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installatie t.b.v. woning- en utiliteitsbouw is ons vak!
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+ centrale verwarming
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pag. 19 H.V. PACELLIHOENDERBOOM 7136 LW Zieuwent2 KINDERPIOT tel, 0544 35 1964TRANENWaar moet dat naar toe met het Neder van AJAX, maar toen ik de onmacht oplandse voetbal? Deze vraag hoorjede het veld zag van beide ploegen schoten

laatste tijd steeds vaker. Niet makkelijk mij toch de tranenin de ogen. Nu hoef
te beantwoorden, daar het niveau van ik niet te gniffelen om dit niveau, wartde vaderlandse competitiezeertewen ook Feyenoord is niet om aan te zien, Is
sen over laat. Ik zag laatst de topper er nog een goede ploeg te vinden in de
PSV AJAX endantrekkenjetenen competitie? Ju, zegt Michel Kreek bij
krom. Als Feyenoord-aanhangerhad ik studio Sport, FC TWENTE doet het
eersde grootste pret om de achterstand momenteel goed. Need [say more,—



Het lijkt alsof de mindere ploegen
aansluiting hebengevonden bij de
top drie, maar zijn eigenlijk dezedrie
ploegen die naar beneden toe aanslui
ting hebben gezonden bij het mindere
niveau van de subtoppers. We moeten
er ons bij neer leggen dat we interna
tionaal niet veel meer in te brengen
Tebben.

Waar we ons eigenlijk ook wel zorgen
over mogen maken, is hoe belangrijk
het voetbal in de samenleving wordt
De astronomisch hoge transfersom
men en salarissenzijn al aan gewen
ning onderhevig. Het blijkt overigens
dat duurdere spelers niet automatisch
zorgen voor beter voetbal, getuige het
niveau van het voetbal in heel Euro
pa. Maar daarnaast zijn er derand
zaken van het voethal. Hooligans zijn
cen smet op de sport en bepalen het
beeld van een toernooi. In Frankrijk
werd minder gesproken over het ni
veau van de WK-finale, maar meer
over de supportersrellen in de ver-
schillende steden
Ik heb altijd gevonden dat tegenstan
ders van het EK in de lage landen
niet moesten zeuren, dat het niets
dan normaal is dat ook wij een keer
als gastland moeten optreden voor
een Europees voetbaltoernooi. Maar

als je dan na de loting mensen hoort

reageren op de poude-indelingen,
maak ik me ook zorgen. Mijn eerste
gedachte was dat het prachtig was om
een poule te hebben waar Engeland
en Duitsland elkaar gaan treffen.
Maar dit heb ik niemand horen zeg

gen. Het blijkt dat als je Charleroi
nog eens wilt zien, dan heb je tot juni
de tijd. Na Engeland — Duitsland
Run je in je bosatlas dezestad van de
Belgische kaart strepen. Laten we ho:

pen dat het allemaal mee gaat vallen,
maar als je naar de huidige maat
schappij kijkt lijkt dit toch ijdele
hoop.
©ja, Arnhem maakt zich zorgen over
de grote groep turken die de stad gaat
overspoelen.
Terug naar PSV -AJAX. De spelers
bus van AJAX werd tegengehouden
na de wedstrijd door supporters ivm.
het verlies, De training van de vol
gende dag werd onder bewaking af
gewerkt
Nog even en de volgende kop staat in
et streekgedeelte vande sportpagina:
spelers en bestuur van ZVC door po-
tie ontzet na bedreiging door woe
dende supporters omfoutieve terug
speelbal.

Red.(M.L.)
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J. WAENINK een
SCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en

WERENFRIEDSTRAAT 37
ë ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL G544-351452

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

Ophet gebied van
* WITGOED

* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELE
SPEELGOED in leuke sortering

o.a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63 ieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ook hetadres voor doe-het zelvers.
* 10% Korting op al Uw installatiemateriaal.——.
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‚2-7? BAKKER
< ‚ Clemens Krabben €Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT

Telefoon 0544-351279 2
Wees wijs, gebruik Kverbouwmaterialen van Wopereis

3

)

4 Ù V >
BOUWBEDRIJF de Ù e£

+* bouwmaterialen 2% : es* nieuwbouw lekereie+ verbouw opper* onderhoud Ruurloseweg 5A -7136 MC Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

Senice penten: ost]
Cabs industries Par, yon
Tyges AntwerpeneeRTI GELUIDSARME KOMPRESSORINSTALLATIES MET OF ZONDER PERSLUCHTKOELER.

albert Schwekzsrstaat 29 7131 PG Lichtenvoorde
‘Tel 0544-977050 Fax: 0544-976499 Email ivOvotnl



Overde IJstijd
Vanaf november ligt ie er al klaar
voor. Zeker als je over het Outerpad
fietst kunje het helemaal goed zien.
Wij van de PIOT vonden het tijd om
de rayonhoofden bij elkaar te roepen.
Wanneer wordt het nou winter vroe-
gen wij de Zieuwentse ijsmeesters
Joep Donderwinkel (Velver Joep) en
Jos Kolkman (van de Waareise)
Heren, zal het deze winter nog
wat worden met hetijs?
Half januari
leek het erop
dat het wat
zou worden,
het
toen
nacht 10
graden en
ook dvolgende 48

vroor |een

uur vroor
het. We
hadden

weinig water
op het land
staan, zodat
er direkt geschaatst kon worden. Op
maandag was de ijsdikte 12 mm. Wij

ie ZZ; PIOTEDPLANET.NL

regelden de toilerwagen van het gilde.

Op woensdag lag er water op het ijs
Danbaal je wel. Maar het kan nog,
de winters zijn steeds later, in februa
ri kan er ook nog ijs komen
Net alsof jeeen corsowagen
helemaal beplakt hebt en dan
gaat hef corso niet door?
Ja, frustrerend is het wel. Eigenlijk
zijn wij vanaf 1 november, dat is de
dag dat het weiland bewerkt kan

worden, h met het weer en het
treffen van voorbereidingen



Zeker dit jaar heben we er veel tijd
in gestoken, de baan is langer gewor
den. Als je uitgaat van de uiterste
bochten is de baan ongeveer 400 m.,
schatten wij. Het ligt er net aan hoe

je hem schaatst
We hebben geprobeerd de haan vlak
er te maken.
Toen dat klaar was hebben we de

pompen erop los gelaten. Dat zijn
Duitse pompen, og uit de oorlog
Wij hebben ze al sinds 1946, de eer
ste keer dat Zieuwent een ijsbaan
had.

