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Pasen in Zieuwent staat voor vele gebeurtenis is volgens mij aat vele

mensen in het teken van Paaspop en Nederlanders voorbij gegaan tijden
Paasvuur. Veel andere zaken gaan de het afgelopen Paasweekend zonder
Zieuwentenaren tijdens de Paasda dat ze er ook maat iets Tait

gen voorbij. Fehter 1 opmerkelijke gemerkt Echter



degene die goed heeft opgelet tijdens
de samenvatting van Sparta - PSV

op eerste Paasdag kan het weten.
Want Hugo Walker zei: (de Hugo
Walker toon aa.er even zelf bij
verzinnen) "We houden er mee op.

Sparta wint volkomen verdient met
3 tegen 1 van eenmeer dan armoe:
dig PSV. Betend derhalve dat

A-F.C. Ajax de boeken in gaat als
de kampioen van Nederland tijdens
het seizoen °97- °98. Prima”.
Dat was alles, Na een heel seizoen
strijd, wordt een club in Nederland
op deze manier kampioen. Geen

deer reportage vanuit Amsterdam,

geen journalist die een Ajax speler

op zocht
Waarin Talie tot diep in de nacht
toeterende supporters door de stad
rekken, waarin Spanje iedereen

uitzinnig van vreugde Tilt tot ’s

morgens vroeg, dlle
voetballanden” de gehele media

ontploft en gek wordt bewaren wij

waarin

in Nederlandhet feestje voor een
weekje later tijdens de wedstrijd

tegen Groningen; alsof je een sa
menvatting zit te kijken en je de
uitslag al weet. Ook leuk om een
week later al die spontane reacties
van spelers, supporters en anderen
te zien; Oh wat zijn we heden

Bijt!!!

Wij zijn (op het moment van
schrijven vandit stukje) met het
eerste van ZVC nog lang niet veilig.
Het enige doel dat leeft is klassebe
houd. Iedereen werkt er keihard
aan omdit waar te maken. Steur
van alle supporters is bikkelhard
nodig. De overtuiging dat het ge-
haald wordt is er. En als het zo zal
zijn dat Ratum en Winterswijk in
de nacht van Donderdag op Vrijdag
degraderen, dan benik er voorsta
der van omalle spelers, begeleiders,
bestuursleden, supporters enweet ik
wat allemaal nog meer, direct mid-
den in de nacht op te trommelen en
het feestje van klassehehoud tot in
de vroege uurtjes te vieren

De Redactie (JW)jk



U kunt bij ons terecht voor eengeheel v
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
99. 9
Harreveldseweg 12 d - Zieuwent

0544-352991 4>eeOpeningstijden:
Dinsdag /m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur
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2 meOETOfS: eeTAXI 0544 -35 14 16 Pertonenvensaer
Fax0644 352168 Teaas:/ Pace:

Dorpsstraat 297136 E ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto’s* 0,Ji Bzo zeTog NN Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
Bounbedrit
reaiseon de

gouweeoryr HULZINK GEEN
«7196 LV Zieuwent
+ tax (0544) 35 2165

Eisenhower
tel (0544)



De plattelandsdokter.
Gerard Mollemanis uiteraard geen
onbekende in Zieuwent. Als haus-
arts heeft hij naturlijk met heel
veel Zieuwentse mensen te maken.
Maarook voor de Piot is hij niet
onbekend, want er heeft al eens cen
serie in dit blad gestaan geschreven
door Gerard over blessures en sport.
Daarom wordt het hoog tijd ont
eens te vernemen wat hij zoal doet
aan en vindt van sport.

Wat doe je zelf aan sport?

Ik ga twee á drie in de week hard-
lopen, lekker bewegen door het
buitengebied. Eén maal per week
squashen met een groep van zeven
man. En sinds kort ben ik weer be-

gommen met paardrijden aan de
manege in Harreveld.
Het hardlopen is vooral ‘s morgens
lekker. Het iseengoed begin van de
dag. Ik heb er niet altijd zin in om
aan 1e beginnen, maar als ik dan
eenmaal bezig benis het heerlijk.

Waarom is sport zo belangrijk voor
jou?

Allereerst is het de combinatie van
het muttige met het aangename.
Het op peil houden van conditie
gecombineerd met het afreageren
vande dagelijkse beslommeringen.
De oude Griekse wijsgeer Plato zei
dat Lichaam en Geest verschillende
dingen zijn. Volgens mij is het zo
dat oen gezond lichaam: ook zorgt
voor cen gezonde geest.
Ik kan mij tijdens het lopen prima
ontspannen en dat zou voor heel
veel mensen kumen gelden. Sport
15 belangrijk voor iedereen en dan
met name voor mensen die denken
dat ze het niet kumnen. Alles is
veelal vol van prestatie en daden-

1 3—.___



drang, hierdoor blijft een groep in
de samenleving terug, Beweging is

voor iedereen gezond en ontspan-
nend.

Is hier een taak weggelegd voor jou
als huisarts, omdie mensen aan het

sporten te krijgen?

Individueel naar de patiënt toe wel.

IK wijs mensen, waar het modig is,

er wel op meer te bewegen. Ook heb
ik wel eens met het idee gelopen om
een club op te richtenvoor hartpa-
denten, daar voor hen beweging
heelerg belangrijk is.

Verder valt mij op dat veel jongeren
sporten, maar dat ze dan rond hun

veertigste weinig meer doen. Bewe-

ging is gezond voor iedereen, op elke

leeftijd.

Wat zijn de negatieve kanten van
sporten?

