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DE LAATSTE
De afgelopen weken zijn we als voer
balliefhebbers wel verwent. Aller
eerst het klassenbehoud van ZVC geweest) waren
Fen mooier scenario was achteraf zeker. Want Vos
niet te bedenken. Reinie waande met rust al met
zich kort voor het eindsignaal veilig, went had



den ze niet zo veel te vrezen, want
daar stond het nog steeds 0-0. Toen

uiteindelijk bloek dat Vosseveld

zoch nog had verloren met 4-3, kon

alleen Zieuwent nog een Klein ge
vaar worden. Dit bleek echter een

groot gevaar, want op het aller
laatste moment scoorde Dennis

Krabbenborg een wel erg belangrijk

doelpunt. De speler die door het

publiek dit seizoen niet altijd even

vriendelijk werd bejegend, haalde

zijn gram en werd de redder van
Zieuwent. Dolle vreugde in ons

dorp en gelukkig volgend jaar weer
vierde klas.

Misschien dat we worden vergezeld
door Etten dat nog steeds kans

maakt om te promoveren. Ik hoop

voor René Doppen dat kij dit Mu

zarenstukje als coach van Etten
kanklaren

Dit scenario kennen we ook van de

PTT:telecompetitie, waar de laat

ste plaats voor een eventuele cham-

pions-league in de laatste vijf mi
mmuten van de competitie werd vero
verd door PSV. Vitesse, het hele sei-

zoen al bijna zeker van de tweede

plaats, had al vele punten gemorst

op het eind. Tegen Feyenoord be

gon het goed, ze kwamen op voor

Sprong. Maar zoals zo vaak dit sei

zoen, gaven de Arnhemmers alle

punten toch weer uit handen en
had PSV, dat drie punten achter
stond, zowaar nog een kans. De

eindhovenaren kwamen op een 2-0
achterstand tegen Utrecht en leken

kansloos. Via een strafschop, een

Klutsgoal en een zeer miraculeuze
kopbal (de twee laatste goalsin de

laatste minuten) wist PSVdan toch

het onmogelijke te doen. Ik ben blij

voor Bobby Robson dat hij toch met
een positief einde zijn loopbaan kan
besluiten.

En toen kwam als klap op de vaar
pijl nog de finale van de champi
ons league. Een collega van me
kwam op het idee om op deze avond

een feestje te geven, zodat ik deze

finale moest missen. Ik kon zo rond

half elf nog evenkijken wie er zou

winnen. Het stond op dat moment

(de 89° mimaut) 1-0 voor Bayern
München en de finale leek beslecht

Uiteindelijk heb ik toch nog de be

langrijkste fase kunnen zien en zag
de spelers van Manchester in de

90% minuut gelijkmaken. Toen

uiteindelijk een mimaat later de

winnende treffer er voor de Frgel
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Adres:
Dorpstraat 30
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Garage
Kolkman VOFIEAlle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop
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Bomers 2xMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

- ZIEUWENT
BORCULO

BREDEVOORT
De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

Tel B544:351215

Fax 0544-352005
KGOEDERENVERVOER

KIPPERVERYOER

WIST U
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



sen ook in lag viel voor de Duitsers
iets prachtigs in duigen. Wat cen
prachtige sluiting van een prachtige
fase in de voetbalwereld, op alle
fronten.

Als je dan bedenkt dat de zowel de
kampioen van Engeland als van
Italië in de laatste wedstrijd werd
beslist, dan krijg ik nu alweer zin in
het begin van de competitie volgend

seizoen. Alleen wel jammer dat we
na het verlies op de publieke zender
van het Spaanse voetbal ook ko-
mend seizoen het Italiaanse moeten
gaan missen.

Deredactie (ML)

EEN IMPRESSIE VAN PAARDRIJLES.

Op vrijdag 21 mei j.l. togen 2 Te-
daktieleden (te weten Maddy en

Hua) richting een paardeumanege
om sfeer te proeven en kennis 1e
maken met de paardensport. Fen
aantal inwoners van Zieuwent is
laaiend enthousiast over paardrij-
den en hebben derhalve elke week
paardrijles. Wij werden uitgenodigd
om eens een keer te komen kijken
en te ondervinden wat het een en
ander inhouds. Het werd een unie-
ke ervaring. Middels deze weg wil
len wij alle betrokkenen bedanken
voor hun spontane medewerking.
Hierna volgt cen persoonlijke int
pressie.



“ME DE HAREN IN DE

WIND’
Tijdens dode momenten in de Ora
cle issue vergadering moet ik er re

gelmatig aan denken. Vanavond

‘gaan we paardrijden. Voorhet eerst
ven mag ik het edele dier

bestijgen. Op de een of andere ma-
nier voel ik mij daar niet lekker bij.

Maddy lijkt zich eropte verheugen,

maar ik heb last van een raar on
derbuikgevoel. We zien wel; ik kan

er hoogstens afvallen.

in m'n

Aangekomen bij de manege worden

we ontvangen door een hond. Nou

ja hond, het lijkt wel een Klein

paard. Een joekel van een beest van

een mij onbekend merk. Een goed:

aardige luie lobbes die de gehele
avond aanwezig is. Soms rustig
tussen de paarden doorsjokkend,

maar in de regel ergens in de weg

liggend, zonder zich vaniets of ie

mand iets aante trekken.

