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Buiten is het donker en onbestendig
Binnen warm en gezelig. Tijd voor de
wintersport bij uitstek; denksport.
Als kind was ik al dol op spelletjes, on
mijn kinderen hebben het gelukkig ook.
We kunnen goed tegen ons verlies, want
winnen betekent slechts het eind van
het spelletje.

Spelen doe ik het liefst met andere
vrouwen, zij spelen net als ik, Om het
pel on niet om de kikkers. Jaren gele.
den hadden we ons @leens opgegeven
soor Lingo. Het dude jaar voor
de voorrondes over da

oktober was het zov t

opnames.



Onbevangen waren we want we wil-
den graag het spel goed spelen.
In Hilversum aangekomen werden we
omringd door Achterhoekers. Wat
Bleekhalf Beltrum was met 2 andere
Lingo-kandidaten meegekomen En
laat het nou een echte streek-derby
Zieuwent Beltrum worden. Het spel
was leuk om te spelen, het liefst tot
het eind. Spannender en moeilijker
ook dan thuis voor de tv. Daar zit je
tuis op de bank met koffie, lekker

makkelijk omdat je even niks hoeft.
In het echt zijn er toch wat handicaps
extra. Zois er Francois Boulange die

tijdens het spelletje steeds vervaarlijk
van z'n tenen op zijn hielen staat te
wiebelen en ondertussen die hele desk

meeneemt. Uit je rechter ooghoek za

gen we steeds die desk van voor naar
achter gaan. Handicap nummer twee
was de uitgezaagd rechthoek in de

Redaktie (MHW)

vloer achter de speeldesk, waar eigen-
ijk mijn rechtervoet hoorde te staan,
maar waar nu kabels door iepen. Het
hele spel heb ik gespeeld op m'n ln-
kerbeen met mijn rechtervoet daar
weer achter. Handicap nummer drie
was de goedbedoelende Lingo-
medewerker die naast de camera
stond en ons steeds aanwijzingen gaf
met gebaren: ‘dichterbij elkaar staan’,
‘goed in de bak graaien, ‘niet hangen
op de desk. Helaas heb ik er niet op
gelet. Handicap nummer vier waren
onze tegenstanders, maar ja die kwa-

men uit Beltrum. Genoten hebben we
de hele dag van het spel en de gebak
ken lucht eromheen
Dat is maar goed ook, want maandag
6 december mochten we weer naar
Hilversum. Nu voor 6-letter-woorden
Lingo.



Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

Afwerkvloeren
Adres:

IBBEieren [W{ Sierbestrating
Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Garage

Ny
Kolkman VOF

3 |
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

1 . .. Zieuwentseweg 44Hendriks Tuinbedrijf EEDorpsstraat 85

8 0844 352043 Fax 0544 352075



Boersweg2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

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

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

Q verkeersschool
GUUS KOLKMAN

autorijopleiding: schakelwagen/automaat
motorrijopleiding
aanhangwagenopleiding (E bij B)

theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
spoedcursus mogelijk

es

zieuwent tel. 0544 - 351939
bgg. 06 53933054



Jippie Ajee!

Wie op woensdagavond in de sporchal
ets te doem heeft, moet er op tijd bij
zijn. De parkeerplaats is dan overvol
en voor je het weet heb je je warming-
up er al op ziten voor je in de sporthal
komt.

We hadden al eens gehoord dat er op
woensdagavond country-lne dansen
was. Daar de redaktie al een paar
maanden in wild westsfeer is (ma en-

kele paarden-artikelen achter elkaar),
besloten we de trend nog even door te

zetten, en ons te begeven op de gladde
danscloer.

Het country-lne dansen wordt gedaan
in de bovenzaal van de sporthal. Bij de
deur zitten een man en een vrouwdie
er aardig wild-west uitzien. We melden

ons bij hen.
Goed gegokt. Hans en Jeannet zijn de

TEDPLANEL.NL



leiders van de cursus en innen tevens
de toegangsprijs af 5,- per avond.

Wat ons opvalt is dat iedereen elkaar
hartelijk begroet en daarna aan lange
tafels gaat ziteen omkoffie te drinken.

Het heeft wel wat weg van een feest
avond, met dit verschil dat ongeveer de

helft qua kleding op elkaar lijkt. Echter
mussen de spijkerbroeken met metalen

riemen staan ook een paar deftige
broeken. Er blijkt geen Hedingroor-
schrift te zijn, datis maar goed ook, zo
aunmen wij ook mog evenmet de voe-

ten op de vloer

We doen mee met een beginnersdans,
samen met ons staan er nog 10 ande-

en op de voer, de Test blijft lekker

Koffie drinken en praat met elkaar.

Hans staat voor ons compleet met
‘head set, wat geen overbodige luxe is,

niet zozeer omdat de muziek zo hardis,
maar langs de kamheeft iedereen el

kaar heel wat te vertellen. Gelukkig

maas, danlet ook niemand op ons.
Hans legt duidelijk uit en doet de dans

voor. We beginnen er zin in te krijgen.
Dan moeten we na eenviertal patro
nen opeens een kwartslag omdraaien
en vervolgens de patronen weer her-
halen. We zien onszelf in de spiegel en

zijn allebei de Huts kwijt. Net wisten

PIOTEDPLANETN

we het mog zogoed, maar nu in spie
gelbeeld Taken we beiden verstrikt in
Tinks-rechts, voor en achter.
Gelukkig is het dan pauze.

Na de pauze staat iedereen massaal op
van de tafels en daar danst zo vijftig
man in dezelfde ijn dezelfde passen.
Knap vinden wij dat. Zowel de jongste

meisjes van eenjaar of dertien, als de

wat ouderen van boven de zestig ge
nieten zichtbaar.
Zo gaat het een half uurtje door. Hans
roept steeds de naam van de volgende
dans en iedereen weet welke passen er
bij horen.
Dan vallen de eersten af en gaan he-

zweet langs de kan ziten.
Voor de beginnelingen is het gewoon
een kwestie van meedoen, en zo de

dans te leren. Bij een nieuwe dans doet

Hansalles voor en legt ook zit.

Na drie kwartier is het pauze, tijd voor

vragen aan Harry Smeenge instructeur
van de East Valley Country Dancers

Wat is Country Dance, en hoe zijn
jullie in Zieuwent terecht gekomen?
Country Dance bestaat voornamelijk
uit Line Dance; het dansen in eenrij.
Line dansen kun je alleen of



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

PhLNVA.KL. HOLKENBORG
Vee en varkenshue atd Zie S1508

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544-362464

€ Ts Dealer van:
GAZELLE
vICo6 WHEELER

Ss 5 NISHIKI
uwb

Dorpsstraat 35 Voor al uw tour-
TIELZoen GesFax 0544-352309 mountainbikes
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W.J.M. Klein Goldewijk
+ verkoop van nieuwe

© autoalarm inbouw
© startblokkering (SCM erkend)
+ inbouw blackbox-systemen

APK
keuringsstation

Tel.0544351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!

