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EURING STATION
« APK-KEUR!

INSTA
installeren van elke grote of kleine technische
installatie t.b.v. woning- en utiliteitsbouw is ons vak!

° elektrotechniek
« centrale verwarming
* luchtbehandeling
* loodgieterswerk
- sanitarie installaties
- optimalisering en energiebeheer
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WWW.ZONE.COM
Op zaterdag 25 juni jongstleden stondhet
navolgende stukje în de Volks

kantSieiliaans: In een hotel in New
York is Gari Kasparov, de schaker
die in 1997van de IBM-computer
Deep Blue verloor, begin deze week

begonnen aan zijn partij ‘tegen de

Jel. 0544 35 1964

vest van de wereld’. Via het spelle

tescentrum Gantug Zone van Mi
crosoft stemmer Zijn tegenstanders
in principe iedereen met zet pé en
een modem

—
Gver de arhwborden.



Kasparov begon met F2-14, twee

miljoen tegenstanders bleken oen

voorkeur te hebben (41 procent)
voor de Siciliaanse verdediging. Of
de partij ooit een eindspel haalt, is
pas zeker als de computers zich

hebben hersteld van de buïtenmati

ge belangstelling voor de schaak

partij.

Sinds 5 mei j.l. vertoef ik via inter

net regelmatig op dit spelletjescen

trum. Een stuk van internet (2e

noemen dat een zone), waar jeal
erlei spelletjes kuwt doen. Niet al
leen de bekende gevecht en schiet

spelletjes, maar ook de serieuzere
denksporten als schaken, dammen,

go, backgammon en kaartspelen als

bridge en hartenjagen

Hetis allemaal relatief simpel, maar de impact is enorm;

Vanaf de bovenverdieping van de pastorie in Zieuwent zet ik de com-

puter aan.
Ik klik 2 keer op een tekeningetje (ze noemen dat een icoontje) en met

beltulp van wat apparatuur, kabels en software programma's van

Gelrevision (dezelfde maatschappij waarmee via de kahel ook televisie
kan worden gekeken) zit ik op het goede stuk van internet. Inloggen

noemen ze dat.
Nadat ik mijn wachtwoord heb ingetikt kan ik kiezen uit de verschil

lende spelletjes en denksporten.
In de regel kies ik voor Hearts (Engels voor hartenjagen) en verschil

lende zalen met tafeltjes verschijnen op het beeldscherm. Ik ga aan een

tafel zitten, geef aan welke variantik wil spelen, en binnen enkele se

conden schuiven andere personen aan. Even synchroniseren (een

moeilijk woord vooreen actie die de computer automatisch uitvoert om

spelers teelenisch op een lijn te krijgen) en + mensen zijn aan het

kaarten.
Het leuke is namelijk dat je niet te

gende computer speelt, maar tegen

mensen uit de gehele wereld. Wild

vreemde mensen die ook graag een

potje willen hartenjagen. Ken won-

je—derbaarlijke ervaring. Je kent ze

nier en je kunt ze wiet zien, maar
het zijn wel mensen van vlees en

bloed. Via een apart stukje van het
beeldscherm stel je je even voor,



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

DiUmVj  830-12:30 uur +13:30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za. 830- 1600 uur

Werenfriedstraat 1

713612 ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352972ee SCHOONHEIDSSALON

’T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!
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____._



wens je elkaar geluk in het spel,
Kuanje elkaar boodschappen sturen,
vragen stellen en antwoorden geven
(chatten noemen ze dat). De wereld
is echt klein aan het worden. Ge
middeld zitten 20.000 (!) mensen
uit de gehele wereld (met name
Amerikanen, maar ook Zweden,
Australiërs, Brazilianen, Europia
nen, enz) op deze spelletjeszone.
Gemiddeld 800 daarvan zijn aan
het hartenjagen.

In de teuniswereld kent men het

begrip ranking: de plaats op de we
reldranglijst. In de schaakwereld
kent met het begrip rating; een ge
zal wat aangeeft hoe goed je bent
In dit hartenjagenspel kent men
beide begrippen. Afhankelijk van je
prestaties (of je wint of verliest) en
de sterkte van de spelers waar tegen
je gespeeld hen, verdien je ofverlies
je ratingpunten. Per potje wordt de

2e rating opnieuw berekend. Hoe
hoger je rating, hoe heter je van

king Op dit
130.810(!) mensen in dit rating

systeem en per dag komen daar een

paar honderd mensen bij. Momen
teel (zondagmiddag 27 juni 15.30
uur) heb ik eenrating van 1616.
Dit getal zegt op zichzelf niets,
maar het betekent wel dat ik
25.928" ben van de wereld. Deze

rangschikking wordt elk uur (!)
door de computer opnieuw bere
kend.

moment staan

Natuurlijk gaat er niets boven een
leuk spel kaarten met vrienden
tuis of in de kroeg, maar dit is een
fascinerend alternatief.Jekunt het

altijd en op elk willekeurig tijdstip
spelen (ergens in de wereld zijn wel

mensen wakker en hebben zin aan
hartenjagen). Ook et competitie
element spreekt mij aan. Het u.
tieme doel in (denk)sport is toch

om de nummer T van de wereldte
worden 12

De redaktie : (huub Wopereis)

Westerlaan,



Nieuwe kantine voor RKZVC?