Je kunt er van denken wat je wilt,
maar die Duiste pompen pompen
goed. Ze lopen met gemak 12 ur aan

1 stuk

Vorig jaar hebben we er een keer I
losgehaald, die moest gesmeerd wor

den. Nou loopt ie weer jaren
Het Duitse weerbericht volgen
jullie ook.
En dat van de Nederlander, we kij
ken naar de windmolens. We houden
vooral de windrichting in de gaten,
als de wind uit het noorden of oosten
komt, gaan wij naar dewaterstand op
de baan kijken.
Als ze praten van cen paar dagen 0os
tenwind, zorgen we dat er weinig wa
ter op de baan is, zodat er direkt ge-
schaatst kan worden. Als ze praten

|t BZ: PIOTEDPLANET.NL

over een langere periode vriezend
weer, dan houden we een hoge water-
stand aanen laten de baan dan ook
liever nog een dag langer dicht.
Kun je dat wel maken, als con-
curent van Lievelde?
Het is inderdaad spannendwie er als
eerste open is. Lievelde, Lichtenvoor
de of wij
Lievelde heeft een kleinere baandaar
kan dus eerder geschaatst worden, wij
ebben een grotere baan, daar kun je
langer op schaatsen en eventueel
wedstrijden op houden.
Twee jaar terug stond de Lichten
voordse ijsclub op springen. Mooi
voor ons, maar mu hebben ze weer
genoeg vrijwilligers dus de chtb draait
weer.

Bij ons gaat de baan open als wij er
over heen kunnen lopen, het een
doordeweekse dag is, en de vorst mor
gen weer voorbij kan zijn. In alle an
dere gevallen blijft de baan 1 dag
langer dicht.
Heeft Zieuwent wel
vrijwilligers dan?
Ach, zoals in Tichtenvoorde: een
hoop drukte maken voor extra vrij
willigers en dan komt er geen ijs, dat
doenwij niet. V

de Feestcommissie, dus als de baan

genoeg

ijn onderdeel van



Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

TSSnesSISEEEESSENSENSNEERGEGEN
BARBECUE binen en buiten

BENE)EENON
de AHa+=s5s Bongers

|

STOLTENBORG

Î
Het Interieur
is de weerspegeing
van uw prsoonjkheid

gen oes bin benen,Gene weken

WOON
ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 - 7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 351207



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop /;|
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

BallanJos
OO ZIEUWENT

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

VEEVERYOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

AVIA
Tel. 0544351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

WISTU.
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onze AVIA local credit card-
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. Um vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten



open gaat, zijn zij er ook om te hel
pen.
Ook de vrijwilligers die de kerkenpa
den onderhouden helpen een handje.
We kunnen nog wel mensen gebrui-
Ken die kassadiensten willen draaien.
De baan is groter, er staat
nieuwe verlichting, wie betaalt

dat?
De enige inkomsten die we In dit
soort slappe winters hebben zijn de

opbrengsten uit de voorverkoop.
Maar dat vinden we ook weer sneu,
Koop je jaren een kaart en dan komt

er geen ijs.

We bekijken nog wat we financieel
gezien voor deze mensen kunnen doen
de komende winter.
Verder zijn we goede handelaren: het
uitbreiden van de baan is gedeeltelijk
bekostigd door Kemkens en de Test
door Sponsorbundeling.
De verlichting is ook goed genoeg, in

de hoeken is
het
steeds
ker,
da is

goede trai
ming voor
mensen die
de Elfsteden
zocht willen

schaatsen,
dan is ook
miet alles
verlicht. Een
mieuwe  ge-
uidsinstalla-
tie hebben
we ook: niet

nog
don
maar

een

beter maar wel harder.
We hoorden over de zwanen
die de ijsvorming willen sabote-
ren
Die zwanen zijn nergens bang voor,
we hebben ze al eens proberen te ver-
jagen met vuurwerk. Niet gelukt.

È MZ PIOTEDPLANET.NL
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Ook schieten we er met een jachtge
weer wel vlak overheen. Niets helpt,
de zwanen vertrekken pas als ze het er
zelf maar hebben
Waar doe je heteigenlijk alle-
maal voor?
Het mooiste vinden wij toch, dat er
veel schooljeugd komt schaatsen.
Prachtig, de laatste keer waren er
wedstrijden voor de schooljeugd in
januari 1997.

die kinderen leek het niet te deren.
En het onderhoud van de baan tij
dens een schaatsperiode is ook mooi
werk. Vroeger deed Joep Waalderbos
dat, die had er echt verstand van.
Warm water sproeien met een stoom
cleaner voor moot ijs.
Of met drie tractoren over het ijs,
sneeuw schrapen, kijken wie het
hardste kan.

Stervenskoud, maar

Deredaktie (HW, MHW)

Zijn jullie voorbereid
ongelukken op hetis.
Wehebben cen EHBO-tasje, en we
kunnen de dokter bellen. Eigenlijk
gebeurt er nooit wat.
Je hebt natuurlijk altijd mensen, die
in het met lint afgezette wak schaats-
ten, terwijl we daar bij de kassa nog
voor hebben gewaarschuwd. Die

druipen dan letterlijk en figuurlijk af
Maarwij hebben ze wel in de gaten,
datis ook leuk.

Jullie gaan dus nog wel even
door als Zieuwentse
ijsmeesters.
Zeker, weblijven gewoon doen wat
weal jaren hebben gedaan.
Joep en Jos bedankt voor dit interview
en we hopen met jullie op een mooie
Koude winter (eventueel volgend jaar)
en op mensen die kassadiensten wil
len draaien:

op

Succes!eeY
EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG St.  z UITERLIJK INLEVEREN KOPIE!

220304 april

zondag 27 februari
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ASPOP

Jeugd Volleybal instuif

ZIEUWENT |
M= PIOT@EDPLANET.NL
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Tegelwerk
O.a. Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Afwerkvloeren
VÍSierbestrating

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

Garage
Kolkman VOFX cnAlle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

«1 . e= Zieuwentseweg 44Hendriks Tuinbedrijf GEEDorpsstraat 85
7136CJ ZIEUWENT 5051551608

© 0544-352043 Fax 0544 352075



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544-351542

UTOBEDRIJF
RTIN HEGEMANV.O.F.