V



gezamenlijk doen. Je hoeft hiervoor

geen partner te hebben. Veel mensen
voelen zich aangetrokken tot deze

vormvan dansen omdat er gedanst
wordt op gezellige muziek en de sfeer

erg ontspannen is

Country dance bestaat al zo’n 15 jaar
in Nederland en is over komen waa-
en vanuit de USA. Wij zijn vorig jaar
september gestart met het geven van
dansles in het Sourey Center. Het

Sourey Center heeft de stichting East
Valley benaderd om hier dansles te

geven. Wij hebben op di moment 61
dansers in de leeftijd van 11 t/m 60
jaar. Het hoofdbestuur van onze
stichting is gevestigd in Doetinchem
en heeft 13 afdelingen. East Valley
Zieuwent is éénvan die afdelingen.
Onze cursisten komen 0.9. uit Zieu

went, Lichtenvoorde,
Aalten, Boreulo, Halle.

Winterwijk,

Je zegt dat Fast Valley een stichting is

en geen vereniging, wat is het ver-
schil?
Onze stichting heeft geen leden maar
cursisten/dansers. Wij maken geen
winst maar we hebben wel geld in kas

voor eventuele onkosten. Wij houden

geen ledenvergadering maar hebben

wel een bestuur. Deze bestaatuit een

voorzitter, secretaris, penningmeester
en instructeurs. Het cursusgeld dat
geïnd worde blijft bij de afdelingen en

‘gaat dus niet naar het hoofdbestuur.

Watis jullie doel?

Wij willen toch wel meer dansers op
les, het liefst zo’n 80à 90 mensen.
Het is voor ons afdeling
interessant maar natuurlijk ook voor
het Sourey Center. Maar het
belangrijkste is dat de mensen hier
komen voor een gezellige avond. De
sociale inslag is het belangrijkste, wij
zijn niet commercieel ingesteld.

als

Waarom is Country Line Dance zo
populair?
Country Line Dance is zo popdair
omdat je het in je eentje kunt doen, je
hebt geen partner nodig Er zijn veel

vrouwen die willen dansen maar de

partner wil niet, dus komen ze hier.

Je danst alleen maar toch in een

groep. Country Line dansen kun je al
vanaf je elfde jaar en er is geen
maximum leeftijd aan verbonden. De
jongste danser is 11 jaar en de oudste
60 jaar. Het televisieprogramma
WesternLife Style van Veronica heeft

PIOTGDPLANET.NzIOP
PLANEL
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ook bijgedragen aan de populariteit
van het Country Line dansen.

Het valt ons op dat wanneer jij een
lied aankondigt men ook precies weet
welke dans er gedanst moet worden.
Zijn hier regels aan verbonden?
De meeste dansen komen uit de USA

Ierland.
Wanneer er een nieuw countrylied
uitkomt wordt er vrijwel direct door

een choreograaf een dans gemaakt.
East Valley is aangesloten bij het
WIDO. Dit is een organisatie die

en ook een aantal uit

dansen vanuit Amerika naar
Nederland laat komen. Er worden

workshops gehouden waar deze

dansen gedemonstreerd worden. Op
een bepaald liedje wordt dus altijd
dezelfde dans gedanst. In Nederland
zijn er zo'n 350 country dansen,

wereldwijd wel een paar duizend. In
principe kan op iedere quick-step een
countrydans gedanst worden. Er zijn
ook stencils te verkrijgen met allerlei

Deredactie (MHWen CE)

PIOTGEDPLANET

danspasjes zodat je deze danspasjes
kunt oefenen.

Hoe vaak en wanneer kun je Country
Line dansen in het Sourey Center?
Iedere woensdagavond is er een
lesavond van 19.30 uur tot 22.00
uur. De sfeer is ontspannen en dat is
ook onze opzet. De mensen moeten
een gezellige avond hebben. Alles en
iedereen die wil dansen is welkom.

Kledingvoorschriften zijn er niet.
Wanneer wij een demonstratie geven
dan moeten de dansers wel gekleed
zijn in countrystij, maar op een
trainingsavond is dit absoluut niet
nodig. We willen de mensen niet

onnodig op kosten jagen. Country
dansen moet iedereen

toegankelijk zijn.
voor

Harry Smeenge, bedankt voor het
de dansles en wij wensen

jou en de dansers van East Valley
veel succes toe.

interview



TEVENS VERZORGEN WIJ AL
e UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJHet beste vlees
komt van uw slager H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

Het Interieur
is de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid
Teserwen eef zoz oeneenn OnSereen beende
modem at Kosiek Erzin

ENGsuses* RESTAURANT à la carteDEErs in sien0 enBS Wet Gezvo kieOE eieen zo omaBir Ot eet eng et
358 hlpsa ealen DE TELE er
Gen 099ied
vi zi prossonals Wij

„eren u me vel zer,
omde cot u gewenspeter bionsnonen, Zoe Gevenenane won er Boa ie bengen

s
STOLIENBORG

KGESS Bongers woo!
ZIEUWENT

* CATERING van salades,EnGie)* BARBECUE binnen en buitenNNESOE
Dorpsstraat 33 - 7136 LE Zieuwent

Tel. 0544 351207



Bomers ExMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop (KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

Eralklaar Jo:
ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERYOER
STUKGOEDERENVERVOER

i

KIPPERVERVOER
TelZEE
Fa 0544-352065

WIST U
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

____.____…



Zieuwentse
Tennis Vereniging

Het buiten-tennisseizoen is achter de rug. We hebben dit jaar lang buiten
kunnen tennissen, dankzij een uitstekende zomer. Het clubkampioenschap
“enkel” was aan het eindevan het seizoen nog aande beurt.
Dit jaar hebben wehet samenmet de jeugd georganiseerd en ditis voor herha
Ing vatbaar. Zondag 5 september werden de finales gespeeld.
Een leuk detail was, dat er 2 jeugdleden(Wout Kl. Goldewijk en Tom Wope-
reis) die zondags de finale moesten spelen, vrijdag's al vast de finale geoefend
hadden. Ook was de party tussen Pieter en Lucas Molleman erg uitzonderlijk.
Deze partij duurde ongeveer 3 uur en wel bij erg warm weer.

Uislagen Jeugd:
Catagorie A: T° Lucas Molleman

2 Pieter Molleman
B: TI Wout kl. Goldewijk

2 TomWopereis
Cc: I° Bas Molleman

2 Inge Kl. Goldewijk

Bij de senioren waren de uitslagen als volgt
Dames E: T° Marieke Krabbenborg

2Ans H. Holkenborg
D2:  T Louise Grotenluis

2Joke Kolkman
DI: T° Jose Wekking

2 Marion Wopereis
C2: T° Helga Krippenborg

2 Yromne Overkamp

PIOTGCDPLANET



Heren D: 1 Willem Rouwhorst
2 Gerard Knuffing

C: Bart ld Goldewijk
2 Bennie Storkhorst

Tot Slot willen we alle leden bedanken voor het prettige sportieve tennissei

zoen en tot het volgende buitenseizoen in april a.s.

