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INTERESSE
Een paar dagen geleden, kreeg ik per
toeval het voorwoord voor het boekje
van het ziekentridium onder ogen. De
schrijver van dit stuk maakte zich zor-
‚gen om de toenemende individualise-
ring in Nederland, en de daarmee ge-
paard gaande, het gebrek aan interes-
Se in de medemens. Dit zette mij aan

tel, 0544 35 1964

E-MAL PIOT@PLANET.NL

het denken. Ook in de sport is die ten-
dens te bespeuren. Steeds meer men-
sen gaan een individuele sport beoefe-
nen, en verenigingen waar een team-
sport wordt beoefend, kunnen steeds
moelijker genoeg mensen op de been
krijgen. Pacelli



wist dît jaar met hangen en wurgen
genoeg spelers voor haar heren-
team te krijgen, Tohp verloor al
haar laatste herenteam, bij

mijn
ei-

gen RKZVC besluiten jeugdspelers
maar al te makkelijk het idmaat-
schap op te zeggen vanwege een
baantje op zaterdag, en bij de seni-
oren is het elke zondag weer
schrapen om de zeven elftallen op
de been te brengen. Ook de sprei
ding van werktijden, de zgn. 24 uurs
economie is hier debet aan.

Op zich is er natuurlijk niets tegen
de individuele sporter. Hij of zij zal
misschien zelfs wel fitter zijn dan
menig voet of volleyballer. Echter,
lid zijn van een vereniging is zoveel
meer dan alleen met je sport bezig
zijn. Je hoort ergens bij, leert ande-
re mensen kennen dan je op je
werk of op school tegenkomt
Vriendschappen worden geboren,
soms voor het leven. Samen stelje
je een doel, en samen probeer je
dat doel te halen. Als dat dan lukt,

kun je de voldoening die dit je geeft,
delen met je ploeggenoten. Én zo
ervaarje de blijdschap veel intenser
dan ais je dat alleen zou doen.
Maar ook teleurstellingen zijn in de
groep gemakkelijker te verwerken
dan in je eentje.

Zieuwent heeft van oudsher een
hechte gemeenschap, waarin het
verenigingsleven volop bloeit Een

gezond verenigingsleven is de ba-
sis voor een prettige leefomgeving.
Hier groeten we elkaar als we el
kaar op de fiets tegen komen. Hier
hebben we nog een gezonde mid-
denstand. Hier durven we met
vrijwiligers projecten aan, zoals de
nieuwbouw van het clubhuis van
RKZVC. Zieuwent is dooral haar
verenigingen een bijzonder dorp.en
we hopen dat dit zo zal blijven en
dat we niet op een punt aankomen,
waarop we omzien en ons vertwij-
felt af vragen, water in Zieuwent
toch is misgegaan

Deredactie (JC)

Nieuwe tenue’s voor Jubilerende

Biljarvereniging ’t Kevelder heeft
afgelopen week zijn 50jarig jubile-
um gevierd. De feestweekbegon op
Zaterdag 23 september met een re-
ceptie. Op deze receptie waren vele
sprekers, waaronder Dhr. Hoog-
lucht namens de gemeente, Dhr.

Biljartvereniging
Rouwhorst namens Stichting
Buurt&clubhuis 't Kevelder, Dhr
Paul Voorzitter Jubileum commis-
sie, Mvr. Nijhof namens het district
Oost achterhoek, Dhr te Pas na-
mens de K.N.B.B. en Dhr. Cuppers
namens de leden
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Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

%Á Afwerkvloeren
[VW Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 302
7136 LLZieuwent
Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Garage

Y %
Kolkman VOF

\ J cnAlle reparaties, APK.2-Keuring,
Roetmeting & Verkoop

à â E Zieuwentseweg 44Hendriks Tuinbedrijf 7136 LC Zieuwent.
Dorpsstraat 85 iste7136 CJ ZIEUWENT
2 0544-362043 Fax 0544 352075



