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Tussen kwart voor acht en half negen
Na het 250 ste mommer, hont het niet era
bijamdere251 stemamner. Ne feestrede
aande henit en op naar het S0Mte marmer.
Lem aard leuke stukjes en reacties meadzen: de

25e zitgavett cen bijzonder vuananer

Voorde redaetieleden wus het stige "tussen

hl7en hulf 9(WK) denkik het meest her
Aentule dat ern stond. Voor wij in
ieder gevel wel



Vooral voor het schrijven van het re
dactiewoord is dit het geval. Eerst
denken waar het over kan gaan (het
liefst nog een beetje actueel getint met
een link naar het sportleven in Zieu-
went), danvijfkeer opnieuw beginnen
en opeens het hele stuk in één keer

schrijven, snel de taalfouten eruit
spellingscontolen, uitprinten en op
naar de vergadering.
En jawel hoor, als alles klopt bent u

u bezig omwederom zo'n stuk te le

zen. Het probleem nuis echter dat ik
(drie kwartier voor de vergadering)

nog geen flauw idee heb waar het over
moet gaan. Ven paar dagen geleden
heb ik al getracht om het stuk te
schrijven, maar door gebrek aan in

spiratie maar op de lange baan
geschoven, die nu wel erg kort wordt.
Ten stuk over voetbal dan maar, daar
weet ik wel wat van, maar ja de laat-
ste wekenis alles afgelast dus veel

interessants daaromtrent is er ook niet
te melden. De sportnacht moet nog
komen, er is nog niemand gedegra

deerd of kampioen geworden eu het
bedanken van alle mensen die hebben
bijgedragen tot het overweldigende
succes van het 250 ste nummer van
de PIOT, vind ik ook wat afgezaagd.
Voor dit redaetiewoord dus geen vijf
keer, maar tien keer opnieuw begin
nen en dan nog geen succes verzekerd.

Het voordeel van het versagleggen
van het geheel dat voorafgaat aan het
schrijven vaneen redactiewoord leidt

er toe dat je al bijna een stukje kaar
hebt voordat je überhaupt iets zinnigs
hebt geschreven. En hoewel het me
zeer spijt, heb ik u direct na de maal
paal vanhet 250ste nummer eigenlijk
niets zinnigs te melden en hoop voor u
dat de andere redactieleden voor dit
mnemmer meer inspiratie hebben kaun

nen opdoen danik.
Mijn welgemeende excuses, doelt veel

leesplezier toegewenst.

DeRedactie (JW



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 Bv.
Telefoon: HARREVELD 0544 - 37 24 15

ZIEUWENT 0544-351526

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Ma. 10.00-12.00 uur

DitmVij. 830-12:30 uur +19:30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za. 830- 16.00 uur

Werentiedstraat 1

7136 12 ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372
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SCHOONHEIDSSALON

|
\ ANKE

Ny

Je
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!
Velein-en outdoor mogelijkheden. Geschikt voor ontspannende
activiteiten, jubileum, personeelsfeest, culturele manifestaties,
sportevenementen van 1-2000 personen, enz.

ALLES ONDER 1 DAK °T BRUISENDE GENIETEN
VERGADERRUIMTEN * EVENEMENTENHAL * TENNISBAAN * SPORTHAL * SQUASH-

BANEN * XTREMEBOWLINGBANEN "INDOOR MIDGETGOLF * FITNESS & AEROBIC
STUDIO'S * SAUNA'S * TURKS STOOMBAD * ZONNEBANKEN * FYSIOTHERAPIE-
PRAKTIJK * KINDEROPVANG * COPA CABANA FEESTZAAL*IERSE PUB * SPORTCAFE *

Vraagvrijblijvend om informatie en documentatie
Tel.: 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 E-mail: info@sourcycenter.Al

SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT



Je Een stevig robertje bridge

Dit wordt vaak gekscherend gezesd,
maar in de praktijk blijkt het een of

ficiële termte zijn die bij het bridgen
gebruikt wordt. We hoorden dit van
Frits van der Ven, die zelf al jaren
heelfanatiek bridge speelt, en dit nu
ook aan mensen in en uit Zieuwent
leert. We waren benieuwd of bridge
net zo populair kan of gaat worden
als kruisjassen in ons dorp, en we
wilden meer weten over dit relatief
onbekende kaartspel, vandaar dat we
Frits hebben gevraagd om mee te
werken aan het uu volgende inter
view.

Fris is 61 jaar, getrouwd en vader
van 3 kinderen; sinds Kort heeft hij 4
Heinkinderen. Nadat hij jaren in het

onderwijs werkzaam is geweest, geniet
hij ru van de VUT. Frits is afgestu
deerd in theologie. Zijn hobby's zijn

bridge, biljarten en het toneel (ij is

regisseur van “Tof Volk"in Vragen
der)

Is bridge een sport?
Ja, bridge is een denksport net als
dammen en schaken. De overeen:
komsten zijn dat je bij al deze drie



sporten leert analytisch te denken en je
geconcentreerd bezig moet zijn.

Het verschil s dat je bij dammen en
schaken alleen speelt met maar één
doel, namelijk de ander verslaan; het

is dus zeer individualistisch. Bridge
speel je met een partner en je pro
beert samen het maximum aantal
punten met die kaarten te behalen; er
zit dus ook een sociaal aspeet bij. Je
bent erg afhankelijk van je partner,
want als de ene een fout of blunder
maakt, dan speelt deander ook au
tomatisch slechter.

Bridge is cen internationale denk-
sport, overal ter wereld gelden
dezelfde regels dus je kunt het in alle

landen spelen. De taal vormt daarbij
ook geen barrière want d.m.v. de zo

genaamde “biedbox” weet elke
tegenstander wat je wilt en bedoelt.
Zou deze biedbox er niet zijn dan kun

je middels intonatie van je stent in-
formatie over je kaarten doorgeven
aanje partner, en dus vals spelen.

Watis het verschil tussen kruis

jassen en bridge?
Bij kruisjassen kaartje op het mo-
ment: de kaarten worden geschud en
uitgedeeld. Je kunt dan goede of
echte kaarten krijgen, afhankelijk
watde troefis. et maakt dan weinig
uit of je goed of slecht kunt kaarten.

Bij bridge zijn de kaartenvan tevoren



J. WAENINK
| aSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENERIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL, 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

0544 - 35 15 09

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS(8 PERSONEN) VERHUUR BUS
PARTICULIER SCHOOLVERVOER - 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



Mie W.J.M. Klein Goldewijk
© verkoop van nicuwe

en gebruikte auto's
+ autoslarm - inbouw
* startblokkering (SCM- erkend) <A

APK GG}
keuringsstation @i=>De Witte Rieteweg 3

Mariënvelde
Tel. 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



al “geschud”: de kaarten liggen op
een bepaalde manier gerangschikt en
zo blijven ze de hele avond ook lig
gen. Iedereen speelt dus met dezelfde
kaartenin dezelfde volgorde. Je krijgt
dus nooit goede of slechte kaarten,
het gaat erom om met die kaarten het
maxinzum aantal punten te behalen,
en daarbij meetje jezelf aan anderen.

Wanneer en waarom ben je bridge
gaan spelen?
Mijn vrouw en ik hadden allebei cen
druk sociaal leven. Op een gegeven
moment zagen we elkaar bijna niet
meer, en toen besloten we om één
avond per week samen iets te gaan
doen. Omdat we allebei ouder werden
leek het ons zinvol om iets te doen
waarbij je de hersenen traint. Dit is
15 jaar geleden, en in Aalten werd
toen juist een cursus bridge gegeven,
waar we ons dus aangemeld hebben
want we houden allebei erg van kaar-
een.