In de binnenbak hebben 2 personen
es. De paarden maken rustig hun
rondjes. Het zweet gutst van de ge
zichten; niet van de paarden, maar

van de desbetreffende berijders
Geen angstzweet, maar transpira
tievocht door inspannend bezig zijn.
Wim, de eigenaar en leraar, ziet ons
staan kijken en loopt naar ons toe
We worden uitgenodigd om een
verkenningsrondje over het terrein

en de stallen te maken.

Inde diverse stallen staan een 40
al edele viervoeters. Ik probeer het

eerste beste paardte aaien om eet
goede indruk te maken. Het beest is

er niet van gediend. "De orenstaan
gespitst en de neusgaten staannaar
‘boven, het paard is onrustig” merkt
Maddy op. Zij heeft er meer kijk op
dan ik had verwach. Met de han
den stijf op mijn rug vervolgen we

onze rondgang. De paarden staan
ogenschijnlijk doelloos voor zich uit

1e staren in de verschillende ver

blifruimtes. Ik vraag mij af waar ze

aan denken.

Het is 21.00 uur. Ons uurtje voor

een eerste kennismaking met deze

edele sport is aangebroken. Wim

stelt voor om elk een paard te ne

men. Ho, ho dat hoeft mou ook

weer niet. Ik had me voorgesteld om

voor het sfeerproeven een Klein

eindje te rijden. 100 Meter is watzeOO
oss



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
999. 99

Harreveldseweg 12 d - Zieuwent80544 352391RDen »Openingstijden:
Dinsdag U/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur



TAXI 0544 -35 14 16 Dereanenueruoer
Fax 0544-352166 Fini [oeeDorpsstraat 29 7148 LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
van merkauto’sE:id Ng,SL gE)ES ]& Se sees

BEN Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
Bouwbedrijf Hulzink
realiseert do moast uiteen

gouwsenayr HULZINK Ee
Eisenhowerstraat 4 + 7136 LV Zieuwent
tel, (0544) 35 1214 + fax (0544) 3521 65



anders dan een heel uur. Er wordt
één paard opgehaald. Jolly Jumper
1 de (ongelukkige. Ogenblikkelijk
verschijnen er plaatjes it de 1e
kenstrip van Lucky Luke op mijn
netvlies; een paard dat zich kapot
lacht om z'n berijder; a poor Io-

nesome Cowboy, far away from
home

Ik laat Maddy voorgaan. Zij mag
als eerste. Ik wach liever nog even,
maar cen kwartiertje later is er geen
ontkomen meer aan. De linkervoet
in de stijgbeugel, een ferme zwaai
en ik zit in het zadel. “De teugels
strak houden, maar er niette veel

aan trekken”is de eerste aanwijzing

die Wim mij geeft. “Met je benen
druk houden op het paard, en voor-
al rustig en ontspannen blijven”is
de tweede aanwijzing. Ja, ja, vooral
rustig blijven denk ik.

In de bak draven de drie andere
paarden met hun cursisten vrolijk
rond en passeren mij. Jolly Jumper
bedenkt zieh geen moment en gaat,

zonder dat
ik ook

maar
bewust iets
heb gedaan
wat op een
teken of
commando
lijkt, in de
achtervol-

ging. Nog
geen

minuut op
een paard

- en daar
draaft het door de bak met een be-
rijder die zich machteloos en Tul
peloos voelt. Ik heb geen enkele
controle op de situatie en een dier is
baas over mij; een ongekend en be
angstigend gevoel, Hotsend en door
elkaar geschud wordend heb ik
maar één gedachte: hoe zet ik hem
uit? Maar het is geen machine metjj 5—



een contactsleutel die omgedraaid
kan worden. Lichte paniek

Hoe en waarom weet ik niet, maar
plotseling stopt Jolly Jumper met
draven en loopt rustig richting
Wim, die midden in de bak staat
Jolly Jumper blijft bij hem staan
met waarschijnlijk een gezicht van
“wat moet ik met die ezel op mijn
rug”. Verdwaasdkijk ik rond om

mij heenzonder iets te zien. Wat
moet ik doen? Nog een poging wa-

gen of ermee kappen. Ik kies in
eerste instantie voor het eerste,
maar wat ik ook doe of probeer, ik

krijg geen controle over het beest
Jolly Jumper gaat (gelukkig stap
voets) alle richtingen op, behalve
dan die, die ik in gedachten heb.

Na 10 minuten heb ik het wel ge-
had. Het is mooi geweest en het
wordt toch niet wat. Ik geef Jolly
over aan Maddy, die nog graag een
eindje wil rijden. Zij liever dan ik.

