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SPORT IS EMOTIE roemenHetis woensdagavond 5 januari van
het jaar 2000. Heel voorzichtig zet ik
mis mijn computer aan. Als wede
media mogen geloven
last van de millennium bug, maar je
zult natuurlijk net weer zien dat ik de
uitzondering opde regel vorm. Geluk
kig is er niets aan de hand en blijkt de
“bug” (Engels voor wandluis; Ameri

kaans voor bacil) niet aanwezig. Heb.
ben we met >'n allen op spoken zitten
jagen?

Over pak 'm beet cen half jaar mag
Nederland (samen met Belgie) het
voethal organiseren. Op alle fronten
worden voorzorgsmaatregelen genomen
om alles gladjes (en vooral



zonder geweld) te laten verlopen. Als

er dan na afloop nagenoeg niets blijkt
1e zijn gebeurd, zitten we dan ook

weer met z'n allen te zeuren dat het
allemaal sterk overdreven was en dat
de gemeenschap onnodig op kosten
werd gejaagd?

Een nieuwe eeuw is aangebroken.
Een oude eeuw is afgesloten. Het is

maar net wanneer je begint te tellen,

maar de overgang leidde tot terug
blikken en vooruitkijken. Een mo
ment van bezinning en lijstjes maken.

Het enelijstje nog onzinniger dan het
andere. Appels worden met peren
vergeleken en zaken worden zit Ju
zijdsgeest gerukt. Op televisie zag ik

een overzicht van de hoogte en

dieptepunten uit een eeuw sport in

Nederland.
die niet met elkaar zijn te vergelijken,
maar die wel één gemeenschappelijk
kenmerk hadden. Emotie. Misschien

Historische momenten

wel de mooiste eigenschap van de

mens en volgens mij het belangrijkste
kenmerk van sport. Sport is prachtig
omdat emotie daarin een vrije rol
krijgt en niet wordt verdrongen.

Het maakt niet uit naar welke sport

je kijkt, of op welk niveau er wordt

gespeeld. Misschien was de vader van
dat jongetje dat op 3 mei 1946bij de

EI van ZVC de winnende goal
maakte tegen KSH wel blijer dan de

spits van het Nederlands Voetbalelf
tal die op 22 juli 2092 Nederland

eindelijk naar het Wereldkampioen
schap schiet

Deredaktie:(Huub Wopereis)mmm,V k
EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG 12febr,  : UITERLIJK wLEvERENKOPE! 9——@ PIOTGDPLANET.NL



J. WAENINK
SCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

bijzondere beglazing TEL 0544-351452
Tevensverkoop aan huis FAX0544-351452

0544 - 35 15 09

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

FAM. G. MEULENVELD

Ophet gebied van
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN

leuke sortering
o.a. Bruderen Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ook hetadres voor doe-het zelvers.
* 10% Korting op al Uw installatiematerinal.



= v‚2? BAKKER
<

= Clemens Krabben

Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT
©

Telefoon 0544-351279 ow

Wees wijs, gebruik KR SEbouwmaterialen van Wopereis

* bouwmaterialen
* nieuwbouw Wegereie

BOUWBEDRIJF J Ù Vsa Ed
* verbouw
+ onderhoud Ruurloseweg SA -7136 MC Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-951928

BÀ

Preston UK

Seres pensen:
Cat's desi Pari, Lyon
Tryges Antwerpen
maschee Wenen

ATI GELUIDSARME KOMPRESSORINSTALLATIES MET OF ZONDER PERSLUCHTKOELER
Abert Schweizorstraat 29 7131 PG Lichtenvoorde
Tel 0544-377050 Fax: 0544-978499 Email Tibvretnl

*



Tae bo, nieuw?
Hemmy Olthof
voorzitter karatevereniging Mu Chin

Het klinkt allemaal veelbelovend;alsje sterk, slank, en fit wilt worden dan
moet je aan de nieuwste Type op sportgebied meedoen. Ik zag er een demon:

stratie van op televisie. Gol, ook Tatjana Simic doet het. Harde muziek,
slaande en schoppende mensen die af en toekreten roepen. Ik heb het over Tae
bo.