Iedereen herinnert zich vast vorig

jaar het geweldige gebeurenrond de

wedstrijd tussen Onze jongens van
RKZNC en het eerste elfal van
Feyenoord. Met hulp van vele vrij
willigers is er een groot geldbedrag

binnengebracht. Regelmatig hoor-

den we over een nieuwe voethal-

kantine die gebouwd zou worden

mede met de opbrengst van dit ge
beuren. Aangezien we nog steeds

niets zien gebeuren hebhen we de

telefoon gepakt en een afspraak ge-
maakt met enkele leden van het
bestuur 1e weten André van de

Wetering, Willy Hummelink en

Waarom een nieuwe kantine?
We hebben de aanwas van nieuwe

leden bekeken en opgemerkt dat het
ledenaantal tot 2010 enorm zal

stijgen. Momenteel hebben we al 4
teams met Ï-pupillen en naar ver
wachting zullen dit er 6 of 7 wor
den. Daardoor zullen we een tekort

aan kleedkamers krijgen. Nu al is

het aantal van 4 kleedkamers mi
mimaal. Doordat we niet iedereen

een eigen kleedkamer konden bie

den zijn er helaas al 5 dames ver
trokken naar een andere voetbal

vereniging.



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

Afbouw

%Á Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

Afwerkvloeren
[U Sierbestratingï=Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

T 0544-352043

Garage
Kolkman VOF

i
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7186 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



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 maaktvan uw bestelling!

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER,

KIPPERVERVOER

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.
Dezecredit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten

____”‘‘_Ü£‘__.



Hoe gaat het nieuwe gebouw er
uitzien?
Detekening is gemaakt door een
van onze leden, Guido Nobbenlus.
De tekening werd gelijk. goedge
keurd door de welstandscommissie.
De Jruidige kantine is 8x8 meter.
De nieuwe wordt 11x20 meter. We
wilden het niet te groot maken,
want het moet wel gezellig Blijven.
De kantine ligt wat hoger zodat on-
der het gebouwde regeninstallatie
geborgen kan worden. Er komen

grote ramen in zodat ook varuit de
kantine de wedstrijd op het veld ge-
volgd kan worden. Er is rekening

gekouden met de wens van Henk en
Ans die een wat grotere keuken en
goede koelcel wilden. Het huidige
voldoet niet aan de eisen. Verder
komt er een ruime bestuurskamer
in die met behulp van een schuif
wand in tweeën gedeeld kan wor-
den.

Komt er
Jeugd?
Er komt een jeugdhonk in de kan
tine die kan worden afgescheiden
met hellp van een schuifwand.
Misschien dat er in de toekomst iets
onder het gebouw gerealiseerd kan
worden. Er is ook wel eens ge

nog iets speciaal voor de

vraagd naar meer speeltoestellen,
maar we zijn van mening dat het
voetbalseizoen zich grotendeels in
de winter afspeelt en er dan toch

maar weinig momenten zijn dat
kinderen hierop kunnen spelen.

Hoe gaat dit alles gefinancierd
worden?
Eerst wilden we de oude kantine
aanpassen door er aan beide kanten
een deel aan te bouwen. Maar al
gauw kwamen we er achter dat het
dan een heel “hokkerig” geheel zou
worden: maar liefst 36 “hokjes”.
Dit zou dan uiteindelijk toch niet
goedgekeurd worden door de wel-

standscommissie.
De bedoeling is mu dat we de huidi
ge kantine aan de gemeente verko

pen. Aangezien de gemeente ver-
antwoordelijk is voor de kleed:

Tuimte kunnen zij van deze kuidige
kantine KHeedruimte maken. Wij
hebben hiervoor al een taxatie ge
maakt. Met deze opbrengst en de

opbrengst van RKZVC-Feyenoord

gaan we de nieuwe kantine bouwen

op een deel van het huidige par
keerterrein.
We hopen de kantine te kunnen
bouwen met hulp van onze eigen
leden. Als je dan maar genoeg—_—



mensen hebt trekken die vanzelf
weer anderen mee. De gemeente
denkt ook dat dát zo moet kunen
omdat Zieuwent een hechte ge-
meente is Als de gemeente akkoord

gaat met ons plan, dan hebben we
tijd genoeg om de nieuwe kantine te
Douwen. We kuren dan namelijk
eerst het rieuwe gebouw afmaken
en intussen de oude kantine blijven
gebruiken.

