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* elektrotechniek
+ centrale verwarming
+ luchtbehandeling
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- optimalisering en energiebeheer
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APDAUS af
RKZVC is in the winning mood. mijn eerste [|
Mensen die niet van voetbal houden
moeten nuniet meteen doorbladeren,
want dit stukje gaat verder helemaal
niet over voetbal, maar over mijn
eigen sportieve prestaties. Ik ben
namelijk ook in he winning mood,
heb namelijk drie weken geleden

gewonnen. Toen ik: iep
werd er in mijn verbeelding flink
geapplaudiseerd alsof ik een
wimbledon finale had gewonnen. In
werkelijkheid zaten er 4 dames die
aan het genieten waren van hun
kopjekoffie.
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De meeste mensen kiezen als kind
voor eensport en Blijven dit heel lang
doen, ik niet, ik heb al van alles ge
probeerd. In mijn jeugd deed ik aan
handbal, gymen fanatiek aan tafel
tennis. Helaas kon ik toen eigenlijk

nog niet zo goed tegen mijn verlies

(familiekwaaltje?)
destijds in de buurt van het houten
gmzaaltje aan de Zegendijk woonden
hebben mij regelmatig boos naar
buiten zien komen in sporttenue met

De mensen die

tafeltennisbaje in de hand. Naar
binnen ging ik pas als de coach me op
kwam halen, soms lukte dit lopend,
soms ook moest hij dit per fiets doen
Toen ik ging volleyballen werd het
beter; er was weinig meer van mijn

merken,
doordat ik veelal langs de kant zat
negatieve eigenschap te

wegens gebrek aan balgevoel. Later
eb ik nog aan steps/aerobic gedaan
Dit deed ik met drie vriendinnen,
maar meestal verkozen we cen hore
cagelegenheid in de buurt om te ge
nieten van appelgebak met warme
chocolademelk boven de sportschool
Dan maar weer eens een sport pro
beren met een wedstrijdelement. Sa

men met een van mijn sportievefa
milieleden nam ik tennisles. En ja
hoor, dit doe ik nu al bijna twee jaar
met heel veel plezier. Applaus krijg ik
dan wel niet, maar dat krijg ik tijdens
de gymlessen die ik geef voor mijn
werk. Toen ik pas geleden wilde
voordoen hoeje met de touwen door
de jungle kan zwaaien, kreeg ik zo

een staandewaar ovatiel

Deredactie (WK)
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U kunt bij ons terecht voor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
* Alle verzekeringen (schade en leven)
° Sparen
* Beleggen
° Lenen

Verzekerd sparen

sle Dienstverlening
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
199. 97

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
®@ 0544 - 352391 = °@— ww

Openingstijden:
Dinsdag U/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur
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ZVZ ZAALVOETBAL

Voor de meeste sportverenigingen is
de competitie weer begonnen. Dit
geldt ook voor Tet Zieuwentse zaal
voetbal. Wij wilden wel eens iets
meer weten over deze vereniging en
hadden een gesprek met Raud Don
derwinkel (wedstrijd) secretaris van
zaalvoetbalvereniging ZV. Rund is

31 jaar, rundveedeskundige bij Hen
drix UTD en wonend in Lichten
voorde.

Kunje iets vertellen over de geschie
denis van het zaalvoetbal?

Ruuddenkt na en vindt dat Bennie
ten Bras heter kan vertellen hoe het
allemaal begonnen is. Bennie is toe
vallig ook aanwezig bij Stoverink.
Dus krijgen we toclt nog een vleugje
Bennieten Bras in de Piot
Wim Krabbenborg (ook wel Krab ge
noemd) is ermee begonnen. Er werd
een

onderlinge competitie opgezet met
teams uit de regio o.a. Groenlo, Ti
bergen,
Beltrum en Lichtenvoo Dit ge
beurde buiten de KNVB om. Vijf jaar
later heeft de KNVB het overgeno
men. Vanaf 1977spelen we mee met
de KNVB competitie.

Wanneer ben je zelf begonmen met
zaalvoetbal?

Zo'n 10-12 jaar geleden. Wij zijn als
vrienden gevraagd door Bennie ten
Bras om cent teamsamente stellen
Dit gebeurde onder de noemer var

a|n: PIO LGOPLANEENT



RKZVC zaalvoetbal. Dit is u niet
meer zo, mu is het ZVZ. Sinds 1 juli
1996 zijn we zelfstandig als vereni

ging. Het veldvoetbal RKZVC wilde
eigenlijk vanhet zaalvoetbal af omdat
ze geen zicht meer hadden op het
zaalvoetbal. Wij waren eigenlijk een

vereniging binnen RKZVC. Het is

beter dat we mu zelfstandig zijn, niets
ven nadele van RKZVC, maar ze
Iwamen er zelf mee.

Wat was de reden voor jou om in het
bestuur van ZVZ te gaan en hoe ziet

het bestuur eruit?

Toen ik van de Hogere Landbouw
School afkwam leek het voor mezelf
goed om in een bestuur te zitten in
verband met het solliciterennaar een
baan
Koofdreden. Ellis Stoverink stopte en
er kwameen bestuursfunctie vrij en
ik heb toen besloten om in het be

staar tegaan.
Het bestuur van ZCZ bestaat uit de

volgende personen:
- Bennie ten Bras

- voorzitter
= Ruud Krabbenborg
= penningmeester

Bennie Slot
bestuurslid

Dat was dus eigenlijk de

Ruud Donderwinkel
(wedstrijd)secretaris

Is ZVZ een hechte vereniging en wel

ke aktiviteiten worden er zoal

georganiseerd?

