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F-twee=e-- POTGPANEIN.
Dit is nogal een natte Piot. Hopelijk
niet omdat de bezorger de Piot niet
helemaal droog bij u in de bus kon
krijgen, maar vooral de inhoud.

Het was nog niet eenvoudig om cen
acceptabele hoeveelheid water bijeen
te krijgen.

Want watersport leeft hier niet echt.
Weinig brede sloten en beken en daar
bovenop nog eens een, gekozen,
gemeentebestuur, dat haar 18.000
inwoners ( en dus stemmers) een
buitenbad ontzegt
Vroeger, dat is zo'n drie jaar geleden,
was er wel een buitenbad. Wel niet
modern, maar ‘het voldeed in ieder
geval aan mijn eisen.—….



Nou ben ik niet kieskeurig als het
water betreft.
Mijn vroegste herinnering aan cen
zwembad zal zijn dat ik bij mijn
zusje achterop de fiets naar het
zwembad van
Vragender ging
We kregen zwemles, zo had mijn
moeder bedacht. En aangezien ik

geen iets had, ik was nog maar 6
en had de communie nog niet
gedaan, moest ik achterop. Bij
mijn zus die net 8 was. Ze fietste
door de tunnel naar Vragender en
met mij achterop moest ze ook de
tunnel weer uit. Naar mijn idee
deed ze dat niet snel genoeg.
Ik was woedend, zodadelijk misten
we onze zwemles nog. Hoe ik tot
de communie naar Vragender ben
gekomen is mij niet bekend, maar
ik hoopvoor mijn zus dat mijn
moeder heeft ingegrepen.

Later. na het diploma, kregen we
een “abellement”. Ik geloof dat dat
toenf18,- kostte. Thuis werd ons
op het hart gedrukt, vooral van het
abonnement gebruik te maken,
omdat het anders te duur was.
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niet al te warme, dagen
herinneren waarop ik 3 keer naar
het zwembad ging. Ik bleef niet
een hele dag maar ging naar huis
om te eten. Dit helemaal op mijn

en initiatief, want iedere keer
als ik naar het zwembad was
geweest zette ik achterop het
abonnement een kruisje. Zo had ik
die eerste zomer113 kruisjes, voor
mijn moeder genoeg reden om het
volgende jaar er weer een aante
schaffen.
Prachtig vond ik het oude bad in
Vragender, de modderige bodem,
de loopbrug tussen het derde en
vierde bad, de afgevallen bladeren
in september, of de fascinerende
haak zan de loopbrug om nog net
niet verdronken kinderen op te
vissen.

Pas veel later gingen we voor het
eerst naarzee.
Ik herinner mij niets van kou of
wind, alleen maar het plezier. Nog
steeds vind ik een zomer zonder
bij de zee te zijn een soort reserve
vakantie, een tweede plaats, een
zilveren medaille, goed maar net
niet goed genoeg.
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Er is maar een periode geweest
waarin ik niet zo’n best kontakt
met water had. Dat was toen de
kinderenop zwemles zaten. Zeker
op bet eind, drie keer per week,
brengen; helpen met uitkleden:
balf uur wachten; natte spul weer
uit moeie kinderen; zwetende
moeders; weer terug naar huis.
Zwemles is een hels karwei, en
alleen het kind krijgt een diploma.
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Dankzij de gemeente
Lichtenvoorde benik alweer een

paar jaar terug bij af. We hebben
jarenlang prachtige zomers gehad,
we zijn inmiddels aan ons 4%

opblaasbadje toe. Ook goed voor je
conditie trouwens, badjes blazen.
In het binnenbad zwem ik nu
makkelijk 40 banen .

De redaktie (MH)

Duikspori
De vakanties staan weer voor de
deur, iedereen heeft z'n plannen
al weer gemaakt. De een gaat naar
Mexico, Spanje of Turkije, de
ander gaat naar Zeeland of naar
Friesland. Men gaat om uit te
rusten en te genieten van zon, zee
en strand, een ander gaat
wandelen of bergbeklimmen
Tegenwoordig is de duiksport ook

erg in trek. Ineke Hulshof (van
Haverkamp Harry) is iemand die
deze sport beoefend. Ze is 35 jaar,
muziekdocent en ex-organist van
Zieuwents jongerenkoor. Met
haar zijn we een avondje gaan
praten.

Hoe kwam je op hetidee om te
gaan duiken?



In Joegoslavië ben ik gaan
snorkelen, Dit vond ik heel mooi,
je kan alleen niet zo lang onder
water blijven en niet zo diep. Daar
ontstond dus al het idee om te
gaan duiken.Toen ben ik in

Aalten bij de duikclub gegaan.
Daar heb ik een duikopleiding
gedaan (een intemationale padi
opleiding). De veiligheid staat
hierbij voorop. Je mag examen
doen als je een half jaar in het
zwembad geoefend hebt en nog
10 buitenduiken hebt gedaan. Ik
heb in 1988 examen gedaan voor
1 ster brevet. Bij 1 ster mag je
samen met een andere 1 sters
duiken en je mag ongeveer 15

PLANELNLSeometer diep duiken. Een 2 sters
duiker mag dieper en een3sters
duiker mag ook ijsduiken. Als je
het examen gehaald hebt, krijg je
van het NOB een logboekje
waarin je alle gemaakte duiken

kunt laten
registreren. Ik
heber nu 58 in
staan.

Wat moet je
ervoor

aanschaffen?
Een duikfles
met perslucht;
dit is gewone
lucht maar dan
onder grote
druk in de fles
gebracht, een
kompas, een

ademautomaat, een duikpak, een
bril, een trimvest. Hiervoor ben je
in totaal zo'n f3000,- kwijt. De
clubkosten zijn niet duur.