Eerst maar eens cen sigaretje roken

om van de schrik te bekomen. Ter

wijl ik tot rust kom, en de verrich

tingen van de andere cursisten volg,

bekruipt mij langzaam maar zeker

een gevoel van ontzag en bewonde:

ring. Op mog geen meter afstand
galopperen kolossale indrukwek
kende paarden voorbij. Emiel En
gel, een vande cursisten, bedeeld
met cen flinke haardos vol grijze
Krullen en gekleed in een passende
ouafin, lijkt zo uit het tijdperk van
Napoleonte zijn overgestapt. Paard
en ruiter zijn één, en in volle har
monie denderen ze aan mij voorbijz
haren en manen wapperend in de
wind. Ondanks het feit dat hij pas
8 lessen gehad heeft, laat hij zien
hoe het hoort en hoe het moet. AL

leen de buitenlucht en de bossen
ontbreken

Voor mij is dit voorlopig niet aan
de orde, maar voor wie het ook eens
proberen wil; voor f 22,50per uur
Jun je les krijgen bij manege "WL

BEDAKT" in Harreveld.
Huatb Wopereis

Vv



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS
naar

A.KL. HOLKENBORG
Vee en varkenshandel- Batsdijk 46- Zieuwent Tl. 351508

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

T136LN ZIEUWENT
Tel, 0544-351269
Fax 0544-352464

= AannemingsbedrijfL I Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

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

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!—_—
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ENEN Dorpsstraat 11 -7136 LE Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 15 44 Tel. 0544-3515 44



OmKermis °99
De aftrap voor Kermis '99 zal
plaatsvinden op het sportveld ach
ter de Waareise. Daar zullen de
jonge spruiten van ons dorp onder
leiding van de iets oudere spruiten
en strijde trekken tijdens het jeugd
zeskamp. In verbandmet het strak
Ke kermisschema zullen jeuedzes-
kamp leiders die tevens willen mee
doen aan de spectaculaire optocht
zich na afloop van de zeskamp door
een tijdmachine moeten laten terug
werpen in de tijd (dit is overigens
Teden ten dage mogelijk door toe
passing van een negatief plastisch
neutronen bombardement !?).

Devoertuigen die dit jaar mee
rijden, zweven of vliegen in de
optocht zullen voorzien moeten z

van een cockpit voicerecorder. Dit
toekomstige parlementaire

enquètes uit te sluiten en 1e
voorkomen dat Zieuwent wordt
overspoeld met mannen in witte

om

pakken. Daarnaast dienen alle koog

radioactieve onderdelen gemarkeerd
te worden met een rode stift. Na de
optocht zal er voor de deelnemers

ballomwedstrijd worden
georganiseerd. De eigenaar van de
ballondie het verst weg tegen de

een

wind in wordt terug gevonden zal
worden gestraft volgens het tijdens
de Kermis geldende regelement
(een jaar lang gratis stokslagen)
Ook ballomen die in het
buitenland terecht komen zullen
worden uitgesloten van deelname.
Onderzoek heeft namelijk
aangetoonddat het voor een ballon
uit Nederland helemaal niet z0
moeilijk is om in het buitenland
terecht te komen. Nederland
beoor qua grondoppervlak
namelijk tot de landen met het
meeste buitenland ter wereld 121

het
vrouwen is

1500

nodige

Het aantal schoten bij
vogelschieten voor
gelimiteerd op maximaal
schoten. Na de



oefenavonden die er zijn
georganiseerd moet het dit jaar toch

mogelijk zijn om voor het einde van
de middag een nieuwe koningin te
hebben

Menigeen zal maandag vroeg uit de

veren moeten. Voor hen geldt de
dat hoog staand

wetenschappelijk onderzoek onlangs
heeft uitgewezen dat het regelmatig
beoefenen van zeskamp de kans op
hart en vaatziekten verkleind (

voor de rest van het lichaamis het
wel schadelijk).
Het ligt in de lijn der verwachting
dat de Ruurlose weg dit jaar
wederom diep in de dopingkast zal

moeten tasten om de beker in de
wacht te slepen. Om het zeskamp
zo eerlijk mogelijk te laten verlopen
wordt iedere deelnemer (ster)
vriendelijk doch dringend verzocht

om voor 9.30 uur potje
ochtend-urine in te leveren bij de

troost

een

wedstrijdleiding.
verdachte personen middels een
bloedtest worden gecontroleerd op

Tevens zal bij

de hematocriet waarde (wordt
verhoogd door EPO) en het
clenbuterol gehalte (verboden
groeihormoon voor vee).

