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CARROSSERIE BOUW

SCHASSIS BOUW

APK KEURING STATION

Ae

installeren van elkegroteof kleine technische
installatie t.b.v. woning- en utiliteitsbouw is ons vak!

+ elektrotechniek
+ centrale verwarming
* luchtbehandeling
« loodgieterswerk
+ sanitarie installaties

optimalisering en energiebeheer

W.A. KEMKENS b.v.
Zegendijk 26

GesTG ZwetaasAe - Cochiek wiee



25e jaargang
Nummer $ Redotie:
23 januai 1998 Mado Hushof
nr 252/0plage790 alas

Ingrid Rouwhorst

Joris Wassink

Wendy Krabbenborg
Norbert Doppen

INHOUD:
Hub Wine

== adead Freelance:

pag, 3 Het buikje rond Johny te Roller
pag. 6 HV HoenderboomPacelli

g. 9 Lvene ide
9

EE Oe corespondentie-adres:

pag. 12 Profielschets Huub Wopereis
pag. 14 Sourey squaslrvereniging

va. 15 Sportman van het jaar

VOOR VOLK EN VAD
In heel Nederlandis géén dartbord
meer te krijgen; uitverkocht. 3,7 Mil

joen Nederlanders (dat zijn statistisch
gezien meer dan 500 (!) Zieuwentena
ren) kijken naar een wedstrijd op maandag



11 januari 1999: grote kleurenfoto's
op de voorpagina van 'n triomferende
volksjongen uit Den Haag. Zelfs
onze nationale sport nummer één,
het schaatsen, wordt in de

berichtgeving naar de achtergrond
gedrukt, terwijl notabene in datzelfde
weekend Nederlanders (zowel bij de

de dames) Europees
kampioen worden.
heren als

Dat ze in Engeland een kinderspel
tot sport verheffen, moeten ze zelf
weten (zij houden wel van meer
“rare” sporten), maar wij nuchtere
serieuze Nederlanders doen daaraan
tocht niet mee, of zijn we met z'n
allen mu helemaal hartstikke gek
geworden en is ook in ons
polderlandje de gekke koeien ziekte

uitgebroken ?

Nee dus. Emotie, spanning,
sportiviteit en wederzijds respect zijn
de noodzakelijke ingrediënten voor

sport. Bij darten is de spanning omte
snijden, druipt de pure emotie van de

gezichten, gedraagt het publiek zich
zoals je dat bij elke sportwedstrijd
zou (dolenthousiast,
meelevend, maar ook weer sportief)
en hebben de spelers respect en
waardering voor elkaar. Darten heeft
alles in zich wat sport zo boeiend en
leuk maakt. Ik lus er wel pap van en
de betrokkenheid zijn de krenten.
Met woorden; het
chauvinisme doet de rest.

wensen

andere

Barney zegt zelf: “Ik doe het voor
mezelf, voor mijn gezin en voor volk

en vaderland.” Hij doet het voorons
allemaal en dus ook voor mij en U:
ik geniet er al jaren van. Roep hem
mu alvast uit tot sportman van het

jaar, maak hem ereburger van
Nederland en richt een standbeeld op
voor die doodgewone jongen die half
Nederland een prachtige sportweek
heeft bezorgd.

De redactie (HW).



U kunt bij ons zerecht voor een geheelvri
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

W Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
Ed9. 99

Harreveldseweg 12 d - Zieuwent

0544-352391 42==Openingstijden:
Dinsdag Um vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur
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TAXI 0544 -35 14 16
Fax0644 352168

Dorpsstraat29 7196 LE ZIEUWENT

Buatnece Clase Travel
:

Dante SeOETOSS: eePersomenuerwaer
Trouw | Rouw

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties

gBENe, van merkauto's

YT 9 [EEENNS (Sim)
z,Sr 4BEN Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
Bouwbedrijf Hul
realiseer de meest uicen
opende bouwrrerken.

volgens
eicen En natú

tel (0544)512 14 + fax (0544) 352165



HET BUIKJE ROND
Vs je, zoals ik, een zittend beroep

hebt en je hebt cen weekje skien

gepland, dan moet je de spieren wel

trainen en conditie opbouwen. Mijn
vorige werk was op fietsafstand en
deze dagelijkse
voldoende om een week skiën vol te
honden. Nu ik echter hele dagen in
de auto zit of achter een butrean,
begin ik tocht wat in de breedte te

groeien en ook mijn conditie ís al
eens beter geweest. Nu zit ik wel op
zaalvoetbal, maar dit is niet van dien

training was

aard dat ik hier veel beter van word.