Ben je nog steeds actief lid?
Ik ben in Aalten lid geworden van
de club, doordat ik op een open
avond was geweest. Het was er
erg gemoedelijk. Later verhuisde
ik naar Enschede, dus ben ik daar
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bij de club gegaan. Dit viel me
erg tegen; het was er niet zo
gezellig en de trainingsavond
schikte me niet in verband met
mijn verplichtingen als organiste
in Zieuwent. Ik ben in Enschede
dus gestopt. Sindsdien ben ik
(helaas) geen lid meer van een
club, maar ik zou nog wel een
keer naar Aalten terug willen.

atten otpe
milieuonvriendelijk?
Als je een goede opleiding hebt
gehad niet. Je moet onder water
blijven zweven. Een kleine
beweging met je vin en je gaat al

MBEBoreDeanen,
vooruit. Duitsers gaan onder
water vaak als wilden te keer
“Ich bin taucher”, schreeuwen ze
dan. Een mes hoort bij de
standaarduitrusting van een duiker

en is ervoor om je los te snijden
als je bijvoorbeeld vast zou
komen te zitten in een net.
Milieuonvriendelijk is het als je
het mes gebruikt om koraal of
schelpen open te snijden.

Hoe voelt
het om

5 daar zo
onder

water te
zweven?
Heerlijk, je
voelt je
heel vrij,
het is alsof
je alleen op
de wereld
bent. Je
hoort alleen
je eigen

adem. Hoe meer je duikt, hoe
meer je let op de kleine dingen. Ik
vind het heerlijk om te frutselen
aan slakken, schelpen enz
Je hebt natuurlijk al een
heleboel mooi



duikervaringen, vertel er
eens iets over.
In Curagao heb ik mijn eerste
echte tropische duik gemaakt
Daar zitten een heleboel
gevaarlijke beesten in het water.
Dat vond ik heel spannend, dat
geeft een kick
De Rode zee bij Egypte vond ik
echt een paradijs, mooie koralen
en prachtige vissen. Ik heb helaas
nog geen haaien en dolfijnen
gezien. Spanje is heel mooi en
helder, daar heb je prachtige
karpers. Om ze te lokken namen
we spek en eï mee onder water
later zagen we de eierschalen
boven drijven. Een nachtduik is
ookerg mooi om te doen. Dit heb
ik in de Oosterschelde gedaan,
met een duiklamp in de hand
zagen we veel kreeft, krab en
naaktslakken.

Ben je wel eens bang
geweest?
Als je een goede opleiding hebt
gehad hoef je niet bang te zijn,
want je bent zo goed getraind dat
je altijd weer veilig boven zult
‘komen. Je gaat nooit alleen onder
water. Onder water communiceer
je metelkaar door te gebaren (dit

HSB poreneunen
zijn vaste tekens die
internationaal gelden). Ik was een
keer onder water met een ervaren
duiker. De manometer gaf op een
gegeven moment nog maar 10 bar
aan. Dat was te weinig lucht om
boven te komen. Toen gingen we
al buddie-breathend naar boven
Je geeft dan de adembuis die nog

over, zodat je om de beurt kunt
ademen. Dit verliep heel goed. In
Spanje heb ik wel een nare
ervaring gehad. We kregen op een
dag het advies om niet te gaan
duiken omdat er veel stroming in
zee was. Enkele mensen sloegen
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dit advies in de wind en gingen
toch. Een man zwom door een
grot terwijl de rest eromheen
ging. De man kwam maar niet.
Zijn vrouw ging hem toen zoeken,
maar zij kwamen beide nooit
meer terug.
In Curagao hadden we in
Willemstad een show gezien van
baracuda's. Dit zijn roofvissen
van ongeveer 70 cm lang. Daar
gooiden ze voedsel in het water
Binnen een mum van tijd hadden
ze een kippenpoot op. Als je later
tijdens een duik baracuda's

Wa
Op 13 mei was in Winterswijk de
3° en laatste wedstrijd om het
regiokampioenschap van
Gelderland Oost
Marjan Doppen, die uitkomt bij
de jongste leeftijdscatagorie, had
al een 2° en een 1° plaats behaald
Van de 3 wedstrijden zouden de 2
besten tellen. Er waren nog 2

D.

tegenkomt weet je niet hoe snel je
naar de kant moet komen!!

Waar ga je je volgende duik
maken?
Ik heb al twee jaar niet meer
gedoken, maar ik zou heel graag
naar Nieuw-Zeeland gaan
Misschien komende winter.

Ineke, bedankt voor dit gesprek
en veel succes bij je volgende
duik!

De redactie (MHW,CE en WK)

Medailles voor Zieuwentse
meisjes in de E en D-lij

andere meisjes die voor de
hoogste plaatsen in aanmerking
konden komen, dus het was wel
spannend.

Ze tumde een goede wedstrijd. Ze
moest beginnen bij brug, dat ging
zoals gewoonlijk heel goed 9.25,
balk een paar kleine wiebels 8.70
en mat weer heel goed 9.00, als
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laatste sprong 8.20. Totaal 35.15
een uitstekende score. Maar de
twee andere meisjes hadden het
ook heel goed gedaan. De
verschillen waren klein. Ze had
bij deze wedstrijd de 2° plaats.
Na drie wedstrijden betekende dit:

2° plaats regiokampioenschap
ij de D-lijn Marjan Doppen, ze

Da eioreer
mocht op het podium komen en
kreeg een mooie zilveren
medaille. Hartelijk gefeliciteerd!
Volgend jaar doet ze
waarschijnlijk een paar niveaus
hoger in de Nationale Wedstrijd
Sport mee.

E-lijn groepswedstrijden
Op 21 mei was in Lichtenvoorde
de laatste van drie wedstrijden om
het rayonkampioenschap van
Rayon de Achterhoek. Van alle

Bij de jongste meisjes deden maar
liefst 16 groepen mee. Onze
meisjes deden het heel goed. Ze
behaalden de 6° plaats. Na 3

deelnemende groepen per wedstrijden hadden ze de 7°

leeftijdscatagorie, zou 1/3 plaats, dit was helaas net niet

gedeelte doormogen naar de genoeg om door te gaan naar de
finale finale.