Ja, ZVZ. is cen hechte vereniging.
Wanneer het eerste, tweede en derde
team na elkaar moeten voetballen,
kijken spelers van het tweede enderde
naar het eerste en andersom. Na de

wedstrijd is het natuurlijk ook een
gezellige happening.
Wij organiseren een aantal aktivitei
ten per jaar. Een keer per jaar wordt

er een ledenvergadering gehouden en
de eerste maandag van het nieuwe

jaar worden er onderlinge wedstrijden
georganiseerd met na afloopveel bier
en borden patat. In meijjuni organi
seren 3 à 4 leden een aktiviteit, dit is

een jaarlijkse traditie geworden. En
natuurlijk organiseren we ieder jaar
Jet zaalvoetbaltoernooi tijdens de

sportnacht.
ZVZ organiseert ook ieder jaar een
recreanten competitie waar zo'n 40
teams aan mee doen, vooral bedrij
ven. Bennie ten Bras en Bennie Slot

Jebben deze competitie op poten ge
zet. Het is ontzettend veel werk om
dit te organiseren en te plannen. Er

PIOT@PLANELNI



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee Het idee dat je samen
sterk bent De Rabobank heeft als geen ander de traditie vans
samenwerken en bouwen aan relaties. Het een bank van
mensen vóór mensen. Dat merkt U al “nel in hetpersoons
lij contact. Elke Rabobank staat icden in de samen:
Teving Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten,
in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We

e: a}weten wat er leeft, ook as het niet om bankzaken 4
gaat. Kortom,

we
zijn een bank die net zo thuis is

in de buurt als 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

më IE) vor
Jos Beening

Vooral 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

HEAR
VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77

ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbearijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinondethoua tuinideeën tuinaanleg

}
finideeën tuinaerleg tuinonderhoud

Ruwloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



gaat ontzettend veel tijd in zitten. Ik
Joud mij verder niet bezig met de re
creanten
competitie Koofdtaken zijn
kontakten onderhouden met de
KNVBen het organiseren van de
sportnacht.

mijn

Het is altijd moeilijk om scheids
vechterste regelen vooreen wedstrijd,
hoe doen jullie dat?

In de competitie krijg je negen van de
tien keer cen KNVB scheidsrechter
toegewezen en anders regelen wij het
zelf. Het is dan vaak Wijnand Bek
Ken die fluit. Met de sporinacht kun
nen we een beroep doen op diverse
scheidsrechters. Ik fluit dan zelf ook.
In de recreantencompetitie regelen
wij zelf de scheidsrechters. Ik moet
zeggen dat er nauwelijks tot geen
agressie voorkomt binnen het zaal
voetbal

Er zijn niet veel zaalvoetbalvereni
gingen in onze directe omgeving,
doen jullie aan ledenwerving in de
omliggende dorpen?

Nee, wij doenniet aan ledenwerving.
Je wilt wel of je wilt niet zaalvoet
ballen. ZVL ds miet zo prestatiege

richt. Ik vind het belangrijk dat we
met eigen spelers spelen. Het moet
miet zo zijn dat spelers gevraagd
moeten worden. De meeste spelers
komenvia, via bij ZVZ, terecht. Het
eerste en tweede team zijn prestatie
gerichter dan het derde en het vierde.
Zespelen echt voor de gezelligheid.
En wanneer je cen keer niet kunt
spelen danis iedereen is bereid om in
te vallen. ZVZ is echt cen gezellie
heidsvereniging

Welke invloed heeft het Sourey Cen
ter gehad op het zaalvoetbal?

Voordat het Sourey Center er was
voetbalden wij in de sporthal van
Lichtenvoorde. Wij hadden toen twee
teams, mu voetballen wij met vier
teams in de competitie. Dat betekent
dus dat we meer leden hebben gekre
gen. De vereniging telt op dit moment
45 leden. Tot voor twee jaar geleden
was Ton Lawant onze trainer/coach
Het was voor hemecht een liefheb
berij, maar hij was wel een trainer
met papieren. Dit was nodig in ver
band met eventuele promotie. Ton
Lawant is op dit moment verzorger
bij het eerste elftal van RKZVC. Òp
dit moment zijn Paul Knippenhorg en
Heury

PIOTGOPLANH INT,



Weikamp de coaches van INZ.

Hoe is de relatie met het Sourcy
Center?

Het hotste nog wel eens, vooral wat
betreft de Lichtenvoordse zaalvoet
baleluh
Kuypers. Zij voetbalden eredivisie, 1u
eerste divisie en meenden dat
door cen streepje voor hadden. Wij
hebben vorig jaar uren afgestaan aan
LZV/Kuypers omdat zij op vrijdag-
avond competitiewedstrijden moesten
voetballen. Ze wilden nog meer uren
van ons overnemen maar daar zijn
wij niet mee accoord gegaan. We
vonden dat we flexibel genoeg waren
geweest. Uiteindelijk is dat ook niet
doorgegaan. Het Soureyheeft dus wel

respect voor ons, wij zijn uiteindelijk
tochde grootste Juurder.

ij hier

Tenslotte, wat is de doelstelling van
WZ?