In de wandelgangen gaat inmiddels
het gerucht dat in de toekomst een
tweede rode draadspel zal worden

toegevoegd aan het zeskamp. Dit
zalzijn het spel: trainspotting. Het
team dat in 20 minuten tijd de

meeste treinen die langs komen

weet te (model +
serienummer) is winnaar. Dit spel
zal worden uitgevoerd op advies

van De-organisatie-van-mensen-
die niet weten-dat-er-misschien
een-spoorlijn-door-Zieuwent-komt.

benoemen

Gegroet en eenprettigeKermis
namens TOHP,De kolonisten

Dave & Björn:



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 0544-3515 26

Bloemsierkunst „ERNA*®
Open: Ma. 10.00-12.00 wor

DiVmVij 6830-1230 uur +13.30- 18.00 vur
Veijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 8.30-1600 uur

Werenfriedstraat 1

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372

L SCHOONHEIDSSALON

|
_ ANKE

Nx

ZA

DE STEEGE 77
7136 MN ZIEUWENT

TEL.: 0544 - 352304



PS TATA
officieel Daihatsu dealer

officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

| VOORHUIS
9 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 MDGETGOLF * FITNESS & AEROBIC

| STUDIO'S * SAUNA'S * TURKS STOOMBAD * ZONNEBANKEN * FYSIOTHERAPE-

| 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



PUBLICATIEBORDEN
INVALSWEGEN ZIEUWENT

Zieuwent, Mei 1999.

Zoals inmiddels iedereen heeft kuumen constateren zijn op alle invalswegen
van Zieuwent borden geplaatst met de tekst “Zieuwent left, beleef
© Deze horden zijn door sponsoring en overleg met meerderepartijen tot

stand gekomen.
© De keuze van detekst en het ontwerp is democratisch beoordeeld.
© Het juridisch eigendomen onderhoud berust bij de Stichting Ziema

dag.
© De kosten van het plaatsen en maken van de bordenzijn betaald door

Sponsorbundeling, M.K.B. Zieuwent Harreveld Marienvelde en de
Rabo Bank.

© De kosten voor plaatsing van activiteiten, plakletters en overige mate
rialen zijn voor rekening van Sponsorbundeling

© Aanvragen voor publicaties kumenworden gedaan bij Hans Scheep
bouwer: telefoon 0544-351217.

Reglement voor publicatie:
Borden zijn niet bedoeld voor reclamedoeleinden.
Borden zijn bedoeld voor aankondigingen van; Activiteiten, Akties,
Wedstrijden, Evenementen, ete., die betrekking hebben op Zieuwentse
aangelegenheden.
Teksten moeten worden aangeleverd bij H. Scheepbouwer, uiterlijk 5
dagen voordat ze erop gezet kunnen worden
Maximale tekstbreedte is 125 cm, Letters maximaal 16,5 cm hoog, in
de keuren Zwart of Blau:
Plaatsing van tekstenis gratis



De bedoeling is dat er zoveel mogelijk gebruik van wordt gemaakt, hetgeen
past bij de tekst "Zieuwent Leeft, Beleef t”.
Stichting Ziemadag.

Verrassend einde
tenniscompetitie ZV heren

In het vorige nummer van PIOT
stond dat er nog kansen op het
kampioenschap waren.
laatste competitiedag (29 mei) was
de stand als volgt:
1 Zevenaar 25 punten
2 Zieuwent 24 punten
3 Keijenburg 23 punten
Zieuwent had op papier de gemak
kelijkste tegenstander: uit naar IJs-
sehweide in Ulft. Je speelt met de

ploeg op een dag 6 wedstrijden,
waarbij iedere gewonnen wedstrijd
een punt oplevert. Bij een gelijke
eindstand van 2 ploegen teit het
onderlinge resultaat. Wij hadden

van Zevenaar en Keijenburg ge
wonnen, dus moesten we minstens
éen wedstrijd meer winnen dan Ze

venaar en mocht Keijenburg ons
niet voorbij gaan.

Voor de

Bij ons ging het niet best: na 3

wedstrijden stonden we met 21
achter. Toen maar eens naar Vars

seveld gebeld, waar Zevenaar moest
spelen: Zevenaar stond ook met 2-1
achter!
Uiteindelijk spelen we met 3-3 ge

lijk, waarbij vooraf toch minstens
gerekendwas op 42 of 5-1 winst
We gaven ons zelf eigenlijk geen
kans meer, maar toch maar weer
bellen naar Varsseveld: de stand
was 3-1 voor Varsseveld en mensen
in Varsseveld dachten gezien de
stand van de wedstrijden dat het 4
2 zou worden: als het afgelopen was
zoudenzeeven terug bellen. Voor
de zekerheid daarna ook maar €

bellen naar de uitslag van Keijen-
burg: zij hadden gewonnen met 42

npw—’…



EA AEfVOOR AL Uw: Sportschoenene SportkledingSportartükelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS5 ZIEUWENT - Tel. 3512574 Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro
Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingZAAD

Hotel - Café - Restaurant

’'t WittePaard”
Verrassend,

d,EE
Gezeligt

Diverse mogelijkheden voor:

ESE)= Bruiloften en partijen
* Recepties
+ Reünies
"Vegaderingen ‘De ideale rustplaats voor enhapje en drankje.



