bomers 2xMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop |; KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

z EralhanJos2U } ZIEUWENT
BORCULO

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

Tel, 0544-351215
Fax 0544-352065

KIPPERVERVOER

AVIA

WISTU
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagenperweek,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
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VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257

Adidas - Puma - LA Gear- Cruijff Sport - Umbro
Rucanor - Wings - Goudie - Yonex - Lotio
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver- VikingAAE DP

Hotel - Café - Restaurant

4 WittePaar Ek

Verrassend,
a:

Ged,

Diverse mogelijkheden voor:

+ Bruiloftenen partijen
+ Reeepties
* Reünies

*Vagaderingen De ideale rustplaats voor een hapje en drankje



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, el. 351236
Secretaris :0. te Molden, Faveistraat 9, L‘voorde, tel 375179
Penningmeester :. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te. 352059

Wodstijdsecr. :W. Wopereis, Harreveldseweg 14, Zieuwent, tel, 351831

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tl. 351257
Secretaris R. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 70a, ['voorde, tel 379552
Penningmeester 3. Krabbenborg, Keuterstraat 8, Zwent, tel 352481
Wedstijd-socr. Recreanten: B. Slot, Hlerweg à, Zieuwent, tel 362127

KNVB: A Donderwinkel, Oude Aaftensoweg 708, tel. 379562

H.V. PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wensink, De Haar 18, Zieuwent el. 351838
Secretaris P Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, te 352223
Penningmeesteres Per Bool, innenwever 2, Groenlo, el 465478
Wedsidse. A Hummeink. De Hare 30, Zewert, tl 351531

TOHP: Volleybal
Voorzistor .Stovernck Penterman, De Steege 28, Zeuwert, tel 351485
Socetars M. Holkenborg, Boorsweg 4, Zeunent, (dl, 357488
Penningmeesteres_:M. Heutinck, Aoldersweg 11, Zieuwert, tel. 351770

Wedstrijd,  =K Kameboek, De Steege 5,
Zeuwent,tl 360247

Recreanten M. Hokenborg, Boersweg á, Zieuwent el. 251488

ZTV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, tel. 351281
Secretaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zeuwent, te 351591
Ponningmeesteres 1. Krippenborg, De Steege2, Zieuwent, iel 352424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummeink, Oude Terborgsem: 296, D'chem, tel. 0314-360442
Secretaresse J. Woters, Batscijk 42, Marienvelde el 351711
Peningmeestores :T. Segors, Batsdijk 37, Mariënvelde, tel 0573-461411
Wedstrijd W. Hümmeink-Kramen, Chopinstraat8, voorde, el 3743

MU CHIN: Karate
Voorzitter :H. Ofhof, De Waareise 28, Zieuwert, tel 351262
Secretaresse A. Oonk Boekholt, Haverkampstegge 12. Wik, tel 0543-563459
Penningmeester :G. Rijnders, Larksstraat 18, ‘voorde, tel 3749

Velocé: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Seot/Penningm. =H. Toebes, Beethovenstraat 6, 'voorde, tel. 379611
Toercoördinator P Krippenborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent, el 351856
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Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Vooriter £”te Piave, Aagtemarweg 2, Heye, tel 374937
Secretaresse ndfks, Mstorstaat 68, Bredevoort, ll 0543 462351
Penningmeester Bokkers Hon Meiersiraat 4, voorde el 37747

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter Een Bres, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris K. Hummen, Esstraat 42, ['voorde, ie 377523
Penningmeester  =.te Role, Verkeveingsweg 2, Mariënvelde, tel. 351373

Wedstr secr E. Hoenderboom, De Stooge 71, Zieuwent, tel 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter 8. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeuwent, el 351534
Sekr/Penringm. A. Papen, De Hare 32, Zeuwert, tel, 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Vooriter . Nifolder, Wigendijk 4, Mariërveide, te. 351316
Socretaris A. te Roller, Verkgvolngsweg 2, Mariënvelde, tel 361973
Penningmeester: H. Elschot, Rouwhorsterdik 20) Zieuwent, tl. 352268
Wedstrijd-soCr, Al Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, il. 361504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staringstraat 43, ‘voorde, tel 375650
Secretaris S. Papenborg, Wigendik 6, Mariönvelde, tel 251562
Penningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent tel. 351271