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

xe

zieuwent tel. 0544-351939
054bgg. 06-5:



RKZVC

Helaas hebben we geen kaarten kunnen bemachtigen voor de oefenwedstrijd
Nederland Duitsland op 23 februari. Echter bieden we een andere mogelijk
heid omhet Nederlands Elftal te zien voethallen en wel tijdens de Derby Der
Lage Landen. Op woensdag 29 maart voetbalt het Nederlands Elftal in Brus
sel tegen België. Kaarten (inclusief busreis) voor deze wedstrijd kosten f 99,
De aankomst in Brussel is rond 13.00uur, zodat een ieder tijd heeft om voor
de wedstrijd destad te verkennen. Dit betekent wel dat er 's morgens al wordt
vertrokken! Omdat wede kaarten via de OAD bestellen, geldt er een minimale
deelname van 35 personen. Daarnaast behandelt de OAD de aanvragen in
volgorde van binnenkomst, zodat we helaas niet kunnen garanderen of we wel

degelijk kaarten krijgen. Je kunt je opgeven voor deze wedstrijd in de kantine
van RKZVC (publicatiehord) of bij Richard Stortelder (tel: 482061).
Daarnaast willen we alle leden van RKZVC alvast wijzen op de Verenigings-
dag 2000, die dit jaar wordt gehouden op zondag 21 mei (onder voorbehoud).
Houd deze datum dus vrij!

Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie RKZVC

TOHP volleybal organiseert
Buitentoernooi

Na jarenlang geen toernooi te hebben georganiseerd willen wij dit jaar weer
proberen een volleybaltoernooi op te zetten voor straten, buurten, familie,
ed. Ook willen wij dit jaar proberen 1 of meerdere jeugdpoules op te

zetten. Aan deze jeugdpoules zijn geen regels verhondenalleen de leeftijd
tot en met 15 jaar.
De andere teams bestaan uit minimaal 2 dames en maximaal 2
compeitiespelers. We hebben dit toernooi gepland op

27
aug. lijkt het U

leuk probeer dan cen team bij elkaar te zoeken. Over inschrijving volgt
nader bericht in mei

| ZT PIOTEDPLANETL.NL



| Jeugdinstuif
Ï

| Op zondag 27 februariwordt er în het Sourey in
|

samemverking met Harreveld en Marienvelde een
jeugdinstuif georganiseerd. Hieraan kan ook wor-
den deelgenomen door de gehele Zieuwentse
Jeugd. De opgekomen jeugd zal samen met de vol

| lerbaljeugd uit de genoemde plaatsen begeleid
|

worden door heuse volleballertrainers. Het ge
heel heeft plaats tussen 12.00en 14.00 uurenis
volledig gratis. Het zal een middag worden vol |

spel enplezier. Dus dames en heren, jongens en

meisjes, schroomniet en kom met zn allen een
middagje volleyballen (mmm, dat rijmt).

| Atletiekproeven =Zaterdag 15 januari werden in
Zieuwent de atletiekproeven gehou
den van de gymverenigingen van de
Achterhoek.

Atletiekproeven zijn geen wedstrijden,
zodat iedereen mee kan doen. Er wa
ren verschillende onderdelen, zoals

Mt

verspringen, hoogspringen  hardlo

pen, hindernisbaan en balgooien. Bij
clk onderdeel waren punten te beha-
len en ze deden allemaal goed hun
best. Iedereen krijgt nog een diploma,
waar alle punten opstaan.
Het een leukewas middag

RE PIOTEDPLANET.NL



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

AKD. HOLKENBORG
ja

Ver en varkensbandel Batsdijk 36 Zieuwe

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0544-351269
Fax 0544-352464

Dealer van:
GAZELLE
vICO
WHEELER
NISHIKI

Dorpsstraat 35 Vooral uw tour-7136 LE Zieuwent
neeTel, 0544-352254 ENFax 0544-352309 mountainbikes—



LS W.J.M. Kleín Goldewijk
© verkoopvan nieuwe

en gebruikte auto's
+ autoalarm inbouw
+ startblokkering (SCM - erkend)
= inbouw blackbox-systemen

APK
keuringsstation
De wite Riteweg 3

Mariënvelde
Tel. 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



NWS wedstrijd.
Ook op 15 januari was er voor
Mayra Holkenborg de 2° wedstrijd
voor het regiokampioenschap van de
Nationale Wedstrijd Sport in de
turnhal Doetinchem.
wedstrijd ging helemaal niet goed.
Doordat ze blaren aan haar handen
had, mislukte de hele brugoefening en

ging de rest ook niet meer zo goed.
Haar puntentotaal was maar 26.55.
Hiermee had ze nog de 3° plaats,
omdat er maar 3 meisjes in deze
eeftijdscategorie(l jaar.) mee deden.
Op 29 januari had ze de3 en laatste
wedstrijd.

in Deze

[Dlijnwedstrid
Opzaterdag 5 februari had Marian
Doppen de 1° wedstrijd voorhetre:
giokampioenschap van de Regionale
wedstrijd Sport. Zij turnt in deleef
tijdscategorie ‘instap"(9 jaar)

kort traint
Lichtenvoorde, ze moet nu nl. een lijn

Marian in

hoger turnen dan vorig jaar. Vorig
jaar in de E-lijn hoorde ze bij de
besten, het was dus wel spannend of
haar dat nu weer zou lukken.

Veel succes met de volgende wedstrij

Het was dus wel spannend of het deze
wedstrijd wel zou lukken. De vloer

ging niet zo goed en er werd ook nog
heel streng gejureerd(5.30). Bij de
brug deed ze voor de eerste keer haar
oefening met leertje, dit ging
redelijk(7.35). De balk(7.85) en
sprong (8.75) gingen goed. Totaal
29.25 punten. Deze keer de 2° plaats.
Over 3 wedstrijden had ze nu toch de
2 plaats. Ze kreeg een mooie medail
le en mag nu door naar de 1/8 finale
van de nationale kampioenschappen.
Hierbij zal ze wel veel meer concur-

hebben.rentie

Het eerst had ze sprong, dat is haar
minst goede onderdeel, toch hiervoor
een 8.20 Verder turnt ze hele mooie
strakke oefeningen. Brug 8.75, balk
zelfs 9.30 en mat 8.90. Meteento
taal van 35.15 hadze de 2° plaats,
maar net 0,05 punt achter de eerste
Plaats, een hele goede prestatie. Ze
was op alle onderdelen beter, behalve

sprong. Voor het regiokampioenschap
tellen de beste twee van de drie wed
strijden

m.