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorziter A. vd Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, ol. 351236
Secretaris EK. Golden, Groening 14, Lichtenvoorde, tel, 378543
Penningmeester: Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te. 362059

Wedstrijd s W. Wopereis, Harreveldsewog 14, Zieuwent, tl. 351831

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Vooriter 8, ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent el. 351257
Secretaris Rl Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 70a. [voorde el 379552
Penringreester A, Krabbenborg, Keuterstraat &, Zeuwenttl 352381
Wedstijdsec. Recreanten: B. Sit, Helerweg 3, Zieuwer, tel 352127

KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aalenseeg 704,el379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Vooriter B. Wensink, De Haar 16, Zieuwent, el. 351838
Secretaris P Marschak, Dorpsstraat 12, Zieuwent,tl 362223
Ponringmeesteres Per Bogf, innnwever 2, Groenlo, el! 465478
Wedstijdsecr. A Hummeink, De Haare 30, Zeuwent, te 351501

TOHP: Volleybal
Voorzitster = Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent el. 351485
Socrearks : M. Hokenborg, Boersweg 4, Zeuwent, el. 351488
Penningmeesteres _:N. van Boeckel, de Haare 28, Zieuwent, tel. 352462

Wedstrijd-se k. Kamebeek, De Steege 5, Zouwort, el 352247
Becreanten :M. Holkenborg, Boerswog á, Zeuwent, te. 351488
Algemene zeken 7. te Molder, de Haare f, Zieuwent, tel 352140

ZTV: Tennis
Voorzitster G. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, tel 351281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zieuwent, tel. 351591
Penningmeesteres 1. Knippenborg, De Stege 29, Zieuwert, iel 352424

ZV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster A. Hogeneist, de Haars 33, Zeuwert, tel 351659
Secretaresse :M, Holkenborg, Ruurloseweg 6, Zeuwent, tel. 351873
Penningmeesteres 1. Gager, Batsdijk 37, Marënvede, tel 0573 461411

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

MU CHIN: Karate
Voorziter HL Ofhof, De Waareise 23, Zieuwent, el 351262
Secretaresse A Oonk Boekholt, Haverkampstegge 12, Wik, el 0543-563459
Penningmeester :G. Rijnders, Larisstraat 18, L voorde, tel. 374928



Velocé: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Secr/Penringm. :H. Toebes, Beethovenstraat 6, ‘voorde, tel. 379011
Toercoördnator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent, tl 351856

Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorziter teHave, Aagtemanweg 2, Harreveld. tel 374937
Secretaresse I, Hendiks, Mistersraat 58. Bredevoort. te. 0543 452351
Penningmeester: C. Bokkers, Hein Meierstraat 4, ‘voorde, te. 377271

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter € ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent,tl 361257
Secretaris IK. Hummeink, Esstraat 42, L voorde, iel. 377523
Penringmooster te Role, Verkaveingsweg 2, Mariërwede, tel 351373

Wecstijd- soor €. Hoenderboom, De Stooge 71, Zieuwort, te 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter 8. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zent el 351534
Sekt/Perringm, A Papen, De Haare 32, Zieuwent, iel. 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorziter + Nipolder Wigendijk 4, Marinvelde, el. 351316
Socretars Ate Role, Verkaveingswog 2, Mariërweldetl 351373
Penningmeester 1. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zeuwent, tel. 362268

Wedstrijd sec A Waalderbes, Zeuwertsewog 42, Zieuwent, ‘el. 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staringstraat 43, ‘voorde, tel. 375650
Secretaris S. Papenborg, Wigendik 6, MariSnvelde, tel. 351552

Penningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent el, 35
Wedstrijd sec N. ten Have, Oude Maat 16, Mariënveide, tel 351819

BADMINTON-vereniging
Voorzter M. Stoftdlaan, Middachtenstraat 4, L’voorde, tel 377019

ten Bras, de Hearo 34, Zieuwent el 351738
Penringmoesteres A, Hokenborg, Vragenderweg 52/B, |'Voorde, tel 374180



B
WATERZUIVERING
WEEGBRUG

Krabbenborg BANDELSOND.

Kristalzuiver bronwater

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

WEEGBEUG ALTIJD OPEN GSM: 06 55 14 38 19

kmGEvoor
E

'AN4/ tijdens de rust of
9 na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
3’ inde

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

A architektenburo‘ a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



en stonden dus gelijk met ons op 27
punten.
Het telefoontje uit Varsseveld bleef
echter uit en webesloten maar naar
luis te gaan en onderweg even in
Varsseveld te gaan kijken. Blijkt dat
Zevenaar ondertussen in Varsseveld
de S° wedstrijd gewonnen heeft en
in de laatste wedstrijd in de 3° set
6-5 voor staat met eigen opslag: die
opslag verliezen ze en er wordt tie
break gespeeld. In de tie-break heeft
Zevenaar met 64 twee match
points en dus 2 kampioenschap-
punten. Deze punten worden ver
speeld en Varsseveld wint de tie
break uiteindelijk met 10-8 en dus
de wedstrijd met 42. Zevenaar
heeft dus ook 27 punten: drie ploe-
gen gelijk geëindigd en dan geldt
een ander reglement. Alle onderlin-
ge wedstrijden van de drie ploegen
tellen. De onderlinge wedstrijden
waren als volgt: Zieuwent — Ze-
venaar 4-2, Zieuwent — Keijenburg