En ik krijg een buikje. Fr moet wat
Ook

tevens collega redaktielid, wilde wat
gebemen cen medeskier en

meer bewegen en zich voor bereiden

op de aanstaande inspannende
vakantie. Dus hebben we gebeld naar
Jet soureycentre en een afspraak
gemaakt procfavond
ETTNESS.

voor een

Wat gaat er dan aan vooraf? Je hebt

een bepaald idee hoe het er daar uit
al zien. Ik bedoel dan niet de zaal,

want die hebben we allemaal kunnen
bekijken tijdens de opening vanhet

je denkt dan
vooral aan de mensen die er zullen

zijn. Bij fitness denk je aan
opgeblazen lichamen die glimmen in
het lieht en druk doendezijn nog
breder te worden. De spieren gaanin

nieuwe gedeelte. N

een zeker ritme gebukt onder de

enorme gewichten die omhoog
bewogen worden. Sualke gezichten
van de inspanning en mensen die

hert naar zichzel kijken in de

grote spiegels en eindigen met een
Niet

meteenmijn doelstelling en zeker ook
niet van mijn fitness genoot. Wij
zullen de avond wel smal afsteken
tegen de enorme gestaltes die er nog

verle

lus op de bovenarmspier.

meer zijn.

Maar goed, je pakt de tas in en loopt
samen naar de sporthl.

In de Keedkamer blijkt dat het
allemaal wel meevalt. Fr zijn mensen
die zich in wielerkleding steken om: te

gaan spinnen. Verder zog een aantal

2



die in gewone sportkleding stappen.
Die gaan dus fitnessen.
In de fitnessruimte gekomen zie ik

nils geen overdreven grote lichamen
die zich voor een spiegel staan te

bekijken, maar mensen die gewoon
lekker bezig zijn met oefeningen. Wat

meteen opvalt is de nweedeling in de

ruimte. De ene helft is voor de

fitness, dus zieje er vooral apparaten
met veel gewichten. De
ruimte, voor cardio fit, is vol gezet
met step, loop, fles en

roeiapparaten. Fitness is meer voor
de training en ontwikkeling van

spieren en kracht, terwijl de cardio
[it meer gericht is op conditie. Alsje
jeopgeeft voor het ene gedeelte is het

miet de bedoeling dat je gebruik
maakt van het andere gedeelte

valt het op dat de

fitnessruimte vooral wordt gebruikt
door mannen, terwijl de cardio fit

meer wordt gebruikt door vrouwen.

andere

Verder

We krijgen van de begeleiding een
formulier met daarop een schema

voor skitraining. Verschillende

apparaten met zowel anm- als
beenoefeningen. Maar ook een aantal
oefeningendie ik thuis naast bedook

zou kunnen doen, omdat er geen
apparatuur voor nodig is. Het is een
bekoorlijke list en we hebben maar
een uur, dus laten we maar meteen
beginnen. Als je veel apparaten nodig
hebt en het is druk, dan is het handig
om met zijn tweeën te zijn. Je kunt
dan de oefeningenmet elkaar núlen,
zodat je niet op een ander hoeft te

wachten
Regelmatig komt de begeleiding bij je
langs en zegt dat je de rug recht moet
houden of iets in de trend van “het

gaat lekker, hé jongens”.
Er is een ein nadeel. Het hok hangt
vol ‘TV's en heeft schijnbaar één

TME. Ik vind de muziek

Kinderlijk hard staan, maar gelukig
komt er al

afstandsbedienig.
TV niet zachter maar harder gezet
Laat ik maar aannemen dat dit een
extra handicap bij de oefeningenis.

zender.

iemand met de

leen wordt de

Na een ur van trekken, duwen,
sleuren en springen, is het tijd voor
het strekken. Samen met de mensen

van de cardiofit doen we een paar
strekoefeningen. Ik verbaas me er
over dat niet alle fiunessers meedoen.

Mij wordt uitgelegd dat mensen die _



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
Vee en varkenshandel -Batsdijk 36- Zieuwent

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN 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!