Wanneer start de bouw?
We beginnen nog liever vandaag
dan morgen. Vanaf augustus 1997
zijn we al bezig om de nieuwe kan-
tine te realiseren. De sportraad gaf
meteen een positief advies naar het
college. Dus we dachten ook dat we
al heel snel konden beginnen met

de bouw. Helaas pakte dit wat an-
ders uit. De gemeente moet actiever
worden in de besluirvorming van
het verhaal. We hebben al regel-

matig naar de secretaris gebeld om
de bouwvan de kantine op de

agenda 1e krijgen. Er wordt 1 keer

in de week vergaderd, maar we ko-

men wiet aan bod. We krijgen het
gevoel dat het een warboelis op het
gemeentehuis en dat we steeds maar
weer worden opgeschoven. Heel
vervelend, niet alleen voor ons,
maar vooral ook voor de leden; ie-
dereen weet namelijk dat or wat
staat 1e gebeuren alleen niet wan
neer. Voorons staat wel voortach-
tig procent vast dû het zal gebeu-
ren!



J. WAENINK aSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing Tel GE4se1452

Tevensverkoop aan huis FAX 0644-351452

0544 - 35 15 3

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN) - VERHUUR BUS
PARTICULIER SCHOOLVERVOER- ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

voor a uw  INSTALLATIEWERKEN
NIEUWBOUW
UITBREIDING
RENOVATIE of ONDERHOUD

Ook uw adresvoor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent - Telefoon 0544-351217—



a
W.J.M. Kleín Goldewijk

en prikteanos
+ autoalarm inbouw S=2 Handler (SCM- erkend) D

APK
keuringsstation
De Witte Rietweg 3

Mariënvelde
Tel.0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



TOETJE

Deze keer een wat ander toetje dan normaal, maar zeker zo smakelijk!

Op insdag 17 augustus zal namelijk de nieuwe selectie aan Onze Suppor-
ters bekend gemaakt worden in Jun nieuwe terue. . Dit mag je zeker niet
missen!! Ook wordt de niewe sponsor aangekondigd. Aanvangstijden
worden wog bekend gemaakt.

Wij willen Willy, André en Jokuny bedanken voor dit gesprek en we hopen
dat de bouw snel gerealiseerd kan worden.

De redactie (MLen WK)

„4



ZT.V. JEUGD
Wijsiaek Storkhorst en
Koen Rouwhorst} zijn ge-
vwaagd om een stukje te
schrijven in de Piot over de
Vrijdagavond-
buurtcompetitie. Wij waren
met 6 jongens namelijk
Siaak Storkhorst, Koen,
Wout, Thijs Rouwhorst en
Wout en Bart klein Golde-
wijk

We speeldenin de leeftijds-
catagorie 10/m 14 joar. Er
waren 2 poules A en 8. Bij
ons in de poule zaten, Aal-
ten en jongensgroepen van
Winterswijk. We hebben al
lemaal ge-enkeld en ge-
dubbeld. We hebben drie
wedstrijden gespeeld en

allemaal gewonnen. Toen
waren we winnaar van de
poule. Dat betekende dat
we finale moesten tegen de
winnaar van de andere
poule. Deze finale hebben
we gespeeld op het Zieu-
wentse tennisveld op 4 juni
tegen Groenlo. We vonden
het leuk dat alle ouders er
waren. We hebben terecht
gewonnen, omdat we ervoor
hebben gestreden. We kre-
gen na afloop een stan-
daard in de vorm von een
beker verder kregen we een
bord patat met kroket of
een frikandel.

Westerlaan,



voor de aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
Vee cn varkenshandel- Batsdijk 46 Zieuwent Tel. 381508

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

Aannemingsbedrijf1 Í Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

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

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

—........…



?” BAKKER
5 Clemens Krabben

- vaá <=

<
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT

Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF
* bouwmaterialen
* nieuwbouw UWeokereia
* verbouw
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
+ machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met o.a.
Wens- on

Prentbriefkaarten

DMC Borduurgaren
SOKKENWOL

ò / nippenborg
GERARD KNIPPENBORG SD

Dorpsstraat 11 €TES LE EEEN Dorpsstraat 11-7136 LE Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 15 44 a——_



ZGV Turncompetitie Es
FINALE PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN E-LIJN
Zaterdag 29 mei was in Lichtenvoorde de finale van de persoonlijke kampi-
oenschappen in de E-lijn. Van ZGV waren er 7 meisjes doornaar de finale,
maar Leonie was helaas verhinderd.

Eerst waren de junioren aan de beurt. Tet viel wel op dat van verenigingen
die niet uit ons rayon kwamen, er veel meisjes meededen die eigenlijk in eeu
hogere lijn truichoren.
Waarschijnlijk hadden onze meisjes ook niet zo'n goede dag, want ze pres-
teerden veel minder da als anders, dit is bi hen vaker het geval met indivi-
duele wedstrijden. Door verkeerde tijdwaarneming werd lenrike veelte laag
beoordeeld op de balk, anders was ze hoger geëindigd.