We zijn nog steeds lid van de bridge
club in Aalten en spelen daar iedere
donderdagavond. We horen bij de
echtparen die het samen spelen vol
houden; het merendeel heeft na

——.

verloop van tijd een andere bridge
partner. Wij hebben er nooit
trammelant om omdat we allebei vin-
den dat het een spelletje is en blijft, en
dat moet leuk blijven. Fr worden wel
eens op, en aanmerkingen gemaakt
over elkanders spel, maar in de auto is
dit ahweer over.

Het leuke ‘van bridgen is dat je het
spel steeds heter gaat beheersen door
dat je meer inzicht krijgt en dit werkt
verslavend. Toch is elk spel weer an
ders, dus het blijft uitdagend on
motiverend; je wil nog meer punten
uit het spel halen. Dit aspect blijft,
maakt niet uit hoe ang of hoe goed je
bridge speel. Naarmate je het langer
doet wordt het competitie element wel
steeds belangrijker.

Hoeis bridge in Zieuwent terecht
gekomen?
Vorig jaar werd ik door Willemien
Kolkman en Christien Cuppers bena
derd. Ze vroegen of ik een cursus
bridge wilde geven. Ze hadden cen
groep van 8 mensen (twee tafels),
waarbij er iedere keer bij cen ander
tuis gebridged werd. AL heel snel
daarna kwamen er 4 mensen bij.

5



Daarna kwam er ook vanuit Lichten- er wordt (onder het genot van een af:
voorde belangstelling. zakkertje) “nagekaart”, waarbij het

een en ander nog eens uitgeleed en
Sinds september jl. spelen we iedere verduidelijkt wordt

woensdagavond bridge bij 't Witte We willen straks wel een vereniging
Paard. We zijn met 12 mensen he- worden, maar dit heeft geen haast;

gonnen maar zitten wu al op 24 (6 eerst maar eens een jaar lekker spelen.

tafels). De leeftijd varieert van 40tot
70jaar. Daarnaast geef ik momenteel

nog een cursus aan 12 mensen op de  Îloe gaat het met zo'n cursus brid
maandagavond en zij kunen vanaf ge, en kan iedereen het leren?

februari ook meespelen op de vaste Ten cursus bestaat uit 15 le

woensdagavond. een aantal keren onderbroken wordt
door 2 weken te oefenen. De kosten

Het is altijd erg gezellig, zowel tijdens zijn f

25,=
per persoon, dit is voor

als na het kaarten. Iedereen blijft nog de materialen en steneils

nazitten; of men speelt nog een spel, of

en, watjj ‘



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

é&gs
ROMEO DELTA
MuLTIMeDIA 8v

POSTBUS 107
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 35 22 35
TELEFAX 0544 352035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544- 352133

Fax 0544- 352237





In principe kan iedereen het leren,
maar je moet de tijd en de moeite er
voor willen nemen. Als je op een
bepaald niveau speelt, kun je door
vervolgeursussen beter worden en cen
hoger nivo halen. Bridgeis niet echt
een heel moeilijk kaartspel, al zitten
er wel lastige elementen in.
Als je kunt kruisjassen , kun je ook
bridge leren. Het wordt ook gespeeld
in alle leeftijdscategoriën, van 10 tot
80 jaar.

Zou iemand die 5 lessen heeft ge
volgd kunnen meespelen op
woensdagavond?

Nee, want als je de cursus niet hele
maal hebt gevolgd, beheers je de
spelsoorten niet. Daarbij weet je niet
wat bieden is, begrijp je niet wat an
deren doen enis het dus voor geen
van de spelers leuk. Bij bridgeis het
belangrijk om te weten wat je moge
lijkhedenzijn, maar net zo belangrijk
is het om je onmogelijkheden te we
ten. Die persoon niet meelaten doen
moet je vergelijken met het feit dat je
een wielrenner ook niet laat voetbal
len tegen een zwemmer.

Wat is er leuk/niet leuk aan het ge
ven van een cursus?
Het lesgeven zit me natuurlijk in het
Bloed. Daarbij vind ik het leuk om
mensen enthousiast te maken voor
et bridgen. Het is een uitdaging om
mensen die het bridge moeilijk leren,
het spel toch bij te brengen.
Minder leuk is dat het allemaal zeer
tijdrovend is. Ik heb zelf de cursus op
papier gezet, maar daarnaast moet je
toch voor iedere les de kaarten steken
(een ander spelsysteem) en na elkeles
of kaariavond moet je de scores uit
rekenen. Ik ben wel zo’n 15 tot 20
uur per week bezig met bridge, maar
toch verveelt het niet. Als iemand me
belt en vraagt om een spelletje bridge
te spelen, zeg ik meteen ja als ik niets
anders te doen heb.
Voor mij zit er ook duidelijk een grens
aan: ik vind het leuk om in Zieuwent
mensen enthousiast te maken voor
bridge. Mensen die de cursus volgen
worden geacht hier ook lid te worden
en te blijven spelen.

Welke mensen gaan er nu bridgen?
Boeren, burgers en buitenlui. Het is
geen elite sport meer. Vroeger was dit
wel zo, net als met tennis en hockey,im



maar die tijd is voorbij. Bridge wordt
miet gespeeld door een bepaald slag
volk. Het zijn allemaal mensen die

op de eerste plaats kaarten leuk vin
den. Daarnaast moet je je hersenen
willen gebruiken en anderen willen
ontmoeten door middel van het spel
het zijn dus geen individualisten. Het
competitieelement is van belang
doordat je je gaat meten aan anderen
en mensen moeten ervan houden om
door te blijven leren; jezelf willen
verbeteren door meer inzicht in het
spel te krijgen en zo een hoger nivo te
halen.
Als je van mening bent dat denken
voor jou geen ontspanning is (en hier
eventueel ook de alcohol voor moet
laten staan), dan moet je niet gaan
bridgen.
Wat vind je van de vooroordelen

(bijvoorbeeld: “kak

sport”\die er nog steeds bestaan ten
aanzien van bridge?
Ik voel me zeker niet persoonlijk aan
gesproken, maar ik hoor deze dingen
in Zieuwent zelf ook niet. Zou dit
wel het geval zijn dan is mijn reactie
afhankelijk van het moment waarop
en door wie het gezegd wordt; een

het is een

grappig antwoord ligt bij mij het
meest voor de hand.

Hoe zie je de Zieuwentse bridge
club over 5 jaar?
Het wordt een bloeiende club, dat mu

nog in de kinderschoenen staat. De
mensen zijn allemaal pas hegonnen
met bridgen, wat een voordeel ís. Ie-
dereen zit ongeveer op hetzelfde nivo;
hetis cen homogene groep die wat he

treft de ontwikkeling samen op gaat.
Dit komt de sfeer ook zeker tengoede;
er zijn ook clubs waar leden al heel
lang bridgen en alleen mog maar voor
de winst spelen. Dat vindik erg jam-
mer want mij bijt de
gezelligheid voorop staan! Verder vind
ik het belangrijk dat buiten het brid:

gen om er ook gezamenlijk andere
gezellie activiteiten
worden. Misschien

over 5 jaar wel een drive (= cen brid

ge toernooi).