7 Ef

AannemingsbedrijfË Hummelink & Jansen b.v.

n| Ettensestraat 1
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= Clemens Krabben €Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT 5

Telefoon 0544-351279 2
Wees wijs, gebruik RoTbouwmaterialen van Wopereis h=

BOUWBEDRIJF EE: 5 5 lo+ bouwmaterialen ‚
Ds

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

PTT - Postwinkel
met 0.4.
Wens- en

Prentbriefkaarton

DEC ovorrpee
SOKKENWOL

{ )
VWYvonne\, VAVZ nippenborg

GERARD KNIPPENBORG
*… Testistourmtuwren

Dorpsstraat 11
5

7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 35 15 44

Dorpsstraat 11 -7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 -35 15 44



aan spierontwikkeling doen, Tum

spieren korter willen maken en dus
zeker niet de boel weer willen gaan
oprekken. Ook heb ik me verbaasd

over het feit dat er mensen zijn die
alleenmaar oefeningen doen waar je
niet voor naarfitness hoeft, omdat je
ze ook tuis zou kunnen doen. Deze

schijnen
gezelligheid te komen, plus dat ze
hier onder begeleiding bewegen. Het
is inderdaad ‘best gezellig, maar de

prijs van fitness is net ets tehoog om

mensen ook voor de

er voor de gezelligheid naar toe te

gaan.

Na
het strekken
is het
afgelopen. …
schema's gaan onder eigen naam. in
de Klapper voor de volgende keer en
het gaat weer richting Heedkamer
Een aantal mensen gaat nog in de

sauna, maar ik ga direct onder de
douche. Tenminste als je het cen
douche kunt noemen. Er komt bij me

tuis een bredere straal water uit de
keukenkraan dan hier uit de

douchekop. Er is duidelijk te weinig
druk voor alle douches. Met de buik

tegen de muur (het water stroomt op
8 em van de muur naar beneden)
probeer ik de shampoo uit mijn haar
te krijgen, wat niet meevalt met dat
beetje water.
Na het aankleden gaat Tet richting
kantine, waar we onder genot van
cen pilsje de avond evalueren. We
vonden allebei dat een uur zo voorbij
is. Ook hadden we vooraf gedacht
dat we het vervelend werk zouden
vinden om steeds dezelfde oefening te
herhalen, ook
ontzettend mee. We gaan nu iedere
week en hebben al twee mensen meer
enthousiast gekregen die mu ook

maar dit viel ons

Spierpijn heb ik al die weken nog
niet gehad. Wel pijn aan de oren,
maar dit begint toch ook al te

wennen. Nee, het is wel een goede
keus geweest omte fitnessen. Na het
skiën ook maar eens een avond of
wat maar cardio fi. En als het me
helemaal in mijn hoofd schiet kan ik

nog wel een keer gaan spinnen, maar
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oet er wel heelveel gebeuren. om daar wat over te schrijven, maar

eens in de redactie voorstellen dat moet dan maar een ander doen.
De redactie (MI)

HV HOENDERBOOMPACEILI NIEUWS

Hierbij een overzicht van de eerste helft van de competitie 98/99 van H.V.
zderboom pacell, de D jeugd.

04-10-98
H.V. Erica 736 A H.V. H. Pacelli A

173
Anne Bekkenutte Ix Jolien kampshof Ix
Martine Knippenborg Tx

Datum: 18-10-98
Wedstrijd: H.V. H. Pacelli A-AHV Sw

Uislag: 411
Doelpatntenmakers: Tona Schrijvers 4x, Fleur Knippenborg 5x

Martine Knippenborg 4x Stephanie Krabbenborg 2x

Jolien Kampshof Ix Anne BekkenutteIx
Mooiste Moment: Dat na afloop van de wedstrijd Merel helemaal niet

leuk vond, want ze had niets te doen gehad
Ms keeper.

Datum 08-11-98
Wedstrijd: H.V. HL. Pacelli H.V. JTW/Haisen A

IN 6
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WOONKIINED STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136 LE ZIEUWENT Telefoon 0544-351207

<A> AEOwNe ®esEssenSESNEEes= SpecialistinCSSNeESIGEENGGNBENNE

Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL

ike woensdag, UW HUISSLACHTINGENOn AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel. 0544-361542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens ot 3500 kg.