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

7 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. 0653933054



Ook was er de jubileumtoespraek
van Dhr. Nijrolder, voorzitter van de
jubilerende biljarvereniging. Hij
verwelkomde iedereen en bedankte
alle leden welke hadden meege-
werkt aan de voorbereiding van de
feestweek. Tevens werden tijdens

beeld van de tijd voordat er een bil
jartvereniging bestond en er nog
enkel vriendschappelijk tegen el-
kaar werd gespeeld tot de oprich-
ting van de biljartvereniging in 1950
tot heden. In 16 verschillende
hoofdstukken werd de gehele ge-

zijn toespraak de nieuwe tenue's
welke beschikbaar waren gesteld
door garagebedrijf Kokman VOF.
gepresenteerd. Door het verwijde-
ren van een laken werden 2 etala-
gepoppen zichtbaar, welke aange-
kleed waren met het nieuwe tenue.
Namens de bijartvereniging werd
een bloemetje en een presentje
overhandigd richting de kleding-
sponsor.

Dhr. W. Paul, opende een f0t0-
met ‘hierin een compleet

schiedenis weergegeven met histo-
risch en recent materiaal. De foto-
expositie blijft nog enkele weken
hangen, zodat belangstellenden
deze bij 't Kevelder kunnen gaan
bezichtigen

Als afsluiting van het officiële ge-
deelte kwam de Zieuwents Harmo-
nie, welke een serenade bracht aan
de jubilerende vereniging . Nadat
het officiële gedeelte was afgeslo-
ten was er de mogelijkheid om de
foto-expositie te bezichtigen en om



onder het genot van een hapje en
een drankje het jubileum met elkaar
te vieren.

De weekna de receptie stond in het
teken van het *10 over
Rood"kampioenschap. In 3 middag

poules en in 3 avond poules konden
de deelnemers zicht plaatsen voor
de finale welke op vrijdagavond
plaatsvond. Tijdens deze finale
vond ook een prachtige biljartde-
monstratie plaats welke op vrijdag-
avond plaatsvond. Tijdens dezefinale vond ookeen prachtige bilart-

demonstratie plaats welke gegeven
werd door Hans Klok.

Ter afsluiting van de feestweek
vindt op zaterdag 30 september
een feestavond plaats met eigen
leden en genodigden. Binnen onze
vereniging zijn ook 9 jubilarissen
aanwezig. Dezezullen op de feest-
avond worden gehuldigd door de
voorzitter J. Nijrolder samen met
onzespeciale gas Herman Beerten,
een van de pioniers van de biljart-
sport bij ’t Kevelder. De Jubilariss-
sen zijn

40 Jaarlid
J. Donderwinkel

B.Beerten
A. Hoenderboom

25 jaar lid:
W.Paul

R. Waalderbos
RR. Krabbenborg

A. Schurink
C.Schuirink
B. Hulshof

Jeugd kennismaken metbiljarten vrij
zowelvoor jongens als meisjes

In de vorige Piot stond dat men zich vooraf moet opgeven hiervoor.
Maar dit is niet perse nodig
Je mag ook spontaan metje vriendje of vriendinnetje om eenof meerdere
zondagen eens komen om kennis te maken met het biljarten.

Dus wil je ook eens kijken of biljarten wat voorje is, kom dan op eenof
meerdere zondagen van15, 22, 29 oktober en of 5 nov. Vanaf s'morgens
11.00uur gerust eens kijken en oefenen

1m



U kuntbij ons cerecht vooreen geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
° Alle verzekeringen (schade en leven)
+ Sparen

Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 * 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
999. 99

Harreveldseweg 12 d - Zieuwent
_ 0544-352391 £>ee-Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur—_—





INTERLAND ZAALVOETBALWEDSTRIJD TE ZIEUWENT

NEDERLAND — IRAN
WOENSDAG 11

OKTOBER
19.00uur. IN
HET SOURCY

CENTER TETE
zvz oovet saver

BENTA]Center hebben van
de KNVB de organi =
satie van de inter- ||De IRAN
voetbal Nederland
togen, ran tee |Ezen gekregen. Hoe-
wel Iran in het veld BNavoetbal weliswaar aligeen grote staat van 2