33, Zevenaar — Keijenburg 5-1
De onderlinge stand is dan:
1 +2 Zevenaar en Zieuwent
7 punten
3Keijenburg

4 punten.
Nu gelden voor de plaatsbepaling
deonderlinge gewonnen sets tussen
Zevenaar en Zieuwent: 8 sets ge
wonnen door Zieuwent en S sets

gewonnen door Zevenaar. Dus wij
zijn kampioen!! Wat een krankzin
mig einde van een schitterende

competitie. Thuis gekomen bij het
tennispark kregen we nog een warm
onthaal omdat de finales van de
clubkampioenschappen dubbel voor

dames nog bezig waren en hebben
we nog even na genoten
Nog een klein beetje (leedvermaak
hierbij: omdat wij promoveren en
De Kei (Lichtenvoorde) degradeert,
spelen wij met ons Kleine clubje
volgend jaar een Masse hoger dan
Lichtenvoorde.NE___

|



Meest favorietesport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sportmanfvrouw:

Lekkerste eten:

Leukste Te programma:

Voetbal en volleybal. In ieder geval team
sporten.

Ritmische gym, daar vind ik echt niets
aan.

Vroeger hebben we veel zijspaneombinatie
gereden op Assen, Zandvoort, enz.; cen
prachtige tijd en schitterende beleving. We
agen dan ook regelmatig “op kop”.

Heb ik niet. Misschieneen keer ongelukkig
verliezen. Ik probeer altijd het positieve zit
et negatieve te halen.

Mensen van boven de 40die de moed op
brengen om in hun eentje te gaan sporten,
of bijv. nog op die leeftijd in het 2of 3'

voetballen.

Patatje met, met cen hamburger of frika
del; “vette hap”.

Actiefilms, voerbalwedstrijden, maar ook
Discover. In ieder geval moet er actie in
zitten. Geen soaps e.d.



OE STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136 LE ZIEUWENT. Telefoon 0544-351207

SNE 7

ESSEN
RESTAURANT 3 a'carteENeeeESEOPSNNeeIEEeen Buffetten

BARBECUE binnenien buiten
BENEN)ESET)

Het beste vlees
komt van uw slager

——TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN___AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
me) HTERIMEissal Bongers SLAGHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205

Kom vrijblijvend informeren.



Voor:

Boersweg2
7138KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

= 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

zieuwent

verkeersschool
GUUS KOLKMAN

schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding [Ebij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

tel. 0544-351939
bgg. 06 -53933054



Beste muziek:

Best boek/schrijver:

Mooiste film

Fijnste kledingstuk:

Miljoen winnen

Pilsje drinkenbi:

Een dansje maken met:

Hekel aan mensen die:

Geloof en/of bijgeloof:

13

Boeren rock ’n roll, zoals Normaal, Bolt
Foi Toch, Status Quo, maar ook de Sto-
nes, Golden Earring, e.d. In ieder geval
muziek waar je vlot een quick step op kan
dansen

Niet. Ik lees de krant en soms voor mijn
zoon de Donald Duck.

“Once upon a Time in the West”. Films
waar dingen uit het leven in terugkeren,
die je herkent.

Een Tshirt met een spijker of korte
broek.

Op een goede manier genieten; een keine
reis maken, investeren en als ik zin heb
ook nog blijven werken.

Niet zozeer bij, maar na gedane zaken en
dat kan na het werk, sport of thuis en ze
ker ook op de kermis.

Maakt niet uit, als ze maar kan dansen.
De eerste dans met mijn vrouw.

Vooroordelen en kritiek over alles en nog
wat hebben, maar als je een beroep op ze
doet zijn ze opeens altijd heel druk

In ieder geval niet bijgelovig. Ora et La



Politieke kleur:

Jeugddroom

Grootste wens:

Idool:

Uit bedte halen voor:

Tent opzetten in:

bora, maar dan geen bid en werk, maar
bid of werk. Als je twee dingen tegelijk
doet, doe je het nooit 10096 goed.

Naar de kant van de VVD. Dat wil niet
zeggen dat alles van bijv. de PudA niet
goed is

Geen jeugddroom, ik hoef geen Cruijff of
Zwerver te zijn en daarbij waren we vroe
ger tuis altijd druk en hadden we geen
tijd omte dromen.

Oud worden en gezond blijven met het
ele gezin.

Niet zozeer een idool, meer respect. Als ik
danzie dat bijv. een Jeroen Blijlevens twee
etappes in de Giro wint, dan heb ik daar
respect voor en denk ik: krap gedaan.

liet zo gauw, zeker niet als ik vast slaap.
Als ik niet zo vast slaap mag mijn vrouw
me nog wel eens wakker maken. Je weet
nooit wat op wat voor 'n bewegingen je
nog uitkomt.

Een mooie rustige, natuurlijke omgeving
met voldoende rust en ruimte, waar je de
alledaagse stress van je af kan zetten. Ik
eb wel eens in Azië op een bergtop ge
staan en 20 kamvooruit gekeken: prachtie!mm14



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7138 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544-352237





Omscholen tot Politie, leger of een soort detective; dat is
‘n puur gevoelsmatige keuze

Spijt van: Soms van uitspraken waarvan je achteraf
denkt: dat had ik even anders moeten for
muleren.