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

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

Q 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



Uitslag 23
Doelpuntenmakers: Iona Schrijvers Ih, Jolien Kapshof Tx

Datum 22-11-98
Wedstrijd: H.V. H. Pacelli A Appolo 70 A
Uitslag 612
Doelpuntenmakers: Tona Schrijvers 4x, Nadine Spekschoor Ix

Anne Bekkenutte Ix

Datum: 06-12-98
Wedstrijd: H.V. H. Pacelli A HCW Winterswijk
Uitslag: 81
Doelpuntenmakers: Anne Bekkenutte 2x, Karlijn Hummelink Ix

Ilona Schrijvers 2x, Martine Knippenborg Ix, Lize
Berendsen x, Stephanie Krabbenborg 1x

Mooiste Moment: Martine Krabbenborg met een hele mooie
sprongworp.

Datum. 20-12-98
Wedstrijd: H.V. H. Pacelli A De Gazellen A

Uitslag: 36
Doelpuntenmakers: Iona Schrijvers 2x, Martine Krabbenborg Ix

NorReactie van “Pupil van de W

dames
We begonnen met de warming up lang
doel gooien. Ik mocht als eerste gooi
middenlijn. De tegenstanders moe

n Schotman 3 januari j.lbij de

dezijlijn. Daarna gingenwe op het
Toen begon de wedstrijd op de

en als eerste begroeten, daarna wij Ik
keen beertje. Toen ;moest ik opde

bank zitten met de wissels. Toende eerste helft afgelopen was gingen we naar

moet de bal uitgooien en daarna kre:

„/w 7



HVHOENDERBOOM/PACELLI NIEUWS

1999 is ahweer enkele weken ouden
voor de handbalsport betekent dit dat
de tweede helft van het
handbalseizoen alweer volopaan de

gang is. De dames-1 begonnen de
tweede helft bijna
identiek als aan de start van de

competitie met een
onverdiende nederlaag tegen de

Gazellen. Vooraf had men er erg veel

in dat deze keer de

dames met
nederlaag naar huis gestuurd zouden

namelijk

vertrouwen
Doetinchemse een

worden, maar ongrijpbare krachten
in de sport bepaalden het lot toch

weer anders en zorgen er voor dat
deze tweede wedstrijd tegen de

Gazellen op een hater uitliep. Zondag
TI jan. kon men zich goed herstellen
door tegen de dames van E:

Arnhem de volle winst te pakken
ondanks problemen van

personele aard. Afgelopen zondag
speelde men thuis tegen de dames

OA in

wat

van Tyfoon, een goed begin kon geen
vervolg gegeven worden, een mindere

cedholje. Daar ging een meneer iets zeggen en als gauw begonde tweede
{t De eindstand was 8-7. Verloren dus. De volgende keer beter.

periode in de eerste helft resulteerde
in een 3-8 ruststand en wat die week

er voor tegen ESCA nog wel lukte,
Tukte mu niet. Na rust kwam men

nog wel weer goed terug maar liet

men weer wat steekjes vallen door te

gehaast spel en niet voldoende druk

moest men de dames met de volle

winst, 12-13, naar huis laten gaan.
Mede door dit resultaat staan de

dames opeen Ode plaats in een veld

van 13 teams, zelaten
hierdoor 6 teams uit het oude district
Gelderland achter zieh, alleen de

Gazellen staan uu 4 punten
boven haan.

De dames-2 doen het in vergelijking
met het vorige seizoeneen stuk beter,

men bivakkeert nu op een 9de plaats
en de verwachtingen voor de 2de

helft zijn positief. In de winter pauze,
zodaar al sprake van was, werden de

dames2 in shirts

gestoken door de teamsponsor,
mooie nieuweie



Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Afbouw

Tegelwerk
O.a -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Afwerkvloeren
Adres:

3Eien USierbestrating

#
Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

T 0544-352043

Garage
Kolkman VOF

Alle reparaties, APK.2-Keuring,
Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7196 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

AVIA
Fax 0544-352065

Zieuwent

WISTU...
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U

terecht met onze AVIA local credit card.
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.

ma. t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Ky] VOOR AL UW: Sportschoenen
BA SportkledingWN Sportarükelen
eN Schoenen en Sporthuis
Ï TEN BRAS

Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

ATANDPRK
Hotel - Café - Restaurant

’’t WittePaard”

== ZIEUWENT- Tel. 351257

eN Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro

Verrassend,

Diverse mogelijkheden voor:

* “Bruiloften en partijen
= Recepties Een
* Reünies
e Vergaderingen “Deideale rustplaats voor een hapje en drankje.