Als eerste natuurlijk het blessure
leed. Bij de ene sport komen bles

sures minder voor dan bij de ande
7e. Vooral bij sporten waar sprake
is van veel lichamelijk contact, ko-

men Blessures veel voor. Maar ook

een sport als volleybal zorgt vaak

voor blessures. Bij trainingen is het
belangrijk om zowel te trainen op

prestatie, maar ook op voorkomen

van lichamelijke ongemakken.
Blessures komen op alle niveaus
voor. Een voetballer van het eerste
elftal in Zieuwent is niet meer of
minder blessuregevoelig dan ie

mand uit een lager elftal. Wel valt
het op dat hoe hoger het niveau is

bij het sporten, hoe ongeduldiger de

sporter is als hij een blessure heeft.

Mensen willen tegen-
woordig meteen worden
doorgestuurd naar een
specialist, waar ze via via weer
van hebben gehoord. Dit is voor mij
wel eens moeilijk. In eerste instan
tie zijn wij Imúsartsen de poort-
wachters van de gezondheidszorg.
Specialisten spreken ons er op aan
niet iedereen maar zo door 1e stu-
ren. Dit wordt niet altijd door de

patiënten begrepen. Verder vraag ik

mij af wat eem specialist voor
meerwaarde heeft bij een gemiddel
de blessure. De behandeling zal
waarschijnlijk miet veel afwijken
van wat huisartsen doen.

Is er ook wel eens sprake van roof.
bouw op het lichaam?

Ik ken ze niet binnen onze praktijk
Maar op heel hoog uiveau natuur
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Dorpsstraat 33-7136 LE ZIEUWENT- Telefoon 0544-351207

STOLTENBORG
INTERIFURVERZORGING

Het beste vlees
komt van uw slager

OUAR,1 Ò

€. |
TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN___AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205



Boersweg2
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

q verkeersschool
GUUS KOLKMAN

: 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



lijk wel. Als het geld ook een rol
gaa spelen, gaan mensen erg ver.
Doping is natuurlijk roofbouw,
maar ook een Marco vanBasten die
zich uiteindelijk bijna invalide Taat

schoppen gaat erg ver.
Mensen die veel aan duursporten
doen raken verslaafd aan Endorfi
nen, pijnstillende stoffen, die je k-
chaam aan maakt bij veel inspan-
ning. Dit is misschien de reden dat
die mensen het gevoel hebben te
moeten hardlopen. Dit is niet erg
maar moet niet doorslaan, zoals
mensen die dan meedoen aan een
achtvoudige triatlon. Waanzin.

Ik ben zelf ook wel bewust bezig
met de sport. Ik wil ivm. mijn
werk zo weinig mogelijk kans op
blessures. Ook hou ik me altijd aan
de regel dat je geendrie dagen ach
tereen moet Topen, maar ook geen
drie dagen verstek moet laten gaan.

Is het ongezond ommet een kater te
sporten?

Wel voor sporten waarvoor je je
goed moet concentreren, zoals MO

torsport. Maar voor de meer licha
melijke sporten denk ik dat het juist
eerder over gaat, die kater.

En seksualiteit en sport?

Sterker nog, seksualiteit is
een sport. Het blijkt dat
mensen die op oudere leeftijd nog
seksueel actief zijngemiddeld ouder
worden

Zijn er blessures geweest waarvan
Jij denkt dat ze voorkomen hadden
kunnen worden?

Dat is moeilijk te zeggen. Wel we
ten ze binnen alle verenigingen dat
je bij een blessure goed moet koelen,
al moet je niet vergeten dat je dit
lang moet doen. Vijf minuten is te
kort

Je ziet bij veel sporten dat er goed
wordt warm gelopen.

Het is nooit wetenschappelijk be

wezen dat warmlopen minder kans

op blessures geeft. Waarschijnlijk
doet iedereen aan warmlopen om-
dat het een soort geloofis of omdat
het fijner is omte sporten als je
spieren warm zijn.

Hoelang kunnen zwangere vrouwen
door sporten?pp



Fen kind is în moeders uik goed
beschermd. Met een Kein beetje
verstand kaun je heel lang door gaan
met sporten. Op een gegeven mo-
ment gaat vanzelfje buik in de weg
zitten.

Wat vind je van het sporten op
school?

Volgens mij zit dit op eengoed ni-
veau. Het 1s

allemaal niet zo
prestatiegericht.
Als je dan bij
voethal ziet hoe

sommige ouders
langs het veld
staan hun
kinderen op te
drijven, dan |

schrik ik daar
wel eens van
Een ander
iterste is de zap-cultuur, kinderen
die al op jonge leeftijd erg veel voor
de TV zitten. Ik suap het toch al
niet helemaal meer. Vroeger ging ik
als kind de straat op om te spelen,
maar tegemvoordig houden kinde-
ren al bijna cen agenda bij. Ze bel
len elkaar opof ze kunnen spelen
met elkaar. En als er al iemand

komt kan cen derde er niet bij. Erg
Jammer is dat

Hoe zit het met sport en voeding?

Al die isotone dorstlessers essen
wel de dorst, maar verder is het een
cultus. Een glas water lest ook
dorst. Op hoog niveau moeten ze
wel rekening houden met de voe
ding, maar voor Jan met-de-pet is

regelmatig eten genoeg. Als je maar
genoeg fruit en vezels binnenkrijgt.
Het hoort cen beetje bij de fieness-
rage. Computersporten met al die
harslag- en conditiemeters. Voor

mij mag iedereen het zelf weten en
ik ben Blij dat de sportacconmoda-
tie er voor heeft gezorgd dat steeds
meer mensen zijn gaan sporten,

1 6
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Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

ot Afwerkvloeren
Adres:

TETEZiet V{ Sierbestrating
Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Garage
Kolkman VOFY aan

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

Hendriks Tuinbedrijf Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

Tel. 0544 351603

7 0544-352043 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!

Tel TEA: 51715
GIPPERVERvOER| Fax 0524-350065AVIA Zieuwent

WIST U
dat Ubij 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



maar volgens mij is buitensport ge
zonder.
Ik ga liever lekker de natuur in en
gewoon bewegen zoals ik het lekker
vind. Van bnúten sporten wordt je
ook niet ziek, zoals veel mensen
denken. Wat dat betreft loop je
binnenmeer risico,

Je houdt het graag eenvoudig, of
niet?