dienst heeft, heeft het rgamisatie is in handen van z‚v‚v ZVZ

dat wel bij het zaal
voetbal en behoort Aftrap: 19.00 vor

daarbij tot de top 5 SEN]van de wereld. Dat
belooft dus voor het
voetbal minnend pu- EE mebliek een zeer aantrekkelijke wedstrijd te worden, ookal is het slechts een
oefenwedstrijd als voorbereiding op het Wereldkampioenschap in Gauta-
mala eind dit jaar.
ZVZ heeft de mede organisatie van deze wedstrijd gekregen en is daarbij
verantwoordelijk voor het PR. gebeuren in de regio en de diverse verzor-
gingen als kassa's, entreekaarten, wedstrijdseoretariaat, aankleden van de
zaal met vlaggen van beide landen en van de Fifa, parkeren ed.
Het Sourcy voorziet de teams van de benodigde dranken en hapjes e.d. en
stelt haar accommodatie beschikbaar voor trainingen(s'morgens) en de
wedstrijd zelf, alsmede de lounge voor de opvang van speler, officials en
genodigdenna afloop.
Al het officiële, zoals bv. de contacten met ran, internationale
scheidsrechters, sponsoren. volksliederen en alle  intemationalees worden doorde KNVB verzorgd

5

ETee



ZVZ is erg bli dat het hiervoor in aanmerking is gekomen en hoopt zoveel
voetballiefhebbers een prachtige interland wedstrijd te kunnen tonen, wat
voor Zieuwent toch wel iets extra'sis.

De waarheid op tafel;

Na jarenlang rondes langs de vol-
leybalvelden te hebben gemaakt
was het dit keer beurt aan het spor-
tieve twijfelgeval van Zieuwent,
RKZVC-5 Het speelt vandaag,
zondag 24 september, tegen aarts-
rivaal Eibergen-6. Deze ploeg heeft
bekendheid verworven doorhet so-
lide spel, maar vooral door de
geestdrift waarmee men de voet-
balarena betreedt Het weer heeft
menig boer aangezet om nog gauw
even een snit grós binnen te halen.

Tijdens het ontvangst voor de wed-
strijd loopt RKZVC-5 tegen de eer-
ste domper aan. Keeper Erik Nijen-
huis is de shirts vergeten, Het elftal
denk nog even hoop te kunnen
koesteren wanneer Erik de kantine
weerverlaat. In een moment van to-
tale verstandsverbijstering denkt
men dat hij de shirts gaat halen. Hij
zelf heeft echter hele andere ideeën
en gaat lekker zitten schijten. Door
dit logistieke foutje speelt RKZVC
vandaag in het smetteloosgeel, dat
overigens in zijn geheel niet slecht
staat Het verhult bij menigeen een
beginnend buikje en bij de gevor-

bijtende honden slapen niet!

derden wordt erjuist een leuk ac-
cent gelegd. Totaal niet onaardig!

Op het keurig onderhouden tweede
veld aangekomen springt direct de
creërende hand van terreinknecht
H. Krommenboom, in het oog. Mijn
god wat zijn die lijnen strak!!
De buitenzinnige omroeper heet het
massaal thuisgebleven publiek van
harte welkom en na het Wilhelmus
kan de wedstijd van start W.
Droepad wordt de toegang tot het
veld ontzegd; hij draagt volgens de
scheidsrechter te weinig scheenbe-
schermers. M. Hinnen is zijn tjdelij-
ke vervanger. Gelegenheidsaan-
voerder Gais is de vervanger van
G. Stortelder (Holkenborg Tone).
Deze moest verstek laten gaan om
bedrijfstechnische redenen, hij
moest mas inkuilen!
In de 3% minuut van de wedstrijd
trapt J. Diekat op miraculeuze wijze
een onhaalbare bal bij een tegen-
standerin de onderbuik. Deze geeft
zich snel gewonnen en hem rest
niets anders dan horizontaal te
gaan. Daarna volgt er een huzaren:
stukje op het gebied van EHBO en
in een mum van tijd strompelt de

|w-



Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENSVERZORGENWIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

IENNEeNRESTAURANTS la Gano
“Diverse ZALEN voorBaeSpeciesGGSNCATERING van salades,egGs= BARBECUE binnen en buiten
NeleNo]OETNn