Voor mezelf hoop ik dat andere
mensen een aantal taken, zoals het

voor

ondernomen

organiseren we

scores uitrekenen bijvoorbeeld, gaan
overnemen. Daarbij hoop ik dat we

erin geslaagd zijn bridge wat meer
bekendheid in Zieuwent te geven, en
dat er cen aantal mensen zijndie dit

spel net zo graag spelen als ik. Dan
heb ik m'n doel bereikt, namelijk

8



mijn enthousiasme voor het bridge en waarbij je de realiteit niet uit het
overdragen aan een ander. oog verliest. Dat is ons heel duidelijk

geworden in dit interview waarvoor
Ets, wij hebben er alle vertrouwen in we je hartelijk willen bedanken. Wij
dat dit kt, want dit enthousiasme zijn een heleboel wijzer geworden.
straal je uit, zonder datje het opdringt De redactie. (HW en IR)

Het toetje van Frits.
Wat vindt je het meest vervelend om te doen?
Deauto wassen.

Wat vindt je het leukst om te doen?
Met mensen omgaan.

Wat zit er in je sporttas?
Mijnsporttas is een steekkarretje met twee zware koffers vol met
bridgemateriaal.

Wat is je slechtste eigenschap?
Teveel dingen tegelijk willen doen, geen nee kunnen zeggen en dan
overloopt het wel eens.

Wat is je beste eigenschap?
Ik ben een optimist,ik blijfgraag devrolijke kant zien.

Wie vindt je de beste sportmanhorouw?5



Theo Kolkman (Bruntjes), met 52 jaar nog fanatiek zaalvoetbal-
len, skeeleren, schaatsen en mountain biken.

Met welk dier zou je jezelf willen vergelijken?
Een vogel; de mogelijkheid hebben om ergens bovenuit te stijgen
en van bovenaf te kunnen bekijken waar iedereen mee bezig is.

Van wie zou je een interview in de PIOT willen lezen?
Gerard Molleman omdat hij heel bewust bezig is met sport.

|, Snertloop 1999

In navolging op voorgaande jaren wordt er ook in dit seizoen de traditionele
“snertloop” georganiseerd.
Een sportief begin voor alle leden, supporters en donateurs om het nieuwe

jaar te openen.
De “snertloop” heeft z'n naam te danken omdat na de kardloopwedstrijd
snert wordt aangeboden. Maar gezien de woordopbouw ligt het misschien
meer voor de hand dat men “aan de loop raakt” na het nuttigen van snert.
De hedoeling van RKZNC is echter van dienaard dat men er rustig op kan
vertrouwen dat de loop vóór de snert gaat en niet erna. Aansluitend op de
“snertloop”, is de Nieuwjaarsreceptie die RKZVC haar leden, supporters en
donateurs aanbied.

Hier volgt het voorlopig officieuze snertloopprogramma.

Datum: Zondag 03-01-1999.



Aanvang: 13:00.
Aanvang snertloop: Voor alle categorieën tussen 13:00 en

14:00.

Prijsuitreiking/ Nieuwjaarsreceptie: 14:30/15:00 tot ca. 18:00,
wedstrijdoaragorien:

F-pupillen LS km
E-pupillen 22.5 km
D-pupillen 23.5 km
C-pupillen 40km
‚senioren, supporters/donateursdames : 5,5 km

Tot slot nog dit |. Voortijdige opgave voor de wedstrijd is niet nodig. Dus tot
ziens op de derde dag van het duizendste jaar in het tweede millennium om
dertien uur ®.

A.C.-RKZVC

EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG jn. UITERLIJK WLEvERENKOPE!

ag  Kaartavond in de Kantine

2 Sourey Sportnacht 1999

: Paaspop Zieuwent



HaHier volgt
FR iubileumpwmmer

ii "25 jaar PIOT dat is wel een puzzeltje w aard lever deit oplossing wel in”
Nou, dat hebben veel kinderen gedaan wel 41 ! Uit de
goede oplossingen hebben wij de prijsw innaars getrok-

ge ken.

> allemaaloplossing van de prijspuzzel uit het

&A le prijs Frank WopereisLj 2e prijs Bern Hummelink
PS 3e prijs Femke Bokkers

deelname!7 Hartelijk gefeliciteerd en allemaalbedankt voor jullie
/ De redactie

p5 Aafke Hummelink en Hanneke Kolkman zijn voorde kinderpiot
op pad geweest. Ze zijn naar het Sourcy Center gegaan, zoals
iedereen weet is daar pas een stuk bij aangebouwd. In dit
nieuwe gedeelte werkt Regina Heister. Wie zeprecies is en
wat ze doet lees je hieronder in het interview.

1 Watis er voor kinderen te doen in het nieuwe gedeelte van
het Sourcy center?
Eris kids aerobic voor de meiden.

sporten zijn er in het nieuwe gedeelte nog meer te

‚ fitness, circuit training, cardio en spinning tte be-
oefenen.

A 3 Wat moet u hier doenin het kantoortje van het fitness ge-
ì deelte?

2Ik moet hier les geven en de administratie bijhoud :

:



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is cen bank met een idee Het idee det je zamensterk bent. De Rabobank heeft al: geen ander de traditie van
samenwerken en bouwen aan relatie: Hetiseen bank van
mensen vóór mensen Dat merkt Ual“nel in het persoon:
lij contact. Eke Rabobank staat midden in de zamen
Ieving. Daarom zjn wre vaak betrokken bij ctniteiten
in het bedhijfsleven, verenigingen en scholen We
weten wat er leeft, ook al het niet om
gaat Kortom, we zin een bank die net
in de buurt als u.

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

[= = @ VOER

Jos Beening
Voor al uw Reklame- en Schilderwerk

Dorpsstraat 27a, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g.g. 377449

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

VOOR HEM EN HAAR
DORPSSTRAAT 77

ZIEUWENT (0544) 351982

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar

tuinideeën

tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën
tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

À
tuinaanleg tuinonderhoud

Ruuloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



4 Doet
Ja, ik

n een sport?
en aan aerobic.

5 Wat vindt u van het nieuwe gedeelte?
Mooi, alles is nieuw en datis altijd mooi!

6 Wat kun je nog meer doen in het nieuwe
gedeelte dan alleen sporten?
Je kunt onder de zonnebank in de sauna in
het turksstoombad
en voor de kleintjes is er een kinderopvang.

7 Doen er meer mannen of vrouwen aan sport?
Er doen meer vrouwen aan sport.

8 Wat vind u het mooiste het oudeof het
nieuwe gedeelte?
Het nieuwe gedeelte natuurlijk dat is nog mooi.

9 Denkt u dat er ooit een zwembad in
Sourcy center komt?
Dat weetik niet, maar het zal wel heel leuk zijn.

afke Hunmelink en Hanneke Kolkman



PROFIELSCHETS

Meest favoriete sport:
hierbij helemaal uitleven.

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:
Leuk.

Favoriete sportman/vrouw:

Lekkerste eten:
kookte prei

Leukste te programma:

Beste muziek:

Volleybal, die doe ik erg graag, ik kan me

Boksen, rammen op elkaar daar houd ik niet
van.

Kampioen worden met meisjes A.

Knieblessure, op de bank zitten vind ik niet

Heb ik niet.

Aardappels met spekjus, speklappen en ge-

Ik kijk liever naar films.

Van alles, als het maar geen gedreun is, daar
word ik gek van.
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Beste schrijver/boek:

Mooiste film:

Fijnste kledingstuk:

Miljoen winnen:

Pilsje drinken bij:

Een dansje maken met:

Hekel aan mensen die:

Geloof en/of bijgeloof:

Politieke kleur:
seert me geen biet!

De doodstraf:

Jeugdroom:

Grootste wens:
den.

Ik lees graag waargebeurde verhalen. Op dit
moment lees ik in Mijn eigen naam is Li-
w,
‘Titanic en “Saving private ryan” met

Tom Hanks.

Spijkerbroek met rui.

Eerst een groot feest geven en daarna lekker

op vakantie.

Stoverink.

Bas.

Oneerlijk zijn.

Beide, ik zit bij koor, daarom ga ik naar de
kerk.