Ik zal nooit meer vergeten dat we

naar Tanzania zijn geweest. Daar

Gerard bedankt.

was een klein dorpje waar ze voet
balden met een bol bij elkaar ge-
knoopte bladeren. Wij hadden een
echte hal bij ons en daarlep het
Kele dorp voor leeg. Allemaal kwa-
men ze kijken. Onze kinderen de-
den ook mee. Er waren jongens die
voetbalden samen op éé paar
schoenen, degene die links was had
de linker en degene die rechts was
de rechterschoen. Zoiets vind ik
prachtig.

De redactie (HW en MI)

Het toetje van Gerard:
Meest vervelend omte doen:
Naar grote showprogramma's kijken op TV.

Meest leuke om te doen:

Hardlopen, vooral als Bastiaan heel trotsis dat hij mij er uit gelopenheeft
Prachtig

Beste sportman/erouw:
Mensen als Tone van'n Brander en Bernard van Lankveld (Krabbenborg)
Op Fun leeftijd (+ 90 jaar) nog steeds elkedag, bij elk weer een paar ki
Iometer wandelen. Deze mannen hebben het goed begrepen

Slechtste eigenschap:
Volgens Lucas erg ongeduldig.

1



Beste eigenschap:
Stabiel in stemmingen. Toon vindt ook dat zijn vader het werk en gezin
goed kan combineren.

Watzit er inje sporttas:
Zo weinig mogelijk. Gewoon simpel kleren aan om in te zweten en bewe

gen maar.

Met welk dier zouje je willen vergelijken:
Volgens Toon:

Een
vogel, die komt ook overal.

Wat zouje graag eens in de Piot zien?
Een artikel over de paardensport. Komt in dit blad niet erg veel aan de or
de

Handbalvereniging
Hoenderboom/Pacellí

Dames 3 kampioen!!!

Het seizoenis voor ons weer uitste:

kend verlopen, dankzij uitstekend
keeperswerk van de enige echte
Marie Louise Oriëns. Bovendien
hadden we weinig last van blesse

Met nog drie wedstrijden te gaan,
konden we de wedstrijd tegen
Avanti uit Lochen, dat op de twee
de plaats stond, rustig beginnen. In

res. deze wedstrijd scoorde iedereen

Met snel en effectief spel waren we
iedereen de baas. Door ervaring en
geduld kregen we elk team op de
knieën. We wormen dus alle wed

strijden.

(II!) en wonnen we met 20 -8.
Het kampioenschap was een feit
Dus vierden we met z'n allen, in
clusief sponsor Heinz Arink, in de

sporthal een groot feest. We werden



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

TmetN
A.KL. HOL!
Veecen varkensBatik 46° Zieuwent Tel 381508

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 0544-351269
Fax 0544-352464

Ettensestraat 1

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

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!
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Aannemingsbedrijfl
|
[ Hummelink & Jansen b.v.
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4‚2? BAKKER

< Clemens Krabben

Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT oTelefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

[

BOUWBEDRIJF ee [

VE
A bouwmteralen 2 aenieuwbouw Wepereie* verbouw a* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

GERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 35 15 44

PTT - Postwinkel
met o.a.
Wens- on

Prentbriefkaarten

Dc Borduurgaren
SOKKENWOL

©
2Yvonne {{ nippenborg

APN TettenA9&
Dorpsstraat 11-7136 LE Zieuwent

Tel 0544-351544
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overstelpt met felicitaties, bloemen

en snoep en natuurlijk kwam er
een fles champagne aan te pas.
Daarna zijn we met z'n allen op de

fiets naar '1 Zwaantje vertrokken en
ebben er heerlijk gegeten.

Als afsluiting gaan we 10 april met
de trein naar Amsterdam om te
vellow biken (geil fietsen, met of
zonder zadel). En natuurlijk de
stad op de kop zetten. Dan met de
trein weer terug en ergens wat eten

Dames 3

en met de fiets weer naar huis. Als
dat maar goed gaat. Een stel 30-
plussers met de trein naar Amster-
dam en vervolgens fietsen in de
grote stad. Sommigen fietsen in
Zieuwent al nooit, dus wat moet
dat worden?
Fietsen met een borrel op gaat
sommigen ook niet zo goed af.

Volgend seizoen spelen we in de
tweede klasse en hopen we dat we
redelijk mee kunnen draaien.



Op defoto van links naar rechts
Staand: Jeanet, Antoinette, Linet, Marga W., Marianne
Gehurkt: Yoonne, Lidwien, Tineke, Marie-Louise, Carina, Marga D.
Niet op de foto: Hedwig en Wilma

Depupil van de week

Ik vond pupil van de week zijn bij Dames 1 erg leuk. Ik ging samen met de
dames warmlopen en ingooien.
Als de wedstrijd begint begroeten de teams elkaar, de scheidsrechter en het
publiek en ook mij als pupil van de week.
Ik moest de hele wedstrijd op de bank zitten. Ik kon heel goed horen wat de
traïner allemaal zei
Na de wedstrijd amen de teams afscheid van elkaar en ook van mij.
Het kuuffelije datik heb gekregen is eenmooie herinnering

Stephanie klein Holkenborg

Seizoen loopt ten einde

Als dit nummer van PIOT uitkomt is voor sommige teams het seizoen al
weer ten eïnde, andere teams spelen uog een of twee wedstrijden.
Tijdens de laatste thuiswedstrijd van dames-1 tegen ABS uit Bathmen
werden de heer en mevrouw Hoenderboom als vererigingssponsor door de
dames-1 in het zonnetje gezet. Namens dames-1 overhandigde aavoerd-
ster Jeannet Hillen een boeket bloemenaanmevrouw Hoenderboomen iets
onder de urk aan de heer Hoenderboom en bedankte beiden voor de sup-
port tijdens het afgelopen seizoen.