|

NZ PIOTGDPLANET.NL
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Meer mans
Zoals niemand ontgaan zal zijn,
wordt de Wereld op dit moment
beleerst door een geflipte mafkees di
tientallen miljoenen dollars verdient
aan videobanden, waarop men geïn
strueerd wordt om met het bewe

gingspatroon van een volleerd aleo
hollist, in het wilde weg een beetje
zond te trappen.
Bills Banks is door zijn ouders ver
noemd naar een oude Wilde Westen
held uit vervlogen tijden: Klapper
gespistolen Paultje. Deze met coupe

frietver getooide Billy laat mensen
bewegen, die men er absoluut niet
van verdenkt dat zij überhaupt ook
maar één van deze bewegingen na
zouden kunnen doen.
Iedereen vraagt zich uiteráárd af
waar de wortels van deze, op zich,

vreemde sportbeoefening liggen. Nou,
mensen wij zijn in de materie gedo-
Kenen kwamen tot het volgende.
Dewortels vande
vorm van massahysterie,

wel zeer extreme

ijn te vin
den in het oude Japan. Hier vond
eens een slagers-conferentie plaats
voor militante ambachtelijke slagers.
Slagers uit het hele land kregen de
kans om Jun recepten voor de zoge

=az:

met Taikwossie
naamde wossies uit te wisselen. Men
sen u weet het: slagers zijn zeer prin
cipieel in deze dingen (sowieso Japan
se slagers) Het ging hen in de eerste
Plaats om de kwaliteit van de worst
en de eraan toegevoegde specerijen.
Juist over deze specerijen ontstond
onenigheid. De slagers beschuldigden
elkaar ervan verkeerde ingrediënten
te gebruiken en het willekeurig toe

voegen van deze ingrediënten. Na
enig gekibbel escaleerde
de situatie en ontstond er een enorme
vechtpartij. Toevallig aanwezige af:
gekeurde taekwondoscheidsrechters,
die hun tentamen Veters-strikken net
niet hadden gehaald, konden nog net
op tijd pastelgele en mintgroene petjes
uitdelen (dit omde verschillende par-
dijen te kunnen herkennen in de
strijd). Tijdens deze vechtpartij gin-
gen de partijen elkaar te lijf met de
eerder genoemde wossies. Dit is een
slagwapen dat bestaat uit twee
overwegend rechte worsten die met
elkaar ‘verbonden zijn door middel
van een touw(tje). U kunt begrijpen,
beste lezers, dat hiermee ernstigever
wondingen toegebracht kunnen wor
den bij de tegenstander, maar ook bij

PIOTGDPLANET.NL



Jezelf. Wat te denken van bijvoor
beeld: blauwe ogen, nierperforaties,
beenbreuken en schedelbasisfracturen
in je bovenbeen?'?. Daarnaast kan
men door slechts een kleine miscoör
dinatie, op elk moment vande strijd
verstrikt raken in zijn eigen wossie.
Achteraf vonden de dorpelingen het
een leuke energieke sport en zodoende
zijn er regels aan verbonden. Om
vang en lengte van de worst,
doorsnede van het touw en de kleding
moeten overeenkomen met plaatselijk
geldende voorschriften. Een japanner
met plaatselijke tongval noemde de
mieuwe sport in een moment van
geestelijk opwelling:
Waarschijnlijk wegens de grote over
eenkomsten met het alom bekende
Taekwondo, dat ook bol staat vanhet
(on)nodige ongecoördineerde vlieg-
enz
er cen illegale competitie opgezet
waarbij wordt doorgevochten tot één
van beide vechtersbazen éénvan zijn
ledematen moet missen. Deze tak
noemt men ook wel eens gekscherend
Taibloed-wossie.

Taikwossie.

vaaiwerk. In de loopder jarenis

Zaterdag 29 januari snachts om
00:32 uur (lokale tijd) werden defi
nales van de Open Zuid Japanse
Taikwossie Kampioenschappen ge
speeld in het Japanse Nagasaki. Deze

PIOTGDPLANET.NL

wedstrijd was rechtstreeks te bezichti.

gen op Eurosport. Er stonden enorme
belangen op het spel. De winnaar zou
Juiswaarts keren met een
leven lang gratis overdreven gepeper
de wossies. Onze dorpsgenoot G.
Reukers ‚alias de Verschrikkelijke
Beuker, moest in de finale de Zieu
wentse eer hoog houden. Hij stond in
de finale tegenover de onbekende ja
panner Tsjing Shou Tee Kay, alias de
Kabel. Deze bijnaam sloeg nergens
op, want ij leek

op, behalve op een Kabel! (Zijn
vrienden waren hoogstwaarschijnlijk
zwaar onder invloed toe
naam voor hem verzonnen.) let be
loofde een zinderende finale te wor
den omdat in de voorrondes al bleek
dat deze heren aan elkaar gewaagd
waren. Dit uite zich in wederzijds
spetterend spel en het publiek kreeg
waar het ouderwetse
Klassieke Taikwossiel
Onze dorpsgenoot zat goed in de wed
strijd. Hij begon met een ace op het
voorhoofd waardoor kij 3 punten
voorsprong nam. De Japanner kwam
sterk teru

overal

deze

voor kwam:

door G. Beukers onmiddellijk perfect
beantwoord met een dubbele twister,

met een heuse kuitslag,

zodat de Japanner eigenlijk geen kans
meer had opde eindovenrinning. De



Zubbele twister is cen Zuid:Japanse
slagtechniek waarbij men probeert de
tegenstander, middels een dubbele

reuzenzwaai, zo hard mogelijk op zijn
Inker-ringteen te raken. Als een ware
criomfator kon G. Reukers de wed-

strijd koelbloedig afmaken. In de slot

fase voerde hij, onder luid gejuich,
een achtvoudige Kroefnikov uit. De
directe tegenstander wordt

hierbij uitgedaagd door het maken
van lange neus. Mocht de tegenstan
der enige blijk geven van coneentra
teverlies, dan straft men dit direct af
door de uiterst sierlijke xeno-zwaai,
waarbij het de bedoeling is slechts

angst in te boezemen bij de ander. G.
Reukers voerde dit geheel vóórtreffe
ijk uit en maaide rakelings over het
hoofd van de Japanner, waardoor
diens kapsel volledig in de war raakte.
Hierdoor was hij na de wedstrijd nog
enigszins aangeslagen, G. Reukers

gîng echter volledig vrijuit. Troosten-
de woorden en een innige kruffel van
Her LongSi (plaatsvervangend

voorzitter van de Wereld Taikwossie
Bond) brachten soelaas. Tijdens het
volkslied kon Gijs zich niet meer be

dwingen en liet zijn tranen de vrije
loop. Dit tot genoegen
van menig Nederlander, die tuis op
de bank zat mee te grienen. Voor ons
is hij nu al de sportman van de eeuw
en we willen hem hierbij feliciteren
met overwinning in het hol van de
leeuw. Gijs, wij denken te spreken
namens de gehele Zieuwentse bevol

king en willen je langs deze weg feli
citeren met deze memorabele over
winning: Gefeliciteerd!!
Videobanden met alle beginselen van
het Taikwossie kunt u bestellen via
onderstaand e-mailadres. Voor de
snelle bestellers (reageren binnen S

dagen) hebben we een verrassing: een
volledig in het Japans nagesynchroni
seerde videoband met daarop de com
zlete triomftocht van Gijs en ook nog
enkele zeer nuttige tips voor begin:
nende beoefenaars.