Het belangrijkste is dat we cen ge
zonde vereniging blijven, ook wat de

financiële kant betreft. De Inr van
de sporthal gaat ieder jaar omhoog
maar het is gelukkig niet zo dat we
langs de deuren moeten om geld in te
zamelen. Fn natuurlijk staat de

gezelligheid voorop.
Door dit gesprek met Ruud zijn we
zeker meer te weten gekomen over de
zaal voetbalverening ZVZ. Het zaal
voetbal staat toch minder in de publi
citeit dan het veldvoetbal en we ho

pen dat we zo een steentje hebben

bijgedragen. Wij willen Ruud harte
lijk bedanken voor het gesprek en
wensen hem en de

zaalvoetbalvereniging ZVZ veel sue
ces toe.

De redactie (JW en CE)

‚we PIOTG@PLANHIENI.
6



reWOONGIED STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33- 7136 LE ZIEUWENT - Telefoon 0544-351207
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Het beste vlees
komt van uw slager

OMANG>—_TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN_---_-_-AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel: 0544-351542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparatiesaan bijna alle

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

zieuwent

verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)
+ theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
+ theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

tel. 0544-351939
bgg. 06 53933054



E Ceciel Fammelink - te Brake
Kapeten, administratief medewerkater, Em
baiauraas

4 &

led van Feuweuts Eelaug OA B
Meest favoriete spori? :
Tennis, om te doen

PROFIELSCHETS

Minst favoriete sport?
Voetbal.

Mooiste sportherinnering?
Evert van Benthum, toen dezede elfstedentocht voor het eerst won. Op die
zaterdag was het z0 ontzettend koud. In depyjama begonnenin de vroegeochtend en de hele dag niet meerin de Kleren gekomen.

Slechtste sportherinnering?
Niet uitlopen van de marathon van Lichtenvoorde, vanwege bloedblaren

Favoriete sporiman /-vrouw?
De invalide sporters, mensen die buiten haan toch al moeilijke leven, de pufhebben te sporten

Leukste -programma?
Ookdat nog, Paul de leeuw. Ik heb eigenlijk liever radio.

3: Beste boek / schrijver?
De mamoetjagers.

INLA KZIOT@PILANFI
7
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Jean Aumel

Mooiste film?
One flew over the Cuckoo's nest, dances with wolves.

Politieke kleur
CDA.

Beste Nederlandstalige lied?
“Het regent zonnestralen” van Acda en de Munnick

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooît kreeg?
Keukenmachine, nooit gebruikt dus niet functioneel.

Grootste miskoop?
Donkere haarkdeur

omscholen tof?
ets in de natuur. Natuuparkbeheerder.

Tent opzetien in?
Bij eenklein rustig meertje

Ben je wel eens aangehouden door de politie?
Ja, Ik moest Grimeren, voor het toneel in Lievelde. Helemaal vergeten, dus

met een noodgang naar Lievelde. Ik werd aangehouden omdat ik te hard reed

en zei: "Geef me maar gauw een bon, want de toneelvereniging zit op me te
wachten”. Ik mocht toen van hem verder rijden, als ik een gordel om zou doen

Hekel aan mensen die?
Arrogant zijn of mensen die met andere mensen omgaanuit eigen belang

a|n: PIOTG@PLANE ENT.
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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

4Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544- 352133

Fax 0544-352237





Uit bed halen voor?
Ik lig er nooit lang in, haal me overal maar voor uit

Waar droom je over?
Route 66rijden

Wanneer was je voor het laatst bang?
Toen Toby(mijn zoon, red.)door cen aantal personen is lastig gevallen, De
onmacht en ongerustheid zijn heel verschrikkelijk

2 Wat denkje als je in de spiegel kijkt?
“s Morgens of 's avonds?

2 Waarom ben je goed in wat je doet?
Als ik wat doe voor een ander, doe ik het zozoals ik het zelf ook zou hebhen
gewild

21 Welke zin of welk woord gebruik je te veel?
Niet een bepaald woord, maarik ben een enorme flapuit

23 Wie zou je nog willen onimoeten?
Die wie ik wil ontmoeten kanik ontmoeten. Die wie ik wel wil, maar niet kan
ontmoeten is er niet meer

2 Wat zou je geen tweede keer doen?
In Noorwegen alleen met cen chesma met eenpiloot diezijn vlieguren nog
moest maken, in een krakkemikkig vliegtuig door de fjorden. Ik heb bloeden
tranen gezweet

1 Beschrijf jezelf in 5 woorden?
Humor, eigenwijs, ongeduldig, impulsief, ondernemend.

PIOT@GPI:
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Hebje sindshef begin van deze profielschets gelogen?
Nee, hooguit verzwegen

FLIETSEN
Samen met nog vele anderen nam ook

ik een kijkje bij de open dag van Sour

ey op 5 september.
En kijken kon je er. Natuurlijk in de

eersteplaats naar kids-aerobic. Inge
wikkeld leek het me, naar de verhalen

van dochter huisterend. Ze zoudeneen
dansje doen, springend op trampolines.
En dat dedenze ook, 25 meisjes, la

chtend, meezingend, ogen glanzend van

plezier.
Want dat ze het leuk vonden was dit
delijk
Dochter, engiszins a-ritmisch, sprong
mooi achteraan. Net voor de spiegel
wand, zodat het eek of er 2 meisjes net

iets later sprongen.

Naturlijk ook gekeken in de fitness

ruimte, Mooie zaal, prachtige appara
ten, waarvan de handvatten de hart
slag registreren. Gegevens worden op
geslagen in de computer, en zo moet er

De redactie (M.L)

na een maand een stijgende lijn in je
uithoudingsvermogen te zien zijn.
Conditie op papier.