1m
3
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Meer informatie over de handbalvereniging is te vinden op de kabelkrant,
teletekstpagina 515 en op internet :

Kttp://menbers xoom.com/pacellilindex.htm

Meest favoriete sport

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinering:

Favoriete sportman/vrouw:

Lekkerste eten:

Leukste Tv-programma:

Beste muziek:

Beste boektschrijver:

Tennis, dat begint nu weer, schaatsen als er
ijs ligt en skiën

Voetbal, Ik heb ooit 1 uur gevoetbald zonder
een bal te raken.

Promotie met de TOPH volleybal en de
eerste (en eigenlijk ook de laatste afdaling
tijdens het skiën.

Tijdens de volleybal door de enkel gegaan.

Alle mensen die de elfsteden hebben uitge
schaatst.

Variatie en laliaans

Journaal en informatieve programma's

Anouk: fris en aktief

Anne Enquist

n
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Mooiste film De paardenfluisteraar, datis ook de laatste
film die ik heb gezien.

Fijnste kledingstuk: Alles, Ik wil niks missen. In ieder geval
liever cen broek dan een rok

Miljoen winnen: Is goed niet verkeerd.

Pilsje drinken bijz Paaspop

Een dansje maken met: de vrijwilligers van Paaspop op het vrij
willigersfeest

Hekel aan mensen die: Mensen die voor kun beurt gaan, over de

rug van anderen dingen doen. Egoïstische
mensen.

Geloof enfof bijgeloof: IK geloof in inzet, samenwerking, iets voor
elkaar over hebben. In het verstandig om

gaan met de aardbol.

Politieke kleur: In ieder geval aande linker kant.

Jeugddroom Mooie dingen maken, bijv. schilderen of
schrijven.

Grootste wens: Oud worden in goede gezondheid. Het mi

ieu goed bewaken. Hier en daar onenighe-
den oplossen en natuurlijk een goed ver
oopvan Paaspop met dezelfde gezelligheid.

Idool Niet zozeer een idool: wel bewondering en

respect voor mensen als Nelson Mandela.

1) 3—
esse



PAT EK
K Y VOOR AL UW: Sportschoenen

E Sportkledingsportartikelen
Za] Schoenen en SporthuisÍ TEN BRASie ZIEUWENT - Tel. 351257sg“| Adidas - Puma - LA Gear- Cruijff Sport - Umbro

Ean, Rucanor - Wings- Uhl Sport - Yonex - Lotto
ma Dunlop - HlmmelMaste Oliver - VikingAELHotel - Café - Restaurant

Dt: WittePaard’

Verrassend, eiOeeGe ggGezellig?

Diverse mogelijkheden voor

DSE)+ Bruiloften en partijen
+ Recepties
* Reünies
* Vergaderingen “De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Vooritter Av. Wetering, Dorpsstraat 26 Zieuwent, tel 351236
Secretaris €: KI Goldewijk, Groening 14, Lichtenvoorde, tel 378543
Penningmeester Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, el 352059

Wedstrijd soo. W, Wopereis, Hareveldseweg 14, Zieuwent te 351831

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent,tl. 351257

Secretaris AR. Donderwinkel, Oude Aattensoweg 7Ua, ['voorde, tel 379552
Penningmeester Krabbenborg, Keuterstraat8,Ziouwert, tel 352381

Wedstrijd secr. Recreanten: B. Sot, Holenwog3,Ziouwert, el. 352127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 702, tal. 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wersink, De Haare 18, Zieuwent, tel 351838
Secretaris P: Marschalk, Dorpsstraat 12, Zieuwent el 352223
Penningnoestores ter Bogt, Linnenwever 2, Groenlo, tel 465478
Wedstijdsec. A Hummolink, De Haare 30, Zieuwent, te, 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster . Stoverinck- Penterman, De Steege 28, Zieuwent, tel 351485

EN Secretaris :M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tl 3514884 Penningmeesteres N. van Boockdl, do Haare 28, Zeeuwen tel 362462
Wedstrijd secr IK Kameboek, De Steogo 5, Zeuwent el. 352247
Recreanten M. Holkenborg, Boorsweg 4, Zieuwent, tel. 351488
Algemene zaken B. te Mode, de Haro1, Zieuwent tel 362140

ZTV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, el 351281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 351591

A | 1 Krippenborg, De Stooge Za, Zeuwent el. 352424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.ve ig
b Voorzitster R. Hogenelst, de Haare 33, Zieuwent, tel. 351659

Secretaresse M. Hokenborg, Ruurioseweg 6, Zieuwent, tel 351873
Penningmoesteres_:1. Segers, Batscijk 37, Marnvelde, te 0573 461411

Wedstrijd secr W Hummeink: Kramer, Chopinstraat 8, voorde, te. 374316

MU CHIN: Karate
Voorzitter =H, Ofhof, De Waareise 23, Zieuwent el 351262
Secretaresse A Oonk Boekholt, Haverkampstegge 12, Wik, tel 0543-563459
Penningmeester 2. Hinder, Larksstraat 18, ‘voorde, il 374926



Veloce: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Secr/Penringm.  :H. Toebes, Beethovenstraat

6,
‘voorde, tl. 379611

Toercoördrator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 242, Zieuwent, tel 351856

Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
£ te Have, Aagteranweg 2, Harreveld, tel 374937

s
1 Hendriks, Mistertraat 58. Bredevoort, tel. 0543 452951

Pemingmeester °C. Bokkers, Hein Meerstraat 4, L voorde, tel. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent el 361257
Secretaris K: Hummeink, Esstrat 42, L'voorde, tel 37752
Penningmeester te Rolet Verkavingsweg 2, Mariërwelde, el 351373