Deze sport kaun je ook in Zieuwent in het Sourey center beoefenen. Tae bo
heeft met karate te maken. Daarom hebben we cen gesprek met Hemmie Olt
hof over deze sport

Men denkt dat Tae bo helemaal het
nieuwste is op sportgebied. Het te
gendeel is waar
karate worden op muziek uitgevoerd.
Hier heb ik helemaal niks op tegen,
maar men moet u niet gaan verkon
digen dat dit iets nieuws is, want dat
is het niet. Zo'n 15 jaar geleden de
den wij al karate op muziek. Wij de
den dit wel eens tijdens demonstra
ties, puur om de fssieke hardheidwat
te camoufleren. Er wordt namelijk
dlijd nog negatief gedacht over
vechtsporten. Als moeten
zeggen wat Jua minst favoriete sport

De technieken van

mensen

is noemt men vaak vechtsporten, on

Te, POTS

dat men er niet van houdt dat er ge
vochten wordt.
Toch moet je niet vergeten dat die
mensen heel intensief trainen en hier
ook heel beheerst mee omgaan. Laat
die mensen dan in hun waarde voor
waar ze mee bezig zijn. Iedereen
denkt bij karate alleen maar aan
vechten. Iedere karateka kiest zelf hoe
ver hij gaat in een wedstrijd. Er zijn
toernooien die heel hard gaan, maar
ook minder harde toernooien. Ook

zijn er Kata toernooien. Hier komt

geen slag of stoot aan te pas. Bij kata
voer je bepaalde lopen (dansen)uit,
die zijn in de hele wereld gelijk. (net

DPLANET.NL



als dat de tango ook dezelfde basisbe
wegingen heeft)
Kata is een vorm van bewegen, be

heersing van je lichaam, die dan
wordt gejureerd.

ae bo zullen wij als vereniging niet
zo gauw gaan doen, want het heeft

weinig meer met karate te maken. De
culturele achtergrond en de geestelijke
en mentale waarden zijn hiermee

aangetast.
Bij Tae bo gaat het omhet bewegen,
ze hebben er een paar karate technie
ken aan toegevoegd, muziekje eracht

ter gezet, er wordt cen prijskaartje
aangehangen en het loopt. Dit steekt

mij een beetje. Het is erg commercieel

geworden. De mensen staan er alle
maal verkikkerd naar te kijken, ook
die mensen die altijd beweren dat ze

een hekel aan vechtsporten hebben

rennennaar de sportschool om Tae
bote gaan doen. Ik vind de sport ver
der helemaal niet verkeerd hoor, zeker

niet, maar ze moeten niet gaan be

loven dat je er een goede conditie van
krijgt en er slank en fit door wordt

Dat kan wel, maar dan moet je het
wel zelf doen. Ook zegt men dat je na

een jaar Tae bo veilig over straat
kunt lopen. Mijns inziens moet je
hiervoor wel langer getraind hebben
Ook ik kan als getraind karateka op
straat een flink pak slaag krijgen
hoor. Het stoort mij ook dat er van de
10sportscholen maar 6 á 7 scholen

zijn die de bevoegdheid voor Tae bo
hebben. Veel scholen zetten de sport

op het programma, maar hebben
hiervoor helemaal geen opgeleide
mensen. Voetbaltrainers, volleybal
wainers enz. moeten dat toch ook
Als de bewegingen bij Tae bo niet
goed uitgevoerd worden kan men
daar ernstige blessures aan overhon
den.

Ik vind Tae Bo een prima sport mits
het ook goed begeleid wordt en het
verhaal er om heen moet kloppen
Binnen onze vereniging doen we de

oefeningen van Tae bo ook maar dan

explosiever en meer beheerst. Verder

blijven we gewoon met onze karate
essen doorgaan. Het gaat heel goed
met de vereniging. We hebben 50 le

den. De contributie proberen we laag
te houden, want we vinden dat ieder

een deze sport moet kunen doen

De redactie (ML en WK)
{ PIOTGDPLANET.NL



Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENSVERZORGENWIJ AL
_UWHUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

EssSESEEEesESEENNENEeeEES)EEBENINEEN
Kom vrijblijvend informeren.

EEENBonger

Het Interieur
is de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid

lessen heat zoz iendeer un Daten

dm tt Mazee Er zn
Tovo sjenen a orn:Toe weren

© genees tions tenen,nne wiken

 STOL
WOO:

NBORG
(WINKEL)

ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 -

Tel. 0544 351207
7136 LE Zieuwent



Bomers ExMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ( KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

à ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOEDE RENVERVOER
KIPPERVERVOER

AVIA
Tel, 0544-351215

Fax 0544-352065
Zieuwent

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.
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



SPIRIT9O
NWS-WEDSTRIJD

Op zaterdag 18 december was in Doetinchemde T° wedstrijd van de persoon
lijke kampioenschappen voor de regio "Gelderland Oost”. Van de Nationale
Wedstrijd Sport. Voor Mayra Holkenborg was dit ook de eerste wedstrijd op dit
niveau. De oefeningen zijn een stuk moeilijker dan vorig jaar en ze kon niet
overal van een 10 uitgegaan.
Ze moest beginnen opvloer en alle moeilijke onderdelen verliepen gelukkig
goed, ze kreeg een 7.45.

Daarna sprong. Dit is extra moeilijk omdat nat beide sprongen meetellen, en
niet zoals vorige jaren, dat de beste sprong telt. Ze moet cen streksalto springen
vanaf de plank en een overslag over het paard en het gemiddelde hiervan telt.
Beide Sprongen lukten goed en ze kreeg een 8.3.