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A. vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel. 351238
Secretaris EK Goldevijk, Groening 14, Lichtenvoorde, te. 378543
Penningmeester :. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te. 352059

Wedstijdsecr.  :W. Wopereis, Harrcvoldseweg 14, Zieuwent, tel 361831

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 2, Zeuwent tl. 351257
Secretaris R. Donderwinkel, Oude Aattensemeg 7Ua, L'voorde, el. 379552
Penningmeester AR Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tol, 362381

Wedstrijd secr. Recreanten: B, Sot, Helenweg 3, Zieuwent, el 352127
KNVB: B. Donderwinkel, Oude Aaltensewag 70, te. 379652

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorziter 6, Wensink, De Haare 18, Zeuwert, tel 351838
Secretaris P: Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, il 352223
Penningmeesteres ter Bogt Linnenwever 2, Groen, tel 465478

Wedstrijd secr A. Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tol 351581

TOHP: Volleybal
Voorzitster J, Stoverinck-Penterman, De Steege 28, Zieument tel 251485
Secretaris :M, Hokenborg, Boersweg 4, Zeuwent, fel. 351488
Penringmeesteres  :N. van Boockel, de Haare 28, Zeuwer, tel. 352462

Wedstrijd-sec KC Kamobeok, De Steege 5, Zieuwent,
Recreanten M, Holkenborg, Boersweg á, Zieuwent, ta,

Algemene zaken te Molder, de Hare 1, Zieuwent, tel 362140

ZV:Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat1, Mariënveide, tel 351281
Secretarosse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel, 361501
Penningmeesteres  =I. Krippenborg, De Steege 22, Zieuwent tl

ZGV: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Voorzitster A. Hogenelst, de Hare33, Zieuwent, te351659
Secretaresse :M, Holkenborg, Ruurlosoweg 6, Zieuwent,tel 251873
Penningmeesteres :T. Sogers, Batsejk 37, Mariënveido, te, 0573-261411

Wedsrijdseor.  W. Hummenk-Kramer, Chopinstraat 8, L'voorde, tel 374316

MU CHIN: Karate
Vooriter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, el 351262
Secretaresse A. Oonk Boekholt, Haverkampstegge 12, Wik, tel. 0543-563459
Penningmeester: G. Rijnders, Larkestraat 18, ‘voorde, el 374926



Veloce: Fietstoerclub
Voorziter Vacant
Secr/Peningn. HH. Toebes, Beethovenstraat,‘voorde, el, 379611
Toercoördnator  :P Krpporborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent el. 351856

Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Vooriter £°te Have, Aagtemanweg 2, Haneveld. el 374937
Secretaresse 1 Hendiks, Msterstaat 58, Bredevoort, tl 0543-452351
Penningmeester: C. Bokkers, Hein Megerstraat £, L'voorde, tel. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 6. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwen
Secretaris IK: Hummel, Esstraat 42, L'voorck

el 351257
tel 377523

Penningmeester te Foley, Verkaveingsweg2,Marënvelde
Wedstijd-sear. £. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent,

Schietvereniging Zieuwent
Voorzter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el. 351534
SekrPenningm. A Papen, De Haare 32, Zeuwent el. 351970

B.V. ‘T KEVELDER: Biljarten
Vooriter J. Nipoldes, Wigendijk 4, Mariërvelde, tel 361316
Secretaris RL te Roter Verkavelngsweg 2, Mariënvelde, tel 351373

Penningmeester =H. Elche, Rouwhorsterdijk 20), Zieuwent, te. 362268
Wedstrijd secr. A Waaderbos, Zieuwentseweg 42, Zeuwent, tel. 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staringstraat 43, voorde, tel 375650
Secretaris . Papenborg, Wigendik 6, Mariërvelde,tel 351582
Penningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 46, Zeuwent, tel. 351271

Wedstrijd secr N. en Have, Oude Maat 16, Maiënveide, el 351819

BADMINTON:-vereniging
Voorzter ta Stofllaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel 377019

ten Bras, de Haare 34, Zieuwent, el. 351738
nderweg 52/B, ‘voorde, tl 4180



WATERZUIVERING
WEEGBRUG
HANDELSOND.

BAM
Í Krabbenborg
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

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde
Kantine van Z.V.C.

