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Topsporters von Zes!
oonwen

Elke week weersta ik er weer versteld van hoe fanatiek kinderen zijn. Ze zijn
nooit eens moe, wilen graag winnen, en alfjd de sneïste zijn. Wanneer we
op woensdag en vrijdag naar de gym gaan weten ze niet hoe gauw ze in
de rij moeten gaon staan. Jas aan, fas op de ug en de pret kan
‘beginnen. Daar aangekomen proberen ze zo snel mogelijk een plaatsje
in de keedkamer te veroveren om zo snel mogelijk un gymkleding aan
te trekken. Dolenthousiast sforrnen zedehal binnen. Zodia ik alle knopen
en ttsen opengemaakt heb, de schoenen heb gestrikt, kan ik achter ze
aan naar binnen, We beginnen met hef opruimen van de voetbalgoals
‚en de volleybalwagen die de sporters de avond ervoor in heft
materialenhok hebben
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geschoven. Zelf ben ik altijd hevig
verontwaardigd. Maar de kinderen
sussen de boel en zeggen: “Ach,

juf, ze zullen wel moe zijn geweest”
Zodra dan alles opgeruimd is
kunnen we bij de materialen. Ik

moet de taken eerlijk verdelen,
want elk kind wil mij laten zien
hoe sterk hij wel niet is. Wanneer
we rondjes gaan rennen om warm
te worden wordt er altijd
gevraagd:”doen we met inhalen?”
Even stiktaan en van elkaar
afblijven omte luisteren lukt maar
heel even. Met trefbal gooien ze
zelfs elkaar van dezelfde partij nog
af. Tijdens slagbal doen velen een
radslag of handstand in het veld
Met tien tegelijk proberenze de bal
near de brander te brengen. De
puntentelling is ook al heel
belangrijk. Vaak eindigen
wedstrijden dan ook in een gelijk
spel. Voetje vande vloer verloopt
erg rustig, want om te winnen
moet je natuurlijk piet getikt
wordenen dit redje het beste door
de voeten vande vloer te houden,
dus zittend op de grond met de

De redactie (WK)
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benen in de lucht. Ook van het
aankleden wordt een wedstrijdje
gemaakt; dit leidt regelmatig tot
verwarring. Men trekt dan elkaars
kleding aan. Nou en dan zoek het
maar uit, want ze weten echt niet
meerinwat voor eenbroek ze *s

morgens naar school zijn gegaan.
Kinderen helpen elkaar ook bij het
aankleden. Soms staan er drie
kinderen tegelijk aaneen kind te
“trekken”. wekt de

schoenen aan, de volgende strikt ze
ander helpt bij bet

aantrekken van de jas. Of het ook
echt sneller gaat? Aangekomen op
school verwacht je wel dat ze moe
zullenzijn. Nee hoor; tijdens het
speel kwartier spelen zebuiten in
de zandbak twekker-twek. (De één
wekt de ander door het zand) Ook
is er regelmatig combine-race. Ga
eens cen keer in desporthal of op
het voetbalveld naar ze kijken.
Daar zĳn ze na schooltijd
regelmatig te vinden. Ik garandeer
je dat je er veel plezier aan zult
beleven. Ik in ieder geval well!

de én

en een



Een middagje Pacel!
Ik mag altijd graag naar het
voetbalveld gaan, om daar op
zondagsmiddag naar het eerste te
kijken. Lekker kankeren op het
trieste degradatievoetbal dat daar
te zienis. Vaak beslis ik vlak voor

aanvang vande wedstrijd nog of ik

überhaupt wel ga. Vorig seizoen
was het even flink balen. Ik wilde
naar Witkampers-ZVC, maar om
één of andere duistere reden wordt
daar altijd om twee uur gevoetbald
ip.v. halfdrie. Ik wist dit niet en
miste hierdoor een halve wedstrijd.
Nu benik van plan te gaan kijken
naar een wedstrijd van de dames 1

van Pacelli. Dan dien ik eerst te
weten waar en hoe laat. Geen
briefje opde boombij “de Prins”,
geen mijn
kennissenkring die weten hoe en
wanneer en bovenal heeft Pacelli
geenvaste aanvangstijden. Dit is

meteen eentip aande vereniging:
poog zo veel mogelijk op dezelfde
tijd te spelen. Fen blik op internet
leert dat Pacelli de
thuiswedstrijden speelt variërend

in aanvangstijden tussen 11.15 en

za

mensen in

ons

15.00 uur. Daar kan geen hond
zichoprichten.
Kom ik meteen op een ander
opvallend aspect. Pacelli heeft een
zeer fraai vormgegeven
internetpagina Voor de
nieuwsgierigen onder ons:
http;/members.tripod.lycos.nl/pace
Windex.htnl
Het is rustg
duidelijk te overzien, herbergt alle
relevante informatie, de update
wordt altijd goed verzorgt en heeft
leuke links naar andere pagina's.
Een groot compliment aan Rudy
Tillen, die er verantwoordelijk voor
5.
Afijn, ik zie dat er gespeeld wordt
tegen ASV UDI '96, om14.40 uur.
ASV UDI(ik ga ze vanaf nu UDI
noemen) staat onderaan enPacelli
bovenaan in hun Klasse (derde
divisie Oost). De gedachte dat ik in
Zieuwent ga kijken naar een sport

vormgegeven,

waarin wij bovenaan staan stemt
mij vrolijk en vol goede moed loop
ikin het zonnetje naar desporthal
Toch jammer dat
het binnen Îs, want het is
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zo'n moo Prachtig
voetbalweer, mompel ik bij het
betreden van de parkeerplaats van
het Sourey-centre.
Even dwalen mijn ogen af naar het

sportveld naast het grote gebouw.
Het ligt er verlaten bij, maar wasin
vroeger tijdendé plek waar Pacelli

in Zieuwent kon handballen. Vaak

ag ik er, met mijn buik op het gras
en mijn neus in het net gekalkte
lijntje van het veld, naar eenpotje
handbal tekijken van mijn zus.
Dat was toch eigenlijk een erg
leuke tijd. Maar de vooruitgang
hou je niet tegen en met deze

gedachte loop ik de kantine
binnen
Onmiddellijk tref ik de mannen
van Heren 1 in opperbeste
stemming aan. Dit kan dan alleen

zijn omdat ze zojuist met 35-9
hebben gewonnen. Ik krijg het

laat te zijn, maar
ondanks dat ik niet voor hen maar
voor de dames kom, wordt ik toch

op een biertje getrakteerd. Als ik ze

zo aanzie en aanhoor hebben ze
niet zo veel om zich best bij te
voelen. Er bestaat Bog maar één
herenteam en ze krijgen met
moeite de mensen bij elkaar. Ook
de gemiddelde leeftijd van de

weer.

verwijt te

spelers begint aardig op te lopen.
En als klap opde vuurpijl brengt

n van de spelers twee
ploeggenoten met de auto naar
huis, daar zij door hun opgelopen
blessures zelf niet meer naar huis
kunnenkomen. Ja, het is algemeen
bekend dat handbal cen harde en
fysiek behoorlijk zware sportis. Dat
maakt het veclal ook meteen weer
leuk en uitdagend. Nadat ik ook

het tweedebiertje op heben de
heren er voor de zoveelste keer van
verzeker dat ik echt geen lid wil

worden, beweeg ik me naar de zaal,

want daar gebeurt iets
In de zaal staan beide ploegen
gereed aanvang
wedstrijd en ze worden op de voor
handbal zo bekende wijze
aangekondigd. Als je dit niet alle

weken ziet valt je opdat het een
leuke manier is om de wedstrijd te
beginnen.

é

voor van de

Ietwat onwennig sta ik op de

In mijn
beleving is pacelli
altijd een wat
besloten vereniging
geweest. Iet leek vroeger

tribune.

3 PIOTGDPLANET.NL



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

LKENBORG
=

Basdijk 46 Zicuw

A.KL. HO
Vee en varkenshande

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

ts Dealer van:
GAZELLE
vIco6 WHEELER
NISHIKI

Dorpsstraat 35 Vooral uw tour-
736 LEZien: en racefietsen en
Fax 0544-352309 mountainbikes
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= verkoop van nieuwe
cbruikte auto's

inbouw

keuringsstation
De Witte Ricteweg 3

Mariënvelde
Tel. 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



wel of de leden alles samen deden

en het kwam voor mij als een
hechte Kliek over. Of mijn gevoel

altijd fout is geweest of dat er
daadwerkelijk wat is veranderd
weet ik niet, maar dit gevoel is mu

direct weg. Er heerst een prima
sfeertje op de tribune enin de zaal

Oua publiek valt me een aantal
dingen op. Teneersteis er veel

publiek, meer dan ik vooraf had
gedacht. Handbal is populair in
Zieuwent. Is dit enkel omdat ze
bovenaan staan? Ik kijk eens rond

en trek voor mezelf de conclusie
dat dit niet het geval zal zijn. Eris
vast wel een grote hardekern.
Dan zijn er erg jonge
gezinnen. Misschien is het de sport
bij uitstek ommet z'n allen naar te

gaan kijken (ouders kijken handbal,
kinderen vermaken zich door de

gehele sporthal).
Als voetballiefhebber valt me op
dat er veel mannenstaante kijken
die ik nomaal ook langs het
voetbalveld zie. Opeens schiet me
een gedachte te binnen. Ik voel in
mijnjas en ja, ik heber nog één.
Een supportersblaadje van ZVC.