Hierna was de brug. Ondanks cen val kreeg ze nog 7.55
Het laatste was Balk. Altijd een spannend onderdeel, maar het ging goed zon
der val 7.25.

Haar totaal was 30.50en hiermee behaalde ze de 2° plaats. De eerste plaats is
absohuut niet haalbaar, want dat meisje turnt zo verschrikkelijk goed, ze had
cen totaalscore van 3695 ent zit hiermee bij de Nederlandse top.
De volgende wedstrijdis 15 januari, dus veel extra oefenen kan niet meer.

Westedaan
La ‚or >

{ PIOTEDPLANET.NL
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Beute Slot
PROFIELSCHETS StukadoorHetrlaan

Een van de organisatoren wan bet
uoerlal: Eeoportnacht un het Soureyg Celer

Meest favoriete sport

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sporiman/sporirouw:

Leukste TV-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

=

Veldvoetbal/zaatvoetbal

Boksen

Dat het derde elftal van RKZVC geen
kampioen is geworden. Dit ging op het
laatste moment wog fout, wiemand had
hierop gerekend.

Hebik niet

Sportman: Henri Weikamp
Sportvrouw: Silvia v.d. Prins

Heb ik niet want ik kijk nooit naar de
TV.

Hebikniet want ik lees nooit.

Heb ik ook niet, want zoals ik al zei, kijk
ik nooit TV en ik ga ook nooit naar de

bioscoop.

PIOTEDPLANET.NL



U kunt bij ons terecht voor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

° Alle verzekeringen (schadeen leven)
° Sparen
* Beleggen
+ Lenen
° Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
99J 99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent

0544-952391 >ee ==Openingstijden:
Dinsdag Um vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur
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Afbouw

% Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken

#
Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7136CJ ZIEUWENT

T 0544-352043

- Plavuizen

ot Afwerkvloeren
Adres:

TI LEZiene USierbestrating
Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Garage
Kolkman VOF

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

Zieuwentseweg 44
7186 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



Boersweg 2
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

d verkeersschool
GUUS KOLKMAN
vooruw:

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

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

ok

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06- 53933054



Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooît kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetien in:

Ben je weleens aangehouden
doorde politie:

Hekel aan mensendie:

Uit bed te halen voor:

Waar droomje over:

Wanneer was je voorhet

Ik kies de middenweg.

Oerend Hard van Normaal,

Ik kan mij niet echt een afschuwelijk
cadeau herinneren. Zoveel cadeau's krijg
dk nu ook weer niet.

Mijn eerste auto. Ik had hem net drie
weken toen ik er al een ongeluk mee
kreeg. De auto zat helemaal in de prak.

Ikvwil mij niet laten omscholen. Ik best

au bouwvakker en dat bevalt goed.

Il ga nooit op vakantie, laat staan met
de tent. In de vakantie werk ik meestal.

Ja, ik ben drie keer aangehouden op al
coholmisbruik in het verkeer.

Andere mensen voor schut zettenof in
de maling nemen.

IK kan niets bedenken waarvoor je mij
uitbed kunt halen.

Nergens over. Ik droom: nooit

{ PIOTGDPLANET.NL



laatst bang:

Wat denk je als je in de
spiegel kijkt:

Waarom ben je goed in

watje doet:

Welkezin of welk woord gebuik
jeteveel:

Wie zou je nog willen
ontmoeten:

Wat zou je geen tweede
keer doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Hebje sinds het begin van
deze profielschets gelogen:

Dat is al een tijd geleden. Ik hen toen

tijdens het werk van een steiger gevallen.
Er is gelukkig niets ernstigs gebeun.

Wanneer ik in de spiegel kijk, denk ik

niet zoveel. Het valt nog wel mee.

Ik ben goedin stukadoren omdat ik dit
werk al geruime tijd doe. Dit werk doet

bijna niemand meer; over 5 à 6 jaar is

er bijna niemand meer die dit beroep

nog uitoefent

Ik denk dat de jongens van het zaalvoet

bal zullen zeggen: “Muiters”.

Niet speciaal iemand.

Stukadoor worden. Je houdt geen armen
meer over.

Makkelijk, ziet niet snel problemen.

Nee.

Dered.(C.