Nachtmerrie:
miet

Ik heb weinig nachtmerries. Als ik maar
én of andere ziekte oploop.

SOURCY BOYS.
Het seizoen 1998/1999 zit er
weer bijna op. De meesten zijn
uitgeput en aan vakantie 10e.

Echter voor het zover is, moeten
weeerst nog uitmaken wieer dit

jaar kampioenis geworden. Wit
of Blauw ?

Er worden van alle handen
trucjes bedacht om de aandacht
te trekken. Zelfs zijn er cen
aantal die na afloop blijven oe
fenen om de bal met de voet of
het hoofd via de bovenkant in

mp
het basketbalbord te krijgen. Via
de onderkant lukthet al redelijk.

Zullen we afspreken dat diegene
van Blauwof Wit die het eerst
een treffer heeft gemaakt, die
kleur zich kampioen mag noe-
men?

Oefening baart kunst, das blij
ven oefenen!

15



DE MOMENTEN
VAN DE RKZVC-PUPILLEN

DATUM: 8 mei 1999.

WEDSTRIJD: RKZVC F3 Longa 30 F9
UITSLAG: 0-3
DOELPUNT
MOOISTE GOA:
MOOISTE MOMENT: ZVC [3 vernedert Longa'30 met het penalty

schieten.

[MAN V/D WEDSTRIJD Robin Spijkers.

[DaTuMm: 8 mei 1999
- RKZVC E4

UITSLAG: 10-10
DOELPUNTENMAKERS: Tim Berten (5x) en Ludo Weanink (5%)

MOOISTE GOAL: Ludo schiet vanaf de hoek van de 16 meter,
smoeihard via de onderkant van de lat de bal

erin
De hele 2 helft
Ludo Weenink. |

MOOISTE

8 mei 1999.

RKZVC E2 Ratum F2
10-1
Harm Toebes (7x), Stefan Berten (1x), Dani
el Tiemissen (1x) en Sjoerd Kolkman (1x).
Allemaal

Kampioen.
MAN V/D WEDSTRIJD Het hele teamOOB __



J. WAENINK EeSCHILDERS on BEHANGERSBEDRIJF 1

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

bijzondere beglazing TEE BiSeinTevens verkoop aan huis FAX0544-351452

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



7
W.J.M. Klein Goldewijk

+ verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

+ autoalarm inbouw
© startblokkering (SCM- crkend)

APK G}
keuringsstation =|
De Witte Rieteweg 3 È3

Mariënvelde
Tel.0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensenu veel sportplezier !!



8 mei 1999,
Vios B. E2 RKZVC

1-2
: Mitch (2x).

GOAL: De eerste, want hij kapte alle mannetjes om.
MOOISTE MOMENT: Dekeeper in despits
MAN V/D WEDSTRIJD Kevin.

DATUM: 8 mei1999,
WEDSTRIJD: Neede EI - RKZVC E1
UITSLAG: 4-5
DOELPUNTE TAKERS: Sjors Storkhorst (2x), Jelle Knippenborg, Mi

Chiel Krabbenborg en Bastiaan Moleman
GOAL: Jelle Knipenborg; een aanval uit het boekje.

EMOMENT: Dat we in deze zware competitie als 2 eindig-
de

'RIJD De leiders, dieeen rondje indeden !1!

MOOIS
MOOIST

MAN V/DV

EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG 3Jui : UITERLIJK INLEVEREN KOPIE!
13 juni zTie-break toernooi vm. 100 jaar bestaan van KNLTB
11-12-13 Juni : Klein kamp Jong Nederland

tm Jul :GotKamp Jong Nederland \26 juli1 aug, z Open Kemkens Service toernooi_————17



Hallolezertjes, INTaA&
Deze keer interviewen we een meisje, haar naam is Lisanne Eekelder. Ze is 12

2jaar en zit in groep 8 van de Sint Jozefschool. Ze rijdt elke maandag paard van
18.30 tot 19.30 bij stal Boszicht in Lichtenvoorde. Enze krijgt les van Mignon
Hendrixen. Wij (Hanneke en Aafke) zijn bij haar paardrijles wezen kijken en

Úhebben haar geïnterviewd.