Het Interieur
Dis de weerspiegeling
fan u porsoonijkheid

oer Putnaren va edereode tt dazeek EenTre sien ends oenToen wesen
Het ezen ut dejise

om Ce dot «geerBee oe it venen
oe bj Gare ergen

NBORG

ZIEUWENT

ni STOL
WoO

Dorpsstraat 33 -

Tel. 0544 - 351207
7136 LE Zieuwent



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

EelenJo
1 )

E
Egin ZIEUWENTHD BORCULO

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

ABBENBORG

Tel, 0544-351215a ER ETENIOE BesAVIA Zieuwent

WIST U.
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onze AVIA local credit card:
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. /m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten eef

—_—___
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man weer rond. In het vijandig 16-
metergebied wordt H. Jennekes in

zijn ontwikkeling geremd en versiert
op keurige wijze een strafschop.
Balvituoos L. Bartels treedt aan. Hij
houdt het hoofd koel en tikt de bal
netjes, zoals het een echte man be-
taamt, in de handen van de keep
Het spel wordt hervat en W. Waal
derbos onderschept moeizaam een
bal en geeft een lange bal op zich
zelf! Langs de zijjn staat nog
steeds W. Droepad, nu met
scheenbeschermers. Hij legt zonder
poespas de bal stil op de rechter-
voet, Sjapo!! Vanuit een dood
spelmoment kopt L Domhof rake
lings naast. Hem treft geen blaam,
hij kan niet beter. Direct na de wis-
sel probeert W. Droepad zich te
profileren, maar hij loopt voorname
lijk op ballen die er niet zijn!! Na de
wedstrijd wordt hij ter verantwoor
ding geroepen. Zijn excuus luidt
“Iopen zonder bal is voor mij zéker
zo belangrijk als met ba" H

Hospels speelt een sterke wedstrijd
hij is bij vrijwel alle ballen betrok
ken. Vooral bij die ballen die ver uit
gaan!
Sportgrootheid N. Reinder verbaast
de hele sportwereld met zijn voor:
teffelijke zelfcontrole en gaat een
duel aan zonderdat er een man in
de buurt is. L Domhof krijgt in al

zijn onhandigheid de bal niet zoals
hij hem wil hebben, sterker nog, hij
krijgt helemaal geen bal!! Bij de
eerste fatsoenlijke bal die W_ Droe-
pad ontvangt, hangt zijn linkerarm
buitenspel en zodoende helpt hij
deze prachtig opgezette aanval
voortreffelijk om zeep. Het publiek
bestaat inmiddels voor 75% uit de

familie M. Ennekes. Zij kwamen
speciaal voor D. Gais, de plaatsver-
vangend Captain, maar keren
zwaar teleurgesteld huiswaarts.

We gaande rust in na een bedroe-
vendeeerste helft. Wat hebben we
nu eigelijk gezien in deze eerste
helft: maffe loopjes die sterk doen
denken aan het bewegingspatroon
uit je kleutertijd en ook het positie-
spel laat nogal aan duidelijkheid te
wensen over
In de rust heb ik hoogstpersoonlijk
de Vereniging-Van-Mensen-Die-

Naar-Het-5“-Komen-Kijken-En-Die-
Hun-Geld-Terugeisen, opgericht.

Met name mensen die niet waren
kijken vonden dit een bijster goed
plan.

Op weg voor de tweede helft vraag
ik D. Gais hoe het toch mogelijk is
dat vooral hij zo lekker in de wed-
strijd lag. Zijn geheim: hij was van:

‘morgen op tijd wakker en kon dus
ontbijten! Een boterham met suiker.
een kop koffie en twee gekookte ei
eren warenzijn deel U zult nu
denken, wat een waardeloze infor-
matie, en terecht (de boog
‘xan niet altijd gespannen zijn) Maar
als menzich bedenkt dat D. Gais
normaal gesprokenvijf minuten na
‘aanvang van de wedstrijd nog ligtte
slapen en dat hij dan wordt gewekt
door Droepad's woeste wekdienst,
mag er van een grootse prestatie
worden gesproken
Ondanks de drukbezochte trekker
tocht staan er in de tweede helft
twee toeschouwers langs de lijn. Bij

navraag blijken zij te worden be-
taald!!!! Wanneer de trekkers in vol



ornaat langskomen verslapt de
concentratie nog meer dan
voorheen en is met name W.