PIOT@DPLANET.NL



VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartïükelen
Schoenen en Sporthuis

ZIEUWENT - Tel, 351257 SE&| Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro A
ú

Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto SADunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingZAAD
Hotel - Café - Restaurant

’’t WittePaard’
Verrassend,lerrassen idC

Diverse mogelijkheden voor:

+ Bruiloften en partijen
+ Recepties
+ Reünies

“Vagaderingen “De ideale rustplaats voor een hapje en drankje

——__
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VERENIGINGEN

R.K.Z.V-C. Veldvoetbal
Voorzitter : A vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tl. 351236
Socretaris €. KLGoldenik, Groening 14, L\voorde, te. 378543
Penningmeester :J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, el 352059

Wedstrijd secr. W. Wopereis, Harreveldseweg 14, Zieuwent, tel. 351831

Z.VZ.Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwert, tel 351257
Secretaris B Donderwinkel, Oude Aatensemeg 70, ‘voorde, tel 379552
Penningmeester 8 Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zeuwent, tel 352381

Wedstrijd sex. Becreanten: B. Shot, Helenwog 3, Zieuwern, el 352127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 702,

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wensink, Anton Moleranhof 47, Zieuwent tl 351838
Secretaresse E Marscha, Dorpsstraat12, Zieuwent, tel. 352223
Ponringmeesteres =P tor Bogf, Linnenwever 2, Groerlo, te 465478
Wedstrjdsecr. A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel. 251531

TOHP: Volleybal
Voorzitster d. Stoverinck- Penterman, De Steege 28, Zieuwent, tel. 351485
Secretaresse M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, ‘el 351488
Ponringmeesteres van Boeckel, de Hare 28, Zieuwent, tel 352462

Wedstijdsecr. Klin Golden, de Haare 75,tl 351473
Recreanten :M. Hokenborg, Boorsweg 4, Zeuwent, tl 351488

ZTV:Tennis
Voorziter B. Stoikhorst, Zogencik &/A, Zeuwent el 351947
Saarctaresse A. Krabbenborg, Üorpsstraat 1, Zieuwent, el 351591
Penningmeesteres  =1. Krippenborg, De Steoge 2a, Zeuwert, el 352424

190: Gymnastiekvereniging
Voorziter LavalKard. de Jongstraat 41, ‘voorde, el 373560
Contactpersoon :M, Hokenborg, Furbceweg 6, Zeuwert, tl: 351873

Penningmeesteres =.C: Hubers, Tongerlocestraat 46, ‘voorde,tl 372263
A

+ Ledenadminitratie

MU CHIN:Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zeuwert, el 351262
Secr/Penningm. :G Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, el. 374928



VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter WE

Secr Ponti Beethovenstraat 6, L'voorde, tl. 379611
P

Knipperborg, Dorsstraat Za, Zomert, te 351866

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter A Lageschaan Verdeingsweg 4, Mariërwelde, tl. 351862
Sec Lie. Meters58 Breder ol 054 457351Penring :. Boers, Hen Meerstraat £, voorde, te. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
vo B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwert, tel 351257

Secretaris nk, Esstraat 42, voorde, fe, 377523
Perringmeester Verkavelingsweg 2, Marijnvelde, tel. 361373
Wedstrijd secr ee De Stooge71, Zieuwent, tel 352316

Schietvereniging Zieuwent
Vooriter 8 Krabbenborg, Grobberweg 3, Zuwe, tl. 251804
Sekt/Pennin A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel. 351970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter Niroldes, Middachtenstraat 65. L'voorde, tel 06-21884379

A. te Roller, Kleulerstraat 29, Zieuwent, te 351250
H Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwert, iel 352768
. Dondenvinkel, Zeuwentsowog 48, Zeuwent, tel 351382

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter

M.
Spieker, Staringstraat 43, L\voorde, tel, 375650

Secretaris  Papenborg, Wilgendik 6, Mariënvelde, tel. 351552
Penningmeester 7. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 351271
Wedstijd-secr. IN. ten Have, Oude Maat 16, Mariënvede tel 351819

BADMINTON.
Voorziter Middachtenstraat 36, voorde, el

de Haare 34, Zeuwent, tel. 3517
Vragenderweg 52/B, L'voorde, tel. 374180

377019

Sourcy Squashvereniging
Correspon dik 3a, 7196 LSZieuwent, tel. 352222,

Ema! nfo@sourcycenernl



‚ WATERBEHEERDI WATERBESPARINGrabbenborg WATERZUIVERING

Weegbrug altijd open
Grobbenweg 3 ee7136 KM Zieuwent mines VA
Tel./Fax 0544 35 15 34 goat gemord
bgg. 054435 1400

1e emt195

€:
VOOR es

N4/ ijdende rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
inde

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

$ S architektenburo
a. holkenborg

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



Rond de Wereld in
een Doe-het-zelf box

Beste lezer uwkerstpakket zat hoogst
waarschijnlijk ook dit keer weer
boordevol met allerlei

snuisterijen en andere curiosa. Hier
bij kan bijvoorbeeld gedacht worden

aan gevulde pinda's, gefrituurde en

bruikbare

licht mousserende badparels en ge
droogde exotische vruchten op sap!
Deze milleunium- kerstpakketten zul
len inmiddels voor een groot deel (het
eetbare deel) in de hongerige maagjes
verdwenen zijn.
zoveel plantaardige oliën naar binnen
heeft gewerkt, waar de Koninklijke
Shell een compleet jaar op staat te