Daar zie ik een naam bij de selectie
van het eerste staan enja hoor, de

persoon die bij die naam hoort

veel

staat doodleuk naar handbal te

kijken. Niet gelijk illegaal, maar wel
opvallend ofin ieder geval grappig
Enhet publiek stáât opde tribune,
zittenis er niet bij. Als het spel
echt begonnen is merk ik ook dat
bet nict goed past om te zitten,
want de mensen Jangs de kant zijn
zeker zo fanatiek als de spelers op
het veld. Even denk ik aan hendie

het voetbal in
Haaksbergen staan te kijken en
waarschijnlijk erg balen van het

ogenschijnlijk slappe en trage spel
van ZVC. Hoe anders gaat het hier
aan toe. Mijn god wat zijn die

meiden Met
verbeten gezichten
wordt er gestreden
voor iederebal. Met de handen in
de lucht wordt de tegenstander
verdedigd, met veel beweging in
het spel wordt er aangevallen. Het

spel vliegt op en neer. Ik koos al

bijna voor de term op en neer
golven, maar daar is geensprake
van. Iet is een constant rennen
van cirkel cirkel, en dit

irriteert me uiteindelijk behoorlijk.
Maar het spel is spannend en tegen
de verwachting in staat UDI in de

nu naar

fanatiek.

naar
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rust voor met 5-6. Dit voelt bij mij
erg vreemd, daar ik het idee heb
dat ik alleen Pacelli heb zien
aanvallen. Ze zijn de eerste helft
stukken sterker, maar verzuimen
de vaak uitgelezen mogelijkheden
te benutten engeven hierdoor UDI
de nodige geestdrift om in de
tweede helft alles te geven. UDI
voelt dat er een verassing in
Zieuwent mogelijk is en gaat tot
het uiterste. Iet zelfvertrouwen
lijkt zouit de dames van Pacelli te
vloeien, om direct door de dames

van UDI te worden geabsorbeerd.
Heel langzaam doordringt bij het

publiek het besef dat de trotse
koploper cen gevoelige nederlaag
gaat lijden. Ik ben voetbalsupporter
van ZVC en heb wat verlies betreft
al veel meegemaakt. Het publiek

De redactie (MI)

ZVZ-4 in nieuw
tenue.
Dooronze verslaggever
ZIEUWENT - In het kader van
het oude moeteerst op heeft het
vierde elftal, van de plaatselijke

& PIOTGDPLANET.NL

van Pacelli duidelijk nogniet want
ma de 10-12 winst van UDI gaan
de toeschouwers uit Zieuwent

enigszins teneergeslagen de zaal

uit. Mij bekruipt een gevoel van
medelijden. Maar anderzijds
voelen zij eens wat wij elke zondag
meemaken.
Als ik na afloop weer naar huis
loop, bedenk ik me dat ik een leuke

middag heb gehad. Ik zal zeker
vaker gaan kijken.
Bij thuiskomstkijk ik op teletekst

en moet constateren dat ik qua
voetbal niets heb gemist în
Haaksbergen, gezien het 20
verlies. Oua voetbal dan, want ik

sta volgende week tegen Grol

natuurlijk weer gewoon langs de
lijn bij ZVC. Tekker buiten.

zaalvoetbalvereniging ZVZ, hun
tenue in de loopder jaren tot op de
draad versleten. AL de spelers
wisten dat er ooit een tijd zou
komen, dat ze afscheid zouden
moeten nemen het tenue
waarin zóveel successen waren
geboekt. Maar als dan het moment

van



daar is dat het daadwerkelijk gaat
gebeuren, is het toch even slikken.
Zeer lang is er maar het grote
moment toe gewerkt. Er werd goed
nagedacht over het model vanhet
nieuwe tenue, de belettering van
de sponsoren natuurlijk de kleur.
Gezocht werd naar clubkleuren
van een club met dezelfde
uitstraling en allure als ZVZ-4 dat
heeft. Deze werd uiteindelijk
gevonden in Rome bij de
plaatselijke  voetbalvereniging
Tasio-Roma. Doorslaggevende
overeenkomsten zijn het
aanvallende karakter van beide

partijen, de bezetenheid om te
winnen ende felle aanhang. Maar
het belangrijkste  aspeer is

natuurlijk het feit dat beide
partijen 20 groot zijn, dat ze ieder
wel twee teams van gelijkwaardige
kwaliteit het veld in kunnen
sturen.
De prachtige nieuwe tenues die
door de sponsor, eetcafé Bongers,
aan de spelers werden overhandigd,
maakten dat de oude tenues snel
waren vergeten. Coach, Erik
Waalderbos, verzekerde dat de
spelers van ZVZ-4, Miriam en
‘Tonnie Bongers zeer dankbaar zijn.
“Dankzij eetcafé Bongers gaan we
een glorieuze toekomst tegemoet
en zullen we zeker 70 succesvol zijn
als met de vorige tenues” aldus de
zeer ervaren coach. (ML)



SPIRIT
'90
Op zaterdag 12 februari was de
eerste groepswedstrijd van de

turncompetitie Bayon 'De
Achterhoek”. Deze wedstrijd was In
Zieuwent dus dit was voor de
kinderen bekend terrein.

van

Het eerst waren de pupillen (10 en
11 jaar) aan de beurt.
Segers en Margo Hogenelst deden
mee bij een groep van KSV

Vragender. Ze tumden alle twee
een goede wedstrijd. Leonie had
zelfs met cen puntenaantal van
33.15 de op een na hoogste score
Margozat met een score van 32.20
ook bij de top.
Degroep behaalde de 6e plaats.

Leonie

Hliema kwamen de senioren. De
latste tijd hadden ze vooral goed
geoefend op sprong endat was te
merken. Voor de eerste keer sprong,
iedereen een overslag over het
paard en scoorden ze allemaal meer

ie Bz, PIOTGDPLANELNL

E-Lijn Groepswedstrijd
dan 9.00. Ook de

oefeningen gingen geweldig goed.
Lisanne Eekelder behaalde met
34.85 de hoogste totaal score
Laura Stortelder 33.50 Omdat er 5

meisjes in de groep zijn (er zit ook

nog cen meisje uit Vragender bij}

en er steeds maar 4 op een toestel
uitkomen hebben ‘Tessa Beerten
(24.50) en Aafke Hummelink

45), maar 3 toestellen gedaan,
daarom is han totaalscore lager.
Toen de uitslag opgenoemd werd,
kwamdegrote verassing. Degroep
had de le plaats, geweldig gedaan
meiden! Hartelijk Gefeliciteerd.

een andere

Het laatste kwamde instap (Um 9
jaar). Voor deze meisjes was het de
eerste wedstijd enze wisten nog
niet zo goed wat bun te wachten
stond. Het is heel spannend om
voor een echte jury netjes je
oefening te moeten doen. Ook was
bet voor deze jonge meisjes soms

8——



Tegelwerk
O.a. -Badkamer

#
Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

TT 0544-352043

- Keuken
- Plavuizen

% Afwerkvloeren
sie 30: ie =TIBIZieuwent WÓ Sierbestrating
Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Garage
Kolkman VOFcnAlle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7196 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
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

verkeersschool
GUUS KOLKMAN
voor uw:

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

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

ao

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 53933054



heel moeilijk om de oefeningen te
onthouden, daarom moest Karin
(de trainster) soms wel wat voor

zeggen. Toch gingen de meeste
oefeningen goed. Bij brug had de

groep zelfs de hoogste score, alleen
balk ging wat Nicol
Beerten (32.55) en Joyce Heutinck
(30.45) hebben beiden 4 toestellen
gedaan. Kim Wolters (23.15> en
Manon Wopereis (25.75) 3

toestellen en Martine Doppen
15.00 met 2 toestellen
De groep behaaldede 5e plaats,
dat is best goed, want er deden 15

groepen mee

minder.