GEZELLIGHEID

EN EEN

DRANKJE Telefoon 35 16 07

1 architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank ee dat je zamen
sterk bent De Rabobank
camenwerken en bouwen
mensen vóór mensen. Dat
lijk contact. Ike Rabobank staat midden in de amen-
eving. Daarom zijn we vaak betrokk
in het bedhifsleven,
weten warer leeft,
gaat. Kortom,
in de buurtals u

Rabobank
Kantoor lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon {0544390390 Telefoon {0544390370 Telefoon (0544) 390 350

ne IE vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

bg.g. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77
ZIEUWENT (0544) 351982

Hovenienbodif

Jos Lageschaar
2 tuinaanleg tuinonderhoud  tuinideeën

2 tuinonderhoud tuinideeen tuinaanleg
K:

}
fundeeen tuinaanleg tuinonderhoudò

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



HCR ’t WittePaard, tijdens een
gezellig samenzijn. In de volgende
uitgavevan PIOT zullen zij

middels een foto hier nog wat meer
duidelijkheid aan
De dames-3 staan ongeslagen aan
kop en hebben inmiddels dedraad
ook weer opgepakt na de fe dagen
waarbij dan toeh en:

aan de lijn worde gedacht. vanuit
dames-3 is het bestuur inmiddels
voorzichtig opde hoogte gesteld van

e weken niet

luidige klassering met het
vriendelijke verzoek alvast wat data
in de gaten te houden. Door
langdurig blessureleed en aanstaand
moederschap bij dames-1 speelt
Hedwig Arink momenteel ook bij
dames: “snelheid”, kracht,

HANDBALTRAINING

rouine en nicotine waren voor de
coach aanleiding om Hedwig bij zijn
selectie toe te voegen.

HANDBALWEDSTRIJD D.

JEUGD
We kwamen het veld op. Daarna
gingen we elkaar begroeten. De

enstanders kregen de bal. Ze
maakten meteen Daarna
maakten wij er één-één van. Daarna
maakten wij nog een godl. In de
tweede helft was het zes-twee voor de

gasten. Eén kindvanonze ploeg wou
m maar die was mis

Toen de wedstrijd bijna afgelopen
was maakte Marine cen goal. Het
was een gezellige wedstrijd.

‘n nul.

eengoal mal

DJEUGD

Janneke begint meestal met een tikspel. Daarna gaan we rekken en strekken
Dan doen we meestal oefeningetjes voor kandbalwedstrijden. Met die
oef

leuk. Doei! Groetjes

Merel, Karlijn, Nadine.

DAG februari
för,Mean

ä

EVENEMENTENAGENDA

eningetjes gaan we altijd op doel gooien. Wij vinden handbal hartstikke

: UITERLIJK meyere KOPIE:

=Keertnondin de Kante 00 ur.
Paaspop Ziewwent
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Sountsy=ljne dane en Stijldansen

Op feesten zie je vaak dansende
n. Misschien heb je je wel eens

gevraagd hoe het kan dat de mensen
dan ook zo precies gelijk kunnen
dansen. Nou dit gaat echt niet van-
zelf hoor. Hier moet flink op geoefend
worden. Dit kun je leren in een
dansschool. In Zieuwent hebben wij
er geen, maar in Groenlo wel.
Hanneke en Aafkezijn naar Groenlo
gegaan want daar leren Michelle en
Melanie ten Have dansen. Elke
woensdag van 5 101 6 gaan ze er naar
toe. Ze beginnen die middag met
country-line dance. De hele groep

Aafke Hummelink en Hanneke Kolkman hadden na afloop nog een heleboel
vragenaan Michelle.
Waarom ben je op dansles gegaan?
Omdat mij dat leuk leek, en omdat mijn vader en moeder er ook opzitten.
Wieis julliedanslerares?
Diny Berendsen.

Zitten er el irderen op dansles?
Jain mijtgoe ongeveer 20 kinderen

Zijn er bepaalde

Dans je alleen of met iemand anders?
Met country-dansen dans ik alleen en met stijldansen dans ik samen met Bob
Collin.

feijdsgroepenof ziten alle leeftijden bij elkaar in?
De kinderen allemaal bj elkaar en de volwassenen bij elkaar.

staat dan in een par rijen van onge
veer 5 kinderen. Als de muziek start
hoor je country muziek. De danslera-
es begint te tellen en dan danst
iedereen precies op de maat van de
muziek. De kinderen die al langer op
les zitten doen het al echt zoals het
kort met de handen in de zakken
van de spijkerbroek. Later gaan ze
stijldansen. Dit doe je met z'n tweeën.
Iedereen heeft een vaste danspartner.
Vandaag leren ze de cha-cha cha.
Tussendoor hebben de kinderen nog +

even pauze. Als afsluiting doen ze nog
deeven arena. ZEmacarena, £“zE



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

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

DiVmVij. _830-12.30 uur + 19.30-18.00 uur
Vijdag Koopavond ot 21:00 uur
Za 830-16.00 uur