Wedstrijd secr IN. ten Have, Oude Meat 16, Mariënvelde, tel 351819

ESZET'90: Squashvereniging
Voorzitter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 251982
Secrotaresce .N. Hendriksen, De Steege 89, Zeuwert, tal 352275

Penringmeester  :P. Eshof, Raponburgsestraat 5, L voorde, tel. 379116
Wedstrsekr H. Meutstege, Constantjniaan 6, Fu, el 0573-453524

BADMINTON-vereniging
Voorzitter ofelaar, iddachtenstraat 34, ‘voorde, iel. 377019
Seaetaris
Penningmeesteres

n Bras, de Haare 34, Zieuwent, tol 351738
kenborg, Vragenderwog 52/B, L'voorde, {el 374180



WATER
WEEGERUG
HANDELSOND.

BAM
Ë

Krabbenborg
Kristalzuiver bronwater uit Zieuwent

Postbus 13
7136 ZG Zieuwent

B.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel.: 0844-351534

WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 06 65 14 38 19

VOOR

Eh
MIJ ijgens de rust of

K na de wedstrijd
Ik

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
inde

ENEEN Kantine van Z.V.C.

DRANKJE Telefoon 35 16 07

architektenburo

Aln a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544- 351389



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 he en ander de traditie van
samenwerken en bouwen aart een bank van
mensen vóór mensen. Dat net in het persoon
lijk oma Eke 0

leving. Daar

ok as het niet omba
‚een bank dienet 20gaat Kortom,

in de buurt als u

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

n= 5 E VOF

Jos Beening
Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 272, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346

_____Ï_…ÏÍ..



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

bgg. 377449

2KAPSALON

HEAR
voor Enhaan

ZIEUWENT (0544) 351997

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
}%y tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

ëGi tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleganp dà
}

fuindeeen tumamleg tuinondeoutU& $

Ruuloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



Favoriete sportman/vrouw : Willy Heinen(te Veldhuis)

Lekkerste eten

Leukste TV-programma

Beste muziek-(band)

Favoriete schrijver /boek

Mooistefilm

Fijnste kledingsstuk

10 miljoen winnen

Pilsje drinken bij.
Een dansje maken met.

Hekel aan mensen die.

: De wentelteefjes van Annie en
de stamppot witte kool(met
kaas) van moeder.

: “De Nanny’ en “In voor en te-
genspoed”.

: Ik vind alles mooi; van house
tot klassiek.

: Deleesmap; ik ben geen lees-
type.

: Speed. Ik ga vaak naar de film,
maarbij “Titanic” ben ik in
slaap gevallen.

: Spijkerbroek met iets leuks
erop. En pyjama.

: Een mooi huis achteraf bou-
wen., trouwen en een groot
feest geven.

: In ’t café met gezellige mensen.

: Ome Bennie. Richard kan niet
dansen(sorry).

: Iemand(die zichzelf moeilijk
kan verweren in een gezelschap



Geloofen /of bijgeloof

Politieke kleur

De doodstraf

Jeugddroom

Jrootste wens

Idool

Uit bed te halen voor.

Tent opzetten in.

Omscholen tot.

Spijt van.
Nachtmerrie

kleineren, terwijl ze zelf geen
kritiek kunnen hebben.

: Ik geloof.

: Midden.

: Ben ik voor.

: Hebik niet gehad.

: Gezond en gelukkig blijven
plus 10 miljoen winnen.

: Annie Stoverink; met nameuit
respect-waardering voor hoeze
is en wat ze doet.

:’n patatje en bami-schijf met
dubbele mayonaise van Meij-
er.

: Ik zet sowieso géén tentop.Ik
ben geen kampeertype.

: Ik ben tevreden met m'n hui-
dige beroep.

: Nog nergens.

: Gevraagd worden voor een
profielschets.
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voor deaan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

naar

A. KL. HOLKENBORG
Vee cn varkenshandel- Batsdijk 46 Zieuwent Te, 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
bouwmaterialen van Wopereis ne

BOUWBEDRIJF ko Ae|
BOUWBEDRIJF

y ix* bouwmaterialen
f

"do Bogor
* nieuwbouw oLereis* verbouw
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met o.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DNC Borduurgaren
SOKKENWOL