NWS Wedstrijd

Op zondag 5 maart had Mayra
Holkenborg in Aalsmeer de 1/8
finale van de Nationale Wedstrijd
Sport. We wisten van tevoren dat
een hoge plaats er niet in zou
zitten, maar het was leuk om aan
zo'n wedstijd mee te doen. Ze
tumnde voor haar doen een goede
wedstrijd, maar met de 19e plaats
\wam ze net 2 plaatsen te kort om
zich rechtstreeks te plaatsen voor
de’, finale.
Bij deze landelijke wedstrijden
wordt er veel strenger gejureerd

|E ZZ; PIOTGDPLANEL.NL

dan bij ons in de regio.
Sprong(8.275), brug(6.850),
balk(6.433) en vloer(5.95) totaal

7.508. Misschien kanze zich nog
wel via de play-off wedstrijd
plaatsen. Of ze daaraan mee mag
doen wordt pas bekend gemaakt als
alle 1/8 finales geweest zijn

Persoonlijke
kampioenschappen E-lijn

Zaterdag 18 maart waren in
Groenlo de persoonlijke
wedstijden van ons rayon. Meestal
is zo'n wedstrijd voor de meisjes
spannender dan
groepswedstrijd, omdat nu alle

punten voor jezelf tellen. Ze

moetenbij het beste 1/3 gedeelte
‘horen om door te kunnen naar de

finale. Het is al vaker
voorgekomen, dat onze meisjes
hierbij minder scoren dan met
groepswedstrijden.

een

regio

Heteerst waren Leonie en Margo
aan de beurt bij pupil 1(10 jaar).
Ze deden goed hun best, maar
helaas ging het niet zo goed als de

vorige wedstrijd (of waren de
anderen beter geworden). Ze

9—_—



kunnen jammer genoeg niet door
naar de finale

Bij de Instap deden er zoveel

43. Manon le pl. Joyce 20e pl. en
Martine 23e pl. tumden een
goede wedstrijd
‘Toen kwamen de meisjes, die dit

Pupil sprong
7.00
7.90

LeonieSegers
MargoHogenelst
Instap totaal

Nicol Beerten
kim Wolters

Manon Wopereis

8.50
7.70

8.60
8.40
8.70
8.40
7.00

7.60
7.60
7.50
7.56
7.95

Joyce Heutinck
Martine Doppen

Junioren
Laura Stortelder

Aafke Hummelink
Lisanne Eekelder

Senioren
Tessa Beerten

8.40
8.25
8.40

7.95
8.35
7.80

710 840

brug balk mat totaal
31.55
3120

8.25
8.10

7.80
7.50

7.80
715
7.10
6.20
6.90

8.25
775
7.30
7.60
7.60

32.35
30.90
30.60
29.75
29.46

38
41
51

55

8.15
585
6.05

8.75
8.60
825

33.25
31.05
30.50

2
20
23

760 7.50 30.60 10

meisjes mee (55) dat dit gesplitst
was. Eerst kwamen de jongere
meisjes en daarna de oudsten.

Er was ook cen gescheiden
prijsuitreiking zodat de jongeren
ook kans hadden op een medaille.
Voor de doorstroming naar de
finale telde wel de hele groep en dit
was dus nadelig voorde kleintjes.
Eerst waren de meisjes jonger dan
8 jaar aande beurt, dit warener

>

jaar 9 jaar worden, dat waren er 42.

Nicol en Kim deden hieraan mee.
Het ging prima, ze behaalden de
13e en de28e plaats.
Bij de totaal uitslag was Nicol Ie
en mag door naar de finale. De
anderen kwamen helaas te kort
Aafke en [isanne hadden bij de
junioren pech op
individuele wedstrijd. Bij de vorige
groepswedstrijd scoorden ze zo
hoog, maar nu ging het vooral bij

weer deze

PIOTGCDPLANET.NL
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de balk helemaal mis,
waarschijnlijk toch de zenuwen,
jammer. De andere oefeningen
gingen wel goed, maar door die
slechte balkoefening kunnen ze
niet door naar de finale
Bij Laura ging het uitstekend, al

haar oefeningen liepen prima.
Toen er opgenoemd werd wie er
door mocht naar de finale was het
spannend, want haar naam was
nog niet geweest. Zij hoorde bij de

prijswinnaars, de 2e plaats.
geweldig gedaan hoor, hartelijk
gefeliciteerd. Ze op bel
podium komen, kreeg een mooie
medaille en mag natuurlijk door
naarde finale.

mocht

Tessa Beerten deedbij de Senioren
mee. Het was niet 70 gezellig voor
haar, omdat ze alleen was, maar
toch ging bet goed. Ze heeft zich
geplaatst voor de finale

PROFIELSCHETS Reinier Hosenelst

Matesiaalman RKZVE gÄ

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Jk Ts PIOTGDPLANEL.NL

Voetbal

Wielrennen, want ik heb een hekel
aan fietsen.
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Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sporiman/sporlvrouw:

Leukste TV-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau:
dat je ooit kreeg:

Grootste miskoop:

Die keren dat ik met mijn eigen
voetbalteam kampioen werd, zowel
bij ZVC als bij Longa.

Mijn knie-operatie na een blessure
dicik opliep bij het voetbal.

De atleet Carl Lewis.

De quiz Twee voor Twaalf

Ik, Ali van Günther Walraaf. Dit
boek gaat over het leven van een
buitenlander in de westerse wereld.

One flew over the cocoosnest

Nietecht.

Heb ik niet. Ik hou
Nederlandstalige muziek.

niet van

Iets waar de gever het meest aan
heeft

oude bromfiets die
fatsoenlijk werkte
Een niet

Za PIOTGDPLANET.NL
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We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee Hetidee dat je amen
sterk bent De Rabobank heeft als geen ander de traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties Het isen bank vän.

menen vóór mensen. Dat merkt al

“nel
in het perzoon

lik contact Eke Rabobank staat midden in de zamen.
teving Daarom zin we vaak. betrokken
in het bedrifde/en, verenigingen en schok
weten wat er leeft, oo als het niet om ba
gaat. Kortom, we zijn een bank die net za th
in de buurt alu
Rabobank
Kantoortichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon 390390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

Bë
Jos Beening

Voor al uw Rekiame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46

IED vor



officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!

“Wor kan ik sporten, vergaderen, Ge
ontspannen, ontbijten, mijn bedrijf © Take doonbad
presenteren en feesten? En dat op + Zomebanken

momenten waarop het mij uitkomt!* rdeinde
Het is dichterbij dan u denkt! Oympische Sper

© Teonisral
© Squashbanen
© Sport voor beeren
© Sourcy LoungeVraag vrijblijvend om informatie en

documentatie + eene
# Wirertuin

3
# XTREME bowtegTel: 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 ENE-mail: info@soureycenter.nl 9 Kinderarmangementen
© Loe spontezl

SOUREY CENTER - ZEGENDIJK 3A a7136 LS ZIEUWENT



Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aangehouden:
door de politie:

Hekel aan mensen die

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voorhet
laatst bang:

Ik wil mezelf niet omscholen. Ik ben
tevreden met het beroep dat ik
uitoefen, nl. vrachtwagen chauffeur.

Ik ga nooit met de tent op vakantie.
Ik ben twee keer weggeregend. Ik
heb een hekel aaneen tent

Ja, als vrachtwagenchauffeur ben je
de hele dag opde weg endanis de
kans groot dat je aan gehouden
wordt. Dit is meestal voor algemene
controles. Voor overtredingen als te
hard rijden, komen de bekeuringen
vanzelf wel thuis.

Achter je rug om lullen, mensen die
achterbaks zijn
Nergens voor. Ik blijf liever liggen.

Een wereldreis maken meteen grote
camper. Het liefst
landen.

naar warme

Een jaar of tien geleden wasik met
mijn oudste zoonop de ijsbaan. Ik
‘hadhem op de arm en gleed uit op
het ijs. Mijn zoon viel met zijn
hoofd op het ijs. Dat geluid dat
hoor je nog steeds, het was enorm
schrikken.

Sk PIOTGCDPLANET.NL



Wat denk je als je in de
spiegel kijkt:

Waarom ben je goed in
wat je doet:

Welke zin of welk woord
gebuik je te veel:

Wie zou je nogwillen
ontmoeten?

Wat zou je geen tweede keer
doen:

Beschrijf jezelf in S woorden:

Hebje sinds het begin van
deze profielschets gelogen:

| Rz_ PIOTGDPLANELNL

“Wat wordje snel oud”.

Omdat ik het met liefde doe, omdat
ik het graag doe. Wanneer je dat
niet zou doen, doe je het niet goed.

Volgens mijn huisgenoten:
“godverdomme”.

Niemandspeciaal.

Met de tent op vakantie.

Behulpzaam, betrouwbaar,
opgewekt, sportief, te gemakkelijk

Nee.