Werentriedstraat 1

7136 12 ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372

N f SCHOONHEIDSSALON

/T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



MS TATA
DAIHATSU Telco

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!
Vele in- en outdoor mogelijkheden. Geschikt voor ontspannende
activiteiten, jubileum, personeelsfeest, culturele manifestaties,
sportevenementen van 12000 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.nl

SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT



Welke dansen heb je zoal al geleerd?
Cha cha-cha, quick step, macarena en nog veel meer

Wat vind je de moeilijkste dans?
De quick-step.

Zijner regels voor het dansen?
Je moet gewoon goed dansen. De jongen moet
het meisje in de rug vasthouden en het meisje
moet de jongen bij de schouder vasthouden.

Doe je ook mee aan danswedstrijden?
Nee,

Moet je speciale kleren aar?
Nee,je mag zelf weten wat je aan doet

Op welke muziek dans je het meest?
Coumtry-line dance op country muziek en stil dansen op verschillende wiu
ziek.

Michelle, bedankt voor het mterview en we vondÉetheel Tk om eens bij
jou te mogen Kijken!

Groetjes Hanneke en Aafke.



PROFIELSGBEIS

Meest favorietesport:

Minst favoriete spon:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinmering:

Favoriete sportman/vrouw:

Lekkerste eten:

Leukste TV programma:

Beste nueziek:

Voetballen, mag ik graag doen en bekijken

Gevechtssporten, raar dat mensen elkaar dat

aan doen.

Kampioen met RKZVC 4
Niet. Ik heb weinig Blessures gehad.

Frank Rijkaard. Goede carrière en komt
normaal over. Na zijn carrière een tijdje eruit

geweest en mu zo terug komen

Snert

Ik kom wenig in de bioscoop, maar een

actiefilm vind ik leuk.

U2, Bon Jovi.

2



77

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

S<Ss
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT1
7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoopaf kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544- 362133

Fax 0544-352237





Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Fijnste edingstuk:

Miljoen vinnen

Pilsje drinken bijz

Fen dansje maken met:

Hekel aan mensen die:

Geloof enfof bijgeloo

Politieke kleur:

Dedoodstraf:

Jeugddroom:

Grootste wens:

HijJoln Grisham (Advocaten boeken) en
Elizabet: George (Thrillers)

Dances with wolves,
mooi gefilmd.

el beeld van vroeger en

Spijkerbroek meteen blouse/shirt.

Dat zal eendroom blijven, anders vrijstaand
bowen (het lieft in Zieuwent).

Café Krap.

Wendy, als ze zin heeft. Dat komt echter niet
vaak voor.

Arrogant zijn, eenbepaalde eer hebben.

Niet of nauwelijks.

Fen beetje rood.

Morgen invoeren. Zeker na hetgeen bijv.

gebeurd is in Gorinchem, dat helpt het beste.

Dat ik met het schoolvoetbal ooit in Zeist zou
speen.

Graag mijn MBA-diploma halen(ik zit mu op
de helft)

132



Idool Eigenlijk nooit gehad. Toen ik echter zelf nog
keepte: Edwin v.d. Sar

Uit bed te halen voor Ik heb moeite met in bed komen, uit bed gaat
goed. Voor een goede film mogen ze me wakker
maken

Tent opzetten in: Zwitserland. Ik ga dit jaar voor het eerst skiën,
dat lijkt me prachtig

Omscholen tot: Administrateur

Spijt van Achteraf had ik in de A niet moeten stoppen
met voethal. Ik ben gestopt door bepaalde
personen. Dat had ik niet moeten doen.

Nachtmerrie Dat ik alleen achter Blijf.