Tot zoveren gegroet, namens de columnisten,
Dave & Björn E-mail b.domhof@plan l

NE PIOT@PPLANET.NL
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APAR If
VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257sd Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbroa] Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto

= Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingAIDA
Hotel - Café - Restaurant

EE WittePaard :

Verrassend,
Ged,

“Diverse mogelijkheden voor:

+ Bruiloften en partijen
* Recepties
* Reünies

“Vergaderingen “De ideale rustplaats voor cen hapje en drankje



DsÊ

VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vó. Wetering Dorpsstraat 25, Zeywent, tl, 351236
secretaris € KlGoldenij, Groenling 14, L'voorde, tol 378543
Penningmeester :J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te! 352059

|DS

| L

Wedstrijd secr. W, Wopereis, Harrevedseweg 14, Zeuwent, te. 251831

Z.VZ.Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwert, el 351257
Secretaris B. Donderwinkel. Oude Aattenseweg 702, voorde. tel 379552
Penningmeester A. Krabbenborg, Kleterstaat 8, Zeuwer, tel 352387

Wedstrijd sek Recreanten:8.Si, Holerweg 3, Zeuwent, te, 362127
KNVB: B. Donderuin Oude Aaltenseweg 70, tel 379562

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wensink, Anton Moleranhof 47, Zieuwent tel 351838
Secretaresse £ Marscha, Dorpsstraat12, Zieuwent, tel. 352223
Penningmeesteres ter Bogf, innenweer 2, Groenlo, tel. 465478

Wedstrijd secr A. Hummel, De Haare 30, Zieuwent el 351531

TOHP: Volleybal
Yoorzister J. Stoverinck- Penterman, De Stooge 28, Zieuwent (el. 351486
Secretaresse M. Holkenborg, Boersweg 4, Zeuwent, iel. 351488
Penningmeesteros Nan Boeckel, de Haare 28, Zieuwent tel 352462

Wedstrijd-seor P‚ Kein Goldewijk, de Haze 75, tel. 351473
Recreanten :M, Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tl 351488

ZTV: Tennis
Voorziter :B, Storkhorst, Zegendijk S/A, Zieuwent, tel 351947
Secretaresse A, Krabbenborg, Oorpsstrat 1, Zieuwent,iel 351591
Penringmeesteros|Krippenborg, De Steege 2a, Zieuwent, iel. 352424

Spirit90: Gymnastiekvereniging
Voorziter J. Lavalgye, Keri. de Jongstraat 41, L'voorde, tl. 373550
Contactpersoon =M. Hokenborg, Ruuroseweg 6, Zieuwent, tel 351873
Penringmessteres :C. Hubers, Tongerlosestraat 46, L'voorde, tel. 372463

+ Ledenedministrate

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwert, tel 351262
Secr/Penningm.  :G. Rijnders, Larksstraat 18, voorde, te. 374926



VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorater Hummelnk, Schoppenwag 14, Zieuwent, tel 351797
Secr Porringen. obes, Beethovenstraat 6, L'voorde, tel. 379611
Toercoördnator =P Krippenborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent, el 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorziter eines, Vrdengsweg 4 Varen. 051
Secretaresse
Penringmeester

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter ten Bras, Do

Sooretaris IK Hummeink, Essaat 42, voorde, el, 37
Porningmeester te Roir Verkveingsweg 2, Maridnelde, tl 351373

Wedstidsecr 7E Hoendetboom, DeSteoge 71, Zieuwent, tl 252316

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el. 351534

|Sekt/Pennngn. A Papen, De Haare 32, Zieuwent, te. 351970

BV. ‘T KEVELDER: iljarten
Voortter Nirolder, Middachtonstraat 65, L'voorde, tel 0821864373
Secretaris A. te Polen, Keuterstraat 29, Zieuwent, tel 351250
Penningmeester HH. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent,el.352268

Wedstrijd secr. J. Donderwinkel, Zeuwentsoweg 48, Zeuwent, tel 351382

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spiexer, Staingstraat 43, L'voorde, te, 375650
Secretaris 5. Papenborg, Wilgendik 6, Mariënvelde, tl. 351552
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 351271
Wedstrjd-socr. N. ten Have, Oude Maat 16, Marënwolde, tl. 351819

BADMINTON-vereniging
A Voorzitter M. totilaar, Middachtonstraat 34, Voorde, el 377019

4 Secretaris J-ten Bras, de Haare 34, Zeuwent el 351738
Penringmeesteres “A. Holkenborg, Vragenderweg 52/8, voorde, tel. 374180

Sourcy Squashvereniging2 Correspondentie: Zegendik 3a, 7136 LSZieuwent tel. 352222,
E-mail: ino@sourcycenternl

———



duecbors WATERBEHEER

\WATERBESPARING

rabbenborg WATERZUIVERING

Weegbrug altijd open
Grobbenweg 3 ver7136 KM Zieuwent miresFTel./Fax 0544 35 15 34 Bon!
bgg. 054435 1400 eee

k6:
VOOR ie

NVW4/ vijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID be uvan harte welkom
i

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

| architektenburoV a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



azDe
getrouwd met Wico Wescels, ZE jaan.
En Moeder van Claudia, B k jaan.

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sporiman/sportvrouw:

Volleybal, dit heb ik zelf met heel veel
plezier gedaan, Het is een teamsport, je
probeert met elkaar een prestatie neer
tezetten

Eigenlijk hebben alle sporten mijn
interesse.