Bed.(C.E.
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De momenten
van de pupillen van RKZVC

Datum: 03-00
Wedstrijd: RKZVC F3-Bredevoort F1

Uitslag: 0-10
De doelpuntenmakers:
Mooiste goal/moment Veel inzet , weit

Manv/d Wedstrijd: Stan Kolkman

Datum: 18-03-00
Wedstrijd SKVWFI RKZVC F1
Uitslag: 66
De doelpuntenmakers: Wout Toebes 3x, Simonkl. Goldewijk 2x

Jens Schutten 1x
Mooiste goal/moment De leider, Raymond Tillas, meende dater

cen haar onder zijnpet uit kwam, maar het
was cen spin aaneen draadje

Man v/d Wedstrijd: Wout Toebes

Datum: 18-03-2000
Wedstrijd: RKZVC E4- REUNIE E6
Uitslag: 22
De doelpuntenmakers: ‘Toby ummelink 1x

Mitch Belterman 1x |

Mooiste goal/moment Na een achterstand van 2-1, maakten wede|laatste minuut deverdiende Gelijkmaker.
Man v/d Wedstrijd: Erno Egberts

Datum: 26-02-2000

|t BT PIOTEDPLANETL.NL
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Wedstrijd: RKZVC E3 -KSHE2
Uitslag: 9-1
De doelpuntenmakers: Sander kl. Holkenborg 5x
Mooiste goal/moment Na een aaneenschakeling van 1-25 scoort

Marco Simpel de 5-1

Man v/d Wedstrijd: Sander kl. Holkenborg

Datum: 26-02-2000
Wedstrijd: Klein DochterenE1 RKZVC 2
Uitslag: 8-2
De doelpuntenmakers: Stefan Beerten 2x
Mooiste goal/moment Naeen mooie dieptebal van Harm Toebes

op Stefan Berten ronde hij hem fraai af.
De jongens zijn nu eindelijk weer op de
aarde, Met beide benen op de grond

Man v/dWedstrijd: Job. Hummelink

Datum: 17-03-2000
Wedstrijd: RKZVC E2 Eibergen E2
Uitslag: S9.
De doelpuntenmakers: Sjoerd Kolkman 1x

Mooiste goal/moment Na een slechte wedstrijd tochnog winnen.
Man v/d Wedstrijd: Job Hummelink

Datum: 18-03-2000
Wedstrijd: ZVC 02 — Terborg D2
Uitslag: 91
De doelpuntenmakers: Thomas 6x, Jordy Ix, Rene Ix Bob 1x

Mooiste goal/moment Na elk doelpunt werd er gevraagd hoeveel
het was.

Man v/d Wedstrijd: De keeper Jeroen, want hij had bijna de
hele wedstrijd niets te doen.|Bz PIOTEDPLANETL.NL
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J. WAENINK eetSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-361452
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 6 ieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ookhetadresvoordoe-het zelvers.
* 10% Kortingop al Uw installatiemateriaal.

——....



- v‚2? BAKKER
<

si Clemens Krabben
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT oXTelefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik KA SE
bouwmaterialen van Wopereis 9

BOUWBEDRIJF y el V 3

* bouwmaterialen Ene teast
* nieuwbouw Weopeneie
* verbouw
* onderhoud Ruurloseweg SA - 7136 MC Zieuwent
+ machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

Sorvice punten:
Cat's Industries Pass, 1900
Tyges Antwerpen
Rauscher Wenen

ATI GELUIDSARME KOMPRESSORINSTALLATIES MET OF ZONDER PERSLUCHTKOELER
Albert Schweizorstaat 29 7131 PG Lictenvoorde
Tel’ 0543.377050 Fax: 0544-376499 Emal! RIDVOUSLAN



Extra ledenvergadering RKZVC:
Opwoensdagavond 5 april 2000 zal voetbalvereniging RKZVC een extra
ledenvergadering houden. Deze vergadering vindt om20.30 uur plaats in

dekantine van RKZVC. Er worden belangrijke zaken besproken omtrent
de voortgang van de nieuwbouw, dus komt allen.

EVENEMENTENAGENDA

UITERLIJK wzvereNKOE:
22034 april :DAASPOP ZIEUWENT

Woensdag 2 april : Ledenvergadering RKZVC——LEIDERSCHAP TOEN EN NU
Dit stukje is bedoeld om U een
becldte geven vanwat het inhoudt

ZATERDAG 29APRIL,

gevraagdof ik cen keer mee zou
willen omde jongens te begeleiden.

omleider oftrainer te zijn bij de
jeugd RKZVC en wat
misschien wel het alle belangrijkst
is: waarom het zo leuk is om te
doen?

van

Zelf benik zo'n 10 jaar geleden als
jeugdleider begonnen. De vaste
leider van de F-pupillen kon een
zaterdagochtend niet en mij werd| ZT, PIOTEDPLANET.NL

Zoals je al wel zult begrijpen is het
bij die ene zaterdag niet gebleven.
Het met dic jonge
voetballers beviel mij zo goed, dat
ik uiteindelijk leider werdenelke
zaterdag met heel veel plezier naar
het voetbalveld ging. Vanwege een
verhuizing, ben ik vorig jaar
gestopt, maar het was zeker een
hele Jeuke tijd

werken

17___-



Ik kan me nog goed herinneren dat
we destijds ongeveer 6 â 7

jeugdelftallen haddenen we met de
trainers en de leiders een
kleine groep vormden
Tegenwoordig is dat heel anders.
Op dit moment hebben we 12
jeugdelfxallen met in totaal zo'n 30

jeugdleiders en trainers. Daarbij
komt ook nog het feit dat in de
jongste leeftijden er nog steeds een
groei is qua jeugdleden. Als

jeugdbestuur is het elk jaar weer
een grote puzzel om voor elk elftal
voldoende leiders en trainers te
vinden, maar tot op heden zijn we
er altijd nog goed uitgekomen
Vaak was er wel weer een leider of
wainer te vinden die zei: ‘Als er
dan helemaal niemandis die het
wil doen, dan doe ik het nog wel

weer eenjaar".
Op dit moment zijn we bezig met
de indeling voor volgend seizoen
en zoals het er nu uitziet zitten we
ook weer voor aankomend jaar krap
in de mensen. Er zijn zelfs voetbal
verenigingen in de regio die een
ledenstop moeten doorvoeren en
dat is iets wat wij bij BKZVC te

nog

PIOT@G»

allen tijde willen voorkomen.
Daarom doenwij -als jeugdbestuur
van RKZV langs deze weg een
oproep aan de mensen van
Zieuwent om eens na te denken of
het leider- of trainerschap niet iets
voor U is. U heeft daarvoor
helemaal geen uitgebreide kennis
van voetbal nodig. Of U nou jong
of oud bent, dameof heer, dat
maakt niets uit.
Enthousiasme, plezier enhet goed
kunnen omgaan met kinderen is
veel belangrijker. Als jeugdafdeling
van BKZVC kunnen wij U veel

gezelligheid, een goede Organisatie
en heel veel waardering bieden. Ik
weet zeker datals u een keer bent
mee geweest, het niet bij die ene
keer blijft, precies zoals het bij mij
10 jaar geledenis begonnen.
Komt gerust een keer kijkenop een
zaterdag om eens wat van de sfeer
te proeven!

allemaal

kunt u
met

Voor eventuele vragen
contact opnemen
onderstaande persoon,
telefoonnummer is 0314 — 345987
Namens het jeugdbestuur van
RKZVC

inder Kolkman.

SDPLANET.NL
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EatVOOR AL Uw: SportschoenenSporikledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
= ZIEUWENT - Tel. 351257

SNZ] Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro
”

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

AGAM.
Hotel - Café - Restaurant't WittePaard”

|

Verrassend,

Dierse mogelijkheden voor:

+ Bruiloften en partijen
+ Reepties
* Reünies

“Vergaderingen ‘De ideale rustplaats voor een hapje en drarje.

——....