Waarom benje op paardrijden gegaan? aIk heb paarden altijd al hele leuke dieren gevonden,ik ben toen een keer met €
een achternichtje meegeweest naar haar paardrijles. En het is bij stal Boszicht ge,
best wel goedkoop, omdat er geen binnenmanege is, maar alleen een buitenbak

 }

en stallen natuurlijk. Ik heb eerst al eenjaar op de wachtlijst gestaan, nu heb Ht,
ongeveer zes lessen gehad. &

U
Hoe ziet de waining eruit? :/Terst gaan wede paarden poetsen, danopzadelen en danhet hoofdstel opdoen
en daarna gaan we met de paarden de bak in. Daar makenwe de beugels op Dmaat en gaanwe aansingelen en daarna vaak draven, springen en galopperen. ë î
TE heb oo al cen keer cen Datenrt gemakt. Toen zaop Bonnie, dt cen}Hein koepaardje, dat was op hemelvaartdag. Je kanook af en toeeen buitenrit
maken op afspraak voor {7.50 per uur. Dan gaat Mignonaltijd mee. DEE

Moet je er Spwelale kleding voor aan?
Ja, je moetges paatdfijbroek, paardrijlaarzen en paardrijhandschoenen als je
een paard Welt dát heel erg trekt. Verder moet je nog een cap en eventueel een
zweepje hebben. Met wedstrijden moet er een speciaal paardrij jasje bij, Ik heb
veel kleding gekregen van familie, want hetis heel duur om het zelf te kopen.

ns
$

FS
z*



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobankis cen bank et een idee. Het idee dat je zamen
sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander de traditie van

ies Het iz een bank van
mensen vóór mensen. Dat merkt ualsnel

in het persoon!
lj contact. Elke Rabobank staat midden in de samen-
leving. Daarom zjn we vaak betrokken bij actniteten
in het bechijfdeven, verenigingen en scholen. We
weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken
gaat. Kortom, we zjn een bank di net zo thuis 6
In de buurt as u

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

në
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46

ED vor



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

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
tuinaomleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

}
{wndoeen tuincomieg tuinonderhoud

Ruuloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



Hoeveel paarden zijn er in de manege?
In de manege zijn vier paarden waar je niet op magrijden, die zijn van Mignon
zelf, op tweerijdtzij en de andere twee zijn veulens Verder zijn er nog tien
paarden waar je wel op mag rijden
Ik ijd het est op Dombo, want hij is heel grootenje wordt bij haar niet moe
bij het galopperen. Met Veronica kun je goed galopperen, maar eigenlijk vind ik

allemaalheel erg lief

Op welke leeftijd mag een paard bereden worden?
Een paard mag bereden worden vanafriejar. Tussen een en drie kan je al
beginnen met longeren, dat is het paard rondjeslaten lopen aan een touw. Voor

ie
hem gaat berijden moet je hem wel zadelmak maken, dat kan ook vanafdrie

Moet je de paarden ook zelf verzorgen?
Ja, we moeten cen half uur van tevoren aanwezig zijn om de hoeven tekrabben,
‘de manen te kammen en om het paard te poetsen met speciale borstels. Bij het

poetsen moet je er op letten datje niet in de ogen komt en niet over de wonden

poetst. Je moet zorgen dat je altijd alle poortjes en deurtjes dicht doet anders

ontsnappen de paarden misschien. Alsjeaêiiët één paard langs loopt, moet je

erop letten dat je dan je hand op de&aders schrikt ze en trapt ze je. De

® stallen worden door Mignonschoongdekdt

tj Wat heb je allemaal al geleerd?

I heb geleerd om op het paard te Blijven ziten (ha h
i

draven, tespringen en hoe je in het verkeer moetrijdeli,
Doe je al aan wedstrijden mee?



Nee, maardat wil ik wel en dan het liefst voltige (dat zijn kunstjes op het
paúrd). Je mag pas meedoen aan wedstrijden als Mignon denkt dat het wel
zal hekken.

Waar zijn die letters voor die je vaak in maneges ziet langs de kant van de
bake
Die letters zijn voor als je dressuur wilt doen.

Zodat was het interview alweer, als jullie ook op zo’n leuke aparte sport
zitten en je wil wel geïnterviewd worden neem dan contact met ons op en
missctien komenwe dan de volgende keer wel bij jou!

Veel groetjes van,

Nieuws van de Tennis-vereniging.
Ook dit jaar hebben we weer de

dubbelkampioenschapppen gespeeld.
Er deden dit jaar alleen dames mee.

Op 16mei zijn we begonnen met de

wedstrijden, en er waren 2 catego
rien, C2, Den D2, E1
Er werd voor ieder punt gestreden,
ener waren prachtige partijen.
Nade kruis finales kwamen de vol

gende dames in de finale. Helga
Krippenborg/Trees Kemkens tegen

Jeanet Knippenborg/Yvonne Over

kamp, uitslag 7-5 en 6-2 voor Jeanet
en Vrome en Groten
Kuis/Mirjam Stortelder tegen Karin

en Francis Knippenborg uitslag 6-3

en 6-4 voor de dames Knippenborg

Louise

De clubkampioenschappen enkel
zullen worden gespeeld van 23 aug.
Um
S septeniber.

Helga/Yconnene



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE

NIET MEER MISSEN.
Om dic ene. vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u
nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorude juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.
DE NVM HVPOTHEEKSHOP.
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
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351766



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:

afspraakis afspraak, het uitbesteden
van bouwplannen is tenslotte een kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u

raag een aangenameGe 4 “ aannemersbedrijfEe HOENDERBOOM
Bel voor een vijbljvende presentatie 0544-351392.

Aannemersbedrijf Hoenderboom Dorpsstraat 27 7196 LE Zieuwent