Va de dagen dat men

raffineren, is het uu tijd voor iets ge
hé anders! Dit maal nemen we u
mee naar de fascinerende wereld van
het reizen per doe het zelf box. Men

zal in eerste instantie met gefronste
wenkbrauwen kennis nemen van dit
tocht weer vreemde fenomeen. Is ment

echter doorgedsongen tot de kern van
zaak, dan zal men een hé

kijk hebben op vooral het leven zel.
Menigeen onder x zal de afgelopen
dagen vertwijfeld de kucht hebben af

=
1 andere

gespeurd. "Waar blijven die verrekte
UFO's? Hetis u toch het jaar 2000
en ons was het einde der Wereld

voorspeld! Er zou nota bene een inr

vasie van buitenaardse wezens plaats
hebben! Volgens ons is het uitblijven
van deze UI'O's vrij simpel en op een
geheel eigen manier te verklaren.
Buitenaardse levensvormen kampen
met hetzelfde probleem als wij zelf.
Ene IL Newton zat ooit onder cen
inlandse gele-ster appelboomen het
was oogsttijd. Althans dat was het
volgens de appels (eigenlijk was het 7
mei 1823). De appels konden niet
weten dat pas 18 jaar later de oogst
tijd van inlandse gelester appels
werd verplaatst naar de herfst {een

kalenderjaar werd toen pas gecorri
geerd voor de baan van de aarde om
de zon (365,24 dagen, voor de wijs
neuzen onder ons!)). Zodoende wer
den de appels vanaf toenpas in sep
tember geplukt. Maar in Newion's
tijd waren de appels nogal in de war.
Sterker nog, er viel er één doodleuk

ophet hoofd van Isaac. Deze raakte

PIOTEDPLANET.NL



hierdoor volledig in vervoering en be

dacht, in een moment van geestelijke
bekrompenheid, het volgende: de
mens kan zonder hulpmiddelen niet
vliegen en bovendien hoeft kij daar
voor niet op een appel te lijken!
Mede door soortgelijke gedachtegan
gen ontstonden er jaren later allerlei
belangen behartiging organisaties
die de mensheid erop wezen dat er
meer was dan het vliegen zonder
Jrulpmiddelen. Door sterke propagan
da-voering vande destijdse wereldlei
ders, Jos Lenin, Harry Hoessein en
Floris-Jan van Fleppenstijn, werden
andere belangrijke levensvraagstuk
ken onder de aandacht gebracht. In
loofdlijnen kwam dat neer op het
volgende: men moest meer gaan be-

wegen en dit kon men 0.9. doen door
te gaan Mussen, ook wel liefkozend,
doe-het zelven genoemd.
Enkele mijlpalen in de wordingsge
schiedenis van dit zogenaamde doe
hetzelven zullen hieronder uitge
werk worden.
Allereerst hebben we bijvoorbeeld de
evangelisch verantwoorde Wereld
kampioenschappen in-de-weg-lopen.

Het lijkt ons duidelijk dat men zich
bedenkt dat uit deze moeder der
sporten vele, ons nut bekende, sporten
zij ontst: Voorbeeldenzijn voet.

“Sm PIOTGDPLANET NL

bal, korfbal en handbal. Bij al deze
takken ïs het de bedoeling de tegen
stander de doorgang zoveel mogelijk
te belemmeren. Na de bovengenoem:
de sportenzijn er later ook meer ont
wikkelde sporten verschenen zoals het

voormalig Oost Duitse Open:
kampioenschappen prikkeldraad:
springen, met extra "spannings"
dffecten- voor de gevorderde beoefe
naar
De ontwikkeling van de sportbeoefe-
ning resulteerde uiteindelijk in het
door velen als het ultieme sport be
stempelde: Oost-Portugese melkfles
kruipen. Hierbij begeeft men zich
middels een driedubbel gehurkte in
stap in de zelf meegenomen melkfles.
Bevindt men zich eenmaal in de fles
dan weet men zich veelal geen weg
meer terug! Het mag duidelijk zijn
dat het hier meestal slechts om een
Génmalige beoefening gaat. Ook gaf
het problemen bij de huldiging. Ziet u
al drie melkflessen op Tet podium
staan met om hun hals een medaille,
corresponderend met de behaalde

plaats op de ranglijst? (kom nou!!!)
Na deze (onnodige omzwervingen
Komen we nu dan eindelijk uit bij de
beloofde doe-het zelf sporttips van de
alom gerespecteerde vakman Nico. U
weet lij staat altijd voor u laar, ook
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Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
MF, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niemeyer REGENINSTALLATIES