Wedstrijd secr E: Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tel 362316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenwg 3, Zieuwent el 3515
Sekt/Penningn. A. Papen, De Haare 32, Zewwont, tel. 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter J. Nijelder, Wilgendijk 4, Mariënveide, tel 351316
Secretaris te Roles, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde, tel. 351373
Penningmeester HH, Elschot, Roumhorsterdijk 20, Zieuwent, tel 352268
Wedstrijd secr. Al Wealderbos, Zieuwenlseweg 42, Zeuwent, tel. 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter M. Spieker, Staringstraat 43, ‘voorde, tel 375650
Sooretaris S. Papenborg, Wigendijk 6, Mariënvolde, tel 351552
Penningmeester 7. Bongers. Dorpsstreat 36, Zieuwent tl. 351271

Wedstrijd secr N. ten Have, Oude Maat 16, Marënvelde, te. 351819

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stofllaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel. 377019
Secretaris ten Bras, de Haare 34, Zeuwenl, tel. 351738
Penringmeesteres A Holkenborg, Vragenderweg 52/B, voorde, tel 374180



WATERZUIVERING
WEEGBRUG

Krabbenborg EANDELSOND.

Kristalzuiver bronwater

B.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Ziouwent

| Tel./Fax: 0544-351534
WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 0655 14 38 19

‘6:
voor

MM/ tijdens de rust of
na de wedstrijd

| GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
inde

ENEN, Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 16 07

|

A Kg] architektenburo
a. holkenborg

|
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398En
—_.-



Soortgelijke mensen met een duidelijke vi-
sie.

Uit bed te halen voor: Niet zo snel uit bed te halen, alleen als ik

er echt moet zijn.

Tent opzetten in: In een mooi weiland aan de Zegendijk en
in de zomer in Frankrijk.

Omscholen tot: Iets met mensen, waarbij dingen ontwik-
keld moeten worden.

Spijt van: Dat ik me niet eerder in computers heb

verdiept, Nu loop ik toch achter en moet je
dingen inhalen

Nachtmerrie: Onverwachte akelige dingen.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

Datum: 20-03-99
Wedstrijd: Lochem F2-RKZVC E1
Uitslag: 20
Mooiste goal:
Mooiste moment: Helaas hebben wede eerste helft goed gevoetbald
Man vande Wedstrijd: Wout Rouwhorst

Datum: 27-02-99
Wedstrijd: RKZVC EL-SSSE FI

1 :———



Uitslag 133
Doelpzntenmakers: Jelle Knippenborg 7x Sjors Storkhorst

Mart Schutten 3x Michiel Krabbenborg 1x
godl: Weten we niet meer
emoment: Goed begin van de competitie

Man van de Wedstrijd: Erik Wolterink

Datum: 06-03-99
Wedstrijd Lochem E2-RKZVC E1
Uitslag: 63
Doelpuntenmakers Sjors Storkhorst 2x

Mooiste goal: Sjors Storkhorst
Mooiste moment: Hoge bal van michiel Krabbenborg werd door Sjors

met de hak in het netje gelegd
Man van de Wedstrijd: Michiel Krabbenborg

Datum: 20-03-99
Wedstrijd: RKZVC E2- AD'96 E3
Uitslag 50
Doelpuntenmakers Daniel Tiemissen 3x Harm Toebes 1x

Sjoerd Kolkman
Mooiste goal Sjoerd Kolkman de bal in een keer in de kruising

schie
Mooiste moment: Dat de keeper v/d tegenstander de bal door de be

nen laat glippen en Jem vervolgens voor hij in de
goal rolt tog pakt.

Man van de Wedstrijd: Bernard Berendsen

Datum: 13-03-99
Wedstrijd: Longa F4-RKZVC E3
Uitslag: 64

Mitch 2x, Sander 2x

Met een afstandsschot van Mitch die de bal in de
Toek poeierde.5



Mooiste moment

Man van de Wedstrijd:

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

Datum:
Wedstrijd:
Uirslag:

Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooiste moment
Man van de Wedstrijd:

Datum:

Wedstrijd:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooistegoal:

Mooiste moment:

Manvan de Wedstrijd:

Datum:
Wedstrijd:
Uitslag:

Sergio Wopereis die zijn nieuwe zomercollectie
showde metpet "Varkens Stamboek”.
Frank Wopereis

13-03-99
Longa E9-RKZVC F4
62
Tim Beerten
Tim Beerten
Geen want ze stonden allemaal te SLAPEN!
Lueas Wassink

06-03-1999
ZVC F1-Bredevoort F1

70
Bern Hammelink 6x, Jullien Tiemissen 1x

Julliën Tiemissen
‘Dat we voor “t eerst gewonnen hebben!
Allemaal van de F1

27-03-99
Ratum E2 RKZVC

13
Sjoerd Kolkman 2x, Stefan Beerten 1x

Afstandschot van Sjoerd Kolkman van 20 meter
over de keeper in de netten.
Dan Jan Beerten de hal 20 seconden tussen de be-

zen

>

endeen er vervolgens mee weg wou lopen.
Daniël Tiemissen

06-03-99
AD69 F3-RKZVC [3
72



Doelpuntenmakers: Robin Spijkers , Niek Wopereis
Mooiste goal: Robin Spijkers Hard schot in de hoek (keeper kans-

Toos)

Mooïste moment: De I° kompetitiewedstrijd van F3
Man van de Wedstrijd: Stan Kolkman

Datum: 13-03-99
Wedstrijd: Vosseveld F3-RKZVC E3
Uitslag: 10
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooistemoment: Prima rentree van Rien Kuiltjes na een slepende

blessure.
Man van de Wedstrijd: Pascal kl. Holkenborg

op 28 maart was ik pupil van de week

en we moesten tegen haaksbergen.
en we haden verloren

eentje moest er uit want die had
Moerat 2 heer getekel
Tt de pause was het 2/0.

en AA, en toen kreeg ikEntoen kreeg
nog cola.

in de kantiene kreeg ík nog een brootje
eneen tegel van pupil van de week.

ik vont het heel heel leuk

groetjes van tom Julshof 16

—__

._.
__--



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

äos
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 3522 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 0544-362237





Gaat TOHP ten onder
aan regeltjes en werkdruk?