Sportieve groeten
Zieuwentse tennisvereniging

&
TOl Tigereeg-Tlokkingäwm

5,

tT|Foogd catsaière.
O| At 79 zaan de zeuante neckterkand
E| can de goedhedligman én Bieuwent.

Meest fovoriele sport Om zelf te doen: fitness. Om naar te

kijken: kunstrijden.
Minst favoriete sport Boksen; zonder reden iemandin el-

kaar slaan is echt flauwe kul.

Mooiste sportherinnering De gouden medailles van Yvone van

Gennip op de Olympische Spelen.
Slechtste sporfherinnering Het gevecht van Ajax- en Feyenoord-

supporters bij Beverwijk.
Favoriete sporiman/vrouw Detweeling van Petas. Die zijn overal

goedin,
Leukste i-programma Paul de Leeuw, Big Brother en Trau-

mateam ER live. Voor de rest volg ik

niets.

PIOTGDPLA



Zomers buiten

Winters binnen
SCHILDERS on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37Isolerende en

J. WAENINK

|

1 ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens verkoopaan huis FAX0544351452

0544 - 35 15 09

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

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

FAM. G. MEULENVELD

Ophet gebied van
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKE)
* SPEELGOED in leuke sortering

o.a. Bruderen Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat ‚3, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ook het adres voor doe-het zelvers.
* 10%Korting op al Uw installatiemateriaal.—..



= v
‚ ‘7? BAKKER
<

an Clemens Krabben

Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT 5Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis NVOB

BOUWBEDRIJF J fl V,
+* bouwmaterialen
+ nieuwbouw Wepereie
* verbouw —=
* onderhoud Ruurloseweg 5A - 7136 MC Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

ATI GELUIDSAAME KOMPRESSORMSTALLATIES MET OF ZONDER PERSLUCHTKOELER
Albert Schweizorsraat 29 7131 PG Lichtenvoorde
Tel 0544-377060 Fax: 0544-378499 Email RENSTetnl



Mooiste film
Poliieke kleur
Beste Nederlandstalig lied

Het meest afschuwelijke cadeau
datje ooït kreeg
Grootste miskoop

Omscholentot
Tent opzefien in

Benje wel eens aangehouden
door de Politie

Hekel aan mensen die
Uit bed te halen voor

Waar droom je over

Wanneer was je voor het laatst
bang

Wat denk je als je in de spiege!
kijkt

Waarom ben je goed in watjedoet
Welke zin of woord gebruik je te
veel
Wie zou je nog willen ontmoeten

PIOTGDPLANE

Clindler's list en Titanic.
Geen verstand van.
‘Ouden afgedankt” van Marco Bor-
sato.
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit
wat kreeg dat ik afschuwelijk vond.
Ook dat kan ik me niet voor de geest
halen.
Kraamverzorgster.
Liever niet, maar als het moet dan in
Oostenrijk.
Nog nooit afschoon ik altijd te hard
rijd. Wel heb ik al veel parkeerbonnen
gehad.
Niet eerlijk en oprecht zijn.
Zelfgemaakte karnemelkse pap en
griesmeelpap.
Een mooie stem. Ik mag alleen maar
zingen als ik alleen in de auto zit.
27 september van dit jaar. We hadden
een muis in huis en deze was bijna
niet te vangen. Toen we het hadden
gevangen bleek dater nog één was,
Niet veel, ik kij‘ morgens in de
spiegel en dan denk ik nog niet.
Ik zet me altijd voor de volle honderd
procent in
Datis niet geschikt voor de PIOT.

Prins Willem-Alexander, nav. de
koninklijke bruiloft in België zou ik
wel eens willen weten wat hij van de
aandacht rondom hem en



denkt.
Wat zou je geen tweede keer Weer fullime naar school.
doen?
Beschrijfjezelfin 5 woorden Eerlijk, creatief, attent, enthousiast,

oprecht.
Heb je sinds het begin van dit Nee, ik zei tochnet mog dat ik eerlijk
gesprek gelogen ? ben.

De redaktie (M.L)

REDACTIE-MEDEDELINGEN

Het komende jaar kunt u in de PIOT weer volop genieten van het Teilen en
zeilen’ van onze sporters. Dit dankzij de financiële steun van de plaatselijke
middenstand, die er middels kun advertenties weer voor gezorgd heeft dat u de

eerst volgende 10 nummers (jaargang 27 nr. 4 1/m jaarjang 28 nr. 3} van P-
OT gratis in huis krijgt. Naast alle adverteerders wordt dit blad mede mogelijk

gemaakt door drukkerij Westerlaan. Naast het verzorgen van al het drukwerk

(reedt zi, door een substantiele financiele bijdrage, op als onze ‘hoofdsponsor’

(Dit verklaart o.a. haar advertentie op de voorpagina.)

VERSPREIDING
Met de familie Domhof (bezorger van de Gelderlander) zijn afspraken gemaakt
dat PIOT huis aan huis wordt bezorgd. Mocht u onverhoopt PIOT toch niet

ontvangen, dan kunt u hierover reklameren bij Domhof(tel. 351517) of de

redactie (tel. 351964), opdat de desbetreffende krantenbezorger hierover kan

worden aangesproken. Moch u buiten het bovenvermelde verspreidingsgebied

wonenen toch PIOT regelmatig willen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven

aan de redaktie (tel. 351964). Tegen portovergoeding (f 2,40per nummer)
wordt de PIOTu per post toegestuurd. Tenslotte zij nog opgemerkt dat van

ET. NPIOTEDPLAN
10



elke uitgave van PIOT een aantal exemplaren in de kantine van ZVC, het
clubgebouwvan ZTV en het Sourey Center ligt.

De Redactie.

HV HOENDERBOOIWPACELLI
NIEUWS

In deze laatste laatste uitgave van de
PIOTin de 20° eeuw mag een stukje
van onze vereniging natuurlijk niet
ontbreken.
Het is niet zo dat ik hier een terugblik
ga werpen op de Handbalrereniging
in de afgelopen eeuw. Daarvoor
woon ik tekort in Zieuwent, sinds
1972, en ik denk dat anderendat veel
beter kunnen, ik wil me beperken tot
de tot mu toe gespeelde competitie-
wedstrijden van dames-1.

De dames doen het voortreffelijk in
de 3* divisie en staan momenteel met
TI punten uit 7 gespeeldewedstrijden

gezamenlijk aan kop met SDOL en
Tyfoon.