Het meest verbazend was de fiets
demonstratie. Ooit had ik al eens een

proefles gehad, met de auto naar Sour
ey en dan binnen fietsen. Bij die ene
Jesis Jet dus gebleven.
Maar ‘spinning (binnen fietsen bij
Sourey) had een hele ontwikkeling

doorgemaaktin 2 jaar tijd.
Allereerst werd het nu donker ge
maakt, vervolgens neemt de instruc-

teur plaats op de kop-positie-fiets en

heeft achter zich een peloton leerlin

gen
Harde muziek start, en mu komt het:

discolichten flitsen de fietsers de ene
Keer in blauw, dan in rood.

Ooit heb ik al fietsend wel eens kleu

ren gezien
Dat was bij windkracht 5, een kleuter

achter het windvangende scherm voor

‚4E PIOTGSPLANIINI
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op, en een Keuter achterop, aardappels
en hondenbrokken voorin in het Kom toch gewoon golfen zegt even
mandje. De gekleurde lichten kwamen later Sourey's golfleraar Henk Klein
spontaan, en beven eenmaal (huis ook Oonk. Het is druk opde driving range,
nog evenaan. Gratis het is een boedhete dag en iedereen
Soms moet je, maar vrijwillig 1 of 2 staat lekker in de schaduw een balletje
keer per week. Nooit 1e slaan. "Golfenschiet er door me
Steps, fmess, pinning, Vve done it all. hoen ‘Haaksbergen heeft een golfslag
Of ik scheur mn enkelbanden of ver bad, zou dat niet wat zijn.
veel me.

M.H.

Waarom gevaarlijk sporten?
Zoals u wellicht zult weten Kleeft er cen groot gevaar aan de meeste sportenblessures! Denk hierbij aan scheuringen van allerlei spiergroepen, botbreuken,
linker en rechter oorkneuzingen, een schemerlamp aanklik arm en andere
verstuikingen. Om niet volledig arbeidsongeschikt te raken tijdens een gezellig
partijtje oost-timboektaans-sinnutaan darmen, hebben wij vooru enkele (7)
bruikbare suggesties op een rijtje gezet. Ook is het gros van dezetips reeds
doorgekaart aan menig sportbond. Er is door deze, veelal toch mafiose
instellingen, met een groots telefonisch applaus op gereageerd! Hieronder vindt
u een greepuit dedoor ons behandelde tak en van sport.

Autoracen: Waarom zou men met z'n allen op een gevaarlijk circuit gaan
rijden? Is het niet meer verantwoord om de coureurs plaats te laten ween in
een eigen racesimulator (b.v. in Donington gelegen op de japanse
hoogvlakten)? Danis het mogelijk omin & n enkele zondagmiddag trainingen,

PIOT@OPLANH INI.
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kwalificaties en wedstrijden voor het héle seizoen te verrijden. Dan kan men,

na alle gereden tijden op een rijtje te hebben gezet, 's avonds de nieuwe
Wereldkampioen uitroepen

Schaken: Bij deze uiterst vingergevoelige kan er al erg snel een Repetitive

Strain Injurie optreden. Voordat je er voor de achste keer achter komt dat je
alweer die partij van Kasparov tegen Toets ‘Tiellemans (1867) aan het

naspelen bent zou men natuurlijk kunen overwegen omde mens te vervangen
door een rohot-arm. Deze robotarm zou dan de loodzware schaakstukken over

het bord kannen manoeuvreren op commando van de menselijke sten
Vechtsport: Deze voldoen reeds aan de strengst geldende mens ont-erende

normen voor de volgende eeuw. Deze normen behelzen voornamelijk het

dragen van een korte broek en in sommige gevallen: hansen
Zwemmen: Om verdrinking bij zwemmers te voorkomen hebben wij

uitgedacht om een variabele waterdiepte met maxima (ja, zelfs de vriendin van

onze Willem Alexander is een fanatieke beoefenaar van wildwater korfbal) van

cirea 27 cm. Bij onze variant nemen de zwemmers plaats op een

transportband welke wordt aangedreven door één simpele
Jet eind van het bad zit een vol automatische afslag opdat de deelnemers zich

niet 1e pletter zwemmen. De gezwommen tijd kan door u naar eigen idee

vermenigvuldigd worden met de door u gewenste vermenigvuldigings factor.
Dientengevolge zullen uw persoonlijke prestaties een lineair verband gaan
vertonen met de gezwommen afstand. llierdoor zwemt uw met vrij grote
zekerheid met een correlatiecoëfficiënt van exact 1,00! Over het volgende

tasten wij (en met ons andere deskundigen) nog volledig in het duister. Hoeis
het namelijk in de hemel. eee Zij naam mogelijk

dat er juist bij deze tóch spetterende binmen- en buiten sport géén spataderen

ontstaan? Stuur uwoplossing vóór 9 oktober en tijdens kantooruren naar ons

e-mailadres: www.b.domhof(@planet.nl

Kruisjassen: Bij deze denksport ondervindt het toch al oververmoeide

‘menslijk lichaam extra zware belasting door:

© Kaarten die zwaar op de hand liggen.
© Zwaar alcoholische dranken

zwembeweging. Aan

PIOL@PILANE



NEA BE
VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT Tel. 351257

Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro|2%
Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto a”
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

Hotel - Café - Restaunant
” 't WittePaard”

Verrassend,
Goed,

c

Diverse mogelijkheden voor:

* Bruiloften en partijen
+ Recepties
+ Reünies
+ Vegaderingen “De ideale rustplaats voor cen hapje en drankje



RUK

DSD

Í
T

VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal

®

Voorziter A vd Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel. 351206
Secretars 7E: KL Goldewijk, Groening 14, Lichtenvoorde, tel 378543
Penringreester zl Cuppers, do Haare 29, Zieuwent tl 352059
Wedstrijd secr W. Wopereis, Hareveldseweg 14, Zieuwent, tel351831

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras. Dorpsstraat 23, Zeuwent, tl. 351267
Secretaris 8 Donderwinkel Oude Aatfenseweg 709, ‘voorde, el 37955
Penringmeester 1 Krabbenborg, Kleuterstaat 8, Zieuwert, tol. 352381
Westrijd-secr Recreanten: B. Slot, Helemweg 3, Zieuwent, te 352127

KNVB: R. Donderwinkel Oude Aattensewog 709, tel 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorziter 8. Wensink, De Hare 18, Zeuwert, tel 351898
Secretaris P: Marsch, Dorpsstraat 12, Zieuwent, el 352223

Penningmeesteres :ter Bogt, nnenwover 2, Groen, tel 465478
Wedstrjdseor A. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 951531

TOHP: Volleybal
Voorzitster . Stoverinck Penterman, De Stege 28, Zeuwent, tel 351485
Secretaris M, Hokenborg, Boersweg 4, Zeuwert, tel 351488
Penningmeesteres :N: van Boeckel, de Haare 28, Zieuwent, ta. 352462

Wedstrijd. KK Kamebeek, De Steege 5, Zeuwent,il 352247
Recreanten Mi Hokenborg, Boersweg d, Zuwont, ol 351488
Algemene zeken B. te Molder de Haze 1, Zeuwort, ol 3

ZTV: Tennis
Voorzister C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvekdetel 351281
Socrotaresse A Keabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tl 351591
Penningmoesteres  :I Krippenborg, De Steege2, Zieuwent tl 262424

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster A Hogenlst, de Haare 33, Zieuwent, tel. 351659
Secretaresse IM, Hokenborg, Ruurloseweg 6, Zieuwent, el 351873
Penningeesteres  :T. Segers, Batsdijk 37, Mariënvelde, tel 0573-461411
Wedstrijd-secr. WI Hummelnk: Kramor, Chopinstraat 8, l'voorde, te 374316

MU CHIN: Karate
Vooriter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwert, el 351262
Secrearese Al Oonk-Boekhot, Haverkampstegge 12, W'wik, tel, 0543-56045
Penningmeester 6. Rijnders, Larksstaat 18, ‘voorde, tel 37926



Velocé: Fietstoerclub
Voorzitter : Vacant
Sec/Perringm.  :H. Toebes, Beethovenstraat 6, ‘Voorde, tol, 379611
Tercoöränator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 24, Zeuwent, tel 351858

Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorziter € te Ïave, Aagtemanweg 2, Haneveld, el 374997
Secretaresse |. Hendriks, Msterstraat 58, Bredevoort el 0543 452351
Porringmeester °C. Bokkers, Hein Meerstraat 4, voorde, tel, 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent,tl 351257
Secretaris K. Hummelnk, Esstraat 42, L'voorde, te. 3775
Penningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2,

Mariënvelde, te, 351373
Wedstrijd soor. €: Hoondertoom, Ue StegeF1, euwent 1 82816

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 351534
Sok:/Penringm. A. Papen, OeHare 32, Zieuwent,tel 3651970

B.V. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter J Nifolder, Wigencijk 4, Mariënvelde, te. 351316Secretaris B. te Roller, Verkaveingsweg 2, Marënvelde, tel. 351373
Peningmeoster H. Elschot, Rouwhorsterdik 20), Zieuwent te, 352268Wedstrijd R. Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, tel 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter :M. Spieker, Staringstraat 43, L ‘voorde, tel. 375650
Secretaris S. Papenborg, Wigencij 6, Mariënvelde, tel 351552
Peningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zeuwent, te. 351271

Wedstijd secr tenHave, Oude Maat16, Mariërvelde, te 351819

BADMINTON:vereniging
Voorzter M. Groïlelaar, Middachtenstraat 34, voorde, tel. 377019Socretars ten Bras, de Haare 34, Ziouwent, tel. 351738
Pentingmeesteres A. Holkenborg, Vragenderwog 52/B, ‘voorde,

tel.
374180



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

VOOR

EN EEN

DRANKJE

Lt

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

Telefoon 35 16 07

J A architektenburo
a. holkenborg

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



© De slöpafstand van toafel noar toafel (met glas, penne, papier,
sigarendeuze en wietere bagage (zoals: zinkzalf ivm. deurzitt'n, 2
persoonstente i.v.m. moat, stretchbedde, half varken, me flesse fris veur 'n
noadorst en “n belgisch blauw (van 't zoepen) trekpeerdveur ow slaapzak).

© En kaart’n as beume hebb.
De uiterlijke lichamelijke kenmerken van een overbelaste kruisjasser zijn
o.a:diepgaande lelijkheid, gezwollen ogen i.v.m. sigarettenrook allergie on
aambeien van de lange beumkes (tevens een typische beroepsblessure bij de
kontjeskniepers uit dat andere kerkdorp). Ons advies bij deze gebrekken is: laat

alle onnodige goederen thuis en neem alleen het broodnodige ter hand!