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 351238
Sooretaris £. KLGoldevik, Groening 14, voorde, te. 378543
Penningmeester :J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, el 352059

Wedstrid-s :W Wopereis, Hareveldseweg 14, Zauwert, tel. 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zeuwert, el 351257
Secretaris A Donderwinkel, Oude Atenseweg 702. | voorde
Penningmeester A Krabbenborg, euterstraat 8, Zeuwert, el. 352

Wedstrijd sok. Recreanten: B. Sit, Holerweg 3, Zeuwent, tel. 362127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaltersemeg

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Vooriter B. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent, tl. 361838
Socretaresse E. Marscha, Dorpsstraat 12, Zeuwent tel. 252223
Penningmeeste P ter Bogt, Unnenwever 2, Groenlo, tel 465478
Wedstrijd secr. A. Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tel. 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster . Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, te!
Secretaresse ML Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwert, iel. 351488
Penningmeesteres _=.N. van Boeckel, de Haars 28, Zeuwert, tl 352462

Wedstrijd soer. P: KleinGokdevijk, de Haar 75, tel 351473
Rocroanten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, Ie 351488

ZTV: Tennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendij S/A, Zieuwent, tel, 351947
Secretaresse R: Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zeowont, tl, 351591
Penningmeesteres 1 Krippenborg, De Steege 22, Zieuwent, tc, 35242

Spirit90: Gymnastiekvereniging
Voorziter , Lavalaye, Kari. de Jongstraat 41, ‘voorde, te! 373550
‘Contactpersoon  :M. Hokenborg, Ruuroseneg 6, Zieuwent el 351873
Penringmeesteres _:

C. Hubers, Tongerlosestraat 46, L ‘voorde, tel 372463Be + Ledenadministratie

MU CHIN: Karate
Vooriter H. Olthof, De Waarese 28, Zeuwert, tel, 351262
Secr/Pemingm. :G. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, tel 374926



VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorziter W. Hummelnk, Schoppenweg 14, Zieuwent, tel 351797
Seor/Penningn. :H. Toebes, Beethovenstraat 6, 'voorde,tl, 379611
Toercoördinator =P Krippenborg, Dorpsstraat 242, Zeuwent, te. 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter A Lageschaar, Verdefngswesg 4, Mariënvelde,
Seoeteresse 1 Hendiks. Meerstraat 58, Bredevoort,tel.
Penningmeester C. Bokkers, Hein Meerstraat4,L/voorde, te!

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23. Zeuwent, tel 351257
Secretaris IK Hummink, Esstraat 42, L'voorde, iel, 877523
Penningme | te Bollen, Verkaveingsweg 2, Marinvelde, te. 351373
Wedstrijd seer. E. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, el 352316

Schietvereniging Zieuwent
Vooritor 8. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el 351534
Se /Penningn. A Papen, De Haare 32. Zeuwenttel 351070

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter  Niolder, Middachtenstraat 66, ‘voorde, tel. 0621864373
Secretaris AL te Roller, leuterstreat 29, Zieuwent, tel 351250
Penningmeester: H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, el. 352268

J. Dondenwinkel, Zeuwentseweg 48, Zieuwent, tel 351382

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Stafngstraat 9

Se

S Papenbog Wigendj
Penningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat
Wedstidsec 2 ten Have, Oude Maat1

Uvoorde, tl 375650
Mariëweide, ol. 351552

went, tel 351271
 Marinvelde, te, 351819

BADMINTON-vereniging
oritter M. Gtotieaar Widdachtenstraat 34, L'voorde, 1e!

reta J. ten Bras, de Haare 34, Zeuwent el 35173
Penringmeesteres A. Holkenborg, Vagenderwog 52/B, voorde, tel. 374180

77019

Sourey Squashvereniging
Correspondentie =Zogondijk a, 7196 LS Zieuwent, tel 352222,

€ mel: nfo@sourcycenternl



‚ WATERBEHEERAis \WATERBESPARING

rabbenborg WATERZUIVERING

Weegbrug altijd open
Grobbenweg 3

5 ter7136 KM Zieuwent ver wa
Tel./Fax 0544 35 15 34 gat gemord
bgg. 054435 1400

1eed
“>@VOOR

MW// jgens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
- inde

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

$ architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



SPONSORLOOP JEUGD RKZVC

Op zaterdag 19 februari jl is er een sponsorloop gehouden door de jeugd
van w RKZVC. Ondanks zeer slechte weersomstandigheden is de

sponsorloop toch een zeer groot succes geworden. Het uiteindelijke
bedrag is ruim1. 7700,- geworden. Namens het jeugdbestuur willen we
alle sponsoren, de lopers en alle overige mensen die op welke wijze dan
ook hebben bijgedragen aan dit fantastische resultaat ‚ bedanken voor
hun bijdrage en/of inzet. Een naam willen we inhet bijzonder noemen en
dat is Wout Rouwhorst, die van de bijna 100 deelnemers het grootste
bedrag bij elkaar heeft gehaald gelopen, namelijk F1.350,-Nogmaals
allemaal ontzettend bedankt!

Jeugdbestuur RKZVC

HV. Pacelli
Dames 1

Inde tweede helft van de competitie zijn wij opde zelfde manier van start

gegaanals in deeerste helft. Verliespunten tegen Kwiek, en in de drie

daaropvolgende wedstrijden devolle winst. Tegen Zwolle wederom cen
10-10 gelijkspel entot zover ging ‘t prima.
Helaas tegen Udi hekkensluiter in dezecompetitie hebben wij kostbare

punten laten liggen. Bij een 4-2 voorsprong kregen wij de kansdieuit te
bouwen naar 8-2, maar dan moet dat leer welin ‘t net en niet tegen paal,
at en doelvrouw. Udi maakte zich sterk en daargingen depunten en
tevens de bovenste plek in de competitie. De kater was groot en de
nachtrust slecht

PIOTGDPLANET.NL
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Streekderby
Minerva (Gaanderen) - Hoenderboom/Pacelli

Een wedstrijd die slecht was voor ‘t hart volgens menigeen in ‘t goed
opkomende publiek
Een spannende wedstrijd, waarbij

in de eerstehelft telkens tegeneen
achterstand werd aangekeken van1à 2 doelpunten. En de tweede helft
werdhet nog erger. Minerva nameen voorsprong van 7 doelpunten, met
nog een kwartier te spelen.
De magische woorden vanPea Konings, ‘rustig maar eris nog niets aan
deband” gaven ons vleugels. De inhaalrace begon, er werd flitsend
gespeeld en in de laatste seconden was gelijk spel eenfeit
Gelukkig nog1 punt, alhoewel we graag Berryvoor zijn verjaardag 2
punten hadden gegeven(hadden we mooi van mee geprofiteerd) is dat
niet gelukt. Zwolle staat nuaan kop met 31 punten, daaronder wij
Hoenderboom/Pacelli met 29 punten.

We hebbenhet niet meer zelfin de hand, maar met nog 3 wedstrijden te
gaan blijft het spannend.

Kijken een aanmoedigen bij de laatste wedstrijden.
Een dagje uit naar Bemmel, dat kan op 2 april 2000:

HVA — Hoenderboom/Pacelli
Plaats: Sporthal De Bongerd te Bemmel

Aanvang: T.00 uur

Laatste thuiswedstrijd op 9 april 2000:

Hoenderboom/Pacelli AAC 1899 3
Plaats: Sourcy Center te Zieuwent

Aanvang: 12.00 uur

Zn PIOTGDPLANET.NL
20



Meike
REYMER

osem—

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

&5
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544-352237



Zaatnese Class Tauet

DartieatiereOCOS Pen
TAXI 0544 -35 14 16 DereonenuenvaerDD deere ZeDorpstraat 29 7136 LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto’sEe 6 EENa (Si)Ea SEje Waalderweg 12a

Ookin uw stijl te realiseren:
Boubedrijf Hulin
realiseert de meest uiteen
opende bouwwerker
Kraltoi, oe

gerichte ins



Stand dames1:
Zwolle 19-31

Hoenderboom/Pacelli 19-29
Kwiek 19-28
SDOL. 19-27
Tyfoon 19-27
Minerva 18-22
Overwetering 19-18
HCD'97 19-17
AAC 1899 3 19.8
ABS 19-8
Udi 19-6
IIVA 18-5

Pupil van de week

á Het spel was heelgoed. á

/ Maar de afronding was niet zo goed. i
í Dames heeft verloren met 10/12 vanudi die eerst op de laatste plek í
$ stond. í

Maike kreeg een gele kaart i

En ik heb een hele mooie beergekregen en hij heetpace
{En het washeel leuk enk mochtbij de traïner in de kleedkamerziten.

En hij heet Daan. Einde!