[Sprong [Brug [Balk [Mat [Totaal _
Kim Wolters [7.20 2330
NicolBeerten 810| 33.05
Joyce Heutinck [7.35 30.70_Manon Wopereis [7.55 1575
Martine Doppen 24.90

[Totaa 23.00 97.15

Leonie en Margo deden mee met een
wedstrijd kwamen ze 1 plaats hoger d

groep van KSV Vragender. Deze
an de vorige keer en behaalden de

$° plaats. Helaas wasook dit net niet genoeg vooreen finale plaats. Na
3 wedstrijden stonden ze op de 6° plaats.
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Leonie Segers
Margo Hogenelst
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De meisjes senioren gingen er vol
goede moed tegenaan. Ze waren
al 2 keer opde 1° plaats geëindigd
en wilden ook nu weer bewijzen
dat zij de besten waren. Er was
eigenlijk maar een groep die hen

kon bedreigen, maar het is ze
weer gelukt, ze werden weer
eerste.

Ook in de totaalstand natuurlijk.
Dus:

Rayon Kampioen van de Achterhoek:
Seniorengroep Spirit Zieuwent.

Hartelijk Gefeliciteerd!
Er waren 4 meiden uit Zieuwent
en 1 uit Vragender. Ze mochten
op de hoogste trede van het
podium komen, kregen de gouden
medaille en mogen door naar de
finale om het regiokampioenschap

op 17 juni in Lobith. Deze datum
is wel heel ongelukkig omdat er

dan ook de uitvoering van Spirit
is en ook kleinkamp van ’t Gilde
Toch veel succes.

[Sprong |BrugBak [Mat ToaTessa Beeren 870 [730 [885 2485|Sharon Wolterink [825 [9.00 17.25
ivo —_ JK EN ® BEs. 1Lisanne Eekelder [860 [915 [795 [905
[Aafke Hummelink ) 725LauraStorelder 8.75 [895 1835 [895
totaal _ 125.85 [27.10 [2360 [27.15

Individuele finale E-lijn
Op 27 mei werd in Eibergen de
finale gehouden om het
kampioenschap van Regio

Gelderland Oost. Hieraan deden
de beste meisjes mee uit de
voorrondesvan de 4 rayons.

9



Bij de instap deed Nicol Beerten
mee. Zij traint tegenwoordig in
Lichtenvoorde. Er deden maar
liefst 58 kinderen mee bij de
instap dus de concurrentie was
groot, maar Nicol hield het hoofd
koel en turde een hele goede
wedstrijd. Vooral sprong ging
ontzettend goed, zij kreeg
hiervoor 9.40 en dat was de
hoogste score. Ook brug ging heel
goed. 9.00. Voor balk 8.15 en
voor mat 8.45. Totaal 35.00. Toen
de uitslag bekend gemaakt werd
kwam de grote verrassing:

PIOTEDPLANEL.NLMR
3 plaats Regiokamioenschap bij
de instap E-ijn: Nicole Beerten.
Ze mocht op het podium komen

en kreeg een bronzen medaille.
Hartelijk Gefeliciteerd!

Bij de junioren had Laura
Stortelder zich geplaatst. Bij het
rayonkampioenschap was ze 2°,

dus wie weethad ze weer kans op
een medaille. Sprong ging heel
erg goed 9.05, ook brug ging
prima 8.60, de balk iets minder,
maar gelukkig geen val 8.00, de
mat ging goed 8.55. Totaal 34.20
en ja hoor, ze had het gered:

Regiokampioen bij de junioren E-lijn: Laura
Stortelder

Ze mocht op de hoogste plaats
van het podium komen en kreeg
een gouden medaille. Hartelijk
Gefeliciteerd!! Een heel goede
prestatie.

Tessa Beerten deed mee bij de
senioren, zij deed het redelijk en
behaalde de 19° plaats.
Sprong:7.25, brug:8.40, balk:7.70
en mat:7.70, totaal:31.05.

% finale Nationale Wedstrijd Sport

Mayra Holkenborg had zich nog
net kunnen plaatsen voor de $+

finale van de NWS. Deze werd
gehouden op 20 mei in
Hippolytushoef. Dit liet boven in

Noord-Holland, dus het was wel
cen hele reis er naar toe.
Ze moest beginnen bij sprong
Helaas ging de overslag niet zo
goed als anders, 8.23. De
streksalto ging echter ontzettend

10



goed, met 9.766 had ze hierbij het
hoogste cijfer. Het gemiddelde
sprongcijfer was 8.999. De brug
ging wel goed 7.90. Bij de balk
had ze heel veel wiebels, maar ze
is er niet afgevallen, toch had ze
maar 5.933. De vloer ging voor
haar doen erg goed, alle moeilijke

Vaak hoor je, dat we het als
Achterhoekers toch maar mooi
geschoten hebben. Bijna nooit in
de Île, prachtig natuurschoon, en
iedereen kent elkaar nog. Toch is
er een ding waar we ten opzichte
van de rest van Nederland gebrek
aan hebben, en dat is water.
Natuurlijk bedoel ik hier geen
kraanwater, maar grote,
uitgestrekte plassen
oppervlaktewater. Verhalen over
de eindeloze rust, het volledig
ontbreken van hectiek, lekker
dobberenop een bootje, deden ons
beslissen eens in Friesland “Skûtje

te goan silen”.

….Watermensen

ME Bore aneT an
onderdelen lukten, de score viel
echter iets tegen 6.666. Met een
totaalscore van 29.498 had ze de
32° plaats. Dat was lang niet
genoeg om doorte gaan naar de
finale, want alleen de beste 18
gingen door, maar dat had ze ook
niet verwacht.