De redactie (JW)

SOURCY OUASHVERENIGING

Unkle maanden geleden is de Zieuwentse squashvereniging ESZET'90
opgeheven. Voor Jet Sourey Center aanleiding om een

“

in het leven te roepen onder de naam“Sourey Squaslwereniging”. Het algemene
correspondentieadres is: Zegendijk 3u, 7136 LS Zieuwent. Tel. 0544352222.
Email: info@sourescenter.nl

gen” squashvereniging

Vet bruisende groeten: Joost Holweg

aj 14



’s Zomers buiten
‘s Winters binnenJ. WAENINK

SCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TE GSAAEE

Tevens verkoop aanhuis 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 adres voor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent Telefoon 0544-351217



>> W.J.M. Klein Goldewijk
© verkoop van nieuwe

en gebruikte auto's
autoalarm. inbouw

© startblokkering (SCM- erkend)

APK ==keuringsstation
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 !!



Hoewel het nieuwe jaar al
weereen tijdje bezig ís wil
ik toch nog even
terugkijken naar het vorige

jaar. Aan het eind van
ieder jaar worden we
overspoeld met
overzichten, terugblikken
en verkiezingen.
Traditiegetrouw werd ook
weer een sportman,
sportvrouw en sportploeg
gekozen. Bijna even zo
traditiegetrouw was het dat
er weer een schaatser tot
sportman van het jaar
uitgeroepen werd. Vanwaar
toch deze overwaardering
voor een sport die alleen in
Nederland iets voorstelt?
Alleen in ons land wordt
het allround schaatsen
serieus benaderd. Hierdoor
is de overheersing van het
Nederlandse schaatsen zo
sterk dat onze beste
schaatser ook vrijwel zeker
is van de Europese en

SPORTMAN VAN HET JAAR?

wereldtitel. Met deze titels
is ie dan ook meteen één
van de belangrijkste
genomineerde voor detitel
sportman van het jaar. Het
afgelopen jaar hadden we
echter Olympische Spelen
zodat niet wereldkampioen
Postma maar Romme
sportman werd. Hij had
namelijk 2 gouden
medailles veroverd. Dat
het gebeurde op de
schaatsafstanden 5 en 10
km, waarvan Amerikanen
zeggen dat het kijken
ernaar vergelijkbaar is met
hetkijken naar het groeien
van gras, doet blijkbaar
nietter zake.
Het zijn dus titels en
medailles die tellen.
Boogert heeft het
afgelopen Jaar een
absolute topprestatie
geleverd door zich in de
wereldtop van het
wielrennen te handhaven

2



maar helaas geen
aansprekende overwinning
behaald. Daarom heeft hij
waarschijnlijk de
uitverkiezing het afgelopen
jaar niet gewonnen. Zijn
uitstekend presteren vorig
jaar is kloppen van een
aantal Nederlanders, een
Belg en een paar Noren op
de 5 en 10 km. Dat naast
deze twee, als derde, een
darter werd genomineerd,
een “sport”die nog minder
voorstelt dan het
schaatsen, zegt verder al
genoeg over het niveau
van de Nederlandse
sporters op mondiaal
niveau. Merkwaardig is
echter dat die titels en
medailles niet gelden voor
de sportploegen. Zo werd
afgelopen jaar het
Nederlands voetbal elftal
genomineerd terwijl ze
slechts 4e werden op het
WK en dat terwijl we toch
wel een aantal echte
kampioenen in huis
hebben. Wat te denken

van het korfbalteam dat al
sinds mensenheugenis
Europees en
wereldkampioen is, het

Judoteam dat Europees
kampioen werd of al die
honkbalclubs die Europees
kampioen zijn geworden.
Er schijnt zelfs een team
uit Twente vorig jaar in
Sjanghai wereldkampioen
klootschieten te zijn
geworden.

Laten we dit jaar eens een
wereldkampioenschap

Paasvuur bouwen
organiseren. De kans dat
een team uit Zieuwent dit
gaat winnen ís nog groter
dan de kans dat Feyenoord
dit jaar kampioen van
Nederland wordt. We
hebben dan een ploeg om
voor te dragen als
sportploeg van het jaar.
Als we er dan ook een WK
boeske-knöpen bij doen
krijgen we ook vast wel
iemand voor de sportman
van het jaar.

JterRtew

16A



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.

Omdie ene, vooru juiste hypotheek vekiezen, krijgt u
nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.
DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351768



Hoenderboom maakt bouwen
tot een aangename ervaring.

Elk bouwproject brengt vanzelfsprekend

de nodige spanning met zich mee.

Bij Hoenderboom weet u de planning,

realisatie en turn-Key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden

van bouwplannen is tens!otte een Kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u

aag een aangenameee HOENDERBOOM
Bel voor een vriljvende presentatie 0544-351932

AannemersbedifHoenderdoom Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwenta En Ea]