Ondanks de matige voorbereiding
Teeft coach Daan Jolink de dames

en gaande
ploeg die on

toch op scherp gekregen
weg staat er weereen
danks het gemis van 3 speelsters, twee

in blijde verwachting en een langda-
Tig aan de schouder geblesseerd, voor
elkaar knokt en steeds weer een ge-
duchte tegenstandster Blijkt voor de
concurrenten. Reeds in het begin van
het seizoen nam de hernia van coach
Daan Jolink dusdanig vormen aan
dat een operatie niet lang meer uit
gesteld kom worden. In deze periode
heeft Annet Hummelink de training
en coaching van dames-1 voor haar
rekening genomen en met veel succes,
Het is erg plezierig om te zien hoe de
dames hier mee omgegaan zijn en on-
der leiding van Annet Hummelink zo
mogelijk nog massaler de trainingen
volgden en de juiste mentalieit tij
dens de wedstrijden toonden.
Toen Daan Jolink de draad enige we-

ken geleden weer beetje bij beetje kon
oppakken vondhij een stel goed ge-
motiveerde speelsters die alles uit de
kast willen halen voor een goed Te

INLKZT PIOTEDPLANET.N



sultaat. Voordit jaar resten nog twee
wedstrijden. Aanstaande zondag spe-
len de dames-1 in het Sourey Center
Jun laatste thuiswedstrijd van dit

jaar om 14.15 uur tegen nieuwkomer
Minerva uit Gaanderen. Een jonge
gevaarlijke ploeg met veel snelle

speelsters en spelend in een hoog

tempo met veel gevarieerde aanv
len, een ploeg ook die de nodige fysie-
ke kracht in haar aanvallen legt on
ook verdedigend niet schroomt om het
de tegenstander lastig te maken.

Opnieuw een wedstrijd waarin onze
dames kunnen laten zien dat ze mo-

menteel terecht de koppositie bekle-

BW.

den in de 3* divisie. Zondag 19 de-
cember spelen ze de laatste wedstrijd
uit tegen ABS uit Bathmen.

Vrijdag 31 december zal de handbal-
vereniging weer haar traditionele
oliebollen aktie houden.
Zoals altijd komen we huis aan Tuis

en is er verkoop van oliebollen aan de

kar op de parkeerplaats tegenover de

kerk tot plm. 13.30 uur. Of de PR-
commissie, die de aktie jaarin jaar
uit organiseert nog wat in petto heeft
in verband met deze bijzondere jaar-
wisseling is bij ons niet bekend.

HandbalverenigingHoenderboom/Pacelii
D-jeugd

Hallo allemaal,

Wij hebben vandaag (7-11-'99) gespeeld tegen Th ca. Het was een hele span
nende wedstrijd want we gingen gelijk op.
Maar eigenlijk was het niet eerlijk want er was een bal die wel zat maar werd
afgekeurd (gegooid door Anne).
De goals die zijn gescoord zijn gemaakt door:

Fleur: 1

Leonie: 1

Yanaïka: 2
Ame B.:2 en 1 afgekeurde



En de eindstand was: 6-7 voor Erica. Wat helemaal leuk was vandaag is dat
we nieuwe shirts hebben gekregen. Mariëtte Hummelink heeft deze shiris voor
de D-jeugd zelfgemaakt.
In de competitie doen we het hartstikke goed dit jaar. We winnen veel wed-
strijden.
Omdat we met veel jeugd zijn, gaan de 5 jongste de mini-handbaldagen langs.
Dit is erg leuk. Op een mini-handbaldag worden + 4 wedstrijden gespeeld.
Naast de wedstrijden zijn er ook nog andere vermakelijkheden voor de kinde-
renJe kuntje bijvoorbeeld laten schminken of je kunt er kleuren. De eerste
mini-handbaldag was in Zevenaar en die was erg geslaagd.
Groetjes:

Aeur Merel Leonie
Mascha

Karlijn Pien Fiona
Ismoy Noreen Anne Nadiene

Lynn Mark Pascol Yanaika
En Janneke Wessels (trainster)

PS: We heben ook nog nieuwe coaches gekregen Ben Hummelink en Angela
Bokkers.

B-jeugd
Hallo allemaal,

Eris aan ons (B-jeugd) gevraagd of wij een stukje wilden schrijven over de
wedstrijden die wij tot wu toe hebben gespeeld.

“Datum: 7-1-'99
Wedstrijd: Hoenderboom/Pacelli - Flamingo's

Uitslag: 2-13

De wedstrijd was moeilijk. Er waren wel kansen voor ons weggelegd, maar be-
nutten deden we ze niet en geluk hadden we ook niet. De tegenstanders waren
goed op elkaar ingespeeld.

“Datum: 14-199
Wedstrijd: HCW — Hoenderboom/Pacelli

Uitslag: 14-1

PIOTGDPLANE



Onze verdediging was niet zo goed, maar aanvallend ging het beter. Alleen de

keeper had alle ballen op één na.
“Datum: 21-199

Wedstrijd: Hoenderboom/Pacelli Erica 76
Uitslag: 3-14

We moesten eerst een half uur wachten voordat ze op kwamen dagen, want ze

waren un coach kwijt. Toen we begonnen ging het eerst gelijk op. In de 2°

elft zwakten we afer werd het in de verdediging een rommeltje. Dat werd dus

afgestraft met veel goals.In de aanval ging het niet veel beter, want we hadden
veel balverlies, maar we hebben in alle wedstrijden ons best gedaan!!

Pupil van de Week
Hallo allemaal

Pupil van de week zijn is leuk. Je moet zelf al een broekje en schoenen thuis
aan doen, dan ga je naarde kleedkamer en krijg je een trenispale aan.
Daarna ga je warminguppen en rekken en strekken. Als we klaarzijn begint de

wedstrijd. Tanya stelde aan het publiek voordat ik pupil was en daarna kreeg

je nog een knuffeltje. En dan mag je de eerste bal in het veld gooien. Onder-
tussen moet je op de bank zitten. In de pauze gaan we naar de Kleedkamer.
Daarna begint de wedstrijd weer. Na de wedstrijd kreeg ik nog een kaartje van
de scheidsrechter en van Maaike nog drie gulden. Ik vond het heel leuk. Doei!

Merel (9 jaar)

PIOTGDPPLANE



SportkledingSportartükelen

fl TEN BRAS
TV

ZIEUWENT - Tel. 351257 ee
SNG] Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro|3%

xX
VOOR AL Uw: Sportschoenen

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

Hotel - Café- Restaurant

WittePaard”
Verrassend,

Goed,5 Gezellig!