De ontvangst in de haven van
Eernewoude, aan de rand van
natuurgebied “De Princenhof” is
allerhartelijkst. De schipper die
met ons zal gaan varen, maakt Ons
bekend met de 18 meter lange
Skûtjes, de vrachtschepen van de
binnenwateren van vroeger. Zo
vertelt hij ons dat de zwaarden
opzij, houten bladen zo groot als
de deuren van de kerk, ervoor
zorgen dat de Skûtjes in zeer
ondiep water kunnen varen,
helemaal tot in de turfgebieden
van Drenthe. Ook word ons
duidelijk, waar een aantal vreemde
woorden vandaan komen. Ooit wel
eens gedacht waarom het balletje

u



bij klootschieten “kloot” heet?
Diezelfde

aaneengeregen het
waarmee de zeilen aan de mast
zitten. Zo wordt voorkomen dat
het touw klemt als het zeil wordt
gehesen. Enals tijdens het hijsen
dit touw met de “Kloten” tegen
een katrol vastloopt, het zgn
“blok”, volgt dan ook de kreet
“lo, wij zit met de kloten veur't
blokt

ballen zitten
aan touw

Na deze wetenswaardigheden gaan
wij aan boord, en volgen de
instructies voor de aanstaande
tocht. De schipper maakt ons
duidelijk dat zijn woord wetis.
Discussies zijn uit den boze. Als

de schipper overstag wil (de
andere kant op), komt de 10

meter lange giek dwars over het
dek. en wie dan niet oplet wordt
van boord gemaaid. Met ontzag
bekijken wij het boomdikke ding,
enik moet er niet aan denken daar
een dreun van te krijgen. De
schipper is inmiddels begonnen
methet verdelen van de taken aan
boord. ‘Twee ma

over de zwaar
krijgen de zorg

ziende lieren

Sa morezeanern
waarmee het grootweil (15 meter
hoog zeil achter de mast) en de fok
(iets minder groot zeil voorop de
boo) dienen te
opgehesen. Twee man worden bij
deTok geposteerd, en zij moeten
bij het overstag gaan zorgendat de
fok zan de andere kant van de
boot terecht komt. Hiertoe krijgen
zij bet touw van de fok, de
“fokkeschoot” in dehanden. Ook
bij elk zwaardkomt een mannetje
te zitten. Zij moeten beurtelinks
het laten zakken en
ophalen bij elke koerswijzi

gezien de afmetingen van zo’n
zwaard lijkt ook dat geen geringe
opgave. ‘Tenslotte worden er twee
man op het achterdek gezet, enzij
dienen te voorkomen datde giek
ongecontroleerd van de ene kant
naar de andere kant zwiept. Ook
dit gaat met een touw, de zgn
“grote schoot”. De schipper zelf
neemt het roer.

worden

zwaard
ing. En

n hem
wordt verwacht, wordt de motor
gestart, en kiezen we het ruime
sop. De Princenhof is schitterend.
Water zover je kunt kijken, met

Als iedereen weet wat er v:
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RK.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A. v.d. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 351236
Secretaris E. KLGokdevijk, Groening 14, voorde, té. 378543
Penningmoester  :.J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, el 352059
Wedstijdsec.  :W Wopereis, Hareveldscweg 14, Zieuwent, tel 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 351257
Secretaris AR. Donderwinkel, Oude Aatenseweg 70a, ‘voorde, tel. 379552
Penningmeester :, Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel 352381
Wedetrjd sek: Recreanten: B. So, Helerweg 3, Zeuwent, tel, 362127

KNVB: A. Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 70, tel. 3795

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, Anton Mollemanhof 47, Zieuwent, te. 261838
Secretaresse £ Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, te. 352223
Peningmeesteres  :P.ter Bogt, Linnenwever 2, Groen, tel 465478

Wedstijd-secr A. Hummeink, De Haare 0, Zieuwent, tel 351501

TOHP: Volleybal
Voorzitster :. Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, el. 251485
Seorctaresse :M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, fl 351488
Penningmeesteres van Boeck, de Haare 28, Zieuwent el. 352462

Wedstijd secr P: Kin Goldewijk, de Hare 75, tel. 351473
Recreanten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zeuwent, tel, 351488

ZTV: Tennis
Voorzitter B, Storkhot, Zegendijk 8/A, Zeuwen, tel. 351947
Secreteresse A, Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tl 351591
Penningmoesteres 1. Krippenborg, De Steege 2a, Zieuwent, el, 352424

Spirit'90: Gymnastiekvereniging
Voorziter J. Lavalgye, Kerd. de Jongstraat 41, voorde, tel
Contactpersoon  M. Holkenborg, Fuustcsoneg 6, Zieuwent, el

Penringmeesteres :C. Hubers, Tongeriosestraat 46, ‘voorde, tel 372463
+ Ledenadminstetie

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olof, De Waaresse 23, Zieuwent,
Sear/Perringn.  :G. Rind

el, 351262
s, Larkestreat 18, L'voorde, el 374926



VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorziter W. Hummelnk, Schoppenweg 14, Zieuwent, tel. 351797
Sec/Penringm.  :H. Tosbes, Beethovenstraat 6. L'voorde, tel, 379611
Toercoördnator =P. Krippenborg, Dorpsstraat 248, Zieuwent, tel 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter A Lageschaar Verdetngsweg 4, Maiërwelde,tl351662
Secretaresse |. Hendriks, Msterstraat 58, Eredevoort, 3452351
Pecringn ©. Bokkers, Hein Mejerstraat 4 voordat) 377271

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzit 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwert, el 251257
Secretaris IK Hummelnk, Esstraat 42, L/voorde, iel, 377523
Penningmeester te Roles, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde, tel 3:

Wedstrijd soer E. Hoenderboorm, De Steege71, Zieuwent, tel 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter 8. Krabbenborg, Grobbenweg3,Zieuwent, el 351534
SekiJPenringm. A Papen, DeFaare 32, Zeuwort, tel. 351970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorater J. Nirolder, Middachtenstraat 65, L'voorde, tl. 06-21864373
Seoretaris AR. te Foler, Keuterstraat 29, Ziouwent, el 351250
Penningmee: H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, el. 352268
Wedstrijd soer. . Dondenvinkel, Zieuwentseweg 48, Zeuwent, te, 351982