Hallo jongens.
Ik beneen vandeweinige jongens op handbal

Als je zin hebt om ook te handballen kunje op vrijdagmiddag komen
trainen in het sourcy van 5 tot 6

|t k

REZ. PIOTG>D>PLANET.NL
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NOODKREET VOOR HET MANNELIJKE GEDEELTE VAN ZIEUWENT
Sinds jaar en dag kent onze handbalvereniging de inbreng van een
herenteam in het toch overwegend vrouwelijk karakter van onze
vereniging. Sinds de midden zeventiger jaren spelen de heren met ups en
downs een belangrijke rol binnen de vereniging zowel sportief als sociaal
Kampioenschappen, degradaties, acties en feesten, steeds warenzij er

bij.Met ingang vanhet nieuwe seizoendreigt dit echter afgelopen te zijn.
De basis om verder te gaanis met 7 actief spelende heren tot een absoluut

minimum gedaald, iedere zondag weer is het moeilijk om 7 mensen aan
de start voor een wedstrijdte
krijgen, blessures en soms andere verplichtingen zijn oorzaken dat men
bijna iedere zondag mensen moet ronselen om een compleet team te
hebben.
De heren zijn naarstig op zoek naar uitbreiding met eenaantal mensen, 5

of 6 nieuwe ledenzou betekenen dat menook eens een zondag thuis kan
blijvenzonder de druk te voelen dat men het team in de steek laat
Het moet toch in Zieuwent mogelijk zijn om het herenhandbal 1e

behouden. Zou 2000 betekenen dat dit het laatste jaar is voor het
herenhandbal?
Denk niet handbal is niets voor mij omdat ik het nog nooit gespeeld heb.
Een sportieve inslag enhet idee omin de wintermaanden lekker actief
een aantal zondagen in een sporthal bezig te zijn is voldoende om je aan
te melden.
Heren van Zieuwent praat metje vrienden of buurtgenoten en
zorg ervoor dat het herenhandbal binnen Hoenderboom/Pacelli blijft
bestaan, dat praten kan tot en met de Paasdagen, Paaspop is bijvoorbeeld
een ideale gelegenheid, want voor eind april moet er bij de Handbalbond
bekend zijnofer een herenteam deel neemt in de competitie 2000/2001.

Laat ons niet in de steek, Heren Hoenderboom/Pacelli

@ PIOTGDPLANET.NL
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NIEUWS VAN Zieuwentse TV.
maart 2000

Eind maart, begin april, de zomertijdis er weer. De dagen worden langer
endan begint het tennisseizoen weer. Hieronder wordt in het kort enige
informatie gegevenom iedereen weer evenbij te praten.

Openingstoernooi
9april 11.00 uur á

De eerste vereniginsactiviteit is altijd het openingstoernooi. Als er meer
2 leden mee doen, denken wedat het ook gezelliger wordi. Geefje dus
á

op uiterlijk 7 april (21.00 uur)
Opgavein dekantine, bij Wonne Overkamp (373346) of bij Helga £

Kippen651700 i

Op het openingstoernooi dit jaar Regelmatig zal in PIOT hier
van 9 april mag iedereen een
introducé meebrengen
(bijvoorbeeld een buur, een goede
bekende of een oud-lid). Kijk eens
rondin je omgeving of je iemand
kent die mogelijk wel interesse
heeft in tennis. Als je iemand weet
die mee zou willen doen, meld
hem/haar dan ook aan.

Jaarprogramma
Alle leden hebben een
jaarprogramma ontvangen. Voor
het eerst is ook het
jeugdprogramma hierop te vinden.

Bz PIOTGD>PLANET.NL

informatie over worden gegeven

Koffietennis
Het koffietennis is op zondagavond
van 20.00 23.00.

Introducé-kaarten
Leden kunnen met inuwroducé 's
tennissen
Van dinsdag Ym zaterdag kunnen
deze kaarten bij H. Scheepsbouwer
(am. Wopereis) gehaald worden.
Op zondag en maandag zijn ze te

23_....



halen bij fam. Domhof
(Churchillswraat 7 te Zieuwent).

De kaarten kosten f 5- per
persoon voor volwassenen en f
2,50 voor junioren
Deze kaart is gekenmerkt met een
dagstempel. Ze is bedoeld voor
eenmalig gebruik en dient te
worden gebruikt als pasje. Tik lid

mag maximaal 5x per jaar dezelfde
introducé meenemen.

Oud studerende leden
Zij kunnenin de maandenjuli en
augustus een vakantie-tenniskaart

Samenstelling bestuur

kopen voor f 50, bij Ria
Krabbenborg, Dorpsstraat 1.

Tennisles
De tennislessen zijn gepland op de

maandagavond (16.00 20.00
jeugd, 20.00 - 22.00 volwassenen).

Contributie
Pupillen vm 11 jaar (incl.
tennisles) {80
Junioren Um 17 jaar (incl
tennisles) f125-
Senioren boven 17 jaar f 150,-
Bij meerdere kinderen in een gezin
gelden kortingen.

Bennie Storkhorst Zegendijk 80 351947, voorz.
; Ria Krabbenborg Dorpsstraat 1 351591, secr.$ImKnippenborg De Steege 20 352263, penn.
5 Willy Rouwhorst De Haare 16 351907, accom.

Helga Knippenborg De Steege 14 351700, wedstr.
$ Yonne Overkamp Rouwhorsterdijk& 373346, wedst.

Clementine Rouwhorst De Haare 6 351956, jeugd

Wijziging baanreglement
Er zijn cen aantal wijzigingen
doorgevoerd voor het reserveren

van de banen. Leden zijn hierover
geïnformeerd middels een info-

NRE PIOTEDPLANELNL
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TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

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

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

BO2Bn Het Interieur
5 de weerspiegeling
van uw persoorijkheid
edereen hof zo zin iengeer ox Danarro van hedendasge
modem at Kan Erin
Eine zien en svn.Eee wenen

esSSOEEes= Specialistin
OUD:HOLLANDSE SPELENNEBeeETE= BARBECUE binnen en buitenEENENE pgeaeersiensnen, oria ide veranan nr ween aen Bij eta ie tergenEEn> STOLIENBORG

FEzSS® Bongers woo
ze wen ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 - 7136 LE Zieuwent
Tel 0544 - 351207



Bomers 2xMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT0.& Eralslaap Jas
LO ZIEUWENT3 BORCULO

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

VEEVERVOER

STORGDEDTAeweeRvonn
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065AVIA Zieuwent

WISTU.....
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijdenkunt U
terecht met onze AVIA local credit card
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.

ma. U/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten



bulletin. Het gehele baanreglement
hangt in de kantine.

Jeugdbeleidsplan
[ De jaarvergadering heeft het jeugdbeleids-plan goedgekeurd. Hierover
staat op een andereplaats in dit nummer vanPIOT meer informatie. Dit
betekent dat er veel meer voor de jeugd georganiseerd gaat.

U rt
krijgen zodat de kinderen ook een keer met hun ouders kunnen
tennissen.
Nieuwe leden

‘n van de nieuwe punten is dat ouders ook een introducé

D Geïnteresseerden in tennis kunnen eerst een proefabonnement van één
maand krijgen. Als ze lid worden, krijgen ze het eerste jaar een korting
van f 25 op de contributie.

[] ZIV heeft een aantal rackets beschikbaar, zodat nieuwe leden pas een
eigen racket hoevente kopen als ze besloten hebben dat ze lid willen
worden.

Competitie
Het programma van de verschillende teams in april staat hieronder
‘Toeschouwers zijn van harte welkom.
Damesdinsdag (9.00 - 13.00 vur)
-4april thuis TV Wehl 3

april uit  DeKei2 L ‘voorde

-18april thuis Beinum 1 Doesburg
25april uit De Kolkstede I Beek

Dames donderdag{9.00 - 13.00 uur)
-Gapril thuis Zutphen1
-lBapril uit Zelhem!
-20april thuis Neede 1

|E zes) PIOTGCDPLANET.NL
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-27april uit Altec 1 Aalten
Heren zaterdag (13.00 - 17.00 vur}

-Sapril uit  Mallumse Molen Eibergen
-15april thuis Altec] Aalten
-2april vi

29april uit De Paasberg 2 Terborg

ZV jeugdactiviteiten
Op zaterdag 1 april is er een instuif
voor kinderen op de tennisbaan
van 14.00 - 16.00 uur.
Tennissen is een prima sport om te

doen in de zomer als bijvoorbeeld
het voetballen en de binnensporten
zijn afgelopen. Lekker buiten bezig
zijn met vriendjes en
vriendinnetjes!

Lijkt tennissen jouwleuk om te
doen en mag je vanje ouders bij
bet tennissen, dan zijn kinderen

de basisschool harte
welkom. Er zijn rackets
beschikbaar. Ook voor jeugdleden
geldt dit jaar dat er een
proefabonnement van een maand
ist

Op zondag 2 april is het
openingstoernooi voor jeugdleden

van 14.30
afloop van de rommelmarkt op de
basisschool).

van van

17.00 uur (dus na

EN PIOT@E»D

Voor de ouders is er die middag
een korte toelichting van 16.00 -

16.30 uur ophet jeugdbeleidsplan
en de activiteiten die er voor de
jeugd in de komendetijd zijn.

De tenniscompetitie begint op
woensdag 5 april met een
jongensteam en cen gemengd
team.
Op vrijdag 7 april begint de
buurteompetitie (met 3 teams).