“Diverse mogelijkheden voor: )+ Bruiloften en parijen
+ Recepties
+ Reünies

“Vergaderingen “De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.
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VERENIGINGEN

RK.Z.VC. Veldvoetbal
Voorziter A, v.d. Wetering Dorpsstraat 25, Zeuwent el 351206
Secretaris €. KlGoldenik, Groening 14, L'voorde, ol 378543
Penringmeester zl. Cuppers, de Haar 29, Zeuwent, tel. 352059
Wedstrijd seer W Wopereis, Harrevekdseweg 14, Zienwert, el 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent el 251257
Secretars A Donderwinkel. Oude Aatenseweg 70. voorde, te 379552
Penningmeester :R. Krabbenborg. Kleuterstraat 8, Zieuwent tl. 352381

Wedstrijd sek Recreanten: B. Sit, Helerog 3, Zeuwer, tel. 352127
KNVB: R. Donderwinkel, Ove Aatensewog Oael.379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B, Wensink, Anton Molemanof £7, Zieuwent, tel. 351828
Secretaresse E. Marscha, Dorp tel 362223
Penringme P ter Bogt, Lnnermever 2, Groenlo, tel 465478
Weestijd soor A. Hummeänk, De Haere 30, Zieuwent, te! 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster  Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, tel. 351485
Secretaresse M: Hokenborg, Boorsweg 4, Zeuent, el. 351488
Penringmeosteres ‚van Boeckel, de Haare 28, Zieuwenl tel 352462
Wedstijd soer, P. Kin Goldewijk, de Haare 75, tel. 3514
Recreanten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel. 351488

ZTV: Tennis
Voorziter B. Storkhorst, Zegendijk G/A, Zieuwer, el 351947
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zie.went, tl. 351591
Penningmeesteres 1. Kripponborg, De Steege 2a, Zieuwent, el 352424

Spirit'90: Gymnastiekvereniging
Voorziter J. Lavalaye, Kard. de Jongstraat 41, L'voorde, el 373550
Contactpersoon  =M. Holkenborg, Ruurosereg 6, Zieuwent, tel 851873

Penringmeesteres :C, Hubers, Tongerlosestraat 46, voorde, tel 372463
+ Lecenachrinistratie

MU CHIN: Karate
Voorzter H. Olthof, De Waareise 2 Zieuwent, tel 351262
Secr/Penningm. :G. Rijnders, Larksstraat 18, Voorde, tl 374926



VELOCÉ: FietstoerclubGE “Schoppeneg 14, Zewent, el 351797
enstraat 6, 'voorde, tel 379811

raat4, Zomert, tl 35Toer coör

51862Srovor tl 0543.
Meerstraat 4, ‘voorde, tel. 377

Zieuwent, tel 351257
377573

tl 351973
Wedstr

Schietvereniging Zi
oase obbenweg 3, Zieuwent, el 351544

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorz
Secret
Penring
Wedstids

Viddachtenstraat 65, L'voorde, te, 0621864373
 Keuterstraat

29, Zieuwent, tel. 351250
schot, Homfhorsterdijk 20, Zieuwent,tel 352268

orwinkel, Zieuwentseweg 48, Zuwe,tl 351982

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorz M. Spieker, Staringstraat 43, L'voorde, telSocretar

"borg, Wilgendijk 6, Marënvelde, tl. 351562
Bongers, Dorpsstraat 38, Zieuwert, tel 351271

Have, Oude Maat 16, Marnwolde, tel. 251819

ie, tel 377019



5 WATERBEHEERAdiespue
WATERBESPARINGrabbenborg WATERZUIVERING

Weegbrug altijd open
Grobbenweg 3 ten7136 KM Zieuwet iterTE
Tel./Fax 0544 35 15 34 Bont geod
bgg. 0544351400 Joker9.9 is ocht

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
inde

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

architektenburoÀ a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



Wilt u meer weten over de handbalvereniging, dan kunt u kijken op teletekst
pagina 515 van de Kabelkrant. Hier staat onder andere informatie op over alle

teams die moeten spelen

en
oovindt u daar de wedstrijdverslagen van dames

1. Een andere mogelijkheid is kijken op onze internetsite:
Tttp://members.eripod.lycos.nl/pacellé

Dames 1 (Stand per 28-11-99)

HV Hoenderboom/Pacelii 7-11
SDOL 7-N
Tyfoon TN
SV Zwolle 7-10
HC Deventer 7-9
Kwiek 3 79
Minerva 78
Overwetering 77
AAC 18993 7-4
ABS 72
HV Angeren 72
Udr96 70

KINDERPIOT _KERSTPUZZEL
Hallo jongens en meisjesg

Hieronder zien jullie een woordzoeker staan. De woorden die erbij staan moe
ten in de puzzel worden opgezocht. Als je alle woorden hebt gevonden blijven
ereen aantal letters over. Als je deze letters achter elkaar zet ontstaat er een
zin. Schrijf de oplossing op een bride doe deze op de st. Jozefschoolin de doos

in de hal. Hiermee kaun je een prijs winnen.



110,-ijs F15,- 3e prijFprijsle prijs F25,- 2e

mg

Sjoke

oabus

Zx

anzen

De redactie

LANHEPIOTGE>DP!

Dit kun je in het nieuwe jaar vast goed gebruiken. Wacht daarom niet te la
ga aan de slag, want het is een heel karweil!en

u



[Advent
| Appelfap

Feest Gelukkig
kaarsen
kerstboom

kerstpakket
licht

eer
[stat

Ï

[ruur [Vuurwerk

[arreslee
[gezelligheid

lampjes
oliebollen

[sneeuw spelen
[vakantie vrede

[wijn

100 meter waslijnhangen
door de eeuwen heen.

heiligman is nog
maar net vertrokken Ti

zo'n wazig verhaal
in de Piot.” Troost u met de gedachte
dat het dezekeer ècht nergens over
gaat, Wij nemen u namelijk mee te

Tug in detijd en wel naar detijd dat
het nog héél gewoon was om Ïuús

za

houdelijke werkzaamheden in com
petitie verbandaf te werken. Wij zien
u nu reeds paniekerig en met bevende
ledematen richting koffiekan grijpen,
maar maakt wzich niet ongerust: ook
vandaag is het verhaal weer door
drongen van vele boeiende en leerza-
me aspecten uit de sportwereld.

7e PIOTGSDPIANET.NL



Daarnaast zal er een puik stukje
cultuurhistorie de revue passeren.
Alvorens we de daadwerkelijke sport-
beoefening gaan belichten dienen we
u een beeld te schetsen van de situatie
waarin dit alles plaats had. We ne-
men u mee terug naar de Napoli
aanse tijd. We schrijven het jaar
1807; Napoleon is zojuist terugge
keerd van zijn vakantiehuisje op het
pittoresk gelegen Elba. Het zijn bit
tere tijden: het enige middel tegen in-
gegroeide teennagels is het afhakken
van de getroffen tenen, de Zuid Chi
nese Builenpest heerst alom en men
heeft zojuist ontdekt dat Sinterklaas
miet bestaat (is dat bitter of niet?).
Napoleon bedenkt in een moment
van verstands-verbijstering een veld-
slag bij het Belgische plaatsje Water
loo. Hij trekt met zijn legers op naar
Belgie en vind: daar gelukkig voor
kem zijn Waterloo. Hij was in zijn
tijd dan ook één der betere jonge
Woudlopers en droeg dan ook altijd
steevast zijn ‘Handboek der Jonge
Woudopers’ op zijn hart (vandaar
dat handje achter zijn jas). Had hij
Waterloo hier niet gevonden dan was
hij loogstwaarschijnlijk verbannen
naar Robbeneiland voor de kust van
Zuid Afrika (later favoriete vakan
tigplaats van N. Mandela). Je kunt