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staingstraat43,voorde, tel. 375650
Secretaris . Papenborg, Wigendijk6,Marienvelde, te, 351552
Penningmeester 1. Bongers, Öorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 351271

Wedstrijd N. ten Have, Oude Maat16, Mar&nvelde, tel 351819

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M. Stofelaar, Middachtenstraat 34, 'voorde, tel, 377019
Socretaris J. ten Bras, de Haare 34, Zieuwent, el 35173
Penningmeesteres A. Holkenborg, Vragenderwog 52/8, L voorde, el 374180

Sourey Squashvereniging
Correspondentie endijk 3a, 7136 LS Zieuwent, tel, 352222,

ai! nfo@soucycerternl



Adviesburo WATERBEHEER

WATERBESPARINGrabbenborg WATERZUIVERING

Weegbrug eeopen
Grobbenweg 3

7136 KM Zieuwent ver Ea
Tel./Fax 0544 35 15 34 gotzt eebgg. 054435 1400 esit
Voor ©

ideas we riet et
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
í in de

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

$ a architektenburo
a. holkenborg

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



daarin ontelbare, grasgroene
landjes. Wij hebben echter

weinig tijd hiervan te genieten,
want er staat een stevige bries
zodat de zeilen omhoog kunnen.
De motor wordt gestopt en de
liermensen beginnen enthousiast
aan de grote orgelwielen te
draaien. Grootzeil en fok kruipen
langzaam langs de mast omhoog.
Halverwege wordt het draaitempo
al wat minder, en beginnen
zweetdruppeljes zichtbaar te
worden. En wanneer de zeilen
eenmaal in top zijn, vallen beiden

uitgeput op het middendek neer.
Inmiddels is er voor de overige zes
werk aan de winkel gekomen. We
moeten tegen de wind in,
en d flink
“gelaveerd” worden. Hierbij wordt
een zigzag koers gevaren en zo
blijkt het schip toch tegende wind
in te kunnen komen. Bij elke
bocht is het aanpakken geblazen.
Net voor elke bocht slaakt de
schipper ven onverstaanbare kreet
en gooit hij het roer om. Dit is het
teken voor de passagiers die niet
wat te doen hebben. omplat op
hun buik te vallen. zodat ze niet

arvoor moet er

door de giek van het Skûtje
gemaaid worden. De mannen met
de groteschoot trekken uit alle
macht om de giek in bedwang te
houden als deze van bak- naar
stuurboord (of andersom) zwaait.
“Tegelijkertijd moet het zwaard in
de buitenbocht uit het water. en
dat in de binnenbocht er in.
‘Tijdens de bocht wil de fok heftig
Klapperend in de wind een eigen
leven gaan leiden zodat beide
mannen met de fokkeschoot cen
verbeten strijd moeten voeren. Na
de bocht is er even rust, maar de
hele cyclus herhaalt zichal snel
weer. Het wordt ons duidelijk
waarom zeilen een sport is.

Na cen tocht van ongeveer cen
uur komen wein een smalle vaart
terecht, enbeveelt de schipper de
fok te laten zakken, zodat we vaart
minderen. De ruimte op de vaart

gering, laveren is niet mogelijk
Gelukkig komt de wind wat van
opzij. zodat we toch zonder motor

Het wordt wat
drukker om ons heen, de vaart
blijkt een populaire verbinding
tussen twee grote wateren. Kleine

13
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zeilbootjes, “valkjes” genaamd,
halenonsin, en hebben daarvan
veel plezier. Hier blijkt echter, dat
ook op het water ervaring wel

handig is. Want wanneer het
voorste valkje stilvalt, omdat wij
‘hem de wind uit de zeilen nemen,
knalt een achteropkomend valkje
er achterop, en duwt het door de
aanvaring stuurloze voorste bootje
dwars voor onze boeg. Paniek
alom. Het bootje blijft haken en
dreigt onder ons te verdwijnen.
Bliksemsnel laat de schipper ook
het grootzeil vallen, zodat we vaart
minderen. Door de massa van ons
schip duurt het echter
eeuwigheid voordat we zoveel
vaart kwijt zijn, dat de bemanning
het valkje zich los weet te wrikken.
De opvarenden komen met de
schrik vrij, en kunnen hun tocht
vervolgen. Onze lierjongens

een

minder te spreken, zij moeten het
grootzeil weer hijsen, en vallen
daarna opnieuw uitgeput op het
dèk. Het wordt almaar drukker, en
de vaart maakt een bocht, zodat
we pal tegen de wind in moeten.
Zeilen is niet langer mogelijk en
Het zojuist gehesen grootzeil,

JE 2iorezeuanernL
smakt andermaal naar beneden.
De schipper vaart op de motor
verder.

Aanhet eind van de vaart kunnen
de zeilen weer omhoog, en de
lierboys storten hierna andermaal
doodmoe op het dek. We krijgen
gezelschap van drie andere skûtjes,
en het begint nu echt op een
wedstrijd te lijken. Een verbitterd
gevecht met wind, zeilen, schoten
en zwaarden volgt.
de zeilsport een absolute vereiste
om wedstrijden te winnen, evenals
tactiek, zo blijkt als onze schipper
door wat slimmer te
opeens ver voor de anderen komt.
Het skûtje helt tj

manouvres vervaarlijk over, water
slaat op hetdek, zodat sommigen
wit om de neus worden. Maar we

'eamwork is in

laveren

lens deze

gaan hard en een gevoel van
triomf maakt zich van
meester. Het moet geweldig zijn,
om als een goed op elkaar
ingespeeld team deel te nemen aan
de bekende  Skütje iel
wedstrijden, waarvan je soms
flitsenop de TVziet. De euforie

ons
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die er zal heersen, wanneer zo'n
team wint, moet fantastisch zijn.
Aanhet eindvan de dag meren we
af bij ons vertrekpunt, en na cen
laatste groet verdwijnt onze