(
Yvonne

<{ nippenborg
In Totliowritwren

totaal ander leesplezier

GERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11 & 3

7146 LE ZIEUWENT
Dorpsstraat 11-7186 LE Zieuwert

Telefoon 0544 - 3515 44 Tel 0544 -95 15 44



ONTWENNINGSKUUR VOOR VOETBALJUNKS

Verslaafd aan voetbal. Met
de WK voorde deur zaten
veel mensen weer aan de
buis gekluisterd, maar zijn
ze dan ook verslaafd? De
Duitse therapeut Bernd Mu
ellerder beschrijft in zijn
boek hoe een voetbalver-
slaafde is te herkennen. Als
de patiënt bijvoorbeeld bij
zijn vakantieplanning reke-
ning houdt met de WK, geen
afspraken maaktals er voet-
balop tv komt, of weet welke
voetballer onlangs vader is
geworden,dan heeft u te
maken meteenvoetbalver-
slaafde.
Volgens Muellender staat
het sociale leven van de
voetbaljunk op een laagpit-
je. Hij stelt, dat hoe meer
voetbal op televisie komt,
‘hoe meer huwelijken er
stranden.Als voorbeeld geeft
hij de explosie van echt-
scheiden na de WK's in 1970
en 1986. In zijn boek ‘Voe-
balloosin elf speeldagen’
beschrijft Muellender een

zelf bedachte ontwennings-
kuur. Deze, waarschuwt de
therapeut, heeft alleen kans
van slagenals de voetbal-
junk echtvan zijn verslaving
wil afkomen en erkent dat
hij verslaafd is. Muellender
raadt de voetbalverslaafde
aan ieder contact met de
sportte vermijden. Gooi
voetbalspullen en fanartike-
len wegen kijk niet meer
naar sport op televisie. Als
hetecht nietlukt, raadt de
therapeut aan een soort
dagboek bij te houden
waarin eigen waarnemingen,
maar ook uitspraken van
voetballers en commentato-
ren kunnen worden
opgeschreven. Volgens Mu-
ellender zal hetvelen dan
duidelijk worden hoeveel on-
zin er eigenlijk over voetbal
wordt vermeld.
Muellender belooft verslaaf-
den die hetlukt ‘clean’ te
blijven, een nieuwe wereld
als held op feestjes. (Trouw,
18 mei 1998)
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atEVENEMENTENAGENDA

— augustus  : Zomerkaartavond(Bongers)

—Waugustos  : 12e Oost-Achterhoekse-Fiestocht
|

organisatie: VELOCE

buurt/etubhuis ‘t Kevelder

—Yseptember : UITERLIJK! PIOTkopie inleveren.

(9 oktober : Jovink en de Voederbietels

— oktober : Grote Tiroleravond

— 11 oktober : Ziemadag

—Siidjamuai Sourey sportnacht
l
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J. WAENINK enSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en
s A ZIEUWENT

bijzondere beglazing ||

TEL 0544-351452
Tevensverkoop 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 adresvoor 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)

APK
keuringsstation
De Wit Rieteweg 3

Mariënvelde
Tel.0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



BABYZWEMMEN
Als redactielid van de
PIOT heb je zo'n kleine
twee weken voor het uit-
komen van het blad, een
redactievergadering. Hier
worden alle geschreven
stukken aangeleverd en
door de redactie bespro-
ken. Ook wordt er
afgesproken wie wat gaat
doen voor het volgende
nummer.
Het kan zijn dat je ver-
hinderd voor deze
vergadering. Dit hoeft
niet zo'n puntte zijn. Als
je iets speciaals zou
moeten doen krijg je dit
te horen, zo
niet dan kun
je er van uit k
gaan dat je
een vrije rol
hebt.
De Laatste
vergadering
heb ik dus gemist. Ik
had al een stukje klaar
over de seizoenstart van
het veldvoetbal in Zieu-
went en zou dit
meebrengen naar de re-
dactie. Plotseling vallen
de notulen van de vorige
vergadering in de bus. Of
ik even in drie dagen een

|

stukje wil schrijven over
baby zwemmen.
Ik vraag mijn collega-
redactielid: "hadden jul-
lie dit niet even kunnen
zeggen?”
"Had jj er niet naar
kunnen vragen?"
"Maar waarom moet ík
schrijven over baby-zwem:
men?”
"Jij bent toch de enigste
met cen baby thuis, of
niet soms?"
Dat is waar. Ik ben in-
derdaad de enigste van
de redactie die gaat ba-
by-zwemmen. Ik en mijn

dochter
vinden het

beide
prachtig,

maar wat
moet ik
daar over
schrijven?