Waalderbos het spoor bijster. Hij

kopt de bal bijna onhoudbaar in

handen van de eigen keep. Direct
daama opent M. Nijhuis de score
voor Eibergen, 0-1 en niet lang
‘daarna dreigt RKZVC-5 ten onder
te gaan. D. te Nijenhuis brengt al
scorend zijn seizoenstotaal op 4
doelpunten, 0-2. RKZVC probeert
wat terug te doen enstuurt D. Gais
naar voren. Hij schiet vanaf 43
meter op goal en naar
omstandigheden (laaghangende
zon, veter los, tegenwerking van
medespelers) schiet hij niet eens
zover naast……het vangnet! Wat
dat betreft begint hij al aardig op Ab
Voste lijken. Ab, het boegbeeld van
het zesde, is de man die menig
manverdediger tot wanhoop heeft
gedreven en niet alleen omdat hij

op voetbaltechnisch gebied op
eenzame hoogte staat! Misschien
overbodig, maar mensen die ooit
slachtoffer zijn geweest van één
van de onnavolgbare acties van AD

kunnen zich na kantooruren
telefonisch melden bij Stichting
Correlatie. Mocht men u daarniet
kunnen (of willen) helpen omdat uw
geval van hulpbehoevendheid wel
erg groot is, wendt u zich dan tot
het knuffeldier, Mies Bouwman.
In een duel van W. Waalderbos
waarin hij zijn befaamde en uiterst
verraderlijke knoop-in-linker-been-
techniek toepast raakt hij zelf ge-

de bewegingen). Bij de blessurebe-
handeling die volgt wordt in plaats
van de wonden geheeld, de water-

zak leeggedronken door de aap-stormende aasgieren van het 5°°

RKZVC-verzorger M. Hinnen et
geen schijn van kans om de zwaar-
gewonde Wilfried te hulp te schie-
ten.
Na grove nalatigheden in de Zieu-
wentverdediging tekent H. Pelle de
0-3 aan. De personen die bij deze
fouten betrokken waren zullen om
de voortgang van het gerechtelijk
onderzoek niet te belemmerenniet
bij naam worden genoemd (L.

Domhof waser echter net iets te
prominent aanwezig). RKZVC pro-
beert zich te hervinden en doet dit
in de persoon van W.Droepad. Hij
verschalkt op slinkse wijze en met
geniepige precisie zijn directe te-
genstander. Althans dat meende
hij
tn een wanhoopsoffensief toetst M.

Winnen zijn doeltreffendheid en
schiet op eigen doel. Doelverdedi-
ger Erik grijpt met een katachtige
beweging in en dat wordt hem door
‘menigeen nietin dank af genomen;
datis jammer.
Balkunstenaar W. Droepad wordt
de hoek in gestuurd door een loep-
zuivere ziekenhuisbal van M. van
de Bank en wordt genadeloos on-
deruit gemaaid. Zijn acrobatische
afsprong zorgt voor heftige reactie
bij de jury. De reacties liepen uiteen
van: “Datkan ik ook"tot “Is dit niet
die nieuwe afsprongtechniek, die
Petmostkov laatst liet zien bij het

steile-wand-fietsen?".Rabo-Martin
speelt op zijn zachtst gezegd een
uitermate vreemde wedstrijd. Hij
heeft nieuwe Umbro-
voetbalschoenen gekocht, maar
deze bleken een paar maatjes te



J. WAENINK
SCHILDERS on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en

WERENFRIEDSTRAAT 37
mn ZIEUWENT

bijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

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-ARTIKELEN
* SPEELGOEDinleuke sortering

o.a. Bruderen Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

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

——_‘_



- ”‚2? BAKKER
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= Clemens Krabben
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT 5

Telefoon 0544-351279 B
Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis 4

Ù EBOUWBEDRIJF 4 Ss
|

BOUWBEDRIJF DE* bouwmaterialen
YW. ‚ Ie* nieuwbouw okereia* verbouw IE* onderhoud Ruurloseweg 5A - 7136 MC Zieuwent

* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

\

ATI Lichtenvoorde NL
Bochoit DE

Preston UK
Sonico punter &
Cat's Industries Pare Lyon
Tyges Antwerpen
Rauscher Wenst