ZZ PIOTEDPLANET Nt

respect door ons nagestaard. Hij
laat cen aantal landrotten achter,
die anders naar huis gaan, als dat
ze zijn gekomen. Ze zijn allemaal
een beetje ‘watermens' geworden.

schipper met zijn skûtje, met
JC

Soms is het erg lastig als je voor de PIOT wat wilt schrijven. Er is een
onderwerp dat je erg bezig houdt en daar vil je dan iets over zeggen. Bij
de PIOT is het wel een vereiste dat hetin ieder geval een link met sport
moet hebbenen ook nog graag iets over Zieuwent. Mijn onderwerp heeft
wel alles met Zieuwent te maken, maar delink met sportis erg lastig. Ik
neem de gok en noem het toch omdat ik het belangrijk genoeg vind om
te vermelden.
Op 28 maart is ons oudste dochtertje, Sanne, op 2-jarige leeftijd
overleden. De periode hierna is een verschrikkelijk moeilijke tijd. Het
verdriet is onverdraaglijk en het gemis zomogelijk nog groter.
Parallel aan dit alles is er het ongelooflijke medeleven van alle mensen
om ons heen. Ook in Zieuwent is dit enorm. Het is een erg ambivalent
gevoel omenerzijds veel last te hebben vande

pijn
en het verdriet,

terwijl je anderzijds zo ontzettend kunt genieten vandewarmteenhet
medeleven van anderen. Iemand zei: "Het hele dorp rouwt”, en 70
hebben wij dat ook echt e: aren. Wij kunnen Zieuwent nooit genoeg

1s



ME + PIOTEDPLANETLNL

bedanken vooralles wat dit dorp met zijn inwoners voor ons heeft
betekend. En toch doe ik een poging.

Mede namens Annemarie, bedankt uit de grond van ons hart.
En ik beloofdat mijn volgende artikel weer over sport zal gaan.

Mark l ankveld (de redactie)

Zomerlidmaatschap ZTV
Oud-jeugdleden kunnen voor de
maanden vanaf 1 juli zomerlid
worden voor f 50,-. Volwassenen
kunnen vanaf 1 juli zomerlid

worden voor f 75,-. Informatie bij
Ria Krabbenborg, Dorpsstraat 1

(tel. 351591).

Kemkens Service Toernooi
Van 10-16 juli organiseert ZIV
alweer het 14° open toernooi.
Tlieraan wordt deelgenomen door
leden van tennisverenigingen uit
veel plaatsen in de omgeving.
Behalve dat er vaak leuke partijen
zijn, is het ook altijd gezellig.
Uiteraard hopen we dat veel leden

van ZIV hieraan mee doen.
Opgeven kun je door cen
formulier in de tenniskantine in te
vullen en in te leveren bij Bia
Krabbenborg. Er wordt gespeeld
op 3 niveau's: C2, DI en D2.

Vriend(innet]jes toernooi jeugd ZTV
Op1juli wordter voor de jeugd
een vriend(innetjjes toernooi
georganiseerd. Jeugdleden mogen
een vriend(innet)je vragen om te
gaan tennissen. Ben je geen lid

van ZIV en zou je graag een keer
mee willen, zoek dan een
wriend(innetjje die bij het
tennissen is en vraag of je met
hem ofhaar mee mag.

16



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS
naar

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

by
DNDTe

Dorpsstraat 35
7I36LE Zieuwent
Tel. 0544-352254
Fax 0544-352309

8
SD
ZN

Dealer van:
GAZELLE
vIco
WHEELER
NISHIKI

Voor al uw tour-
en racefietsen en
mountainbikes



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

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

APK
keuringsstation

Tel.0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



B oremeaner

Jongensteam ZV speelt voor kampioenschap

Vanaf half april hebben 4
jeugdteams mee getennist in de
vrijdagavondeompetitie. Deze
competitie is er voor minitennis
(spelen op een half veld), voor
kinderen tot 14 jaar of tot 17 jaar.
Het niveau verschilt behoorlijk
omdat er veel verschil is in talent,
maar ook omdat er veel verschil zit
in leeftijd. Ook in de Zieuwentse
groepen zat veel verschil. Er waren
teams die alles dik verloren, maar
het jongensteam wonin de poule
de meeste wedstrijden behoorlijk
dik. Er steeds 4
enkelspelen en 2 dubbelspelen
getennist worden met 2 sets per
wedstrijd. Iedere gewonnen set
telde dan voor 1 punt mee. De
eerste drie wedstrijden werden
ruim gewonnen met 10-2 of I1-1.
De laatste wedstrijd tegen Beltrum

beslissend in de poule.
Uiteindelijk werd 75
gewonnen. zodat op 3 juni de
finale in Winterswijk gespeeld
moest worden.

moesten

was
met

De finale tegen Harreveld leverde
enkele zeer spannende partijen op.
De spelers van Harreveld waren
stuk voor stuk een kop groter als
"de oeze”. Toch wonnen in de
enkelspelen Tom Wopereis en
Sjaak Storkhorst heel dik. De
tegenstander van Luuk Storkhorst

waste sterk voor hem.
Koen Rouwhorst won de eerst set
moeizaam en kwam de tweede set
met 2-1 achter. Aangezien er op
tijd gespeeld werd (40 minuten)
begon de tijd te dringen en na een
aantal deuce's (en voordelen en
nadelen) bereikte hij toch een 2-2
stand. De tegenstander
Harreveld moest nu serveren en
kwam met 150 Het
volgende punt was voor Koen: 15-

Op dat moment werd er
centraal afgefloten: einde tijd.
Aangeziener eenwinnaar van cen
set moet komen moest er nog één
bal gespeeld worden. De bal ging
wel 10 tot 15 keer heen en weer
tot uiteindelijk de bal werd

van

voor.
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NL

nde foto vlnr: Sjaak, Luuk, Thijs, Koen, Paul (namens
m en Wout.