Tot zoveren aldus,

De kolomnisten Dave @ Björn.

P.S. Voor de liefhebbers: In de volgende PIOT zult u in deze kolomn 0.a. een
wedstrijd- impressie aantreffen van Longa'30-BKZVC6

EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG 30 Oktober : UITERLIJK NLevEREN KOPIE:

Maandag 11 okt, : Kaartavond ; kantine RKZVC leden en

donateurs

——
À | PIOTG@PLANELNI.

ì
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DE MOMENTEN VAN DE

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMA

k

MOOISTE GOAL:
MOOISTE MOMENT:

MANV/D WEDSTRIJD

DATUM.
WEDSTRIJD:
UITSLAG.
DOELPUNTENMA

KERS:

MOOISTE GOAL:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:

AG:
.PUNTENMA

RKZVC-PUPILLEN
4 september 1999
RKZVCE3- Eri F2

3-1
Robin Spijkers, Toby Bokkers en Pascal klein

Holkenborg.
Al de 3 goals waren alle 3 beauty's van doelpunen.
Zen prima combinerend ZVC F3 die Frix F2 alle

hoeken vanhet veld liet zien.
Robin Spijkers en RemcoBuiting.

11 september 1999
Vosseeld F3 RKZVC F3
2-7
Tim van Wijngaarden (4x), Robin Spijkers (23)

en Remco Buiting (1x).
Mooie solo van Tim van Wijngaardenen daarna

een verwoestend schot in de kruising.
Stan Kolkman was zijn voetbalschoenen vergeten,
maar Vosseveld had gelukkig mog een voetbal
schoenen over voor onze sterspeler.
Tim van Wijngaarden.

25 septentber 1999
RKZVCE3-KSVF2
5-1
Tim van Wijngaarden (3), MareNilis en Niek

À | PIOTGOPLANELNL
14



KERS:

3 GOAL:

MOOIS 'E MOMH

MANV/D WEDST

ENT:

'RIJD

MOOISTE GOAL:

MOOIST [OME

MAN V/D WEDST

DATUM:

TRIJD:
AG:

ENT:

'RIJD

DOELPUNTENMA
KERS:

MOOISTE GOAL

MOOISTE MOMENT:

MANV/D WE:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
MOOISTE GOAL:

PIC

'RIJD

PI

Wopereis.
Solo van Mare Nijhuis dwars door de verdediging
met daarna een verwoestend schotin de kruising
Een spectaculaire 2° helft met een regenfestijn aan
doelpunten.
Thimo te Molder.

11 september 1999
RKZVC F2 - Grol F4
4-1
Rick Wopereis (2x), Tomte Molder en Rick Don
derwinkel
Rick Wopereis passeert de keeper op fenomenale
wijze met een snoeihard schot en brengt de stand
op 20.
Rick Wopereis na zijn 1° doelpunt: “Kom ik nou in
de PIOT?" Antwoord: “Ja”.
Tomte Molder.

4 september 1999
RKZVC EI AZSV F2
2-8
Simon Klein Goldewijk (2x)

Na ee prima individuele actie van Simon schoot
Kij de bal koelbloedig in het doel.
Mooie lange pass die Jens helaas niet kon afma
ken.
Simon Klein Goldewijk

WVC FI RKZVCEI
4-3
Simon maakt een schitterende actie en denkt toch

NEI



MOOISTE MOMENT:

DATUM:
WEDSTRIJD:
u LAG:

DOELPUNT
KERS:
MOOI: 3OAL

MOOISTE MOMENT:
MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSTAG:
DOELPUNTENMA

KERS

MOOISTE GOAI:
MOOISTE MOMENT:

MANV/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:

aan zijn medespeler Wout, legt de bal terug en

Wout schiet de bal heel beheerst in het doel
Een mooi gevoetbalde wedstrijd, maar alleen het

keepersprobleem moet opgelost worden. Misschien
dat er in de PTT telecompetitie een speler nog
geen contract heeft en die graag bij ons wil keepen.
Bij ons wil niemand het

4 september 1999
AZSV E7- RKZVC E4
1-3
Ludo Weanink (2x) en Tim Beerten

Ludo Weanink; onderkant lat erin.
Goed voetbal gespeeld
Ludo Weanink.

25 september 1999
RKZVC E3- WC E6
II-1
Sander (9x) en Marco (2%).

Sander Klein Holkenborg.
Sander onderschept de bal bij de aftrap, speelt het
Tele teum uit en scoort
Niek Krabben.

4 september 1999
RKZVC E2- AZSV E6
8-1
M. Bokkers (3x), S. Beerten (1x), S. Kolkman

(3x) en H. Toebes (1x)

Sjoerd Kolkman die de bal vanaf 20 meter over de

16



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

if
AannemingsbedrijfLl 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!

1ee|—_—...



= v‚7 BAKKER
<

x Clemens Krabben €Dorpsstraat 91 ZIEUWENT xx
Telefoon 0544-351279 2

Wees wijs, gebruik Worbouwmaterialen van Wopereis A4,Y D V
BOUWBEDRIJF TE

* bouwmaterialen oe
> nieuwbouw Wepereie
* verbouw - ® ==

+ onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met 0.a.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DNC Borduurgaren
SOKKENWOL

totaal ander leesplezier VZ
nippenborg

 TextietownitrenGERARD KNIPPENBORG
Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 35 15 44

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



MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMA

KERS
MOOISTE GOAL:

MOOIST : MOME? T:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:

RIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMA-
KERS:

KERS:

MOOIS 'E GOAL

keeper schoot.
Zonder zenuwenaan de T° competitiewedstrijd be
gonnen en ook nog gewonnenook.
Sjoerd Kolkman

1 september 1999
WVC E4- RKZVC F2

Harm Toebes (4), Mark Bokkers (2x) en Stefan
Beerten (1x).