Dat je voor zo'n klein
kind veel meer spullen
bij je hebt dan voor je ei-
gen grote lichaam?
Dathet niet makkelijk is
om je kind bij al die
drukte in het zwem-
broekje te krijgen, laat
staanjezelf?



Dat het best gênant is om
als enige man tussen al die
vrouwen te vertoeven?
Dat een kind dat poept in de
zwembroekniet leuk is?
Dat er erg veel liedjeszijn die
ik niet ken?
Dat mijn zware stem dan
ook direct verraadt dat ik
fout zing?
Dat een ingezeept kind on-
der de doucheerg gJad is?
Dat weer aankleden zo mo-
gelijk nog lastiger is dan het
uitkleden?
Dat het allemaal een hele
toer is?

Neem je vrouw mee dan heb je ook eens de handenvrij.

Nee natuurlijk niet. Baby-
zwemmen is misschien een
heel gedoe, maar ook één
van de mooiste dingen om
metje kind te doen. Je hebt
een heel direct contact met
je kind. Vooralals je merkt
dat het kind het ook gewel-
dig vindt, dan is detijd vaak
te vlug om.
Naast fietsen is zwemmen
één van de leukste dingen
om met mijn dochter te
doen.

Redaktie M.L.
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ETEESE
RTG STOLTENBORG

INTERIEURVERZORGING
Dorpsstraat 33- 7196 LE ZIEUWENT. Telefoon 0544-351207

HAALVANDAAG NOG DE UITGEBREIDE BROCHURE OF MAAK EEN AFSPRAAK.

NGE
ChSeEESISOENEesSnCSNNEEeEnEEEEENSelke woensdagEEN



Boersweg 2
7136KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

- Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

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

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

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

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



Ke? een verslaving?



HOERA
Het Is mei, het voetbalseizoen is

afgelopen. Eindelijk een periode
zonder dit volksvermaak Ho,
wacht even ; er is nog een WK te
spelen. Een moond lang zon
beetje iedere dag hoofdzakelijk
‚een groen TV-beeld. In alle kran-
ten en bladen aleen maar
aandacht voor voetbal. Van
dlepte-Interviews tot banale onzin
als de behangkeuze van de os-
sstentfrainer en een  onzin-
verslaggever, die een speler een
goudvis cadeau geeft Toch óók
wel weer blij als hef eindelijk al-
lemaal afgelopen is. Het duurde
toch wel erg lang, hoewel we
nog geluk hadden, dot iedere
Nederlander zichzelf de beste
van de globe vond. Don eindelijk
vakantie, ideale tijd van bezin-
ning. Prima toch ? Toch nlet,
Feyenoord komt nog even op be
zoek en voor de Test wos het
hoofdzokeljk pokkenweer en
daarna wel erg exreme hitte. Te
weinig terrasweer in ieder geval.
Ook dit jaar werd het echter weer
vonzelf augustus. Wat staat er op
het programme. Tuuk, het
voetbal begint weer. De kranten

stoan weer bol met voorbe-
schouwingen, voorzitters van
topclubs vliegen elkaar weer naor
de strot, de infemationdls zijn in-
tussen allemaal über die Grense
en er is nog steeds trammelant
over de Boerijes. Door weer ver-
scherpte regels beloven de
scheidsrechters in de oeferwed-
strijden met de eerste roole
kaarten weer veel goeds voor het
nieuwe Jaar. Als we de Trainers
mogen geloven worden er dt
seizoen drie teams kampioen,
acht ploegen worden 4e en
niernond degradeert.
Ook het amoteuvoefbal/s uit de
zomerslaap ontwaakt en daar is
het eigenlijk al net zo, Sinds er
betaald wordt, vliegen de spelers
van club naar club. Mede hier-
door worden in iedere klasse zon
beefje 11 kampioenen verwacht,
terwijl ook mede hierdoor weder-
om blijkt, dat vriendschappelijk
voetbal niet meer bestaat. Heer-
ijk het voetbais weer begonnen,
Er kan weer gekonkerd worden
op tegenstanders en er is ieder
weekend weer een 3e helf.
Hoera!



NVM £

HYPOTHEEK
sHoP u

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

nu 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-|
HW.M.TOEBES - TEL. 0544-377113

ENSAID MODEVAKSCHOOL|— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette Um lerares

MARIËTTE HUMMELINK
deHaare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351766



Ee

|
|upegsieweuuee

I=TT
zl

—

mnogs}e3ijgn
mnogósuruom

‘uowouuee

sJol

Nn

juny

SUO

ue