RTI GELUIDSARME KOMPRESSORINSTALLATIES MET OF ZONDER PERSLUCHTKOELER
Albert Schweitzerstaat 29 7131 PG Lichtenvoorde
Tet: 0544 977050 Fax: 0544-376299 Email: ibvtotnl



groot. Eigenlijk waren ze zo groot
dat hij èn laatste man èn linkshalf
speelde!
Na een prachtig sluitende combina-
tie (dit keer met bal), scoort H. Jen-
nekes onder luid gejuich van de t-
fosi door middel van een prutsbal
Hierbij gaat P. Meijer van Eibergen
niet volledig vrijuit en wordt derhal-
ve volkomen terecht van het veld
gepest!
RKZVC-5 was vandaag overduide-
lijk met het hoofd bij de jaarlijkse

wijnfeesten in Altenna en heeft dan
ook terecht verloren. Na de wed-
strijd genieten de spelers in de kan-
tine van de niet verdiende versna-
peringen. De gesprekken gaan
naast de laatste beursberichten
hoofdzakelijk over de vermeende
shirtsponsoring door Henk & Ans.
Onenigheid is er nog over de op-
druk. Naar eigen zeggen ziet Henk
te veel verplichtingen als de opdruk
MOLTAX wordt?!

Tot zover en gegroet,
Bjöm Domhof E-mail: b.domhof@planet.nl

De momenten van de pupillen

Jens Schutten 3x, Wout Toebes 1x

Datum: 09-09-00
Wedstrijd: Grol F1-RKZVC F1
Uitslag: 14
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal: afstandschot Wout
Mooiste moment Tim van Wijngaarden riep tegen de leider de hele

tjd "Hé Petas” omdat hij niet wistof het nou Erik of
Peter was!

Manv/d wedstrijd:

02-09-00

6-1
Doelpuntenmakers:

Coen Spexgoor

RKZVC F2 — Longa F4

Thijmen Doppen 3x Pascal k!. Holkenborg 2x, Rick
Donderwinkel 1x

Mooiste goal Keeper van Longa treuzelde met de baluit te trap-
pen, pascal bedacht zich geen moment en liep
naar de bal toe en schoot in het goal.

Manv/d wedstrijd:

Datum: 09-09-00

Doelpuntenmakers

JW



Wedstrijd RKZVC E2— Eibergen E4
Uitslag: 23
Doelpuntenmakers: Tom te Molder, Rien Kuiltjes
Mooiste goal: Rien Kuiltjes, die voorheteerst in zijn toch al wel

vrij lange “voetbalcarrière “een goal wist te scoren.
Man v/d wedstrijd: Bart ten Have,heeft voorheteerst een competitie

wedstrijd gevoetbald, en deed datmet heel veel in-
zet en goed samenspel

Datum: 30-09-00
Wedstrijd: REUNIE E6 — RKZVC E3
Uitslag 31
Doelpuntenmakers: Koen Spijkers
Mooiste goal: Koen Spijkers
Mooiste moment Rick Donderwinkel gaat erbij staan in de goal; tj.

dens een penalty
Manv/dwedstrijd: Doelpuntenmaker

EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG NON.  : UITERLIJK LEVEREN KOPIE!

ZATERDAG IL-12 NOV : GROOTSE ROMMELMARKT:we



EEG e

VOOR AL UW: Sportschoenen [Sg]Sportkleding alSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS BĲ
ZIEUWENT - Tel. 351257

Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro EARucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto
Dunlop Hummel Masita Oliver VikingZaAiAsDA

a7

Hotel - Café - Restaurant

’’t WittePaard”
Verrassend,

4Goed, SiGezellig?