10 maan '99, buitenis het zoals te
verwachten was in de winter: net
niet warm genoeg om Zieuwent op
de landkaart te plaatsen in het rij
te, Rimini, Tenerife en Nairobi
Binnen in het Sourey wordt koorts

achtig (To(h)p) overleg gepleegd.
Wat’ speelt er?? Het Tuidige be

staar Volleybalverenigingvan
TOHP heeft te kennen gegeven omt
tot aanhet einde van het seizoen
98/99 over te gaan in een denissi
onair bestuur. Dit om: er wa afron
ding vanhet speeljaar definitief een
dikke punt achter te zetten. Door
deze stap zou TOHP onvermijdelijk
op de voor haar geschapen afgrond
afdobberen. Na herhaaldelijk lob

byen en rijp beraadis men tot de
conclusie gekomen dat het einde

nabij was. Dames 1 greep voortijdig
in. Deze dames zagen als eerst
(misschien wel als enige) in hoe
kritiek de situatie was geworden
Zij belegden oen informele leden

vergadering omte inventariseren of
de vereniging wog enigszins te red

den viel, Was het figuurlijke zijden
draadje, waar het Zwaard van Da-
noeles aan hing, nog om te breien

tot een solide halter? Voorgesteld
werd om de verschillende vacante
bestuursplaatsen in te vullen met
meer mensen daner voorheen za-
ten. Dit zou wellicht het wij-gevoel

teweeg brengen (een gevoel waar
ook een groot landelijk confectie-
concernzijn/haar zinnen op heeft
gezet).

Evaluerend kan er gezegd worden
dat dit wanhoopsoffensief haar doel

in zijn geheel niet miste. We zitten
aan het eindvan het seizoen alleen

nog zonder opperhoofd. Wel werd

er nieuw leven in geblazen bij al-
lerlei commissies die twee jaar gele-
den nog op non-actief waren ge
steld. De taak om zeer frequent
volleybalaspecten te belichten in de
PIOT werd door ons, twee Heren-1

spelers, opgepikt. Zo ziet menmaar
weer dat onder zware druk alles
vloeibaar wordt. Hierbij dient aan
getekend te worden dat men het
leeft over de aggregatietoestand die

betrekking heeft opde overgang van

gas naar vloeistof (maar dit ter zij
de). Volleybalvereniging TOHP,



zijn tevreden over jullie presta-
tie!!

Wacht even met afsluiten: ik wil

nog even de anarchist uithangen.
Beste lezer, kent u de Volleybalbond
(NeVoBo)? Er dient een Parle-
mentaire Enquête te komen naar
deze bond. Volgens mij zijn het stuk
voor stuk mannen of vrouwen met
witte pakken. Deze bond heeft het
in haar verknipte geest gehaald om
voor komend seizoen, Per vereni-

ging, een flink aantal scheidsrech-
ter-beoordelaars aan te stellen. Wat
heeft men in gedachten? Van deze

personen wordt verwacht dat zij
wildvreemde wedstrijden gaan be

ijken en dat zij na afloop de Ne-
VoBo een beoordelingrapport van
de scheidsrechter doen toekomen.
In de praktijk kan dit neerkomen op
et volgende: Ik moet de wedstrijd
“EC Hezbollah’ vegen Harryen de
Sneeuwschuivers’ uit Ethiopië gaan
bekijken. Deze wedstrijd is van
oudsher beladen dus is dientenge-
volge een risicowedstrijd en moet op
neutraal terrein gespeeld worden

Bijvoorbeeld in zuidoost Turkije.
Daar schijnt toch al een enorme

Tot zover.
Gegroet, namens TOHP,

politiemacht op de been te zijn om
deverwachte toeschouwerstroom op

Begrijpt u deze uit
zijn/haar verband gerukte waanzin
van de NeVoBo. Nog één Klein

voorbeeldje over het corrupte bu
Teaucratische Instituut NeVoBo en
dan laat ik andere schrijvers weer
aan het woord. De wedstrijdformu-
lieren dienen zó nauwkeurig inge
vuld te worden dat elk gemaakt
punt erop terug gevonden kan wor-
den (dit zijn er per wedstrijd mini-
maal 451). Daarnaast moet de
tussenstand ingevuld worden op het
moment dat één van beide partijen

Tetin zijn/haar hoofd haalt om een
time-out aan te vragen. Het komt

nog zover (geloof me) dat de assis
tent scheidsrechter (jawel de teller)
moet gaan bijhouden dat Pietje
zich, in de tweede set, tijdens het
zevende punt, met eigen opslag, aan
de komt staat te krabben en tot
overmaat ramp door de
scheidsrechter naar de bank wordt

verwezen. Deze scheidsrechter staat
weer onder toezicht van een beoor
delaar, die op zijn beurt de NeVoBo

voorval bericht doet

te vangen.

van

van dit

de columnisten Dave &Björn.

18_____
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We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank
sterk bent De
samenwerken
mensen vóór
lijk contact
leving. Daar
in het beet
weten
gaat
in de bu

Rabobank

dat je zamen

Kantoor Harreveld
Kerkstraat 20

544) 390370 Telefoon (0544) 390 350

Kantoor L

Raadhuis:
390 390

=Ie 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

b.g.g. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77
ZIEUWENT (0544) 351982

rovenenpedrif

Jos Lageschaar
tuinamleg tuinonderhoud tuinideeen

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

| jinkieeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



ZGV TUNCOMPETITIE

Groepswedstrijden

Op Zaterdag 20 februari werd in Groenlo de 2 groepswedstrijd in de E-

ijn gehouden. 'sMorges waren eerst de junioren aan de beurt. ZGV heeft
2 groepen, waarvaneen gecombineerd met KSV uit Vragender. De vorige
wedstrijd verliep nietzogoed, ze werden toen 7 of 8. Deze keer waren de
oefeningen iets aangepast en er was goed geoefend.
ZGV-I behaalde nu de 2° plaats met 100,80punten.