Daar hou ik me niet mee bezig, dat interes-

Daar ben ik tegen, want dan blijfje bezig.

Politie agente worden.

Ik wil graag een goede verpleegkundige wor-

Die heb ik niet.

| ,—..….



eeUit bed te halen voor: Chocolade!

Tent opzeuen in: Spanje.

Omscholen tot: Ik doe de opleiding voor verpleegkundige, als
ik dat niet had gedaan dan had ik wel voor de
Klas gewild.

Spijt van: Dat ik de scheidsrechterscursus (volleybal
ed.) heb gedaan want ik vindhet doodeng
om op de “bok” te staan.

Nachtmerrie: Alsik gestressed ben dan droomik weleens
nare dingen.

De redactie (WK)

Uitslagen enkel en dubbel
ZTV kampioenschappen

Clubkampioenschappen Dubbel 1998

Heren
€ T° Raymond Meekes Bart kl. Goldewijk

2 Willie Slot Rudie Wopereis
DI T° Berry Wensink-Andre Hogenkamp

2 Willy Weyers Gerard Knuffink

:
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VOOR AL UW: SpGHSchDenEn
3 SportkledingER Sportartikelen
Tl TEN Beas
—= ZIEUWENT - Tel. 351257 E

SY] Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro heA Rucanor- Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto ENMl Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

ZATAa DAIE A A4 EA EN á)
Hotel- Café - Restaurant

’t WittePaard”
Verrassend,

2God,

“Diverse mogelijkheden voor

+ Bruiloften en partijen
+ Recepties
+ Reünies

"Vergaderingen Deideale rustplaats voor en hapje en drankje



VERENIGINGEN

RK:  Veldvoetbal
Voorzitter Av. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 351206
Secretaris E. KI Goldewijk, Groening 14, Lichtenvoorde, tel 378543
Penningmeester Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, tel 262059

Wedstrijd sec W. Wopereis, Harreveldsoweg 14, Zeuwent, tl, 251831

Zaalvoetbal
:B, ten Bras, Dorpsstraat23, Zeuwort, iel 51257

Seotaris 1 Donderwinkel, Oude Aatensemog 702. ['vayde, el, 379552
Penningmeester 1 Krabbenborg, Kleuterstraat B, Zieuwent. tel. 362981

Wedstrijd secr. Recreanten: B. St, Helerweg 3, Zieuwent, el 362127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aafenseweg 70, te. 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 351838

D2+|
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Secretaris P. Marschalk, Dorpsstraat 12, Zieuwent, tel. 352223

a

Penningmeesteres =P ter Bogt, Einnenwever 2, Groenlo, te 465478
Wedstrijd soor. A Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tel 361531

TOHP: Volleybal
Voorzitster J. Stoverinck Penterman, De Steege28, Zieuwent, tol. 351485
Secretaris M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, el 361488
Penningmeestores ckel, de Haare 28, Zeuwent, tel. 262462

Wedstrijd secr K. Kamebook, De Steege5,Zieuwent, el. 352247

Bocreanten V. Holkenborg, Boersweg á,
Zieuwent, tel, 351488

Agemenezeken te Molder, de Haare 1, Zieuwent, tel 352140

ZV: Tennis
Voorzitster . Cuppers, Oude Maat 1, Mrërweide, te. 351281
Socretaresce
Peningmeesteres

AR. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 36
:I Krippenborg, De Steege 2a, Zieuwent, el 352:

691
424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster A. Hogeneist, de Heare 33, Zieuwent, tel 351659
Secretaresse M, Holkenborg, Ruurloseweg 6, Zieuwent, tel. 351873
Penringmoosteres :1. Segers, Batsújk 37, Mariënvelde, tel 0573 461411
Wedstrijd sec W Hummeink Kramer, Chopinstraat8, (voorde, tel. 374316

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Ofhof, De Waareise 23, Zeuwont, tl. 351262
Secretaresse A. Oonk Boekholt, Haverkampstegge 12, W'wik, el 0543-563459
Penningmeester  :G. Rijnders, Larkestraat 18, voorde, el. 374926
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Velocé: Fietstoerclub
Voorziter Vacant
Seor/Penringm. :H. Toebes, Beethovenstraat 6, L'voorde, tel. 379611
Toercoördnator =P Krippenborg, Dorpsstraat Z4a, Zieuwent, tel 351866

Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorziter £ te Have, Aagtemanweg 2, Harreveld, tl 374937
Secretaresse H Miterstraat 58, Bredevoort, 1e. 0543-452351
Peningmeester ein Meerstraat 4, L'voorde, tel. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 29, Zeuwent, el 351257
Secretaris IK Hummelnk, Esstaat 42, L'voorde, tel. 377523
Penningmeester Verkaveingseg 2, Mariënvelde, el. 351373

Wedstrijd secr £. Hoenderboom, De Steege 71, Zeuwent, el 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter 8. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Ziouwont, tel. 351534
Sekr/Perringn. A. Papen, De Haare 32, Zieuwent te, 351970

B.V. ‘T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter Noden Wigendijk 4, Mariënvelde, tel 351316
Sec
Penningmeester

Wedstrijd secr.
jk 20, Zeuwont, tl, 352268

bos, Zeuwentseweg 42, Zeuwont, to, 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, St
Secretaris zpenborg, W

Penningmeeste 1. Bongers, Dorp
Wedstrijd secr N. ten

Have,
Oud

43, L'voorde, tel 375650
ik 6, Mariënvelde, el, 351552

straat 36, Zieuwent, tel 361271eMaat16, Marënvelde, tl. 351819

BADMINTON.vereniging
Voorziter M. Stofel Middachtenstraat 34, L'voorde, te. 377019

4, Zieuwent, el 3517
enderweg 52/8, voorde te! 374180Penningmeest
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WATERZUIVERING
WEEGERUG

Krabbenborg HANDELSOND.

Kristalzuiver bronwater

B.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel./Fax: 0544-351534

WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 06 55 14 38 19

VOOR

na de wedstrijd
GEZELLIGHEID GE u van harte welkom

inde

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

1 == architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



Mix:
C: T° Trees Kemkens-Willie Slot

2° Raymond Meekes-Riet Spekschoor

DI I° Annie Jan Domhof
2° Willy-Rikie Weyers

Dames:
c: T° Trees Kemkens Ponne Overkanp

2Arnie Domhof Riet Spekschoor
DI T° Jose Wekking Diny Stoltenborg

2Antoinette Hassik-Agnes Domhof
D2 1° Marion Rouwhorst-Angelien Reukers

2 Diny Nijlruis-Jose Kruffing
EI T° Annie Domhof Annet ten Bras

2Corry kl. Goldewijk Marga Domhof
E2 T° Wendy-Marieke Krabbenborg

2Ría Schotman Jose Spekschoor

Club kampioenschap 1998 Enkel

Heren Dames
C: T° BennieStorkhorst C:T° Ivonne Overkamp

2 Gerard Gerritsen 2° Riet Spekschoor
DI: I' Andre Hogenkamp D:I° Ria Krabbenborg

2 Willy Rouwhorst 2 Trees Kemkens
D2: I° Marian Wensink

2° Louise Grotenluis
F: T° Marga kl. Goldewijk

2 Jeannet kl. Goldewijkjj



u Twee geloven op één kussen

Op een vrijdagavond, de vaste zaal-
voetbalavond van het vierde van
Z.V.Z, kom ik samen met medespe-
lers het Sourey binnen. Aan de bar
nemen we een kop koffie en zo’n tien
minuten voorhet beginsignaal, wil-
len we ons maar de kleedkamer
begeven om ons daar voorte bereiden

op de wedstrijd. Tot onze stomme
verbazing wordt ons gemeld dat we
samen met de tegenstander de Kleed-

kamer moeten delen. Di is
natuurlijk van den zotte, als je in
ogenschouw neemt dat er vier kleed
kamers zijn voor spelers en twee
Heedkamers voor scheidsrechters.
Maar daar had het Sourey toch te
weinig aan, want wat bleek? L.7.V.
kuipers speelde na Oms en moest een
Keedkamer. Ook de tegenstanders
van L.Z.V. moesten er één. Dan nog
een spelers-kleedkamer voor de
scheidsrechters van die wedstrijd, zo-
dat er voor ons en onze tegenstanders
samen nog één kleedkamer overbleef.
We zijn uiteraard niet akkoord ge-
gaan en hebben beslag weten te
leggen op twee kleedkamers. Later in
een overleg tussen Z.