Sprong brug balk vloer totaal

22. Laura Stortelder 7.95 7.85 7.90 8.05 31.75
z

34. Tessa Beerten 790 790 7.80 3LI0
39. Henrike Lankveld 7.85

44. Aafke Vhummelink 7.05

770 775 3020
270 775 3020 ë

Bij de pupillen 1(9Jaar) deed Margo Hogenelst mee. Ze turnde een goede
wedstrijd en werd 18° Haar brugoefening was een van de hoogst beoordeelde.

Sprong brug balk vloer totaal

18.MargoHogenelst 7.05 75 790 795 3165

Bij de Tnstap(Sjaar) deed Marjan Doppen mee. In de voorronde was zij 1°

geworden, Maar zij had 2 hele sterke concurenten. Eenmeisje had zelfs vorig

aar C-ijn geturnd en hoorde absolu uietin deze lj Huis

a|n: ;

—
58385



Marjan turnde een goede wedstrijd en stond na 3 onderdelen onderaan. Op
de vloer deed ze voor het eerst een arabier flick flack en haalde hiermee het
hoogstecijfer. Helaas viel ze daarna bij het laatste toestel, met oen moeilijk
onderdeel van de breug. Toch wist ze daarna de oefening nog goed af te ma
ken.

Dat andere meisje had echter een perfecte balkoefening als laatste onderdeel

en eindigde op de 1 plaats. Marjan haalde de 3 plaats. Een hartstikke goede
prestatie. Ze mocht op het podium komen en kreeg een mooie medaille. Vol-

gendjaar moet zij in de D-lijn uitkomen.

Sprong hrag balk vloer totaal
_

|3.Marjan Doppen 9.20 8.20 865 920 35.25

Zaterdag 5 juni(ja, ja, met de kermis) was in Winterswijk de groepsfinale.
Alle 3 groepen van ons waren. in de finale gekomen, maar ze waren er uiet
allemaal even blij mee, omdat ze graag met de jeusdeskanrp mee wilden
doen. Bij de junioren kostte het enige overredingskracht van de leiding, om ze

zover te krijgen dat ze toch aan de wedstrijd deelnamen en hun groep niet it
de steek lieten. Doordat ze gelijk na hun laatste onderdeel, zonder de uitslag
af te wachten, snel vertrokken konden ze gelukkig nog een groot gedeelte van
de zeskamp meemaken.
Hartstikke sportief meiden.

Je zou denken dat ze nu minder geconcentreerd ware, maar dat was absoluut
niet het geval. Het gîng juist hartstikke goed. Helaas behaalden ze net geen
medaille. ZGV-1 behaalde de # plaats, met maar 0.25 achterstand op de ge
deelde > plaats.

Sprong brtg balk vloer totaal

Nanet Kl. Holkenborg 775 800 1575
Tessa Be 8.20

ë
780 23.25

Henrike 790 885 765 825 3265

——————



ZP A A[TK
VOOR AL UW: Sportschoenen EeSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT Tel. 351257

Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - UmbroNFn] Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto

ai
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Vikingal [aEKZANDVor] ES E34 & EM, ge

Hotel - Café - Restaurant

’’t WittePaard”
Verassend,

Ged,

Diverse mogelijkheden voor:

* Bruiloften enpartijen
+ Recepties
= Reünies

“Vergaderingen De ideale rustplaats voorcen hapje en drankje



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, el 351236
Seustars EK. Goldewijk, Groening 14, Lichtenvoorde, tel. 378543
Penningmeester: Cuppers, de Haaro 29, Zieuwent, el 352059
Wedstrijd soer. W. Wopereis, Harreveidsewog 14, Zieuwent, te, 351831

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tl. 351257
Secretaris A. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 7e, ‘voorde, tel. 37955
Penningmeester Krabbenborg, Ketstraat 8, Zieuwent, te

Wedstrijd seer. Recreanten: B. Slot, Helermeg à, Zieuwent, tel 352127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 70, te. 379652

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorz B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 351838
Secretaris P: Marschalk, Dorpsstraat 12, Zeuwert, tel, 352223

Penringmeesteres :ter Bog, Linnenwever 2, Groerlo, tel 465478
Wedstidsecr. A Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tol 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster : Stoverinck-Penterman, De Steege 28, Zieuwent, el. 351485
Secretaris M: Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel 351488
Penningmeesteres =.N van Boocke), de Haare 28, Zeuwent, te 362462

Wedstrijd secr. IK. Kamebeek, De Steage 5, Zeuwent, el. 252247
Recreanten M. Holkenborg, Boersweg d, Zieuwent,te.351488

Algemene zaken :B. te Molder, de Haar1, Zieuwent, tel 262140

ZV: Tennis
Voorzitster C: Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 361281
Secretaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zeuwent, tel. 361591
Penningmeesteres 1 Knippenborg, De Steege 22, Zieuwent, iel 352424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster A. Hogenelst, de Hare 33, Zieuwont to. 351659
Secretaresse :M, Holkenborg, Ruurloseweg6,Zieuwent, tel 351873
Penningmeesteres  :T. Segers, Batsjk 37, Mariënveide to. 0573-461411