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

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

ZIEUWENT 0544-351526

Bloemsierkunst „ERNA“
Open Di.Vm Vrij 8:90- 12.30 uur + 13.30- 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 21:00 uur
Za 830- 1600 uur

at 21A
ZIEUWENT

Telefoon 0544 352372

N f SCHOONHEIDSSALON

“T> ANKE
| DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

bg-g. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

VOOR HEMEN HAAR

DORPSSTRAAT 77
ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
5iG tuinaanleg tuinonderhoud _tuinides x

Def4 tuinonderhoud tuinideeën tuinaarlegEa }
fwinideeën tuinamiog tuinonderhout

Ruuroseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



voorde aan- en verkoop van
VEEen VARKENS
naar

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

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544 - 952464

Dorpsstraat 35
7136 LE Zieuwent
Tel. 0544-352254
Fax 0544-352309

Dealer van:
GAZELLE
vICo
WHEELER
NISHIKI

Vooral uw tour-
en racefietsen en
mountainbikes



etos“27
»

W.J.M. Klein Goldewijk
+ verkoopvan nieuwe

en gebruikte auto's
© autoslarm inbouw
= startblokkering (SCM erkend)
+ inbouw blackbox:systemen

APK
keuringsstation
DeWitte Rieteweg 3

Mariënvelde
Tel. 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



als u dat niet wilt

geef duidelijk u gre
was eens (jaren geleden

een z van ons
Nico

onderweg
cen aan!

naar Engeland op zijn Sparta Met en
prompt werd hemde toegang gewei
gerd tot de Kanaaltunnel
Fransen was hij niet in het bezit van
een juiste vergunning om met deze

rijdende bom op de weg te verschij
nen). Hij besloot om de waterfiets te

pakken. Tijdens de overtocht had Ni

co tot twee maal toe een lekke voor
‘band. Deze werd beide keren vakkan
dig geplakt door de Michelin volg

waterfiets. Hij was vrijwel in Enge
land toen hij werd lastiggevallen door
de waterpolitie. Volgens hen was het
verboden om je met je waterfiets in
territoriale wateren te begeven (zeker
als er zich op de laatste 30 cm van
Tet achterspatbord geen witte reflec
terende verf bevindt)
Aan land gekomen demonteerde hij

op geheel eigenzinnige wijze een toe
vallig klaarstaande fiets en reed weg

op de losse onderdelen!?! Toen kij in
Sheffield aankwam (kij was opweg
naar Sheffield), knapte hij geheel ei

genhandig en belangeloos het geha

A

vende stadion op. Het massaal opge-
komen publiek was buitenzinnen van
enthousiasme over zijn verrichtingen.
Deze spectaculaire verrichtingen wa
ren o.a

© Het plaatsen van lambrise
ring langs het veld.

© Tet aanbrengen van de belij

ning met een gebroken, wit
Waaltje.

© Het millennium-proof rang
schikken van de kleurnuances
inhet interieur.

© Het zetten van thermopane
in de WC-raampjes

© Het afkitten van het aan
rechtblad in de kantine met
sterk hydraterende witte
acrylhoudende laminaat
stopverf.

Sinds Nico zich hier in Sheffield van

zijn goede kant (heeft hij die?) heeft
laten zien, heeft bovenbeschreven

sportbeoefening een vlucht genomen.
Als afsluiter nog een pakkende uit
spraak van onzeeigen Klusjesman,
arry Droadnaêgel:
"Doe dat effen lekker zelf!”

Tot zover en gegroet,
namens de coluntnisten,

Dave ©Björn
E-mail: B.DOMHOF@PLANET.NI

PIOTGDPLANET.NL



Hallo lezertjes,

Hanneke en ik hebben al een heel
in de PIOT geschreven.Het leek ons
eens bij elkaar te gaan kijken.
ik samenmet Wendy naar het Sourey
te kijken hoe Hanneke daar don-
half5 tot half 6 aan aerobics doet.

Ik zal eerst even iets over Hanneke

INDERPIO>
aantal keren
wel leuk om
Daarom ben
gegaan om
derdags van

vertellen. Ze
Îs 13 jaaren zit in de eerste klas van het Marianum. Ze heeft een broertje
Jan-Willem en een zusje Elske. Ze speelt gitaar en zit verder nog op Gilde en
op handbal.
1 Waarom heb je voor aero-
bics‘gekozen?

Je doet veel aan beweging en ik hou
van Wiziek en ik wilde er gewoon
nog graag een sport bij doen.

2 Hoeziet de aerobicles er-

We doon aerobies en steps en Tae bo.
Taebois een soort vechtsport op mut
ziek ‘en: veel zelfverdediging en je
krijgt Grhele erge spierpijn van!!
WE BEinnen met
endan’igg je een dansje of toestel en
daarparde cooling down, ; soms is dit

een warning up

op Cinese mueiek, dat vind ik erg
leuk

PIOTEDPLANET.NL

3 moet je er speciale kleding
vooraan?
Nee, sportschoenen, een broekje en
eenTshirt is goed.