Kuipers en het Sourcy kwam toch
duidelijk op tafel te liegen, dat de
sporthal aan 7.V.Z, met al zijn be-
drijfs- en reguliere kompetitie een
betere Klant heeft dan aan L.Z.V.
Het blijkt dat er dus toch wel respect
is voor iedere vereniging, hoe hoog
die ook voetbalt. En dat respect heeft
ZV.Z. ook dltijd gehad naar de
sporthal, bedrijfsvoetballers en haar
leden. Of tochniet? De jaarlijkse le-
denvergadering was gepland, dus ik

daar met een medespeler naar 10e.

Het zou bij Stoverink zijn, dus daar
aan de bar wachten op meerdere ver-
gadenijgers. Na tien minuten van
wachten toch Anton maar eens ge-
vraagd waarik moest zijn voor het
zaalvoetbal.
“Dat weet ik ook niet, ze hebben de
1as nog niet opgehaald”.
“Nee Anton, ik kom niet voor het
voetbal, maar voor de ledenvergade-
ring”.
“Die gaat niet door”.

“Wablief”.
De vergadering kon dus ter elfde ure
miet doorgaan, daar er te weinig
mensen van het bestuur aamwezig

18



konden zijn (wat heet te weinig,
Bennie ten Bras kom wel). Nu zou je
denken dat zo'n respectvolle vereni
ging als het 7.V.Z. wel een afmelding

rond zou doen aan al haar leden,
maar dit bleek dus wiet te kunnen.
Mocht er toch nog eens een vergade-
ing komen zal het verkaal van
L.Z.V.-kuipers wel aan bod komen,

maarik heh in ieder geval ook iets voorde rondvraag.

JeJeugdteam Tohp (BI) 32

In augustus zijn we weer begonnen
met de waïningen. De eerste paar
keer op maandag maar dat gaf enkele
problemen met de trainster, waar
door de truiningsavond weer werd

teruggezet naar de woensdagavond
van 18.00-19.30uur. Ook werden
we dit jaar ingedeeld bij de B-jeugd.
Dit betekent dat we nu met ons
mixteam in de jongensklasse zijn in
gedeeld. Toen wedit hoorden waren
we allen pessimistisch over onze vol
leybalkunsten, want nu zullen we de
ballen wel om de oren krijgen was
ons oordeel. Doch onze trainster
pepte ons op en wees ons op het feit
indien we zelf maar drie keer blijven
spelen kunnen ook wij een goede

aanval maken en moeten die jongens
maar eens laten zien dat ze ook ver
dedigen kunnen.
Dus gaan we veel trainen op desevi-
ce-puss en ralley-pass zodat we zelf
weer cen aanval op kunne bouwen.
De eerste wedstrijd(thuis) was inder-
daad tegen een jongensteam, Rhoda,
maar zo te zien waren ze allemaal
jonger dan wij. Onze overwinnings
kansen namen toe. Al gauw stonden
we met 6-1 voor en liep het spel ook
goed. De passes kwamen goed waar
door wij goed konden aanvallen. De
eerste set werd met 15-1 gewonnen.
In de tweede set waarschuwde onze
coach ons voor niet te gemakkelijk
denken, blijf 3x spelen zodat je kunt

9—



blijven aanvallen. Om iedereen aan
bod te laten komen wisselde Irma
Marieke voor Anita.
Doordatalles goed bleef gaan werd

ook deze set met 15-6 gewonnen. Het
eerst puntje in de jongensklasse is
binnen, moedigde Irma ons aan. Ga

u ook voor dat tweede punt. Even

eens wisselde ze weer Anita voor
Hans.
In de derde set werd er echter minder
goed samengespeeld. De passes kwa-

men niet meer goed en setups
werden er bijna niet meer gegeven.
(meer Ping-pong volleybal). Bij een
10-10 wisselde Irma Hans voor
Susanne. Er kwam weer meer lijn in
het spel, waardoor we weer scoorden

met onze aanval(1S-11). De eerst

overwinning in de jongensklasse was
binnen, wardoor we met vertrouwen
uitkeken naar de volgende wedstrijd.
In Doetinchem(Huero) hadden we
weer een jongensteam tegenover Ons.

Dit team hadden we vorig jaar in de

C-jeugd ook tegen gespeeld en toen
gelijk gespeeld. Vol goede moed be-

gonnen we aan onze wedstrijd. De
eerste set ging goed tegen elkaar op
en werd er ook goed gespeeld. Toch
kon Huevo uitlopen naar 1410,
maar door onze vechtlust en goed

serveren kwamen we lanszij en won
-nen de set met 16-14. In de tweede

set was Huevo nog van slag van de

eerste en maakten. wij dankbaar ge
bruik van de misverstanden in Tuur

team. Mede door een strakke en
snelle opslag van Maarten liepen we
uit naar een 13-4 voorsprong. Door
goed te verdedigen en zelf de aanval
te maken kwamen we door Susanne
en Anita op 15-6, dus een 2-0 voor-

sprong. Ook de derde set werd door

ons gemakkelijk gewonnen. Door de

goede serve van Hans kon Huevo
niet goed aanvallen en mede door het
blokwerk van Stefan on Hugo werd
het al gauw 15-3.
De derde wedstrijd van ons was we-
derom uit en wel op vrijdagavond 9
oktober in Lochem. We gingen met
z'n zessen op pad omdat Stefan en
Marloes zich hadden afgemeld. In
ons achterhoofd waren we al bij “Jo-

vink en de Voederbietels. Het was
dan ook een wedstrijd om snel te ver-

geten, terwijl de tegenstanders ook

een mixteam hadden. Voordat we het
in de gaten hadden stonden we al op
een 2-0 achterstand. Voor de derde

set werden we wakker geschud door
Irma met de opdracht minimaal 5

punten te scoren anders werd er



E|Afbouw
Tegelwerk

O.a. -Badkamer
- Keuken

- Plavuizen

ot Afwerkvloeren
VÍSierbestrating

Adres:
Dorpstraat 302
7136 LL Zieuwent
Telefoon: Far:
0544-352320 0544-352557

Garage
Kolkman VOF

Ess
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop#
Zieuwentseweg 44Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

5 0544-352043

7136 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

VerkoopKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351820- ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER Tel. 0542-351215TIP ERvER Voges TOER