natuurlijk begrijpen dat de mensen in
die tijd zeiden: "als hij zegt dat er een
Waterloo is, dan moet hij dat ook
maar bewijzen”. Had hij het niet ge
vonden dan zat, vele jaren later, AB-
BA mooi zonder tekst. Danzou men
reacties uit het publiek krijgen:
"Hartstikke leuk dat liedje, maar die
maffe fransman heeft dat plaatsje niet
eens gevonden!!!". Dat zou vrijwel
net zo frustrerend zijn als toen Jezus
meende snel even een paar tijger-
tarvo acht-granen bruin broden te
moeten betoveren. De apostelen ble-
ven na deze wonderbaarlijke brood-

deling toch maar mooi met de brok
ken zitten!
U heeft zich mu cen aardig beeld
kunnen schetsen van de leefomstan
digheden in de tijd dat onderstaande
sport een ongekende populariteit ken-
de. Men heeft in die tijd zelfs overwo:

gen om deze tak van sport tot een
Olympische discipline 1e bombarde
ren. Omnu deze oude glorie weer te
doen herleven zullen wij u een gede
tailerde beschrijving voorschotelen.
Met het o0g op Sydney 2000heeft u
mu nog voldoende tijd om de sport
onder de knie te krijgen. De verschil
lende onderdelen zijn alléén door
zwaar overbehaarde, clenbuterol.
slikkende en vorstbestendige’ huis

PIOTGDPPLANE L



vrouwen (model E

oefenen.
100 m waslijnhangen: Bij deze sport
maakt mengebruik vaneen

Terpstra) te be

asfalteerd aanlooppad van 36,5 m
lang en 0,65 m breed. Op dit begin
stk kan de snelheid dus behoorlijk
oplopen. Na dit snelle gedeelte gaat
het asfalt over in dealtijd voor spele
takel zorgende modderbak waarin de
dames een zware strijd moeten leve

onder
steunende, zuigende werking van de
speciaal hiervoor gecreëerde rechts
draaiende zeeklei modder

ven tegen de zwaartekrac

voor de
lezers thuis: linksdraaiend). Deze bak
is 60,00 m lang en 3,31 m breeden
heeft een diepte van 1,50 m. De
laatste 3,50 mvan het circuit is ge
woon bestraat met cen getrommeld,
gebakken Waaljes, wat afgestrooid is

met slakkenzand, dit om de snelheid
uit de deelneemsters te halen. Dan
komt men bij de wasdraad die op een
hoogte van 1,83 m: beneden NA.P.
dient 1e hangen. De palen zelf zijn

ndeiken datvan blank, boktor-were

houtworm aantrekt door de fel oranje
Kleur noestent

prachtig afsteekt tegen de leuk ac

centuerende, groene nervenkleur. De

van de wat wee

wasdraaddikte is, anders dan nor-
maal, 0,3 mm. Dit is voor veel be

ginmende beoefenaars van deze sport
een zeer moeilijke en remmende fac
tor. Juist hier zijn door training kost-
bare seconden te verdienen!!
"Waar gaat dit in godsnaam heen?2"

Jor ik u denken. Rustig maar, alles
worde uiteindelijk duidelijk. Was het
niet zo dat de belevingen en verrich

dingen van de Freggels (in de Freggel

grot) in eerste instantie ook totaal
niet te begrijpen waren?? Pas nadat
de Reizende Oom Roelzijn intrede in
de serie deedwerd de essentie van het
verhaal duidelijk. Ja toch!?! Heeft u
er ooit hij stil gestaan dat in elke

zichzelf respecterende agenda bij 8
december staat dat op deze dag ge
vierd wordt dat Maria onbevlekt werd

ontvangen. Dit zou duiden op een
zwangerschap van uog geen drie we
ken, voordat onze Jezus de wereld
kwam verbeteren. Wij weten niet of

ij daar na zo'n korte verblijf in Ma
ria wel toe in staat wast?!

Vn snel terug naar ons eigenverhaal.
De deelnemers dienen bij de start
Kaar te staan in 8 brandschone kle

dingsstukkenen 37 á 38, uit de Oost
Timoreese zwar gevlekte Struik

lariks gesneden, wasknijpers. Deze

wasknijpers moeten aan de volgende
regels voldoen:

19



© Ze mogen niet meer wegen (dit behoeft volgens ons geendan 16 kg en 35 gram (alle uitleg).
wasknijpers worden van te- De deelneemsters dienen na het
voren gewogen (bij deze wil starischot, dat Klinkt wit de Magnum
len wij de WOPA nog be- 5.1 (semi-automatisch), zo snel mo-
danken voor het beschikbaar gelijk het parcours af te leggen. Is
stellen van de weegbrug bijde men eenmaal gekomen. tot de waslijn,
open Zieuwenise kampioen- dan moet men het schoonste kleding.
schappen in "98). stuk ophangen aan de toegewezen

* De lengie-breedte coëfficiënt wedstrijdlijn. Omdat dit toch in de
van de wasknijper moet alijd meeste gevallen de onderkleding is,
overeenkomen met de reële mag deze sport ook alleen maar be-
koogte. oefend worden door deelneemsters

© De wasknijpers moeten volle. van 18 jaar en ouder (ook eventuele
dig in originele staat zijn en toeschouwers dienen aan deze leef:
mogen niet voorzien worden tijdslimiet te voldoen). Hangt het
van verlagings-setjes, spot Kledingstuk, dan wordt de tijd ge-
lers, opvoerkitjes, enz Het stopt. Daarna wordt door een gespe-
TOC zal misschien nog een  cialiseerd team (enkele namen zijn:
keer een superklasse oprich. het echtpaar, de heer W. Witte en
ten, wat door velen bij voor. mevr. R. Witte-Reus‚ Ans Megapearl
baat al afgekeurd wordt we. en Kobus Dubro) punten gegeven
gens de dan wel zéér hoge voor de reinheid van de diverse kle-
snelheden, waarbij de mens dingsstukken. Deze punten vormen
bloot komt te staan aan een samen met de gelopen tijd de eind-
Cracht van 83 in de uitslag, waarna de winnaar bepaald
bochten (dit is ook volgens kam worden.

ons onverantwoord) Mocht u interesse hebben in de bo-
© De vertandingsdichtheid van  venstaande wedstrijdsport, dan kunt

de wasknijper mag niet meer u zichmiddels de elektronische snel-
bedragen dan de relatieve weg wenden tot ons. Wij zullen u dan
luchtvochtigheid ter plekke na de nodige onderzoeken, de spor

centie toesturen, zodat u geen enkele
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REYMER
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ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 107
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1
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TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

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



De Bescaess Otass Travel

Particuliere Biekensewoeras
TAX10544 -35 14 16 Dersanenveruoer

Fax 0544 352165 Goes | BreiDorpsstraat 29° 7196 LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN van merkauto’sgBENg,> 1%SL ®

5 Se en vaert
BIENÒ Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
Bouwbedrijf Hulzink
realicoort do mest uiteen
opende bouwwerken

(stelet uw

‘Gebouwd

a14 + 7136 LV Zieuwent
14 + (ax {0544} 352165



wedstrijd van de dichtregel die verzonnen kan zijn
meer hoeft te misser: door één van de vele duizenden. aso

Indp-sinterklazen die ons land de af-
gelopen weken teisterden: beter
koe in de sloot, dan zeshonderd.
achtenzeventig bij mij op de stoom-
boot!

fine millen

wensen en laat 0
gen uwer zijde ven
zouden graag

Tot zover en gegroet,
namens de columnisten,

Dave & Björn

DE MOMENTEN
VAN DE PUPILLEN

DATUM: 20-11-99
WEDSTRIJD: RKZVC F3-WV
UITSLAG: 12
DOELPUNTENMAKERS: Toby Bokkers

MOOISTE MOMENT: Iedereen barste in tranen uit nadat we ons
kampioenschap hadden verspeeld.