Wedstijdseor.  W. Hummeink-Krames, Chopinstraat 8, L'voorde, tel 374316

MU CHIN: Karate
Vooriter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 351262

Secretaresse : A Oonk Boekhoît, Haverkampstegge 12, W'wik, tel, 054 5624
Penningmeester: G. Anders, Larksstraat 18, ‘voorde, el 374926



Veloc: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Secr/Penringn.  :H. Toebes, Beethovenstraat 6, | voorde, tl. 37611
Toercoördinator :P Krippenborg. Dorpsstraat 24a, Zieuwent, tel 351856

Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorziter te Piave, Aagtemanweg 2, Hameveld, tel. 3749
Socretaresse I. Hendriks, Misterstraat 58, Bredevoort el 0543 452351
Penningmeester :C. Bokker, Hein Meerstraat 4, ‘voorde, tel 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 351257
Secretaris K. Hummen, Esstraat 42, voorde, (el, 377523
Penningmoester te Flex, Verkavelngsweg 2, Mariënvekde, te, 351973

Wedstrijd so £. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, el 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 351534
Sek:/Penringm. A. Papen, De Haere 32, Zieuwent, tel 351970

'T KEVELDER: Biljarten
“l Nipolder Wigendijk 4, Mariërvelde, tel 361316

Secretaris A. te Roler, Verkavelngsweg 2, Mariënvelde,tel, 351373
Penningmeester: H. Elschot, Rouwhorsterdik 20, Zieuwert, tel 352268
Wedstrjdsecr Fl Waalderbos, Zieuwentsewog 42, Zieuwent el, 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter

cker, Stringstraat 43, ‘voorde, tel 375850
S. Papenborg, Wigendijk 6, Mariënvel
1. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tN. ten Have, Oude Maat 16, Mariënveig 351819

BADMINTON:vereniging
Voorziter M. Stotelaar, Middachtenstraat 34, voorde, tl 377019
Secretaris J.ten Bras, de Haare 34, Zeuwent, el 351738
Penringmoest A. Holkenborg, Vragendenweg 62/B, ‘voorde, tl. 374180



B WATERZUIVERING+ WEEGBRUG

Krabbenborg HANDELSOND.

Kristalzuiver bronwater

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

WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 06 55 14 38 19

Le
VOOR 5

SS

ES
N4/  ijdens de rust of

Ep @ na de wedstrijden EAN En van harte welkom

ENEEN EI Kantine van Z.V.C.

DRANKJE Telefoon 35 16 07

A S] architektenburo
a. holkenborg

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



leameekelder 735 785 780 23.00
LawaStorelder 835 345 785 770 3235
Totaal

_
23,60 25.50 2340 2405 9655

De andere groep samen met KSV had deze keer maar 3 meisjes, er mocht dus
iets fout gaan want alle punten telden. Het ging wel heelgoed behalve de
balk Ze behaalden de 6 plaats, wat een goede prestatie i, want ze waren als
laatste geplaatst voor de finale.

795 865
735890 3085 -840 870 685 705 3100
23,70 2625 2140 22759410

Hierna waren de pupillen aan de beurt. Deze groep was het hele jaar al bo-
venin geëindigd samen met Spirit en Odival([:ibergen) en had grote kans op
een medaille. Wie zou er anders 1° worden?
Het was hartstikke spannend en de tumsters en leidsters hielden de andere
groepen goed in de gaten. Het ging heel goed, maar je weet nooit wat de jury
er van vindt. Marjan viel helaas weer van de brug, maar had achteraf gezien
toch nog het hoogste brugeijfer.
Bij de prijsuitreiking kwam de verrassing:

ZGV-KSV kampioen
bij de pupillen van Regio Gelderland-Oost

Hartelijk gefeliciteerd meiden.



Leonie Segers 720 790 850 2360
Margolegenelst 80 820 7.70 23.90

mievd.
Wolfshaar 8.25 8.35 820 870 3350

u
815 830 1645

23.95 25.25 24.60 26.10 99.90

Nationale Finale D-lijn
Zondag 27 juni was in Hilversum het NederlandsKampioenschap D-lijn.
Van alle fegio's deden de beste 3 turnsters mee. Mayra Holkenborg deed met

nog 2 andere meisjes van Spirit voor onze regio mee bij de pupillen. Bij het

inturnen zagen we bij de andere turnsters goede dingen, dat we dachten dat
ze geen enkele kans zouden maken.

Mayra begon op vloer en deed daar voor het eerst een salto. Het ging heel

goed en ze behaalde een hoge score. Bij it soort wedstrijden komen de punten
nl. gelijk op het scorebord. Dit gaf goede moed en ze ging prima door. Bij de

brug draaide ze een goede oefening, maar de uitgangswaarde was een punt la-

ger dan verwacht. Protesten bij de jury hielpen niet, omdat er landelijk anders

gejureerd wordt dan hier in de regio.