Fax 0542-352065AVIA Zieuwent

dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen perweek, 24 uur perdag 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. 8.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Woensdag anders getraind. Blijkbaar
werkte deze methode goed want we
kwamen zelfs op een Voorsprong van
4-3. Doch deze voorsprong konden
we niet vasthouden en werd de set
verloren met 15-9.
We stonden door deze nederlaag

weer met beide benen op de grond en
moesten een week later weer met z'n
zessen het opnemen tegen Brevolk.
Wederom een misteam. In het begin
ging de wedstrijd mooi gelijk op(6-
8), maar door misverstanden. ín de
verdediging tussen Marieke en Mar.
Toes werd de set met 15-7 verloren.
Irma nam in de tweede set maatre-
gelen en haalde Marieke en Marloes
uit elkaar. Dit kwam het spel ten
goede, waardoor de passes weer beter
Jwamen zodat er ook weer aangeval-
len kon worden. Via cen Keine
achterstand kwamen we toch op een
14-13 voorsprong. Het duurde nog
enkele minuten voordat we de set

beslissen af konden maken, maar de
set was binnen. (15-3)
In de derde set speelden we goed en
hielden constant een voorsprong.
Doch op een stand van 14-10 bleef
het steken en kwam Brevolk dichter-
bij. Door enkele goede reddingen van
Hugo bleef het weer op 14-13 steken.
Op het beslissende moment ging het
bij ons niet goed. (Opslagfouten,
verdedigingsfouten etc.) waardoor
Brevolk aan het langste eind trok en
de set met 16-14 won.
Inde vierde set ging het precies zoals
in de derde. Bij een voorsprong van
15-14 het zelf niet kunnen maken
zodat Brevolk met de winst ging
strijken. Jammer maar helaas geen
punten voorons.
We hopen voor de volgende wedstrij-
den op veel supporters zodat ze ons
over onze “dode momenten” kunnen
tillen.

Heb je ook zin om te gaan volleybal-
len bij ons ben je van harte welkom.

Groetjes, Jeugdteam T.O.H.P. BI
(Irma)ji—



SOINS EN ZONEEE(e)

Van zaterdag 9 januari tot zondag-

morgen 10 januari wordt er voorde
negende keer de SOURCY
SPORTNACHT gehouden. Dit in-
middels traditionele sportevenement
begint zaterdags om 17.00 uur en
gaat door tot zondagmorgen 3.00
uur,

Een sportnacht die bol taat van di-
verse sporttoernooien zoals
zaalvoetbal, badminton, squash,
Kruisjassen, darten, bowling en een
Fit-Care marathon. Daarnaast
wordt er in de kantine weer gezorgd
voor gezellige muziek waardoor het
voor de sporters, en de toeschouwers,

gratis entree hebben, een heel ge
zellige nacht belooft te worden. Ook
is er voor iedereen gratis sjoelen en
het kantine personeel staat Maar voor
een hartelijk hapje en een drankje.

ZAALVOETBAL
Aan het zaalvoetbal kunnen 15
teams deelnemen waardoor elk team

jl

tenminste 4 wedstrijden specht. Aan
et eind volgen de finales waar er
voor de winnaars leuke geldprijzen
zijn te winnen. Voor inlichtingen en

opgave R. Donderwinkel, tel. 0544 -
379552

BADMINTON
De badminton liefhebbers kunnen
aan diverse categorieën meedoen z0-
als enkel, dubbelofmix. De eerste
uren zijn gereserveerd voor de jeugd
en om 20.00 uur starten de ouderen.
Voor de winnaars zijn er weer leuke

prijzen te verdienen.
Voor inlichtingen en opgave M.
Stortelaar, tel. 0544 - 37 70 19

SQUASH
Tijdens de Sourey sportnacht zal er
een onderlinge squashcompetitie voor
zowel dames als heren plaats vinden.
In afwachting van het aantal deel-

nemers zaler indien noodzakelijk op
verschillende niveaus worden gestre-
den. Het inschrijfgeld bedraagt f



15,- per persoon. Van dit inschrijf.
geld zullen zoer aantrekkelijke prijzen
beschikbaar worden gesteld zoals on
der andere een 1: geld prijs van f
100,-. De wedstrijden zullen volgens

de officiële squashregels worden ge
speeld wat inoudt dat men drie sets
tor de negen speelt. De aanvangstijd
van het toernooi wordt op een later
tijdstip bekend gemaakt.
Voor inlichtingen en opgave Sourey
Center, tel. 0544 — 35 22 22

KRUISJASMARATHON
Vanwege het enorme sucees van
voorgaande jaren wordt er voor de
zesde keer een kruisjasmarathon ge
houden van 20.00 uur tot 3.00uur,
waarbij in totaal 7 rondes gespeeld
worden tegen telkens andere koppels.
Elk vol uu wordt gestart met een
nieuwe ronde, zodat men tussen door
de gelegenheid heeft om te kijken
naar de sportactiviteiten of om wat te

proeven van de gezellige sport-
nachsfeer in de kantine. Voor het
winnende koppel is er een geld
hoofdprijs te verdienen en voor de
andere winnaars zijn er nog diverse
andere prijzen beschikbaar.
Voor inlichtingen en opgave A. Baks.
tel 0544-3522 70

BOWLING
Nadat de bowlingbanen zijn omgeto-
verd in een geheel met blacklight
verlichte ruimte, waar Mars, Satur-
us en Venus u vergezellen, is het
bowlenin het Sourcy Center weer
een stuk populairder geworden. Aan-
gevuld met fluorescerende ballen,
Kegels en veters zorgt het ongetwijfeld
voor een onvergetelijke happening.
Dit “XTREME”bowling wordt ge:

speeld volgens de normale regels,
echter met een computerscore ( dus

geen handmatige telling meer). Na-
dat het vorig jaar de bowlingbanen in
een vrije vorm zijn gebruikt willen
wedit jaar het bowlen in een toer-
zooivorm organiseren. Ook hierbij
zijn weer geweldige prijzen, waaron-
der een geldprijs van f 100,- voor de
winnaar, te winnen. De deelnemers
spelen in cen poule tegen elkaar. Op
elke baan speelt iedere poule zijn
wedstrijden. De eerste twee van beide
zoues spelen vervolgens in een
Kruisfinale tegen elkaar waarna een
finale volgt. Het inschrijfgeld voor
dit evenement bedraagt f 12,50 per
persoon.

ij #_—...._..



DARTS
De internationale bekendheid van on:

ze Raymond van Barnevelt heeft de
dartsport in Nederland zeer populair
gemaakt. Vandaar dat we in navol-

rg van de vorige sportnacht op 9

januari weer een 301- darttoernooi
organiseren bij voldoende belangstel
ling. Het inschrijfgeld bedraagt f 7,50
en de hoofdprijs is een geldprijs van f
100,-.

FIT-CARE MARATHON
In het ieuwe fit care gedeelte van het
Sourey Center zal tijdens de sport-

nacht cen fitnessmarathon
tlaatsvinden. Van 22.00 uur tot
01.00 uur kan men deelnemen aan
drie verschillende vormen. Hierbij
moet u bijvoorbeeld denken aan car-
dio, aerobics, spinning of roeien. De
exacte inhoud van de marathon is nog
iet bekend en het inschrijfgeld ligt
tussen de f 10, en f 12,50 per ger-
soon.

Inschrijving is mogelijk vanaf 5 de-
cember in het Sourcy Center.