MANV/D WEDSTRIJD Hedwig en Joke

JW Tm, PIOTEDPLANET.NLB mm



WAAR ZUL

Borculo

NIEUWE VOETBALSHIRTS VOOR F3

27-11-99
RKZVC F3-ERIX F2
71
4x Toby Bokkers Ix Tim v. Wijngaarden 1x

Robin Spijkers, Ix Pascal Holkenborg
MOMENT: Afstandschot Toby in de kruising( verwoestend)

MAN V/D WEDSTRIJD Niek Wopereis

DATUM: 13-11-99
WI RIJD: LONGA-RKZVC E2
UITSLAG: 08
DOELPUNTENMAKERS: 4x Jouke Knippenborg, Tx Stein Rouwhorst, 2x

Rick Wopereis, Ix Tom te Molder

e=: PIOTGCPPLANET.NIL
»—_



We zijn net zo thuis
in de buurt als u

Rabobank
Kantoor L nt Kantoor Harreveld

Kerkstraat 20
390370 Telefoon (0544} 390 350

=Ia @) VOF

Jos Beening
Voor al uw Reklame- en Schilderwerk

Dorpsstraat 2724, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46



officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!

“Waar kan ik sporten, vergaderen,
ontspannen, ontbijten, mijn bedrijf
presenteren en feesten? En dat op
momenten waarop het mij uitkomt!”

© Brisende
Hetis dichterbij dan u denkt! Olympische Spelen

© Toorishal
9 Squznbanen
# Sport voor bedrijven

Vraag vrijblijvend om informatie en
documentatie! SinTel: 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 eKpong
E-mail: info@sourcycenter.nl © Knderarangementen

9 Luxe sporteafs
SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 34 ee7136 LS ZIEUWENT

__.__._._



MOOISTE MOMENT

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
TRIJD:

UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS.

MOOISTE MOMENT
\ V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE MOMENT:

MANV/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG.
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKERS:

Koprol van Kevin Wopereis en Rick Donder-
winkel na het eerste doelpunt.

KrippenborgJel

20-11-99
RKZVC E5-LONGA E5
114
7x Harm Toebes, 3x Stefan Beerten, Ix Sjoerd
Kolkman
Het eten en drinken na de wedstrijd
Harm Toebes

06-11-99
RKZVCE

II2
Ludo Waenink
Ludodie goed doorde verdediging door brak en
de bal mooi inschoot en het netje Ïet wapperen
De nieuwe leider

13-11-99
RKZVC E3-AD'69 E3
310
3x Sander H. Holkenborg
De jongens lopen spontaan warm; Ontroerend
moment voorde leiding
Sander Kl. Holkenborg

13-11-99
GROL E5-RKZVCE.
5-10
4x Mark Bokkers, 4x Harm Toebes, 2x Sjoerd
Kolkman

AN AT PIOTEDPLANET.NIL
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MOOISTE MOMENT: Dat Daniel voor een leeg goal de bal nog op de
lat wist te schieten

MAN V/D WEDSTRIJD Daniel Tiemissen

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMAKI
MOOISTE MOMENT:

13-11-99
DVC'26 E1-RKZVC EI
14

RS: Sjors, Mart, Wout, Jelle
Voorzet van Sjors en Wout kopte hem erin.

MAN V/D WEDSTRIJD Dat we kampioen werden, dus allemaal gefeli-

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNT

MOOISTE MOMENT:

MANV/D WEDSTRIJL

DATUM:

WEDSTRIJD:
UITSLAG:

‚NMAKEI

citeerd.

13-11-99
AJAX B DI-RKZVC D2
1-10

RS: 3x Thomas, Ix Bob, 2x Jordi, Ix Rene, 2x Je-
roen, 1x Mike
Van verdedigers tot aanvaller heeft iedereen
gescoord, behalve onze foutloos keepende Kevin

> Jordi Beerten, voetbalde volgens het “Kritische
Breedenbroekse publiek beter dan zijn naamge
noot Coff bij Manchester

06-11-99
RKZVC D2-SILVOLDE DI
35

S: Jeroen, Thomas, Jordi
Det we na een 1-2 achterstand door goed te
voetballenvijf minuten voor tijd met 3-2 voor
kwamen.

MAN V/D WEDSTRIJD Bob Ho(o}genelst, Slot op de deur van de ver
dediging, die goed mee op kwam als dat moge
lijk wa

PIOTGS>PLANET.NL
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U kuntbij ons terechtvoor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
* Alle verzekeringen (schade en leven)
° Sparen
+ Beleggen
+ Lenen

Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële 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
179. 99

< Harreveldseweg 12 d - ZieuwentNI 0544-2891 4>ee —Openingstijden:
Dinsdag Um vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur_—_,..c





NIEUW LEDING VOOR E1

SPIRIT 90
SPRINGE

Zaterdag 30 Oktober was er in Win-

terswijk het jaarlijkse Springfestijn.
Dit is speciaal voor recreanten, zodat

iedereen mee kon doen.

Iet eerst waren de jongere meisjes
aan de beurt. Voor sommigen was het
de cerste keer dat ze met zoets mee-

er veel verenigingen

PIOTGDPLANET.N

meededen was het heel druk, maar we
redden ons wel, omdat er ook een
aantal ouders meehielp. Er waren
veel verschillende onderdelen zoals

bokspringen, minitrap, skippyballen,

kastspringen, maar het leukste von-
den ze de opblaasbare lange mat, die

was er zelfs 2 keer. Dat is eigenlijk

En



een soort lang springkussen. Je kunt
er allemaal sprongen en kunstjes op
doen, zonder dat je hard kunt vallen.
Hierna waren de groteren aan de
beurt. Zij hadden er ook nog een on-
derdeel aerobic bij. Alles bij elkaar
was het een leuke dag.

Turncompetitie
Marjan Doppen heeft meegedaan met
de turncompetitie D-lijn voor groe

pen. Zij turnt nu een niveau hoger
dan vorig jaar. Jij deed mee met een
groep van KSV Vragender, omdat die
dezelfde trainster hebben
Het ging wel goed, vooral bij de brug
hoorde zij bij de besten, terwijl zij een
van de jongste is
Na 3 wedstrijden hadden zij de 4
plaats, dat was helaas net niet genoeg
voor de finale.