4 Zijn er ook wedstrijden?
Nee, het zijn meer uitvoeringen,
maar daar heb ik nog wooit aan mee
gedaan

5 Wieisje lerares?
Regina Heister, zeis heel aardig, ze
egtalles goed uit

6 Weet je wat het allemaal
betekent wat ze roept?
Sommige pasjes ken ik nog niet, maar
ik kijk goed naar anderen of Regina
legt het wit



We zijn net zo thuis
in de buurt als u

Rabobank
Kantoor Lichtenvoorde Kantoor Haneveld
Raadhuistraat Kerkstraat 20
Telefoon (0544 Telefoon (0544) 390 350

IE vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, 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!”

Het is dichterbij dan u denkt!
# Squazhbanen
9 Sport voor bedrijven
© Sourcy LoungeVraag vrijblijvend om informatie en

documentatie * lersepb4Weren
Tel: 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 EeOg,
E-mail: info@sourcycenter.nl 4 Kidrarangenerten

© Lus sporteats
SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A A7136 LS ZIEUWENT



Ja, bijvoorbeeld een trampoline, een
7 Gebruik je ook materialen? step, gewichtjes, matjes en boxhandr P, 8 # 7e

schoenen.

Het toetje van Hanneke
Watis je favoriete tv-programma?

Hertenkamp, soapserie van de VPRO.

Wat is je lievelingsboek?
Bikkels van Carry Slee, ik heb eigenlijk zoveel mooie boeken.

Wat eet je het liefst?
Chili con carne.

Wat doe je het liefst op een vrije dag?
Uitslapen, lekker eten en een boek lezen of naar Aafke gaan

Heb je nog goede voornemens voorhet jaar 2000?
Ja, beter leren en het huiswerk van engels beter maken.

Wat wil je later worden?
Iets in de verzorging of in het onderwijs

Groetjes Aafke

UITSLAG PIOT PRIJS PUZZEL
De oplossing was:
‘De redactieleden van de PIOT wensen joufijne kerstdagen met veel gezellig
heid en natuurlijk een goeden sportief nieuwjaar toe’
Het was een moeilijke puzzel en we hebben 15 goede inzendigen ontvangen.
Op 6 januari hebben we uit de goede oplossingen 3 winnaars getrokken
K prijs {25 Ferdinand te Fruchte
2 prijs {15 Leonie Seegers
X prijs fIO, Nienke Hulshof
De winnaars kumen Jaenprijs bij Wendy ophalen.

A PIOT@EDPLANET.NL



HV Hoenderboom/Pacelli
Nieuws

Dames 1

Wij dames van Pacelli 1 hebben het in de vorige eeuw goed gedaan
Ikzelf vind het nog steeds verbazingwekkend. Stel je voor: een lief, klein, vredig
en sportief dorp, oftewel Zieuwent. Fen pracht vaneen sportcomplex met daar
spelend een gezonde, gezellige handbalvereniging. Sensatie toen dit hoogst spe-
lende team promoveerde naar de 3" divisie (een paar jaar geleden). Prachtig
om te zien hoe verenigingen van heinde en ver, minachtend over hoerendorpen,
een sportcomplex als het Sourey binnenlopen
Dat die “boerinnen” uit Zieuwent nog kunnen handballen ook slaat dan ook
alles
Maar wat is er nu aan de hand? Zal deze eeuw nog meer sensatie geven?
Wij zijn bijna op de helft van de competitie en zie de stand: Hoender.
boom/Pacelli staat op een gedeelde T° plaats.
De vraag is dus nu of het team millenniumproof zal zijn. We gaan ervoor en
bekijken alles van wedstrijd tot wedstrijd. Plezier hebben we mu al en ik weet
zeker dat dat alijd zo zal blijven

Kijken en aanmoedigen kan opde volgende data:

15januari: AAC - Hoenderboom/Pacelli
plaats: Arnhem (sporthal Rijkerswoerd)
aanvang: 19.00 14e

23jamuari:  Hoenderboom/Pacelli Kwiek
plaats: Zieuwent
aanvang: ILIS ur

@ PIOTEDPLANET.NL
14



Melena
REYMER

ossdie—ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

&gs
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 3522 35
TELEFAX 0544 352035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544- 352237



Buetnese Class “Tavel

Pantieutiere BeekenuerOETOfS peTAX10544-35 14 16 Dersonenueruaer
Fax0544 352168 Traa | Poa.