Diverse mogelijkhedenvoor:

DEN* Bruiloften enpartijen TiS nt
+ Recepties Sn* Reünies

+Vergaderingen De ideale rustplaats voor een hapje en drankje



VERENIGINGEN

RK.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter :, va. Wetering Dorpsstraat 25, Zeuwent, el, 351238
Secretaris 7E. KLGoldewijk, Groening14, L'voorde, tel. 378543

Penningmeester zl. Cuppers, de Hare 29, Zieuwent tel 352059
Wedstrijd: soer. W. Wopereis, Hareveldsewog 14, Zeuwert, tel 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 351257
Secretaris A Donderwinkel. Oude Aatenseweg 70. (voorde, tel 379562
Penningmeester A Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel 357381

Wedstrijd sek. Recreanten: B. St, Helerwog 3, Zieuwent tal. 362127
KNVB: B Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 702, 379562

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent, tSocretarosce £. Marschalk, Dorpsstraat 12, Zieuwent, tel, 362223
Penningmeesteres ter Bogt,Linnenwever 2, Groenio, tel. 465478

A. Hummeink, De Haare 0, Zieuwent, te, 351591

al 351838

TOHP: Volleybal
Voorzitster 4 Stovernck Penterman, De Steege 28, Zeuwent, tel 351485
Sacetaresse M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, 35148
Penringmeesteres :N. van Boechel, de Haere 26, Zien, te, 352460
Wedstridoocr  P Klin Goden, de Haar 75, tel 351473

reerten M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieent, el 351488

ZTV: Tennis
Voorzitter 8. Stofhorst, Zogendik WA, Zeeuwen,tl. 251947
Sacrotaresse 8, Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zeuwent, te 351601
Penningmeesteres 1 Knippenborg, De Steege 2a, Zieuwent, el. 352424

Spirit'90: Gymnastiekvereniging
Voorzitter J. Lavalaye, Kard, de Jongstrat 41, ‘voorde, el. 373650
Contac M. Hokenborg, Ruuloseweg6, Zieuwent, te

Penningmeesteres  :C. Hubers, Tongerlosestraat46, ‘voorde, tel
3

+ Ledenadminis atie

MU CHIN:Karate
Voorzitter H. Ofthof, De Waareise 28, Zieuwort,tel 351262
Secr/Penningm.  :G. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, tel 374928



VELOCÉ: Fietstoerclub
Vooriter
Sear/P
Toercoó

melk, Schoppenweg 14, Zieuwent,tl. 361797
Toebes, Eesthovenstraat6, L'voorde, tel 379611

xr2P

Krippenborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent, el. 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent Harreveld”
Vooriter char, Verdeingsweg £, Marënvelde, el 351862
Secretaresse rc. Mitersraat 58, Bredewoon, el 0643-252351
Ferningmeeszer Bokkers, Hen Meiriraat £, voorde, tel, 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B

Sccretaris
Penningmeester

Wedstrijd sec E

Dorpsstraat 2, Zieuwent, tl. 351257
‘voorde, Îel, 377523

gsweg 2, Mariënvelde, el 351373
derboom, De Stooge71, Zieuwent,tel352316

schietvereniging Zieuwent
Voorzie 8 Krabbenborg, Grobberweg 3, Zieuwent, tl. 251804
Sekr/Pensingm CA Papen, De Hare 32, Zieuwent, tl 351970

BV. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 7 Nigolden, Midachtenstraa 65, voorde, tl. 0621864373
Secretaris AR. te Aoler, Keuterstraat 29, Zieuwent, el. 351250
Penningmeester Elschot, Rousthorsterdijk 20, Zieuwent, el 352268

strijd secr. J. Donderwinkel, Zeuwentseweg 48, Zieumert, el 351982

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorater M. Spigkes, Staringstraat 43, 'voorde,el375650
Secretaris S Papenborg, Wigendik 6, Marëneide, tl. 351552
Penningmeester 7 Bongers, Üorpsstraat 36, Zieuwent, tel 351271

Wedstrijd secr N. tenHa 1de Maat 16, Mariën: de, 1819

BADMINTON-vereniging
Voorzter

it

Secrotai
Penringmees

Middachtenstraat 34, U'voorde, tel 377019
34,

Zeuwent, tel 351738
Vragenderweg 52/B, L'voorde, el 374180

Sourcy Squashvereniging
Correspondentie: Zegendik 3a, 716LSZeuwont, el. 352222,

E-mail nfo@soucyoenternt



Adviesburo WATERBEHEER
WATERBESPARINGrabbenborg WATERZUIVERING

Weegbrug altijd open
Grobbenweg 3 eter7136 KM Zieuwent ger
Tel./Fax 0544 35 15 34 got geodbgg. 054435 1400