OPGAVEENINFORMATT

[ZaaLvOETBAL: R. Donderwinkel 0544-3795 52
[

BADMINTON: M. Storielaar 0544-377019
SQUASH: Sourey Center 0544-352222
KRUISJASS Sourey Center 0544-352222
DARTS Sourey Center 0544-352222
BOWLING Sourey Center 0544-352222

[EITNESSMARATHON

___
Sourey Center 0544-352222
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De momentenvande pupillen

Datum: 03-10-98
Wedstrijd: WVC D3-RKZVC D2
Uitslag: 50
Doelpuntenmakers:
Mooistegoal
Mooiste moment:
Man van de wedstrijd: Bob Hogenelst

Datum: 17-10-98
Wedstrijd: Ratum EI-RKZVC FI
Uitslag L13
Doelpuntenmakers: Wout Rohorst 4x Jelle Krippenborg 3x

Bastiaan Molleman 3x MartSchutten 2x
Michiel Krabbenborg Ix

Mooiste goal: Mieltiel Krabbenborg
Mooiste moment Onze keeper scoort 3x

Man van de wedstrijd: [ordy Krippenborg

Datum: 03-10-98
Wedstrijd: Longa F5-RKZVC FT
Uitslag 35
Doelpuntenmakers: Sander Kl. Holkenborg?x Mitch Belterman 3x
Mooiste goal: Witchin een keer op deslof enin de kruising(en

niet juichen He}
Mooiste moment De plotselinge kopbal van Douwe, Hij schrok

Ineens wakker
Man vande wedstrijd: Sander, 2 goals een voo en een schot op paal

Datum: 10-10-98
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Wedstrijd:
Uitslag
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooiste moment:
Man vande wedstrijd:

Datum:
Wedstrijd:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooiste moment:
Man van de wedstrijd:

Datum:
Wedstrijd:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooiste moment

Man vande wedstrijd:

Datum:

Wedstrijd
Uitslag:
Doelpuntenmakers:

Mooiste goal:
Mooiste moment:

SKVW E2-RKZVC E2
5-2
D. Tiemissen S. Kolkman
D. Tiemissen scoordeuit cen draai onderin de hoek.
Terugreis naar Zieuwent

D. Tiemissen

17-10-98
RKZVC E2-Grol E3
24
Daniël Tiemissen, Mark Bokkers
Daniël Tiemissen
De1-0en 2-1 voorsprong
Jarno Hhemmelink

17-10-98
Vosseveld E3-RKZVC F4
7-1

Tim Beerten
Na een goeie solo ronde Tim Goed af in het doel
Speler van Vosseveld komt alleen op goal af, schiet

op de goal, onze keeper draait zich om en krijgt de
bal op de rug. Prima reding!
Lucas Wassink

14-11-98
ZVC F3-Longa ES
8-3
Sander 2x Mitch Ix Kevin 2x Remco Ix
Marco Ix Frank Ix
Frank, lob van 15 mtr. Strak over de keeper
Na afloop, snel douchen, want de Sint was op deTV.
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voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

naar

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

T136LN ZIEUWENT
Tel. 0544- 351269
Fax 0544 - 352464

7061AA TERBORG Tel. 0315-323107
Fax 0315-340581
Privé 0544-351995

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!

ia T]  Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.

m
Ettensestraat 1
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< Clemens Krabben 8)Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT ys
Telefoon 0544-351279 B

Wees wijs, gebruik vorbouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF
* bouwmaterialen
* nieuwbouw

VIN,eses
* verbouw
* onderhoud
* machine houtbewerking

Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

GERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 35 15 44

PTT - Postwinkel
met 0.4.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DNC Borduurgaren
SOKKENWOL

nippenborg
 Textilfournituren

Dorpsstraat 11 -7136 LE Zieuwent
Tel. 0544-3515 44



in de kantine
Man van de wedstrijd: Douwe Hummelink, de stofzuiger aan de rechterkant

Datum: 3-10-98
Wedstrijd: RKZVC F4-AD'69 E3
Uitslag: 013
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooistemoment: Een keer op goal geschoten door Daniël
Man van de wedstrijd: ‘Tim Boersen

Datum: 17-10-98
Wedstrijd: RKZVC FI Longa '30 F2
Uislag: 24
Doelpuntenmakers: Bern Hummelink Bernie Voorhuis
Mooiste goal Bernie, schoot debl met eenzere enkel

knap langs de doelman
Mooiste moment: Dat we de eerste helft maar met 6 man, Longa van

Het veld afspeelden.
strijd: Julien Tiemissen keepte een herewedstrijdMan van de w

Datum: 16-10-98
Wedstrijd: RKZVC F2-AD'69F4
Uùslag: 60
Doelpuntenmakers: Wout Loebes 2x Jouke Kuippenborg, Jens Schutten

Bas Heutinck, Rick Donderwinkel
Mooiste goal: Wout, in de kruising!
Mooïstemoment: Riek Donderwinkel scoorde zijn eerste goal
Man van de wedstrijd: Bas Heutinck

Datum: 10-1098



Wedstrijd: Longa F4- RKZVC F2
Uitslag: 52
Doelpuntenmakers: Wout Toebes, Jens Schutten
Mooiste goal: Wout Waanzinnige boogbal in de hoek
Mooiste moment: Nog nooit meegemaakt, Penalty tegen bij E.
Man van de wedstrijd: Bas Heutinck.

HV HOENDERBOOM/PACEIII NIEUWS

Hallo piotlezers,

Deze keer van Pacelli een stukje van de C-jeugd en een verslag van Dames]
Wij spelenin de C jeugden onze traïnster is Cindy Ponds. We spelen met z'n
veertienen. We hebben 7 wedstrijden gespeeld. Dit zijn onze coaches: Rikie
Ponds en Louise Grotenhuis.

We trainenop vrijdagavond van 18.00u tot 19.00u. Eerst hebhen we
warming-up, b.v.: knie heffen en met de bal stuiteren. Daarna rekken en
strekken, b.v. opdrukken, enkels los draaien, muurtje drukken. Daarna gaan
wede keeper warm gooien en een halspel. Het leukste is daarna het partijtje.

Tot nu toe hebhen we een wedstrijd gewonnen: Pacelli Minerva 11 2. De
rest hebhen we verlorenjammer genoeg! We doennatuurlijk altijd goed ons
best.

Groetjes van de C jeugd.

Dames 1 Hoenderboom/Pacellia



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
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 = Fax 0544 -352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
199. 99

Harreveldseweg 12 d - Zieuwent
—JB 0544 352391ee— >Openingstijden:

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



Buotneee Olase TauetanESOETÓJS 2TAX10544 -35 14 16 Pereonenuersoer
Fax0544 352168 aen | Bees:

Dorpsstraat 297136 LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
van merkauto’s

„OGEN,Lt ESeezn asoKENN Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
Bouwbedrijf Hulzink
realiseert de meestuiteen
topende bouwwerken

ng 1 uwe

voorop Neem Dn
Scbouwd

4 + 7136 LV Zieu
4 + fax (0544)



De competitie is al weer cen heel eind op weg. Had dames 1 vorig jaar moeite
om puntjes te pakken, dit jaar gaat het heter. Zestaan op een mooie plekin de
middenmoot van deDerdeDivisie. Van hekkenshater Huissen werd met
duidelijke eijfers gewonnen. Fen week ater hadden =

veel moeite met de
dames van AAC. Na een ruststand van 5-8 in het voordeel van AAC hebben

voordeel van Pacelli.

ziehechter goed terug gevochten. De einduitslag was dan ook 15-13 in et
Tegen ABS Batlmen heeft nen helaas de puntjes in Bathmen laten liggen

Hier klopte de verdediging niet helemaal. Ook hier werd nog goed
teruggevochten, maar de achterstand was te groot om nog in te halen
A met al doen dedames het heel verdienstelijk in de Derde Divisie

4 REDACTIE MEDEDELINGEN
4

ADVERTENTIES
Het komende jaar laat u in dePE
OT weer volop genieten van Tiet

“reilen en zeilen’ van onze sporters
Dit dankcij de financiële steun van
de plaatselijke middenstand, die er

middels hun advertenties weer voor

gezorgdheeft dat u de eerst volgende
10 nummers (jaargang 26 nr. 4 t/m

jaargang 27 nr. 3} van PIO gratis
in huis krijgt. Naast alle adverteer
ders wordt dit blad mede moelijk

gemaakt door een financiële bijdr
van B. T (Pneumatische Transport
Dwstallaties). Tm “lest but ot least
willen wij drukkerij Westerlaan he

danken voor un medewerking
Naast het verzorgen vanal het dra:
werk treedt zij, door een substantiele
financiële bijdrage, op als