FLESSENACTIE JEUGD RKZVC
Ook dit jaar zal de jeugd van RKZ) : haar jaarlijkse flessenactie houden. In
tegenstelling tot voorgaande jaren, komen zedit jaar op maandag 27 december
vanaf 9.OOuur langs dedeur, met de vraag of u wog lege statiegeld flessen
Keeft. Wij hopen dat we net als voorgaande jaren weer op jullie steun mogen
rekenen. Alvas bedankt namens de jeugd van RKZVC!

Jeugdbestuur RKZVCENY IEEE A

ZATERDAG GAN UITERLIJK LEVEREN KOPIE!

Maandag?7DEC,  : FLESSENACTIE RKZVC jeugd IN

—_—
AN RT: PIOTCEDPLANET.NL
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Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
MF, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niemeyer REGENINSTALLATIES

TUIN- EN PARKMACHINES
Wij verzorgenal uw loon- en grondwerkzaamheden
Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgings-
boxen, gereedschappen en veescheermachines.
slijpen van messen terwijl u wacht.

OBA B.v.
Telefoon: HARREVELD 0544 - 37 24 15

ZIEUWENT 0544-351526

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di VmVá. 830- 12.30 uur + 13.30- 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 27:00 uur
Za. 8.30- 16.00 uur

Dorpsstraat 21A
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352972

BN %
SCHOONHEIDSSALON

/T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g.g. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77

ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
Èf tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

EN#4 tuinonderhoud tuiniteeën tuinaanleg5 2De ;fwnideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruwloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954

—__—___”/.,..nn…nnn
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Sourcy Sportnacht
Van zaterdag 8 januari tot zondagmorgen 9 januari wordt er voor de tiende keer de

SOURCY SPORTNACHT gehouden. Dit inmiddels traditionele sportevenement
begint zaterdags om 17.00 uur en gaat door tot zondagmorgen 3.00uur
Een sportnacht die bol taat van diverse sporttoernooien zoals zaalvoetbal, badrin
on, squash, kruïsjassen, en voor het eerst klaverjassen en volleybal, dartenen boreling

Daarnaast wordt er in de kantine weer gezorgd voor gezellige muziek waardoor het

voor de sporters, en de toeschouwers, die gratis entree hebben, een heel gezellige nacht

belooft te worden. Ook is er voor iedereen grati sjoelen en het kantine personeelstaat
Klaar voor een hartelijk hapjeencen drankje.
OPGAVE EN INFORMATIE:
ZAALVOETBAL: R. Donderwinkel 0544-379552
SOUASII: SoureyCenter 0544 352222
KRUISJASSE:! SoureyCenter 0544-352222
KLAVERJASSEN: Sourey Center 054-352222

DART Sourey Center 0544-352222
VOLLEYBAL. Sourey Center 0544-352222

Hi ha hondenlul.
Hetis weereens zover. De'voef- andersover. Regelmatig is al een
balsupporters' hebben weer wat wedstrijd tijdelijk stilgelegd omdat
gevonden om de aandacht te er kwetsende spreekkoren vanaf
trekken. Eentijdie geleden was__deribune op het eld neerdaal-
hefdoorelkaarverrotteslaanen den. Terecht?
neer te steken, tegenwoordig Scheidsrechters zijn, mijn inziens,
doen ze hef door de mensen autoritaire en gezag uitstralende
op hetveld, en met name de mensen. lemand die wel iets kan
scheidsrechter, uitteschelden. hebben dacht ik zo, maar dat is
Schelden doet geen pijn zouje

__
dustoch nief zo. Blijkbaar zijn het

denken, maar sommige van die zeikerijes die vroeger ook
scheidsrechtersdenkenertoch meteen naarde juffrouw of

PIOTGEDPLANET.ND
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meester liepen als ze geplaagd
of uitgescholden werden. In het
veld hebben ze nog enige macht.
Als daar een speler hem uit-
maakt voor hoerenjong of een
erge ziekte toewenst, kanie hem
een kaart voorhoudenen van het
veld verwijderen. Met mensen op
de tribune gaat dat niet. Zoveel
rode kaarten heeft ie niet. Daar-
om gaat ie zelf maar weg om te
gaan zeuren bij het clubbestuur
en te klikken bij de KNVB.

Is hef dan allemaal zo erg wat er
geroepen wordf? De exacte
teksten worden doorgaans niet
integraal in de krant afgedrukt.
Over het algemeen zal het voor-
namelijk ziekte en verderf zijn die
een scheids wordt toegewenst.
Dit kan pijnlijk zijn als je iemand
aan die bepaalde ziekte verloren
hebt, maar in de meeste gevallen
kun je er schouderophalend ken-
nis van neren. ‘Supporters zijn

net mensen en lezen ook wel
‚eens een krant en roddelbladen
enzijn daardoor ook goed op de
hoogte met persoonlijke aange-
legenheden van spelers en
scheidsrechters. Spreekkoren
m.b.t. persoonlijke drama's kun-
nen dan wel hard aankomen en
behoorlijk kwetsend zijn. Dit lijkt

> PIOTGDPLANE

me nog steeds geen reden om
een wedstrijd sfi te leggen. Dat is
veel te veel eer voor zo’n stelletje
simpele zieke geesten. Het voor-
stel van de KNVB om de clubs
van die ‘supporters’ te straffen is
helemaal van de zofte. Alsof de
clubs er wat aan kunnen doen.
Moeten zeop de fribune gaan in-
filreren en noteren wie wat zegt
en ze vervolgens een stadionver-
bodopleggen? Danben ik bang
dathet binnenkort erg leeg zal
zijn op de tribunes.
Wat dan wel te doen? Een preek-
verbod of iedereen de mond
snoeren/ af plakken lijkt me ook
geen reäle opfie. Gewoon laten
schreeuwen en geen aandacht
aan schenken. Na een tijdje gaat
de [ol er dan wel af en gaanze
wel weeriets anders verzinnen.
Een uitzondering wilik wel maken
voor mensendie racistische leu-
zen uitbraken en oerwoud gelui-
den produceren.
Datuitschot kan niet zwaar ge-
noeg gestraft worden. Een taak-
straf van 240 uur is daarvoor veel
te mild. Alhoewel, 240 uur naar
voetbalwedstrijden met als com-
mentator Evert fen Napel te
moeten kijken lijkt me overigens
ook al een behoorlijk erg.

JeRteW.

NL
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DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, ki
mu deskundig advies. Van de Hypotheekshop.
alle hypotheken van alle geldverstrekke:
voor u de juiste. Tegen de best mogel

DE HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

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

MARIETTE HUMMELINK
de Haare1EgAr 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,

fealisatie en turn-key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden

van bouwplannenis tenslotte een kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u

raag een aangenames bd aannemersbedrijfie HOENDERBOOM
Bel voor een vrijblijvende presentatie 0544-351832

Aannemersbedrijf oenderboom  Dorpsstraat27 7196 LE Zieuwent