Nanet kl. Holkenborg 16.50(Balk, Mat)
Laura Stortelder 23.70(Sprong, brug, Balk)
Lisanne Fekelder 33.60(Alles)
Henrike Lankveld 33.40(Alles)
Tessa Beerten 25.30(Sprong, brug, mat)

Nanet kon na lange tijd weer meedoen en deed het prima. Lisanne had met
8.45 het hoogste cijfer voor debalk.

ZGV/KSV behaalde de 4plaats met 100.10 punten, dus niet veel verschil.

Aafke Henmelink 34.20
Sharon Nijenais 31.85
Lotte v. Ruitenbeek 32.60
Charon Wolterink 32.40

Vooral Aafke wrnde een goede wedstrijd,
meeste punten, maar helaas telde bij de

had van alle junioren de

wedstrijd de individuele score
miet.

tt :—________..



s Middags warende pupillen (t/m10 jaar) aan de beurt. De vorige wed:

strijd was onze groep(ook gecombineerd met KSV) 2° geworden en het was
spannend of ze dat weer kondenhalen. Deze jonge meisjes lieten zich niet
zemuwachtig maken en behaalden weer de 2° plaats met 98.75 punten.

Marjan Doppen 33.85
Margo Hogenelst 16.40(brug, balk)
Leonie Segers 24.35(sprong, balk, mat)
Leonie v.d. Wolfshaar 3135

Susan Kolkman 23.30(sprong, brug, mat)

Kim Wolters die eigenlijk ook bij deze groep hoorde was helaas ziek. Mar
jan had met 9.00 het hoogste cijfer op brug en Leonie S. deed bij sprong
een overslag, waarbij ze met 8.50het op een na hoogst cijfer behaalde.

Op18 april is de laatste wedstrijd van het rayon en wordt beslist welke

groepen door mogen naar de finale. Alle 3 groepen hebben mog kans omt

een medaille te winnen, dus het blijft spannend.

Persoonlijke Kampioenschappen F:-lijn

Op zondag 14 maart werden in Winterswijk de persoonlijke kampioen
schappen in de E-lijn gehouden van het rayon de Achterhoek. Van ZGV
waren er 9 deelneemsters.

Bij de Instap(t/m 8 jaar) deed Marjan Doppen mee. Omdat zij vorig jaar
ook al in deze Klasse meedeed en toen hoog eindigde, wisten we dat ze
kansen had om kampioen te worden. Fr mocht niets mis gaan, want bij
andere verenigingen waren ook goede turnsters, hadden we tijdens de

groepwedstrijden wel gezien.
Maar het is haar gelukt:

MARJAN DOPPEN KAMPIOEN
BĲ DE INSTAP VAN RAYON ACHTERHOEK

En hartstikke goede prestatie. Hartelijk gefeliciteerd hiermee, ga zo door.

1 :
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Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
MF, 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 0544-3515 26

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

DiUmVij 830-123 uur +19:30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 830- 1600 uur

Werentriedstraat T

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544 362972

NS / SCHOONHEIDSSALON

“T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



S= 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 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 *

Vraag vrijblijvend om informatie en documentatie
Tel. 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 E-mail: info@sourcycenter.nl

SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT_—__
__ _Ï



Sprong brug balk mat totaal

Marjon Doppen 800 845 875 860 33.80

Bij de pupillen] (9 jaar)deden Leonie Segers en Margo Hogenelst mee. Ze
turmden beide een goede wedstrijd en mogen alle twee door naarde finale.
Leonie haalde zelfs de # plaats, helaas net geen medaille.

Margo had pech op de balk en behaalde de 1% plaats.

Sprong brug balk mat Totaal
+Leonie Segers 850 870 7.90 850 33.60
14 Margo Hogenelst 820 840 7.00

s
8.20

&
31.80

Bij de junioren(12 #/m15 jaar) deden 6 meisjes van ons mee. Helaas haal-
de Lisanne en Sharonde finale niet.
Lisanne had veel pech op de balk en Sharon was in onze ogen veel te laag
bij sprong beoordeeld.
Laura turnde haar beste wedstrijd tot mu toe, ze behaalde de 4 plaats, een
heel goede prestatie bij de junioren.

Sprong brug balk
4 Laura Stortelder 900 885 745
9 Henrike lankveld 8.00 840 7.70
12 Aafke Hummelink 8.00 8.60 8.15
14° Tessa Beerten 790 815 7.60
27 Lisanne Eekelder 6.90 7.95 7.00
44Sharon Nijenhuis 6.50 7.50 7.40
Metin totaal 7 meisjes naar definale had ZGV een goede dag. De finale is

op 29 Mei in Lichtenvoorde
Veel succes allemaal.

1 5



(TERDAG 1 Mei

23 en4April

11-12-13 Juni
| Tm ti Julioo

EVENEMENTENAGENDA

: UITERLIJK mievEREN KOPIE!
: Paaspop Zieuwent |

Zaterdag 1 mei en Zondag 2 mei : Grootse Rommelmarkt |

: Klein kamp
: Groot Kamp

|

Jong Nederland

Jong Nederland
l

RKZVC VERENIGINGSDAG 1999

Op Koniginnedag wordt dit jaar
voord de tweede keer de RKZVC
VERENIGINGSDAG voor se

nioren, supporters en donateurs
georganiseerd. De Greune Weide
vormt het decor. Op deze dag
staan tal van aktiviteiten op het
programma die omwat voor re
denen dan ook met sport te ma
ken hebben, Uiteraard staat het
voetbal voorde seniorencentraal.
Maar daarnaast bestaat er nog
genoeg ruimte voor zaken die de-
ze dag extra aantrekkelijk maakt.
Zo kaner voorde deelnemers en
andere aanwezigen deelgenomen
worden aan de zogenaamde
Shoot outs, Sumo worstelen en
een wedstrijd Supporters tegen
Supporters.