uitgeslagen door … Harreveld.
Gejuich aan onze kant en een
beetje bij Koen. Hij was spierwit
van de spanning en moest eerst
even zitten om bij te komen.
Zo, een 6-2 voorsprong met nog
maar 4 punten te vergeven in de
dubbels; dat moest toch kunnen.
Het bleek nog een zware kluif.
Sjaak en Luuk verloren de eerste
set kansloos met 4-0. In de andere

wedstrijd vochten Thijs
Rouwhorst en Wout Klein
Goldewijk een verbeten strijd uit
in de eerste set. De stand werd 3-3
zodat de laatste game de beslissing
moest geven. Ook nu werd het
eerst weer deuce, maar uiteindelijk
maakte Thijs met een bekeken
balletje kort achter het net het
winnende punt: het
kampioenschap was bereikt! Het

18—



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

Afbouw

Tegelwerk
O.a. -Badkamer

Keuken
- Plavuizen

ct Afwerkvloeren
ÚÁ Sierbestrating

#
Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7138 CJ ZIEUWENT

T 0544-352043

Garage
Kolkman VOFlnAlle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075|



Boersweg 2
7138 KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

GmdetoniyF
S-| MARTIN HEGEMANV.OF.

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

û verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* motorrijopleiding
+ aanhangwagenopleiding (E bij B)
*
*
*

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

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 53933054Le



racket van Thijs ging in de lucht
en een woeste kreet klonk over het
tennisveld. Dat Harreveld in die
wedstrijd de 2° set nog won was
voor de statistieken. In de andere
dubbel werd na een tactische
omzetting de 2° set alsnog

PIQTEDPLANET.NL

gewonnen zodat uiteindelijk de
wedstrijd met 8-4 binnen was.
Uiteraard waren er bloemen, de
organisatie had gezorgd voor een
drankje en een patatje en iedereen
kreeg een mooi kunstwerk mee als
aandenken.

Competitie ZTV heren

Het zaterdag herenteam heeft zich
niet kunnen handhaven in de 3°

klas. Naarmate de competitie
vorderde hadden we wel het idee
dat er weinig niveauverschil
bestond. Elke zaterdag hebben we
van de 6 wedstrijden er 1 of2

Dat er weinig
niveauverschil is, is ookte zien aan
gewonnen.

AZ PIOTGDPLANET.NL

de vele 3-setters En tiebreaks die
zijn gespeeld. Dat we echter wat te
kort kwamen is dan ook te zien
aan het aantal keren dat deze 3

setters en tiebreaks toch verloren
Uiteindelijk het

verschil in punten nog vrij groot
Volgend jaar beginnen we weer
met frisse moed

gingen. was
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Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste
sportherinnering:

Favoriete sportman/-
vrouw:

Leukste Tv-programma:

Beste boek/schrijver:

pT| Tong aa dae Magi = Beerdena© Verricht hand- en spandiensten

a voor verschillende evenementen.

PIOTEDPLANET NL

Badminton; alleen jammer dat de vereniging
zonder overleg de trainingstijden wijzigt.

Summo-worstelen; veel te veel vet op 61

centimeter beeldbuis.

17 Jaar Pacelli-handbal.

Een gebroken vinger (uiteraard opgelopen
tijdens het handballen).

Richard Klein: Goldewijk, die elke
zaterdagmiddag trouw zijn joggingrondje loopt.

Heineken Night ofthe Proms. (Ik kijk dus heel
weinig televisie.)

Mary Mackey : “Het jaar dat de paarden
kwamen”.
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J. WAENINK
SCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENTbijzondere beglazing FEE OSEEETevens verkoop aan huis FAX 0544-951452

0544 - 35 15 09OE
TAXIBEDRIJF ZITAX

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

FAM. G. MEULENVELD

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

'LGOED in Jeuke sortering
o.a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, elefoon05: 351217

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



= v‚2? BAKKER
<

= Clemens Krabben
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT 95Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF ko 2E
. ‚ De elbouwmaterialen Booee Wegereie# Verbans EEN,
* onderhoud Ruurloseweg SA - 7136 MC Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

Gab's industries Pari, Lyon
Tiyges Antwerpen
Rauscher enor

AT GELUIDSAAME KOMPRESSORINSTALLATIES MET OF ZONDER PERSLUCHTKOELER
Albert Schwelzortraa 9 7131 PG Lihtenvoorde
Tel 0544-577050 Fax: 0344-376499 Enait tN@tretnt &



Mooiste film:

Politieke kleur

Beste Nederlandstalige
ied:

Meest afschuwelijke
cadeau dat je ooit kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Benje wel eens
aangehouden doorde
politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor

Waar droomje over

Wanneer was je voorhet
laatst bang:

Wat denk je als je in de
spiegel kijkt:

Waarom benje goed in

Dzn PIOTEDPLANET.NL

Een goede film zonder reclameonderbrekingen.

In het midden.

“Suzanne” van Herman van Veen.

Een kanten kleedjeuit Brugge

Joost /nrode Jeep.

Sportlerares.

Zweden; mooie natuur; van god en mens
verlaten.

Ja; ze vroegen waar het Sourey Center lag.

… telaat komen.

Spare-ribs.

Zingenen swingen met cen grote band opeen
groot podium.

Toen we laatst van Zwitserland naar huis reden
en ik mysterieuze dingen aan de auto hoorde.

Keep Smiling.

Omdat je met enthousiasme, spontaniteit,
"1



PIOTEDPLANET.

wat je doet: goede wil en motivatie een heel eind komt.

Welke zin of welk woord Ik hebvaak te veel woorden in een zin (en in
gebruik je te veel: een te kort tijdbestek). Mensen maken zich

zorgen om mijn ademhaling.