Afstandschot van Harm Toebes; eene streep hard
in het doelnet. De keeper van WC heeft geen bal
gezien
De zon kwamnet op, toen hadden wij de punten
al binnen.
Harm Toebes

4 september 1999
DZC'68 F2 RKZVC EI
2-4
Michiel Krabbenborg (2%), Mart Schutten en
Wout Rouwhorst
Mart Schutten.
Winst in de eerste competitiewedstrijd van deze
sterke tegenstander
Jordy Knippenborg

4 septenber 1999
RKZVC D2- KSH DI
3-6
Thomas Seegers (3x).

DeT: Thomas die op inzet en karakter door veel

a|n: PIOTGOPLANE INL.
ì
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MOOIST

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMA

MOOISTE GOAL:

MOOIST
MANV/D W

MOMENT:

r:
DSTRIJD Jeffry Elschot

gefrommel een verdediger en de keeper uitspeelt on

vervolgens simpel binnentikt.

“[homas die na een goeie aanval de hal uit de draai

net over de goal heenstift
Kevin Doppen; klein mannetje dat blijft gaan en

niet van ophoudenweet

4 september 1999
KSV DI RKZVC DI
2-4
Sander Klein Goldewijk en Roel Lankveld.

Sander Klein Goldewijk; schot van ruim 20 meter

in de rechter bovenhoek.
De2-3 van Roel

|W PIOT@GPLANELNI
18



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

Dim Vij. 8.30-12:30 uur + 19:30 - 18,00 uur
Vrijdag Koopavond at 21.00 ur
Za. 8:30- 16.00 uur

Werenfriedstraat 1

7136 12 ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372

sl je
SCHOONHEIDSSALONAf ANKE

DE STEEGE 77
7136 MN ZIEUWENT

TEL.: 0544 - 352904



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 *

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

SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT



N

Halloallemaal
Dit keer interviewen we Daisy Storteler, zeis 12 jaar ouden zit
in deeerste klas vanhet Marianum endoet aan wielrennen.
Haar trainers zijn Tonnie Paus en Bonnie Leemreise.
Zetraint inEibergen op dinsdag en donderdag van 6 tot Tuur.

4

Waarom ben je op wielrennen gegaan?
Omdat ik het leuk vond en mijn zus deed ook aan wielrennen
en je kunt er lekker hard bij fietsen.

2
Hoe lang zit je al op wielrennen?
Ik bener op mijn achtste bij gegaan, dus zit ik er al vier jaar
bij.

3
Wat vind je zo leuk aan wielrennen?



5

Hoeziet de traïning er uit?
Dat is verschillend. Je hebt "duur" trainen dat is in 1 tempo

fietsen en sprint-werk, infietsen en besprekenwat je gaat doen met
de trainer

6
Fiets je alleen of in een groep?
We fietsenineengroep.

Zijn de groepen gemengd?
Ja, de groepen zijn gemengd.

8
Hebje thuis cen hometrainer?
Nee, die zit er nog aante komenom in de winter door te trainen.

9.

Doe je ook aanwedstrijden mee?
Ja, met licencie(daarmeekun je aan alle wedstrijden) of
introkaart (daarmee kunje niet aan alle wedstrijden mee doen)

10. ‚
Waar vindendie wedstrijden plaats?
Verschillende plaatsen, sontsînhet buitenland.



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

Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

ot Afwerkvloeren
[ÁSierbestrating

#
Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

T 0544-352043

Garage
Kolkman VOFcnAlle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

hogedrukreinigers
ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

CR SMZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER,

KIPPERVERVOER

AVIA Fax 54352065
Zieuwent

WISTU
datU 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



HI}

Wanneer hebje meestal wedstrijden?
Bijnaelk weekend

22.
Wie begeleidt je meestal?
Mijn ouders

19
Moet je er speciale kleding voor aan?
Ja, een broekje met zeem, schoenenmet pedaaltjes
(klikschoentjes), shirt met naam vande club, eventueel een

langebroek of jasje, fiets handschoentjes eneen helm.

14.
Wat voor een soort fiets hebjij?
Ik heb een Gazelle.

15.

Hoe ziet eengoede fiets er uit?
Schuinframe, dunne bandjes van 1,5 cm, stuur met beugel en
Klikschoenpe dalen.

16.

Hoe veel versnellingen mag jij?
Ik mag nog geenversnellingen. In categorie 5 wel, bij elke
categorie krijg je een ander verzet.

I7. á



Jehebt "Criterium" dat is rondjes fietsen, "Klassieker’ dan moet je
eel veel km fietsen en "Tijdritten" dan gaat het om de snelste tijd.

18
Hebje al wat gewonnen?
Ja, maar dat is al een jaar geleden, met "Tijdritten”, ik heb al 14

hekers waar bij 3 keer de eerste plaats

18.
Doe je nog aan andere sporten?
Ja, ik doe aan handbal en mountainbiken in de winter omdat we dan

niet mogen wielrennen

Nou, dit was het dan weer. Daisy bedankt voor het interview en
lezers tot de volgendekeer. En als jullie op een leuke ‚stoereof
appartte sport ziten laat het ons dan even weten dankunnen we jott
misschien ook een keer interviewen. Of als je iemandweet met zn

sport laat het ons danook even weten.
TOT ZIENS

AAFKE EN HANNEKE TEL: 0544351558



J. WAENINK REESCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens 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

___.„.__



W.J.M. Kleín Goldewijk
= verkoop van nieuwe

‚en gebruikte auto's
© autoalarm inbouw
+ startblokkering (SCM- erkend)

APK
keuringsstation
De Wie Rieeweg 3

Mariënvelde
TeL 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier!!