Jeugdbeleidsplan ZTV

Afgelopen winter is door ZIV cen
jeugdbeleidsplan opgezet. De
aanleiding hiervoor was onder
andere dat er nogal verloop was
onder de jeugdleden.
eerst naar mogelijke oorzaken.
Daarna zijn er enkele
doelstellingen geformuleerd

Gezocht is

SDPLANET.NL
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Aan de hand hiervan zijn mogelijke
oplossingen bedacht die de
komende drie jaar gerealiseerd
moeten worden. Omdatdit extra
geld kost rvoor bij
Sponsorbundeling Zieuwent
een bijdrage gevraagd en
gekregen.
Uiteraard willen we de jeugd
stimuleren om meer te tennissen.
Zo zullen er dit meer
jeugdteams met de competitie mee
doen. Ook zouden ze cen keer aan
een toernooi in cen buurtplaats
mee kunnen doen. Ze hebben al

een tennis-uitwisseling met De Kei
uit Tichtenvoorde gehad.
Daarnaast willen we ze ook meer
wedstrijdjes laten tennissen binnen
de dub.
Ook de trainer is betrokken bij dit
hele gebeuren: zij hebben het

jaar

tennis technische gedeelte
beschreven en zullen ook de
jeugdleden actief moeten
stimuleren ombuiten de tennisles
meer te

Vergelijk het met
leren auto rijden.
Je leert immers ook niet goed
autorijdenals je alleen maar rijles

tennissen.

PIOT@»>

: je zult nadienecht zelf in een
auto moeten rijden omeenervaren
chauffeur te worden.
Buitenhet tennissen willen we de
jeugdleden ook meer bieden. In en
buiten de kantine komener enkele
spelletjes (0. electronisch
dartbord). Als ze moeten wachten
bij de baan (bijvoorbeeld voor de

training of bij de competitie),
kunnen ze zich op die manier
eventjes vermaken.
Meer activiteiten voor de jeugd
betekent ook dat er meer kader
moet zijn. Een aantal ledenhebben
al toegezegd dat zewel eens willen
helpen. Ook zullen we proberen
ouders er meer bij te betrekken. Zo
kunnen ouders een keer met hun
kind gaan dat
willen.
Zoals gezegd, proberen we dit

jeugdbeleidsplan in drie jaar te
Alles kan niet tegelijk

dus hebben we prioriteiten gelegd
bij cen aantal zaken die we dit jaar
willenrealiseren.
Met dit jeugdbeleidsplan hopenwe
dat jeugdleden met plezier blijven
tennissen en mogelijk zelfs dat
vriendjes en vriendinnetje ook

angetrokken worden.

een

tennissen als ze

realiseren:

ZDPLANET.NL
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Biljarivereniging 't Kevelder
Is op zoek naar oudefoto's, krantenknipsels etc.

De biljartvereniging bestaat dit
jaar 50 jaar, waarvan 45 jaar
aangesloten hij de koninklijke
Nederlandse biljartbond. De
vereniging Wil dit jubileum
uiteraard gaan vierenen daarbij
ook de geschiedenis van de
vereniging in beeld brengen
middels foto's, krantenknipsels
en wellicht leuke persoonlijke
informatie van en over oud-
leden uit de beginjaren van de
vereniging.

Hebt u zelfde beschikking over
materiaal of informatie uit het
verleden, ofkent u iemand die
ons daarmee van dienst kan zijn,
laat het ons dan even weten. Dit

kan middels toezending van het
materiaal of een telefoontje voor
een nadere afspra

Renee te Roller kleuterstr. 29
7136 LP Zieuwent tel
0544351250

Extra ledenvergadering RKZVC:
Op woensdagavond5 april 2000
zal voetbalvereniging RKZVC
een extra  Tedenvergadering
houden. Deze vergadering vindt
om 20.30 uur plaats in de
kantine van RKZVC.
belangrijke zaken besproken
omtrent de voortgang van de
nieuwbouw, dus komt allen.

‘T worden

È PIOTCDPLANET.NL
28



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.

WOPA e.v
Telefoon: HARREVELD 0544 - 37 24 15

ZIEUWENT 0544-351526

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: OiVm Vi. 8:30- 12.30 uur + 13.30 - 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 2700 uur
Za 830- 1600 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0542 352372gs 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 HEMEN HAAR

DORPSSTRAAT 77
ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
Jg tuinamieg tunendehoud tuindeeen

tuinonderhoud tuinideeen uinacrleg
tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



IITERIJEH
Hallo lezers en lezeressen
Deze keer interviewen we Karin Krabbenborg zij heeft geholpen
bij het organiseren van een volleybaldag voor de jeugd. Die
werd gehouden op 27 februari in het Sourcy centre. Wij stellen
hieronder watvragen over die dag, volleybal en nog watprivë
dingen.

Veel lees plezier.

5 19. Waarom hebben jullie een volleybaldag gehouden?
: Omdat er geen jeugd is en hetis wel belangrijk dat er jeugd
: komt.

: Vb.Zijn er veel nieuwe leden bijgekomen?
i Nog niet, er komt nog een vervolg, operzijn tot nu toe 8 mense

geinteresseerd.

2. Wat hebben jullie zoal gedaan?
i

Eerst warming-up, een soort bewegen op muziek, dan
: verschillende oefeningennaar leeftijd.

Ji: ZZ PIOT@EDPLANET.NL
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3. zijner veel mensen gekomen?
Ja, er waren in totaal ongeveer 50 kinderen.

2. Hebben ookandere sportverenigingen te weinig
jeugdleden?
Dat westik niet, volleybal is een moeilijke sport, je moet er al op
ionge leeftijd aan beginnen omdat je anders te gauw aan je
handen en vingers gebleseerd raakt.

5. Waarom hebben jullie de dag samen met Hareveld, Halle

en Marienvelde gehouden?
Omdat hun het zelfde probleem hebben, ook ie weinig
jeugdleden.

6. Hoeveelkost het om lid te worden?
Deeerste 4 keeris gratis, en verder Zouik het niet weten.

7: Is het wat om jongens en meisjes samenfe laten spelen?
Datis altijd al zo geweest bij de jeugdleden

8. Wanneeris de training en wie geeff die training en waar
wordt die training gehouden?
op woensdag van7 tot 8 vanaf 5 april ende training wordt
gegeven door Paul Kurpershoek.

PIOTGDPLANET.NLJN EE 30



9. Watis je functie bij TOHP?
Ik zit in de jeugd-commisie.

1O.waor staan de letfers TOHP voor?
Tevreden over hun prestaties.

KINDERPIOT
toefje van Karin.

7. Hoe ziet je ideale man eruit?
Kom maar kijken hij igt hier op de bank.

ZZ. Hebje al een vriendje?
Ja, Raymond.

2. Met wie zou je weleens een beschuitje willen efen?
Prins Willem Alexander.

E-£ Avondje stappen met wie en waar naar toe?

PIOTEDPLANET.NL
= 31ss _



Vriendinnen, naar cafè of sauna.

SZ wotis hetlaatste boek datje gelezen hebt?
De stand van de hole beren

©, welke CD hebje hetlaatst gekocht?
Van mijn eigen band, Gewoon Jansen. *
Volgende weekpresentatie.

Twazijn je lievelings-kleren?
Gewoon een broek en een trui.

watis je lievelings eten?
Alles behalve spruitjes.

Z.xlopt het dat je in een band zit en heb je nog meer hobbys?
Ja dat klopt maar ik ga eruit wantik krijg een kindje verderzit ik
bij volleybal en gilde.

7D. 100 gulden gevonden wat doe je er mee?
Als ik niet weet van wie het is dan koopik een mooi cadeau voor
mezelf.