Net als vorig jaar zal er van d
voetballende deelnemers een bij-

drage(fl. 15.00) gevraagd wor
den. Hiervoor in plaats verzorgen
wij eten en drinken en valt er
hier en daar nog wat te winnen.
Men kan op de verenigingsdag
voor het voetbaltoernooi inschrij.
ven Tocheen voortijdige inven
tarisatie is wenselijk en zal in d
weken daarvoor plaats vinden
Gezien de goede opkomst van
vorig jaar rekenen we ook dit jaar
weer op voldoende deelname, In
grote lijnen wijkt het te volgen
programma niet veel af met di
van vorig jaar. Hier volgt dan
nog het programma in het kort

22
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J. WAENINK eiSCHILDERS: en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL 0844-361452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

0544 - 35 15 09
4 D=

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN) - VERHUURBUS
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) SsAPKwa vern|EE

De Wite Rieteweg 3 aMariënvelde
TeL.0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



Programma
09.00-09.30 ontvangst/inschrijving
10.00-15.0 Voetbaltoernooi
14.30-16.00 nevenaktiviteiten
16.30-17.00 prijsuitreiking
17.00-18.30 orangebitteruurije

Het is een schande!
Anton Geesink vindt het

een schandezoals ie is aange-
pakt in de Nederlandse pers
over zijn rol in de omkoopaf-
faire van het IOC. Misschien is

dat ook wel zo want zoerg was
het allemaal niet wat ie gedaan
heeft. Het werd echter wel
hoog tijd dat die corrupte ben-
de o.l.v. van Franco's vriendje
Samaranch eindelijk eens 2an-
gepakt en doorgelicht werd.

Het is logische dat kan
didaat-steden voor de OS er
van alles aandoen omde gunst
te winnen van de IOC-leden die
een stem hebben in deuitver-
kiezing. Het is ook niet vreemd
dat veel leden de cadeau's,
reisjes en andere financiële ver-
goedingen maaral te graag ac-

maal vrijwilligerswerk wat ze
doen enzekrijgen slechts een
onkostenvergoeding van 1000
dollar per bijeenkomst. Ui
teraard krijgen deze weldoeners
ook hun reis- en hotelkosten
(inclusief maaltijden) vergoed.
Het wordt echter eenstuk ver-
werpelijker als ze er zelf om
vragen. Bijv. een Mercedes of
een studiebeurs, in ruil voor
hunstem. De hele gang vanza-
ken omtrent het aanwijzen van
een staddie de OS mag organi
seren lokt dit soort praktijken
uit en moet dus veranderen.
Verder zou men eerst al eens
kunnen beginnen om de meest
corrupte en reeds hoogbejaarde
Samaranch eruit te gooien. De
onkosten die hij in 1998
maakte, alleen al in tijd dat ieDT Het is immers alle-
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Lausanne verbleef, bedroegen
400.000 gulden. Het is boven-
dien heus geen toeval dat de
25e OS naar zijn geboorteplaats
Barcelonazijn gegaan.

Verder is de samenstel-
ling van het IOC nogal twijfel
achtig. Dat er oud-sporters in-
zitten zoals Geesink ís goed.
Maar dat er ook allerlei perso-
nen inzitten op grond van hun
positie en/of afkomst is hoogst
twijfelachtig evenals het feit dat
ze vervolgens meteen voor hun
leven lang lid zijn.

Het IOC wijst niet alleen
iedere 4 jaar een stad aan die
de OS mag organiseren maar
heeft verder ook veel invloed in
de sportwereld, met name op
het gebiedvan dedoping. Het
is van het grootste belang dat
het een daadkrachtige enthou-
siaste club van mensenis en
niet zo'n soos van verzadigde
oude mannen en vrouwen die
van het ene snoepreisje naar de
volgende receptie trekken. Het
zou een soort volksvertegen-
woordiging moeten zijn waarin
bijv. iedere 4 jaar nieuwe men-

JteRteW.

sen gekozen worden door de
nationale Olympische Comités.
Het zou bovendien een goede
zaak zijn dat er dan niet alleen
oudsporters gekozen zouden
worden maar ook actieve
sporters. Alhoewel er, denk ik,
niet veel zullen zijn die hun
kostbare tijd daaraan wensen te
besteden.

Met het uitnodigen van
Willem-Alexander lijkt men die

kant allerminst op te gaan. Als
er iemandis die alles aanzijn
afkomst te danken heeft en ver-
der niet veel kan, danis hij het
wel. Voorlopig past hij dus wel
goed binnen de huidige samen-
stelling van het IOC. Hopelijk
leert ie daar wel snel en gaat ie
meein de schandalen en cor-

ruptiepraktijken, zodat ie het
voor zichzelf helemaal onmoge-
lijk maakt om nog koning te
kunnen worden. Dat blijft ons
dan tenminste nog bespaard.
Wat dat omkopen’ betreft zijn
de vooruitzichten zijn goed
want het zit wel in de familie.
Zijn opa heeft met Lockheedal
het goede voorbeeld gegeven.
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie ene, voor u juiste hypotheek tekiezen, krijge u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkersselecteren 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

MARIËT

de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351768

(E HUMMELINK

_____””.,_,



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 tumm-key-oplevering van

| uw droomhuis gewoon in goede fanden:
afspraak is afspraak, het uitbesteden
van bouwplannenis tenslotte een kwestie

van vertrouwen.

rag een aangenameee # “ aannemersbedrijfGe HOENDERBOOM
Bel voor een vrijblijvende presentatie 0544-351392.

Aannemersbedrijf Hoenderboom Dorpsstraat 27 7186 LE Zieuwent

|

Hoenderboom maakt u

|
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