Dat zijn er zoveel, maar het mooist
vond ik wel toen we met het Neder:
landse team 3° werden bij de EK en de
Europacup wedstrijden met Longa'59

Toen we met het volleybalteam van
Longa degradeerden van de ere divisie
naar de eerste div

Ik heb respect voorelke sportman of
sportvrouw, omdat ze allemaal de dis-

cipline opbrengen om een bepaalde
prestatie te leveren.

MW Bz PIOTGCDPLANET.NL



Leukste Tv-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooît kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ik ijk eigenlijk geen TV. Wel kijk ik
vaak samen met mijn dochter maar een
video van kabouter Plop.

Ik lees graag thrillers. Vooral boeken
van JolGrisham.

Terms of Endearment, Against all
odds, Saving private Ryan. Dat zijn al
lemaal van die lekkere jankfilms

Geen commentaar.

Smartlappen vindik fantastisch, voor-
al liedjes van Hazes. Het eerste liedje
van Marco Borsato; de meeste dromen
zijn bedrog vind ik ook erg mooi

Ik ben met alles heel tevreden.

Eigenlijk niks. Als ik dan toch een keer
iets gekocht heb wat ik niet mooi vind,
trek ik het met de carnaval wel aan.

Ik zou nog wel een opleiding willen
volgenvoor sportmanagement. Ï
wel iets met reclame, PR of marketing
willen doen.

u

Lekker naar een subtropisch eilandzo
als Mauritsius.

LBT PIOTEDPLANEL.NL



Ben je weleens aangehouden
door de politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halenvoor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor
het laats bang:

Wat denkje als je
in de spiegel kijkt:

Waarom ben je goed in
wat je doet:

Welke zin of welk woord
gebruik je te veel:

Wie zouje nog willen ontmoeten:

Wat zou je geen tweede

Nee.

Roddelen over andere mensen.

Normaal gesproken kun je me voor
eten uit bed halen, maar ik ben toeval
Tig sinds vandaag aan het lijnen. Maar
voor een leuke verassing kun je mij ook
wel uit bedhalen.

Ik droom eigelijk nooit.

Ik ben helemaal niet bang aangelegd,
dus de laatste keer dat ik bang was kan
ik me niet meer herinneren.

Daar staat een tevreden iemand.

Ik doe zoals ik denk dat ik het moet
doenenik laat me vooral niet gek ma
ken

Ik hebgeen stopwoordjes.

Xander van Volumia, hij heeft een
leuke uitstraling en ik vind zijn liedjes
erg mooi,

PIOTGEDPLANET.NL
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keerdoen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Hebje sinds hef begin van
deze profielscheis gelogen:

Als ik mijn schooltijd nog cen keer
over zou mogen doen, dan had ik beter
mijn best gedaan. Dit moet ik nu alle
maal inhalen.

Sportief spontaan, redelijk van alles

op de hoogte, humoristisch, en ik ben
overal heel precies in.

Nee

De redactie (WK)

17e Open Z.M.-biljarttoernooi
binnenkort van start

De voorbereiding van het traditionele
libre biljartoernooi in Zieuwent en
Marienvelde is in volle gang en de in-
schrijftermijn is aangebroken. On-

danks het behoorlijke aantal deelne
mers aar dit evenement, verwacht de
organisatie voor dit jaar een verdere

stijging. Zij heeft hiertoe het aantal
speelavonden uitgebreid en voorhet
eerst in haar geschiedenis naast ere
metaal ook prijzengeld beschikbaar
gesteld. De winnaar bij de senioren
ontvangt [.250,-, en bij de junio-
zen(t/m18 jaar) f.50,
Alle deelnemers aan dit toernooi
worden op speelsterkte ingedeeld zo

In BE PIOTEDPLANET.NL

dat voor iedereen, zowel voor begin-
ners als gevorderden, gelijke kansen
aanwezig zijn om als winnaar te ein
digen.Deelnemers behoeven ook geen
lid van een biljartvereniging te zijn.
Het inschrijfgeld bedraagt f. 12.50
voor de senioren en f 6, voorde ju
nioren. Na inschrijving ontvangt u
persoonlijk bericht over de vastgestel
de speellokaliteit en speelavonden
Voor inschrijving enfof verdere in-
formatie kunt u tot 15 maart a.s. bij
de volgende speellokaliteiten en de de
secretaris terecht:

16



U kuntbij ons terecht voor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
* Alle verzekeringen (schade en leven)
+ Sparen
° Beleggen

Lenen
* Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 = 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
g9

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
TT ___ 0544-352991 >— ee

Dinsdag Um vrijdag: 8:30-18.00 wr Zaterdag: 8.00-14,00 uur—





W. Elschot, secretaris Marienvelde
Clubhuis 't Kevelder Zieuwent
Cafe Bongers Zieuwent
Cafe Heutinck Marienvelde
Cafe Wiegers Marienvelde

Snel, sneller, snelst
Ik heb met verbazi ken naar de
tien-kilometerrit van Gianni Romme
zijdens het wereldkampioenschap all
round-schaatsen in Mihvaukee. Hoe
is het toch mogelijk dat iemand zo
hard kan schaatsen. Is het de verbe
terde ijskwaliteit, de indoorbanen, de

zware trainingsschema's of toch de

Hapschaats? Het zal wel een combi-
natie vanal deze factoren zijn. Maar
het is niet alleen de schaatssport waar
gigamische snelheden worden gere
den. Ook in de atletieksport, de

zwemsport en de wielersport worden
grote snelheden behaald. ledere top:

sporter is erop gebrand om nog sneller
te zijn dan de rest.

Het zijn tegemwoordig niet alleen de

topsporters die alsmaar sneller willen,
ik denk dat onze maatschappij op dit
moment zo in elkaar zit. Iedereen
rent en vliegt van hot naar haar. Ik

betrap mezelf er ook op.—
Tel: 0544-351698(na 18.OOuur)
Tel: 0544-352385
Tel: 0544-35127;
Tel: 0544-3512:
Tel: 0544-351527

Voorbeeld: ik fiets best veel, iedere

dag op en neer naar mijn werk in
Lichtenvoorde. Dat is precies 12,2
kilometer. Dat weet ik omdat ik sinds
kort cen fietscomputer op mijn fiets
heb. Ik dacht: leuk, kun je zien hoe-
veel kilometer je hebt gefietst. Maar
je kunt dus ook zien hoe hard jefietst,
en ongemerkt let je toch op je snel
heid. "Gisteren reed ik zo’n 19 km

per uur dan moet dat vandaag toch
wel iets sneller kunnen. Dus op naar
de 20 km per uur!” En voor je het
weet, lig je met je buik op het stuur
enprobeer je zo snel mogelijk van A

naar B te gaan. Dit is dan ook zo'n
beetje de enige sportieve prestatie die
ik op dit moment lever. Maar als je
goed nadenkt dan heb ik al snel zoiets