Wiezouje nog willen Johan Strauss (de componist).
ontmoeten:

Wat zou je geen tweede Op vakantie gaan naar Tunesië.
keerdoen:

Beschrijf jezelf in 5 Altijd proberen mezelf te zijn.
woorden:

Heb jesinds het begin Nee.
van deze profielschets
gelogen:

t EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG 15JU _ : UITERLIJK LEVEREN KOPE!!

Zondag 27 aug : TOHP Volleybal buiten toernooi

\Groot Kamp 212 tm 16 Juli

—_—
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We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank idee datje samen

der de traditie van
n bank van

het persoon:

Rabobank
Kantoor Kantoor Harreveld
Radhi Kerkstraat 20
Telefoon Telefoon (0544) 390 350

TE) vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!

= —_
“Waar kan ik sporten, vergaderen,
ontspannen, ontbijten, mijn bedrijf
presenteren en feesten? En dat op
momenten waarop hetmij uitkomt!” © Keseropvang

© Spontal
© Dnizende

Het is dichterbij dan u denkt! Olympische Speen
+ Tonnchat
© saneren
+ Sport voo becijven
* Sourcy LoungeVraag vrijblijvend om informatie en

documentatie # lenen#Weten
Tel.: 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 eeenE-mail: info@sourcycenter.nl + Kindearangemorten

9 Lure sports
SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 34 TE7136 LS ZIEUWENT

____....



PIOTEDPLANELNLB
Buiten Toernooi TOHP volleybal

Zoals julie alin de piot hebben gelezen, wilen wij een volleybaltoernooi
organiseren voor straten, buurten, families, ed.
Op zondag 27 aug. Aanvang 11.00 uur op 't sportveld achter de school
Eenteambestaatuit  rinimaal 2 dames

Maximaal 2 competitiespelers
Jeugdteams: toten met 15 jaar
Inschrijfgeld: f 30,- per team, jeugdteams f 15,
Opgeven bij: Dave Holkenborg Tel. 0544-351488 tussen 17.00en 20.00uur

Jaqueline Tankink Waalderbos Tel. 0545-431309 de hele dag
Opgave voor zondag 2 Juli

Het leven gaatdoor
Als ware sportiefhebber volg ik

dagelijks bijna ale sporten op de
voet Op TV is mijn favoriete

programma dan ook pagina 601 van
teletekst. Maar ook op rijn werk
raadpleeg ik via intemet regelmatig
even de teletekst pagina om te kijken
of er nog belangrijke dingen gebeurd
zijn op sportgebied. (Daarna natuurijk
weer snel terug naar de beurs-site om
de AEX in de gaten te houden). Het
lijkt wel een soort verslaving, maarik

moet het alemaal weten en
bijhouden. Voetbalwedstijden op
Canal+ heb ik alfjd aanstaan. Ook al

is het een totaal oninteressante
wedstrijd, bijv. om de engelse FA-Cup
tussen Shamrock Rover en Swindon
Atetios.Ik wil toch graag even weten
wat het wordt. Vaak leest ik er dan de
krant bij of een tijdschrift omdat de
wedstrijd op zich me toch niet boeit

Laatst was ik een weekend in

Brussel. Na een lange rt amiveerden
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we eindelijk op onze hotelkamer.
Gelukkig was er een TV op de kamer
en zowaar de Nederlandse publieke
zenders op de kabel. Meteen even
601 checken dacht ik. Maar lichte
paniek brak bij mij uit toen bleek dat
er geen teletekst op het toestel zat.
Hoe moet dat nu, hoe kom ik dit
weekend door zonderdat ik weet wie
poule B van de nakompetie gaat
winnen? Gelukkig was Studio Sport
bezig zodat ik nog wel even kon zien
dat de hockey-dames de Champions
Trophy wonnen. Ook de voorlaatste
etappe van de Giro konik zo nog
even zien, maar daar bleef het bij. Ik

moest het weekend zien door te
komen zonder dat ik zou weten of de
hockeymannen even succesvol
zouden zijn als hun vrouwelijke
collega's, of Schumacher de Grand
Prix van Monaco zou winnen, hoeveel
rondjes Jos het dit keer zou
volhouden enof Groningen de laatste
wedstijd van de nacompetitie ook
zou winnen.

Het viel reuze mee. Eenmaal
genesteld op een terrasje op de Grote

ME oren
Markt in Brussel in het zonnefje blijkt
het leven gewoon door te gaan. Je
wordt niet ziek, zwak of misselijk en
krijgt ook geen uitslag, al zou je die
wel graag willen weten. Maar ook de
Grand Prix werd gewoon verreden en
zelfs de laatste wedstijden in de
nacompetitie werden afgewerkt.

Zondagavond al genietende
van een popconcert bedachtik me
ineens dat het Nederlands elftal

moest spelen tegen Polen. Op de
terugweg naar huis hoorde ik op de
Belgische radio dat ze in een oersaai
duel met 3-1 hadden gewonnen. Zelfs
dat was dus gewoon doorgegaan.
Ongelofelijk!

En dan nog even dit: Kermis
in een sporthal! Uit wiens zieke geest
is dit krankzinnig idee ontsproten?
Het moet van een kermis-hater
geweest zijn. Voor mij hoeft het niet
meer. Ik kom volgend jaar wel weer
met Pasen naar de Paaspoptent waar
het nog wel gezellig en leukis. Een
“sportieve” kermis gewenst allemaal!

JteRteW
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DE xHYPOTHEEK
SHOP u

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

DE HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2
HWM. TOEBES - TEL. 0544-377113

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare1a
7136 MH ZIEUWENT
‘Tel 0544-351766



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 tumm-key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

| afspraakis afspraak, het uitbesteden
|

van bouwplannenis tenstotteeen kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u

raag een aangenameGe 4 *“ aannemersbedrijf
ervaring rijker HOENDERBOOM
Bevoor een vrblvende presentatie 0544-951292

„Aannemersbedrijf Hoenderboom Dorpsstraat 27 7196 LE Zieuwent