GROETJES:HANNEKE ZENAAFHE

|t Bz; PIOTEDPLANET.NL
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U kunt bij ons terecht voor eengeheel 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 0544-3852 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
999. 99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent

0544-352391 4>em >Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur

_ _





Rariteiten in de studentenflat
Mensen mensen doe eens
gek, wat cen dolle boel! Onze
kersverse Wereldkampioen
‘Taikwossie is de afgelopen weken
letterlijk bedolven onder de
felicitaties. Het is vanafnu danook
verboden om nog kaarten naar
hemte sturen groter dan 1,30 x
1,98 m. en 86 kg zwaar. Zelfs ú
zult begrijpen dat het slechts om
het idee gaat. Om de Taikwossie-

gekte nog enigszins te voeden,
kunnen we u het
mededelen. Tijdens de komende
ZIMA-dagen zal Ultra
T tuntteam menig
uitdaging niet uit de weg gaan! Wij
gan, na de drukte
afgelopen weken, weer verder met
het normale leven. We laten u
kennis maken met het reilen en
zeilen op cen doorsnee
studentenkamer. Ook dit
zullen wij niet schromen om 70 nu
en dan aspecten de revue te laten

passeren die weldegelijk aanraking,
zoniet overlapping vertonen met
dagelijkse sporten. U weet zo

volgende

het
ikwossi

van de

keer

onderhand wel dat wij veelal de in
de media wat minder besproken
takken van sport belichten. Zoook
nu. Met inderstaand verhaal
trachten wij bij u enig begrip te
kweken voor de vele duizenden
terminale kamerstudentjes. De
fysieke capaciteiten waarover men
dient te beschikken,
levende te houden onder debittere
omstandigheden waaronder menig

om zich

student zich staande weet te
houden, zijn verbluffend.
Tieronder zult u een quasi
vealistische beschrijving aantreffen
over delaag in de maatschappij die
volgens ons dagelijks een zware
taak heeft te vervullen om te
overleven. U zult zien, dat de
wereld van eenop kamers wonende
student stijf van de
absurditeiten. Ook zult u keer op
keer versteld staan van desterke
gelijkenis met de elementendie een

survivalsporter moet

staat

ware
trotseren.
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Studenten worden in de
vaak afgesch
ongezond voer
Dit is een stelling dieu allen wel
bekend is. Maar is dit ookniet een
Klein beetje logisch? Studenten
kunnen er helemaal niets aan doen
dat er van alles mankeert an het
eten, dat zij halenbij de Chinees of
Shoarmazaak!! Zouden zij er
echter voor kiezen om
maaltijd in elkaar te knutselen, dan
zal dit in 12 van de 7 gevallen meer
weg hebben van gif mengen! Leven
op voer dat cen normale
Nederlander nog niet aan zijn
kippen voert! Denk hierbij bijv. aan
mijn eigen gif meng-dieet uit
Hogeschool Enschede tijd: de oost-
Mesicaanse-geel-met-groene-

stipjes-Chili- on-Carne. Misschien
een misplaatst recept omdat men
het eten van dit dieet moet
bekopen met 14,3 jaar van zijn/

r leven

media
derd als eters van

zelf een

Een ander verwijl dat studenten
veelal wordt gemaakt is dat ze te
weinig bewegen. Nouik weet niet
of u al eens cen weekje heeft
meegedraaid op een
studentengang. U treft er allerlei

energievretende activ aan,ten

die u staanop te wachten. Het is
veelal onbegonnen werk omin de4

5 jaar studieduur de kamer cen
beetje bewoonbaar en hygiënisch te
krijgenen te houden. Een varken
lijkt niet alleen met zijn
anatomische bouw veel op een
mens, ook met zijn gedrag!! Wat te
denken van aan elkaar gegroeide
borden die tijdens het fanatiek
afwassen ineens blauw blijken te

zijn. Dit terwijl jeer al 1,5 jaar van
eet. Ze waren toen steeds
crèmekleurig geel met zo hier en
daar cen groen met blauw
bloemmotielje!?! Een beetje
student houdt er op zijn kamer een
volledige rommelmarkt op na. Dit
loopt vaak uiteen van lege
piezadozen tot zoek geraakte
kratten bier en oude
televisiekarkassen. Raakt de kamer
echter te vol (met alles behalve
studicbenodigdheden) om er nog

een been te trekken, dan heeft de
doorgewinterde student ook hier
een juiste oplossing voor. Betaal
drie maanden lang je gasrekening
niet en de deurwaarder komt alles
doodleuk netjes ophalen. Ben je
een beetje handig en wil je bet
nodige besparen dan repareer je je

gen stofzuiger, radio en&
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middeleeuwse broodrooster. Men
neemt danop de koop toe dat men
na een zeer geslaagde reparatie
veelal moet rennen voor zijn leven
omniet geëlektroeuteerd te worden
door cen op  holgeslagen
schemerlamp. Daarnaast bestaan er
wasmachines waarvoor menna een
middagje een
hinderwetvergunning moet
aanvragen omdat het elke keer, als
je hem start, de vraag is waar hij
blijft. Zo kan het je op kamers
overkomen dat je
vermoedend de trapopkomt lopen
endat je plotseling geconfronteerd
wordt meteenvan rechts komende
wasmachine. Hiermee zijn, voor de

mensen met fantasie onder ons,
leuke competities te organiseren!?
Het leven op kamers is volledig
vrijgesteld van regels, totdat de
woningbouwvereniging ingrijpt. Zij

eisen bijvoorbeeld dat je de WC
toch

knutselen

niets

maar eens moet gaan
schoonmaken. Zo gezegd, zo
gedaan. Gewapend met een
soeplepelen een schilmesje trek je
ten strijde tegen de kalk- en andere
resten, die in de loop der jaren
weigerden een enkeltje riool te
anvaarden. Geklokte
schoonmaaktijd (met aftrek van

effectieve

Koffietijd): 2 uur, 53 minuten en
11 seconden (het kan een seconde
meer of minder zijn geweest, want
we klokten mbv. onze zelf
gerepareerde opwind-reiswekker)
Achteraf was het verstandiger
geweest ombij de in de buurt
gelegen Gamma een nieuwe
Sphinx te kopen. Na bijna 3 uur
van vrijwel onophoudelijk hakken
en breken is er tenslotte niet veel

meer over vanhet oorspronkelijke
WC pot uiterlijk. Het Jeek dan ook

meer opeen twottoirtegel dan op
een WC-pot. U ziet, ook hier geldt
overdaad schaadt, want hadden we
deze  omvangijke reiniging
achterwegegelaten, dan hadden we
nog steeds kunnen genieten van
een prachtig met strepen en
Yringels gedecoreerde toiletpot

Woningbouwverenigingen houden
er vaak vreemde gewoonten op na.
Zowas er geen afzuigkap en werd
ons verzocht omdeze ook niet zelf

n te leggen (ze kenden onze
knutseleapaciteiten

blijkbaar niet). ‘Tijdens het koken
enhet douchen (warm watergeiser)
kwamen wehaast om van deniet

aa

waanzinnige

afgezogen verbrandingsgassen. De
koolmonoxide gierde door onze

PIOTCDPLANET.NL
»s



longenenhet ongedierte viel met
bosjes tegelijk uit de keukenkast
De argumentatie van de
woningbouw luidde: "Deze
studentenflats hebben centrale
luchtafzuiging en hebben
zodoende geen afzuigkap nodig.”
Wij reageerden hierop met de
werkelijkheid: "Maar
vallen onze haren en tanden dan
uit?”

waarom

U ziet: men wordt niet zelfstandig
op kamers, maar je leert er te
overleven bizarre
omstandigheden!

‘Tot slot nog enige mededelingen

onder

Binnenkort zal er in het
Parochichuis een
overzichtstentoonstelling

Gehouden worden over de
verzameldrang van de Student.
Hier zal men worden
geconfronteerd met allerlei
waardeloze attributen en zinloze
huishoudelijke machines. Denk
hierbij aan zelden gebruikte
afwasborstels, cen typische
toiletpot in studentenstijl, en een

broodrooster waarmee men zonder
problemen de doodstraf kan
voltrekken.
* Woont u op kamers Taat danna
het kokenhet gas aan, dit spaart
lucifers!! Bijkomend voordeel: je
kunt 3 minuten langer in bed
blijven liggen om nog net optijd
het avondeten Klaar te hebben.
Deze tijd wint u, omdat u het gas
niet opnieuw hoeft aan te
steken!!! * Stop met het
reinigen van de douchecabine.
Start met cen nieuwe hobby en leg
een schimmelplantage aan. U zult
versteld staan over het aantal en de
hoeveelheid schimmels die in een
douchecabine kunt aantreffen. *

Bent u van planuw jaarlijkse afwas
te gaan doen laat u daninspireren
door Harry & de Plaggenstampers
met hun opzwepende nummer:
Alsik op mien trekkerrij!
Met klem dient te worden vermeld
dat bovenstaande voorvallen
vrijwel niet zijn aangedikt!! Met
andere woorden: men hoeft het
hoge waarheidsgehalte ervan niet
in twijfel te trekken!

‘Tot zover en gegroet, namens de columnisten, Dave & Björn

È PIOT@D
C-mail: v.domhoi@plamet.nl
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DE Xl
HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, voor u juiste hypotheek te
mu deskundig advies. Van de Hypoth
alle hypothekt alle geldverstrekke:
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 naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

en, krijgt u

MARIËTTE HUMMELINK
deHaare 1
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351765



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 turn-key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden

van bouwplannenis tens/otte een kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u

raag een aangenameEe d bd aannemersbedrijfGe HOENDERBOOM
Bel voor en vrijblijvende presentatie 0544-351932

Aannemersbedrijf Hoenderboom Dorpsstraat 27 7196 LE Zieuwent