Uiteindelijk behaalde Mayra de 6plaats, Met deze plaats kreeg 2e toch nog
een hele grote medaille en was ze heel tevreden.

| Sprong brug balk vloer totaal

GMayraHlolkenborg 8.85 790 850 860 3385

Dit jaar hebben de meisjes uit Zieuwent steeds goed resultaten behaald bij de

wedstrijden Hopelijk gaan we volgend jaar zo door.

w f



REYMER
zen

denks—ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

£&
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 35 2235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-352237





ZGV wordt Spirif90
Helaas was dit het laatste jaar van ZV als zelfstandige vereniging. Tet is
Jammer, dat een vereniging die 23 jaar heeft bestaan, emee moest tappen,Doordat er vorig jaar cen aantal mensen uit het bestuur zijn gegaan, die eralJarenlang ingezeten hadden en ook de nog overgebleven bestuursleden te ken
en gaven er op korte termijn mee te willen stoppen, waren wij dt jaar opzek waar nieuwe bestuursleden. Die bestuursleden zijn er ook gekomen,
maar de opgave bleek te groot om als volledig nieuwen onervaren bestuur de
vereniging te leiden.
We vonden het echter te gek, dat de kinderen van Zieuwent niet meer zouden
kunen gymmen en heben naar een oplossing gezocht.
Wij hebben contaet opgenomen met Spirit
tenvoorde, voor cen eventuele fusie
De grootste tak van onze vereniging zat nl. l in Lichtenvoorde bij aerobic enhad eigenlijk niets met Feuwent te maken.
Het laatste halfjaar hebhenwij veel vergaderd met Spirit en sinds 1 julzijnalle leden en leiding overgegaan naarSpirt. Voor de leden van CV verandent er behalve de naam eigenlijk niets. De lessen blijven gewoon op dezelfde
Tlaats met dezelfde leiding. Wij zijn gewoon de Zieuwentse afdeling van Spi

0 , de gymvereniging van Lich

|
Selectie op woensdagavond: 17.30-19.30

rit’90.
Na degroe vakantie beginnen de lessen weerop didagrmiddag:

/| Peuters 15.00-15.45 |

Kleuters 1545-1645 |

Groep3+4 16.45-17.45
|| Groep St/m8 17.45-18.45
|

!

Als je wog geen lid hent komgerust eens kijken of doe een aantal keren gratis
mee.

E88
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PROFIELSCHETS|

Meest favoriete sport: gres op school (elfgeven)

Minst favoriete sport: boksen, kan me niet voorstellen dat het

sportief isiemand neerte slaan

Mooiste sportherinnering: da RKZVC kampioen werd in Brede
voort en voor het eerst promoveerde
naar de 4de Hasse

Slechtste sportherinnering: Sportdagen op het Marianum, iedereen

verheugde zich erop, ik vond het af
schuawelijk

Favoriete sportman/vrouw: geenfavoriet

Lekkerste eten: andijvie met spare-ribs

Leukste tv-programma Inspector Morse

Beste muziek: The Nits

14



U kunt bij ons terechtvoor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
* Alle verzekeringen (schade en leven)
° Sparen

Beleggen
Lenen

Verzekerd sparen

Woerenfriedstraat9 + 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. 19

Harreveldseweg 12 d - ZieuwentJJ0544 352391 ReeOpeningstijden:
Dinsdag U/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur

—_—__



|KT
TAX10544-35 14 16

Fax 0544 352166
Dorpstraat 29+ 7136 LE ZIEUWENT

Baines Class Trauel
Bekenvenioer

Particuliere Biekenueusen
Graepaueruaer

Personenvervoer
Trouw | Raa

AUTOBEDRIJF
„SBENSSIDztzo ù
Tjee”VENNG

Verkoop en reparaties
van merkauto’s=bgg-351601

Waalderweg 12a

Ookin uw stijl te realiseren:
Bouwbedrijf Hulin
realiseer de meest uiteen
opende bouwerken
Kwaliteit, en serwce

teling enuwstaan voorop Neem Dm
ig Gebouwd

haar bewoners: om lekker
in te wonen en vooral goed
inte leven Gebourd ook

Eisenhower
tel (0544)



Beste boek:

Mooiste film:

Vijnste Kledingstuke

Miljoen winnen:

Pilsje drinkenbij
Dansje maken met:

Hekel aan mensen die:

Geloof enlof bijgeloof:

Politieke Kleur:

Jeugddroom:

Grootste wens:

Idool:

Uit bedte halenvoor:
gen

Harry Madish: "Ontdek
hemel

Sophie's Choice

spijkerbroek

gebeurt niet, behalve voor de kerk
doe ik nooit mee aan loterijen. Ik
zou niet weten watik er mee moest,
gewoon door leven zoals nu.

vrienden

niemand, hooguit met Karin

discrimineren

geloof

rood

dierenarts worden

Kinkt saai, maar het is zo: gewoon
zodoorgaan

ziet

ontbijt met krant op zaterdagmor

j



Tent opzetten in: de schaduw

Omscholen tot: iet van toepassing

Spijt van: niets

Nachtmerrie: dat er iets met het gezin gebeurt.