Fietse.
Het is begin oktober en ng een mooie en lange zomer lijkt het

nu eindelijk herfst te zijn geworden, Als fanatiek fieiser (en vooral mooi
weer fietser) heb ik me uiterst goed kunnen uitleven de afgelopen
maanden. Mijn jaarlijks streven om tussen begin en eind zornerijd
5000 kilometers te makenopmijn racefiets ga ik dan ook wel halen.

Het begon dit jaar een echter beetje wisselvallig met de nodige
regen, met als dieptepunt wel de “Hel van Wageningen”. Toen ik ech-
ter de bewuste zaterdagmorgen wakker werd regende het gestaag
en had ik er al zwaar de pest in. Maar afspraak is afspraak en ik ben
toch maar met een aantal vrienden en collega's van start gegaan voor
de tocht van ruim 200 km over alle heuveltjes, in een straal van 50 km
rondom Wageningen, die ze maar kunnen vinden. Vijn ijdele hoop
dat het wel beter zou worden in de loop van de dag bleek ongegrond
Afstappen was natuurlijk geen reële opties. Er fietsten ook een aantal
collega's mee en afstappen betekend dusdat je dat minimaal een
Iaar moet aanhoren. Ik heb echter wel minimaal 10 keer op het punt
gestaan er mee te kappen, de kortste weg naar huis te nemen en in
de auio te stappen om naar de kermis te gaandie inmiddels al in
volle gang was. Troostend met de gedachte dat de kermis in de
“feestzaal het Sourcy Center ook niet alles is heb ik het toch nog uit
gereden. Wel hebik me voorgenomen om in het vervolg niet eerder
dan op de morgen van de tocht zelf pas te beslissen of ik mee ga of
niet.

Regen is echter nief het enige waar ik een hekel aan heb. Hon-
den en mede-weggebruikers zijn ook een bron van ergernis. Honden
zijn niet erg zolang ze maar op eerbiedwaardige afstand blijven zodat
ie er hooguit van schrikt als ze inene woest beginnen te blaffen. Iri-
tanier wordt hetals ze hard komen aanrennen en vlak voor je stoppen
of een eindje meerennen. Een paar jaar geleden stopte zo'n schijtend
blafmormel een keer niet en stak vlak voor mijn fiets over. Een mooie
duik met fiets en al overde “trouwe viervoeter’ volgde en een sterk
wantrouwen voor alles wat tegenwoordig langs de weg loopt hebik
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er aan overgehouden. Ik moet hierbij bovendien denken an mijn va-
der die in eendiscussie over(vechthonden eens zel: “Alles wat je niet

onder je klomp kunt doodirappen moeien ze afmaken”,

Medeweggebruiker zijn natuurlijk ook een bron van ergernis.
Vooral de oudere fietstoeristen die denken daide fietspaden bedoelt

zijn om rustig met zijn tweeën naast elkaar te fietsen en genieien van
de prachtige Veluwe. Hetis alfijd de kunst om op het juiste moment ie

bellen. Doeje het te vroeg dan horenze hetnief, doe je het te laat dan
moetje vol in de ankers. In plaats van dat ze meteen naar rechts

gaan, kijken ze eerst verbaasd achterom en maken daarbij een zwaai

naar links, Als je dan al met piepende remmen vlak achter ze zit heb-

ben ze eindelijk in de gaten dat hef verstandig is om eens aanstalien
te gaan maken om achter elkaar ie gaanfietsen.

Auto'szijn echter een stuk gevaarlijker. Je kunt er altijd van uit

gaan de zeje niet gezien hebben of da ze je snelheid onderschatfen.
Niet dat ik zo ontzeftend hard fiets maar toch wel boven gemiddeld en
het gebeurd dan ook regelmatig dat automobilisten nog even vlak

voorje rechtsaf gaan. Bovendien gaan ze ook regelmatig op het fiets-

pad staan wachten voordat ze een weg op kunnen, ofrijden ze op

wegen zonder fietspad vlak langs je heen.
Een nieuwe groep van weggebruikers zijn tegenwoordig de

skaters, Daar is er maar eentje van nodig om hef hele fietspad in be-

slag te laten nemen. Maar over deze rolschaaisers misschien een an-
der keermeerals ze bijvoorbeeld weereens een keertje met een man
of 80 in een tunnel op elkaar gaan liggen.

JteRieW.
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE

NIET MEER MISSEN.
Om dic cnc, vooru juiste hypotheek tekiezen, krijge u
nu deskundig advies. Van de NVMHypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden
DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351768



—Hoenderboom maakt bouwen
tot een aangename ervaring.

Elk bouwproject brengt vanzelfsprekend

de nodige spanning met zich mee.

Bij Hoenderboom weet u de planning,

realisatie en tum-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

aannemersbedrijfGE HOENDERBOOM
Bel voor oen vribljvende presentatie 0544-351932

Aannemersbedrijf Hoenderboom Dorpsstraat 27 7186 LE Zieuwent