‘Waar ben ik in godsnaam mee
bezig. Voel ik mij or heter bij?” Nee,
alleen maar gehaaster. Ik heb me nau

dus ook voorgenomen om voortaan
maar iets vaker over het Hazenpad te

var

PIOTGCDPLANET.NL
17



Dat is in kilometers dan wel dereen maar lekker rennen, vliegen en
2s verder, maar in ieder geval veel records verbreken, ik ga het in ieder

ker en mooier dan het fietspad geval wat rustiger aan doen!
295 de Zieuwentseweg. Dus laat ie

De redactie (CE

OPROEP SPORTRAAD
LICHTENVOORDE

De Sportraad Lichtenvoorde is cen onafhankelijk adviesorgaan van de Gemeente
Lichtenvoorde. Zij ondersteunt de sportverenigingen en adviseert de Gemeente over
et wel en wee van de sport.
Daarnaast verzorgt de Sportraadde jaarlijkse sportverkiezing en houdt zij
informatieavonden. De Sportraad komt 10keerper jaar bijeen op de 1°

maandagavond van de maand. Vanwege het stoppen van enkele ledenis de
Sportraad op zoek naar enthousiaste

NIEUWE LEDEN,
die plaats willen nemen in de sportraad.
Bent u geïnteresseerd in sport.
Wile u iets doen voor de Lichtenvoordse verenigingen en
beschikt u over wat vrije tjd.
Maak dan u goede voornemens waar en neem contact opmet,of schrijfeen
brief naar:
Jolnny Tanck Carolien Bürer
Winterswijkseweg 1 Sweelinckstraat 2
7134 NB Vragender 7131 GB Lichtenvoorde
tel: 373309 tel: 375622

PIOTEDPLANET.NL



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: Dim Vij 830-123 uur + 13:30 - 18.00 uur

Vrijdag Koopavond tot 2100 uur
za 8:30- 1600 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372

Fi
SCHOONHEIDSSALON

|

*_ ANKE
AN

/
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
5j©%y tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeënIR tuinonderhoud tuinidecen tuincanleg

dd, tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Handbalvereniging
Hoenderboom/Pacelli

Pupillen vHallo allemaal,

Ik hen Ismay Bokkers. Ik ben pupil van de week geweest. Herst stonden de
tegenstanders voor. Daarna liephet gelijk op maar we hebben toch gewonnen.

Ik vond het toch heel rg leuk. Aix!

Groetjes Ismay Bokkers

Ik was pupil van de week op 9 januari !

Zerst het trainingspak aast
Toen warming-up gedaan en reken en strekenen rennen
Toen begon de wedstrijt. Ik mocht de eerste bal gooien «

Wij hebben gewonen !

En ik kreeg een krufel

op gool schieten

Groetjes van pascal hummelink |

Ik, Leonie Segers, was zondag 27-1-00 pupil van de week.
Dames 1 moest tegen Dijkoraadkwiek 3. Ik moest me in de Kleedkamer
omkleden. En toen gingen we naar de zaal toe. We moesten warminguppen
lans de zijlijn want er was nog een wedstrijd bezig. Daarna gingen we rekken
en strekken. En toen moesten we nog de keeper ingooien. Toen begon de
wedstrijd. Eerst gingen we elkaar begroeten. En toen kreeg ik nog een kmuffel.
Ik mocht de bal naar een van de spelers van ons gooien. Én toen moest ik snel
naar de hank rennen. Eerst stonden ze voor met 73, en toen het rust was
stond het 7-8 voor de andere spelers! Op het eind stond het 14-15 voor
Dijkoord/kwiek 3. Het was cen leuke dag, maar het was jammer dat ze hadden
verloren

Groetjes I eonie Segers |

PIOTGCDPLANET.NL



Pacelli Dames 2

vj van Dames 2 hebben het in het

begin van het seizoen heelzwaar ge
kad. Dit kwam vooral doordat we

met een: nieuw team de competitie ge
start zijn. Er zijn vier jeugdleden bij
gekomen, daardoorhebben we mu wel

een gezellig “bijna” jong team. Ferst

moesten wenog helemaal op elkaar
inspelen. We raakten vaak in eendip
je, waar af en toe een oppepper tussen
zat. In totaal hadden we tot aan
Kerstmis dus maar 1 punt bij elkaar
gesprokkeld.

Het jaar 2000 zijn we met een nieuwe formule begonnen:

Onze keepster Riekske kreeg nieuwe
lenzen, we kregen cen leuke, gezellige
nieuwe speelster erbij Kim en als
laatste een dosis extra energie omde
gezelligheid op te krikken, maar ook

om de inzet te verbeteren.

Het resultaat was nog niet direct suc
cesrol. De eerste twee wedstrijden
hadden we verloren, maar hadden we
rel prima gespeeld. De moed kwam
heel langzaamnaar boven. Van HVA
werd op zondagmorgen in alle vroegte
al gewonnen. Op 30jaruari gebeurde
het weer, de nieuwe formule kwam

tot werking. We wonnen toen met
10-8 van Reehorst. De lenzen van

| Bz PIOTEDPLANET.NL

Riekske deden het zo goed, dat ze
een penalty tegen hield

elfs

Op 6 februari moesten we tuis tegen
AHW7I. Deeerste helft ging gelijk

op. Met de rust stonden we maar met
-6 achter. De eerste 10minuten van

de tweede helft hebben we het laten
zitten, maar daarna kwam de moed
awel weer wat terug. Toch verloren we
met 6-9.
We hoeven nu nog maar 5 wedstrij
den te spelen, dus hopen we dat we

nog een aantal punten kunnen weg
pikken van de tegenstanders. Aan ons
zal het in ieder geval niet liggen. We

volle moedgaan er met tegen
aan!!!
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We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank iseenbat
sterk bent De Faboba
samenwerken enb
mensen vóór men
lijk contac flke Ra

teving Daron
in het bedrifdeven,
weten waterleeft ook z

gaat. Kortom, we zijn een bank de
In de buurtals 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

[DE TE vor
Jos Beening

Vooral 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!