‘Dit
haar advertentie op de voorpagina.)

one
hoofdsponsen verklaart 0

9



VERSPREIDING

Met de familie Domhof (bezorger van
de Gelderlander) zijn afspraken ge
maakt dat PIOT kuis aan huis wordt
bezorgd. Mocht u onverhoopt PIOT
toch niet ontvangen, dan kunt u hier
over reclameren bij Domhof (tel.
351517) of de redactie (tel. 351964),

wonen en toch PIOT regelmatig wil-
len ontvangen, dan hunt u dit
doorgeven aan de redactie (tel
351964). Tegen portovergoeding (f

2,40 per nummer) wordt de PIOTu
per post toegestuurd. Tenslote zij nog
opgemerkt dat van elke uitgave van

opdat de desbetreffende krantenbezor- PIOeen aantal exemplaren in de

ger hierover kan worden kantine van ZVC, het chibgebouw
aangesproken. Mocht u buiten het bo- van ZVen het Sourey Center ligt.
venvermelde  verspreidingsgebied

PERSONELE WISSELINGEN

Zoals w in het afgelopen nummer heeft kunt lezen, heeft onze free-lance colum
nist René Doppen aangegeven te stoppen. We willen hem bij deze hartelijk
danken voor zijn bijdragen. Niet alleen als columnist, maar ook als oud-
redactielid, heeft hij op cen zeer speciale wijze bijgedragen aan het tot stand ko

men van vele PIOT's. Om met z'n eigen woorden te spreken: “René, het ga je
goed”. In de persoon van Johnny te Roller hopen (en denken) we een waardige
opvolger te hebben gevonden. Te dit nummer vindt u z'n eerste bijdragein deze

hoedanigheid; "Joly succes”.

Ook voor wat betreft de KINDERPIOT heeft een wisseling van de wacht

plaatsgevonden. Laura Stortelder heeft eenaantal bijdragen verzorgd. Hiervoor

onze hartelijke dank. Het estafettestokje is overgenomen door Hanneke Kolkman

en Aafke Tummelink. Hun eerste bijdrage treft u in dit nummer aan. Wij
wensen hun veel plezier en sucees.

De Redactie.

30



Te ZOEEan WAE gun

fWoONEEED

TNEenEENSSNEE IIENTnEreESOUD: HOLLANDSE SPELEN
CATERING van salades,BnENE“BARBECUE binnenien buiten.

BINGO-AVOND.

EISEN)ONFESBongers

Dorpsstraat 33-7196 LE ZIEUWENT Telefoon 0544-351207

STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel. 0544-351542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

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

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

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



Een asielzoeker in Frankrijk.

Tijdens de Tour de
France werd Cees Priem op-
gepakt en onder verdenking
van handel in verboden stimu-
lerende middelen voor
onderzoek meegenomen door
de Franse politie. Sindsdien
mag ie Frankrijk niet meeruit
en moet ie zich iedere dag
melden op het politiebureau.
Het onderzoek sleeptzich nu
al maanden voort, maar on-
langs heeft de Franse
onderzoeksrechter dan einde-

lijk beloofd dat Cees Priem
Frankrijk verlaten mag en dat
ie uiterlijk 15 december weer
thuis zit

Met een quasi tragische
blik in de ogen beweerde Cees
enkele weken geleden, toen ie
Frankrijk nog niet uit mocht ‚

zich te voelen als een asiel-
zoeker in Frankrijk.
Merkwaardig. Bij asielzoekers
denk ik aan angstige mensen
die hun vaderland ontvlucht
zijn omdat ze daardoor oorlog
of politieke overtuiging hun Ie-
ven niet zeker weten. Ik denk

aan opvangcentra waarte veel
mensen van te veel verschil-
lende culturen in te kleine
kamertjes worden gepropt,
waarin ze te lang moeten
wachten op duidelijk over
asielverzoeken. Sommige ge-
luksvogels mogen zelfs een
tijdje kamperen bij de land-
macht op drassige
oefenterreinen in lekke tenten

Blijkbaar voelt Cees
Priem zich zo. Ik denk echter
dat menig asielzoeker in Ne-
derland zou willen ruilen met
Cees in Frankrijk. Waarschijn-
lijk heeft Cees zich vergist en
heeft ie willen zeggen dat ie
zich voelt als God in Frankrijk.
's Morgens opstaan rond een
uur of tien. Ontbijtje met crois-
santje en café au lait. Even de
beentjes strekken tijdens een
wandelingetje, door eenniet al
te vervelend najaarszonnetje,
naar het politiebureau. Op de
terugweg nog eventjes een
krantje kopen die, onder het
genot van een glaasje Pernod,
op
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een terrasje gelezen
kan worden. En dit alles na-
tuurlijk in de stellige
overtuiging dat ie onschyl-
dig is. Want ten eerste zat
er niks in de auto, ten
tweede heeft hij het er niet
zelf in gestopt en ten derde
wilden de renners het zelf.

Anderzijds ís het na-
tuurlijk volstrekt van de
zotte dat renners na een
loodzware bergetappe bijna
van de fiets gesleurd wor-
den, naar een ziekenhuis
ontvoerd worden en daar
urenlang worden vastge:
houden voor een paar
testjes die ook in 5 minuten

het hotel hadden kunnen
pNatsvinden. Dat ploeg!ei-
de\ begeleider en arts als
crimNelen worden afge:
voerd\ dagenlang worden
vastgelNuden en onder
vraagd%vervolgens nog
maandeniÀg aan het lijntje
worden e-
houden.
Klaarblijkelijk
wil de Franse
justitie een
daad stellen
tegen het tole-
rante
drugsbeleid

van Nederland. Op dit ge-
bied en op het gebied van
de rechtspraak bestaat er
een behoorlijk verschil van
mening tussen beide lan-
den. Hoe dit in één Europa
opgelost moet worden is
mij een groot raadsel. Ik
weet wel dat het altijd ge-
zeik is met die arrogante
Fransen. Daar moeten we
eens wat tegenover stellen.
Mijdt daarom alles wat
Frans is. Ga niet naar Frank-
rijk op vakantie; vlieg er
overheen en ga naar Span-
je. Koop geen Franse wijn
meer en spoel de restjes die
je nog thuis hebt door de
plee. Laat de Franse kaas
verder rotten op de schap-
pen in de supermarkt en
kies vooral geen Frans als
keuzevak in je eindpakket
op school. Loop níet meer
over het trottoir en gooi je
paraplu bij het grof vuil;

wandel in
plaats daarvan
door de berm
en laat je maar
natregenen.
En Frans te
Plate noemen
wevanaf nu
Kees



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie cnc, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u
Da deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstekkersselecteren wij
voor u de juiste. Tegen debest mogelijke voorwaaden
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
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK

7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544 351766



Hoenderboom maakt bouwen
tot een aangename ervaring. |

Elk bouwproject brengt vanzelfsprekend

de nodige spanning metzich mee.

Bij Hoenderboom weetu de planning,

realisatie en turn-Key-oplevering van

uw droomhuis gewoonin goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden

van bouwplannen is tenslotteeen kwestie |

van vertrouwen.

Hoenderboom maaktu
raag een zangename |a : 4 aannemersbedrijf

ervaring rijker. HOENDERBOOM
Bel voor een vrijblijvende presentatie 0549-351332

Aannemersbedrijf Hoenderboom  Dorpsstaat27 7536 LE Zieuwent