MH.

ZTV ZOMERAVONDCOMPETITIE
Woensdag 19 mei was weer de avondom te beginnen met het teniis voor
de “Zomeravondcompetitie”. Het klinkt wel mooi "Zomeravond, maar wat

is er ook niet mooier dan een paar uurtjes tennissen op een mooie zomer
avond.
En zulke mooi avonden hebben we al die zes weken gehad. Dit jaar moes-

ten we tennissen tegen TC. Zuid (Doetinchem), Veldhoek, en TC Ruurlo.
We spelen dan 3x uit en 3x thuis, er wordt per keer een damesdubbel, he

rendubbel en 2 gemengd dubbels gespeeld.
Maar voordat we beginnen wordt er eerst gezellig koffie gedronken en als
iedereen de goede schoenen aan heeft en zijn racket goreed heeft, wordt er
met de wedstrijd begonnen.
Zo'n avond verloopt erg sportief, waarbij de gezelligheid voorop staat want
meestal wordt er langer nagezeten dan getennist.
Wij als team bestaan uit Jan Domhof, Clemens Knippenborg, Marian
Wensink, Marion Rouwhorst en Marion Wopereis hebben het dit jaar goed

gedaan. We zijn geeindigd als goede tweede na Veldhoek.

Zomeravondteam. MW.

1 i——____...__-



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een
sterk bent De R:

samenwerken en
mensen vóór mi

ik contact Ek
teving Daarom
inhet
weten
gaat Ke

in de buurt

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

më TEN 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

bgg. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

VOORHEMEN HAAR

DORPSSTRAAT 77
ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
3Si tunamieg tinondeond tuindeeen

44 tuinonderhoud tuinideeën tuinaanlegSE j jiekteesn tuinconleg tuinonderhoud

>

Ï Tuurleseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Oudhollandse spreuken.

Zoals U allen wel bekendis, is één
der gedachten achter de piot, U te
onderwijzen in het feuomeen sport.
Wij hebben gemeend U het één en
ander uit de boeken 1e moeten doen

en wij willen graag aanvangen met
het woord sport! [veneen stukje
theorie. Wij nemen U meenaar het
oude Frankrijk. Het werkwoord se

desporter betekent letterlijk. zich

verpozen samengaand met een ver

bijzondering vanspel.
Hierbij legt het bewustzijn van de

spelbenadering eem zodanige nadruk

op de afspraken omtrent de inzet
van het spel en de weg om dit doel

te bereiken, dat deze factorenin een
spanningsverhouding komen te
staan. De wil om de tegenstander of

tegenstand (bijvoorbeeld de nature)
1e overwinnen, leidt tot het zoeken

naar de grenzen van het eigen kun
men en het streven naar betere

prestaties dan de ander. THermee
komenwe op het aspect: traïning.
Maar we denken dat de meeste le

zers (m/v) reeds zijn teruggedom

meld in hun zaterdagochtenddip.
Derhalve nemen wij u mee terug
naar onze eigen sportbeleving. Wij
zullen u aan de hand van enkele

spreuken wegwijs proberen te ma
kenin de wereld die sport heet.

Ohran Delibas beantwoorde ooit
een vraag, op zich opmerkelijk van
Kees Jansma (het bekende broertje
van Henk). Hij zei dat het wat hem

betreft in de bokswereld maar om 1

ding draait en dat was volgens hen
boksen!
Wij kunnen ons hierin wel vinden.
Ook zei ij mog dat het in een partij
belangrijk is, wie de eerste Klap zit
deelt.
Boksers zijn van nature namelijk

erg verlegen en durven derhalve
bijna niet. ij zet "de eerste kap is

0,68 euro waard”. Naar aanleiding
van deze mooie woorden wordt in
verband met de inflatiecorrectie ie
dere 3 jaar de boks C.A.O. openge
broken. Dit om de sociale partners
cen kans te geven hun eisen op tafelSe



1e gooien. Dat is een keer wat an
ders dan de handdoek in dering.

De oude Chinese wijsgeer, Confu
cis kom in zijn tijd erg mooie din

gen zeggen met betrekking tot Sport.
Ten van zijn meest befaamde uit
spraken was: As owhet gat jokt dan
krieg ie'j een good botterjoar.
H. van Breukelen evenaarde deze

uitspraak later met: Beter een hal

in de hand, dan geen hand.
Onze eigen Is. tân en keuken

balpruser J. Cruijf], kan ook mooie

dingen zeggen. Naar ons dee moet

hij dat dan ook maar eens gaan
doen. We weten dat dit best lastig

is, maar wie nooit geschoten heeft,
is waarschijnlijk mog nooit op de

kermis geweest.