“Woar kan ik sporten, vergaderen, Geontspannen, ontbijten, mijn bedrijf © Tue soonbad
presenteren en feesten? En dat op + Zorrabenien

omenten waarop ef mij Uikont 1 eeeinde
Het is dichterbij dan u denkt! Soma

© Scunchtanen
© Sport voor bedrijven.
© Sourcy LoungeVraag vrijblijvend om informatie en

documentatiel © eco pu
© iter© XTREME bondingTel; 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 Ee,E-mail: info@sourcycenter.nl # Knderrransementen
9 Lune sportafë

SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A a7136 LS ZIEUWENT
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Pacelli Dames 1

Stand per6februari 2000

wolle’Hoenderboom/Pacelii

Kwiek 3

SDOL
HCD”

Overwetering
AA 18993
HV Angeren

Zoals u aan de stand kunt zien doen
de Dames 1 het nog steeds erg goed in
de competitie. Het is dan ook erg leuk
omte zien hoe de tribunes in het
Sourcy Center bij de tuiswedstrijden
voller en voller worden. Tijdens en
na de wedstrijd hoor je de dames
enthousiast zeggen: “Goh, wat leuk
dat die en die er waren!!” of “Heb je
die en die ook gezien? Leuk hè!”
Het grote aantal toeschouwers geeft
de speelsters net dat beetje extra. Dat

14-20

1424
1423
1421
1421

14-17
1415

#2
46
144
143

hebben ze in de 3 divisie dit jaar ook
echt nodig. Veel wedstrijden worden
net met 1 doelpunt verschil gewon
nen. Het blijkt ook steeds dat in deze
Klasse iedereen van elkaar kan win
nen. ledere week is het weer span
nend. De komende weken staan er
belangrijke wedstrijden op het pro-
gramma zoals de tluiswedstrijd tegen
koploper Zwolle. Hierbij kunnen we
een boel supporters gebruiken, want
in Zwolle werd er gelijk gespeeld.

hl DT PIOTEDPLANET.NL
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Dus:

20 februari om12.20uurin t Sourey Center HV Hoenderboom/Pacelli
Zwolle
12 maart om 14.40uur in t Sourey Center HV Hoenderboom/Pacelli
Udi'96

Voor meer informatie over wedstrijden, teams, standen en uitslagen kunt u
kijken op teletekstpagina 515 van de kabelkrant ofop het internet
Ktep://members.tripod.yeos.nl/pacelli

KINDERPIOT
Hallo allemaal,

Deze keer interview ik Aafke
‚ Hummelink. Ze is 13 jaar en zit in
de brugklas van hef Marianum.

Elke woensdagavond van half 6
tot half 8 gaat ze in het Sourcy
Center tumen. Haar trainsters zijn
Karin Willemsen en Mirjam Klein
Holkenborg. Verder speelt ze gi
taar en ze zit bij Jong Nederland.

1 Hoelang zit je al op iunen?
Vanaf groep?2, maar dat weetik niet helemaal zeker.

lW Bz PIOTEDPLANET.NL
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Main
REYMER

-gon T!

zo

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

&gs
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT1
7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 35 2235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 17136 KX ZIEUWENT

Telefoon 0544-352133
Fax 0544-352237



0 Basinese Class Trauet

Partieutiere BiekenuewusereeOETOJS pelaesTAX10544 -35 14 16 EESFax 544 2165 ‘eeens Boeien
Dorpsstraat 29+ 7136 [£ ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto's

=* iest 9
& A& EeBIENN® Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
Bonbon
realiseer de
opende bouwwerken
Kwafeit,oonservice

ENT

at4 « 7136 LV Zieuwent
14 + ax (0544) 352165



2 Waarom ben je bij turnen gegaan?
Het leek me wel leuk.

3 Zijn de wedstrijden individueel ofin groepen?
Allebei wel

4 Is er ook speciale kleding?
Bij wedstrijden mag je alleen een tumnpakje aan enje moet blote
voeten hebben. Bij de
iraining mag je wel tumschoentjes aan

5 Hebje al eens wat gewonnen?
Ja, twee keer ben ik 2e geworden en &6n keer 3e (individueel). Met de
groep ben ik ook al
eens Te geworden.

6 Welke toestellen zijn er o!lemaal?
Wij doen de brug, mat, balk en€="z

7 Welk toestel vind je het leuker?
De brug, ik kan eralleen niks van.

8 Hoe ziet de training eruit?
Eerst gaan we warmlopen, dan oprekken en dan met de toestellen.

9 Zit je ook nogop een andere sport?
Nee, maarik wil wel graag op aerobics.

Het toetje van Aafke

Lievelingsprogramma: Goede ijden slechte tijden.

Lievelingsboek: Kappen van Carry Slee.

IN ÊZ PIOTGDPLANET.NL



Lievelingseten: Kippenpoten met patat en sla.

Lievelingstoefie: Teletubietoefje

Beste popgroep: Anouk en Hard&Ciel

Vrije dag: Dan gaik hetliefst bij Hanneke slapen.
Een gemiste aflevering van GTST kijken:
datis echt mijn perfecte dag!

Liefste wens: Spelen bij Hard & Ciel samen met
Hanneke.

Wat wilje later worden: Kraamverzorgster

Waar kun je jou het meest
vinden buiten schooltijd: In de kroeg (geintje).

Wie is je vriendje? Rintje Ritsma.

Nou,dit was het dan weer, Groetje van Hanneke

FLESSENACTIE JEUGD RKZVC

Namens de jeugd van RKZVC willen we alle inwoners van Zieuwent
bedanken, die ons met de vele lege flessen geholpen hebben. Dankzij jullie
bijdrage is ookdit jaarde flessenactie weer een groot succes geworden.
Nogmaals harlijk dank en we hopen dat we volgend jaar ook weer op jullie
steun kunnen rekenen.

Jeugdbestuur RKZVC

AN RT PIOTGCDPLANET.NL



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die enc, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u
nu deskundig advies Van de Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldversuekkers 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
HWM. TOEBES - TEL. 0544-377113

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544351766



Hoenderboom maakt bouwen
| tot een aangename ervaring.

Elk bouwproject brengt vanzelfsprekend |

de nodige spanning metzich mee.
|

Bij Hoenderboom weet u de planning,

realisatie en turn-Key-oplevering van

uiv droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden

van bouwplannen is tenslotte een kwestie

van Vertrouwen.

Hoenderboom maakt U

raag een aangenameeN U bd aannemersbedrijfEE HOENDERBOOM
Bel voor een vrijblijvende presentatie 0544-355332

Aannemersbedrijf Hoenderboom  Dorpsstrat27 716 LE Zieuwent

Bennen—.