Dorpsstraat 29 7136 [E ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN van merkauto’s*ee EEN:

gE Lw (Sim)zn aat
TogNe Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
Bouwbeeif Hulink



D-jeugd

Op de foto van links naar rechts zien jullie staand:
Janneke Wessels (voormalig traïnster), Mascha Spekschoor, Noreen Schotman, Fleur

Knippenborg, Merel Hummelink, Anme Bekkematte, Karlijn Hummelink, Mark La

geschaar, Mariët Hummelink
Zittend:
Fiona klein Holkenborg, Tym Knippenborg, Yanaika Elschot, Leonie Segers, Nadine

Spekschoor, Ismay Bokkers, Pien Schotman, Pascal Hummelink.

Op de foto ontbreekt Lotte Bekkenutte

Dit is de D-jeugd van Hoenderboom/Pacelli. De D-jeugdheeft nieuwe shirts gekre
gen. Mariët Hummelink, van modevakschool “Ensaid”, heeft deze shints zelf ont-

worpen en gemaakt. Zoals jullie zien op de fotois het resultaat erg mooi geworden.
Trainster van de D jeugd 1s Helga Kuippenborg en de coaches zijn Angela Bokkers en
Ben Hummelink

Á PIOT@EDPLANET.NL



EURO 2000
Komende zomergaat er om de Europe-
se fel voetbal gestreden worden in Ne-
derland en België. Voor het eerst sinds
mensenheugenis heeft Nederlond zich

zonder al te veel moeite weten plaatsen
voor een groot Toernooi.
Jammer, want meestal washet tot en
met de laatste wedstrijd van dekwalife
caiereeks spannend of ze het wel of
niet zouden halen. In plaats daarvan zijn
we de laatste 2 jaar opgezadeld met
doodsaaie oefenpoïjes. De NOS heeft
dat tjdig ingezien en de uitzendrechten
overgelaten aan Veronica
Dat verlost ons weer van Evert ten Na
pel, maar Harry Vermegen kan ook be-
ter iets gaan presenteren waar ie wel
verstand van heeft.
Ongeacht welke tegenstander liepen de
partjes steevast uit opeen gelijkspel of
soms zelfs een nederlaag. Het was ng-
tuurijk moeilijk scoren tegen al die stug-
ge tegenstanders en ols het dan wel
lukte om er een keer 5 bij de tegenstan-
der inte leggen, dan bleek ook de eigen
defensie voor sinterklaas te spelen die
ook vrolijk 5 doelpunten kado deed.
Ondanks deze bedroevend oefenreeks
waarin ik me geen overwinning kan
herinneren is Nederland bij de Engelse
‘bookmakers dê favoriet om de Europese
tiel in de wacht te slepen. Dan blijkt och
weerdat ze in Engeland op voetbalge-
bied nog jaren achterlopen. Of ze heb-
‘ben stront in de ogen en 2 jaar liggen
slapen en geen voetbal uitslagen gele-
zen. Aan de andere kant kan ik me ook
niet een onder land herinneren die wel

overluigend de kwalificatie doorstaan
heeft. Tsjechië slaagde er wel in alle
wedstrijden te winnen, maarin het oe-
fenpotje tegen onze jongens kwamen
ze ook niet verder dan een onbeslist, De
krachten van de landen liggen hee! dicht
bij elkaar. Van de 16 deelnemende lan-
den kunnen er wel 10 serieusaanspraak
maken op de titel

Details zullen de doorslag geven.
Meester bij uitstek op dat gebied
is natuurlijk voetbalgodheid Johan
Cruyff. Hij alleen kan ons naarde Euro-
pese tel leiden. Frank Rijkaard is een
aardige en uiterst talentvolle voetballer
(geweest) maar geen frainer en zeker
geen bondscoach. Een trainer moet iet
alleen respect krijgen van zijn spelers
maar moetook ontzag inboezemen. Ty-
pes als Happel of Michels heeft de hui-
dige selectie van voetbalmilonairs no-
dig. Hiddink dacht de spelers zelf pro-
fessioneel genoeg waren en dat ze riet
extra gemotiveerd hoeven worden,
maar dat is nou net dat befje extra dat
ze nodig hebben en waarin de trainer
de belangrijkste rol in speelt. Rijkaard is
daar zeker niet de juiste persoon voor.
Happel en Michels zullen het echt niet
meer doen, maar het idee van Jan Ma-
rijnessen om Johan nog een keer over te
halen is een uitstekend iniatief maar
lit me bij voorbaat kansloos. Johans
opvolgers nog druk met Barcelona dus
moeten we Rijkaard toch maar eens een
kans geven in een echt toernooi.

JeRteW.

{ PIOTEDPLANET.NL



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, Krijgt u
nu deskundig, advies. Van de Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

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 naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIË
de Hare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-951766

IUMM INK



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 droomuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden

van bouwplannen is tenslotte een kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt umensneervaring rijker.
aannemersbedrijf

HOENDERBOOM
Bel ooreen vrijblijvende presentatie 0549-351382

Aannemersbedrijf Hoenderboom Dorpsstraat 27 7136 LE Zeuwent