Voor buitensportliefhebbers heeft
Bettine Vriezekoop (die kent ieder:

een vast wel van de Playboy) de

volgende spreuk op tafel geworpen.
Fen kat op de stoel geeft een natte
boel. Het is dus uiterst verstandig
dat als men een buätentoernooi

heeft cen stoel en een kat te regelen,

en deze in de buurt van het veld te

plaatsen. Men kan dan gauw zien

of er weersveranderingen zullen

optreden. De organisatie van Wint

Dledon heeft Bettine reeds een
dankbetuiging toegestuurd via de

Hlna.
Meneer de Uil sloot altijd het pro
gramma af met de wijze woorden

oogjes dicht en snaveltjes toe, slaap
lekker.

De columnisten Bjorn & DaveeeZATERDAG 21aug,

Tim 11 Juli

EVENEMENTENAGENDA

UITERLIJK mEvERENKOPE!

:GrootKamp JongNederland

A6 juliang, = Open Kernkens Servie toernooi



FETTE
f STOLT s

OO: STOLTENBORG
INIERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136LE ZIEUWENT- Telefoon 0544-351207

SANS
“RESTAURANT àlla/carteSEEEs= Specialistin

OUD-HOLLANDSE SPELENNEEESEEenENBEGIN)Ee

Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

ONSEN AMBACHTELIJKE

SS
SLAGERIJfs ® Bongers SLACHTERIJee] 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

4 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



Waar gaai het eigenlijk over?
Ze hebben het weer

gered. Na een jaar lang
ploeteren, knokken en
vechten tegen degradatie
heeft het eerste het weer
gered. Volgend jaar mogen
ze het nog een keer in de
4e klasse proberen. Maar
dan gaat het anders. In de
komende maanden zal ailes
nog eens krifisch worden
bekeken. Moet er nog har-
der getraind worden met
een nieuwe trainer mis-
schien? Blijkbaar niet want
de huidige heeft nog ge-
noeg krediet om het nog
een jaar te mogen probe-
ren. Ligt het aan de spelers,
zijn ze kwalitatief wel goed
genoeg? Zijn alle posities
wel dubbel bezet en is er
genoeg concurrentie? Is de
bank wel sterk genoeg of
moeten we een nieuwe la-
ten maken? Eén ding staat
vast: er ontbreekt een goe-
de spits, een koele afmaker,
een meedogenloze goal-

getfer, een pinchhitter die 2
kansen kan omzetten in 3
doelpunten. Hoeveel geld
hebben we zelf nog, waar
zijn de sponsors?

Hallo, technische di-
recteuren, waar zijn we nou
helemaal mee bezig? Het
eerst speelt in de 4e klasse
van de KNVB en met degra-
datie naar de 5e klasse Io-
pen jullie heus geen miljoe-
nen aan tv-opbrengsten
mis. Er zijn ook geen dui-
zenden toeschouwers die
het massaal zullen laten
afweten. De paar honderd
die zondags langs de kant
staan zullen heus blijven
komen. De helft komt na-

zo uit de kantine
gerold omdatze ‘s morgens
toevallig zelf een potje heb-
ben gespeeld en de andere
helft komt om weer eens
een zondagmiddag lekker
te kunnen kankeren en
foeteren over gemiste kan-
sen, foute passes en blun-



ders in de achterhoede. Het
is dan ook niet de bedoe-
ing dat iedere week, elke
tegenstander, met prachtig
combinatievoetbal en uitge-
speelde kansen, aan de
kant wordt gezet.

Hebben de spelers er
zelf nog wel plezier in? Ik
kan me niet voorstellen dat,
na jarenlang keihard trai
nen en vechten tegen de-
gradatie, de spelers het nog

leuk vinden. Zorg dat het
enthousiasme weer terug-
komt door desnoods minder
te gaan trainen. Leef ont-
spannen toe naar de zon-
dagmiddag en ga dan een
lekker potje voetballen.
Wellicht wordt er nog ge-
wonnen ook en zo niet,
geen ramp.De kantine gaat
er heus niet een half uur
eerder om dicht.
Jer.

ee\ | EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG ng, «UITERLIJK INLEVEREN KOE

Tim 11 Joli :GrootKamp Jong Nederland

26 ult ang, « Open Kernkens Service toernooi \lejn: 5
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.

Om dieenc, vooru juistehypotheek te kiezen, krijgt u
nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecterenwij
voor u de jui legen debest 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 Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0644-351766



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 tumm-key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden

van bouwplannen is tenslotte een kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u

graag een aangename
aannemersbedrijfB HOENDERBOOM

Bel voor een vrijblijvende presentatie 0544-351832

Aamemersbedijf Hoendertoom  Dorpsstaat27 7136 LE Zieuwent