1e eit195

6:
VOOR 9”Ie ee iana de wedstrijd
GEZELLIGHEID bent u van harte welkom

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

j N architektenburo
a. holkenborg

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

Meest favoriete spor
Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sportman/vrouw:
Leukste Tv-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:
Politieke kleur:
Beste nederlandstalige lied:
Meest afschuwelijke
cadeau dat je ooit kreeg:

Grootse miskoop:

62 Jaar,

Biljartsport; dat ligt natuurlijk voor de hand.
Boksen, dat vind ik geen sport. Mensen
beschadigen elkaar.
Tijdens het WK in 1974 de wedstrijd tussen
Nederland en Duitsland.
Dat weet ik niet meer,slechte herinnerin-
gen probeerik zo snel mogelijk van me af
te schuiven.
Johan Cruif, hij is een genie
Ik volg graag de politiek en kijk graag naar
natuurfilms. Spelletjes op televisie kijk ik
nooit, die imiteren me enorm
Ik lees weinig boeken, lezenis geen hobby
van me. Vroeger tijdensmijn werk in het
verpleeghuis als adjunct-directeur las ik
veel vakliteratuur.
Ik kijk bijna nooit naar een film.
CDA, ik ben redelijk traditioneel ingesteld
Het smurfenlied van Vader Abraham.

Ik ben niet hebberig maar gauw tevreden
met iets. Het gaat mij meer om de persoon-
lijke aandacht van mensen.
Ik ben al eens met mijn makropasje naar
de Makro gereden en heb daar mijn hele
auto volgepakt. Een week later trokik de
kast open en dacht bij mezelf, wat heb ik
toch allemaal gekocht?
Ik wilde altijd graag tuinman worden, maar

lichaam ÏÌet dit niet toe.



Tent opzetten in: Limburg, vanwege de mooie omgeving en
de vriendelijke mensen.

Ben je wel eens
aangehouden door depolitie: Ja.
Hekel aan: Geroddel, geklets achter de rug om.
Uit bed te halen voor: Ik kom erniet zo gemakkelijk uit ik ben

een echte laatbloeier, maar voor een krant-
je en een kop koffie kom ik er uiteindelijk
wel uit

Waar droom je over: Dat ik in mijn vut-jaren nog een heleboel
dingen kan doen in goede gezondheid.Wanneer was je voor

het laatst bang: Ik heb een grote hekel aan onweer en
bliksem.

Wat denk je als je in de
spiegel kij ‘Ik ben het nog wel, maar ik word toch wel

oud.”
Waarom benje goedin wat
je doet: Wat ik doe wil ik goed doen en ook hele-

maal afmaken, ik kan me behoorlijk ergens
in vast bijten.

Welke zin of woord gebruik
je te veel: Ik gebruik erg veel het bekende woordje

“euh.”
Wie zou je nog willen
ontmoeten: Ik heb diepe bewondering voor Nelson

Mandela.
Wat zou je geen tweede keer
doen: Voorzitter van het biljartdistrict van de

KNBB worden... Omdat heteen tweede
keerniethetzelfde kan zijn.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Rustig, niet confronterend, sociaal, niet
muzikaal, analytisch ingesteld.

De redactie (WK)

12



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

&gs
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 107
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1
7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

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



Zuatneoe Clase Trauet
Biekenuerwaer

Partteuliore BiekenueruoerOELOJ Si &
TAX10544 -35 14 16 oeeDorpers 20eTBE ZEUWENT Traas | Roes

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto's3” %

Eg oe.BIEN Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
FE Hulzink
ie meest uiteen.

opende bouwwerkon

om leker
vooral goed |



De rommelmarkt komt er weer aan.
Op 11 en 12 november wordt

er
weer een rommelmarkt gehouden om de

verenigingen weer wai {nanciële armslag te geven. Eens n de paarjaar is
het zover dat u met overtolige dingen de verenigingen kunt steunen.
Bewaar dus de spullen, echter geen kleding of schoeisel, want die worden
door andere instanties ingezameld. En dit maal ook geen TV's en grote
meubelstukken i.v.m. storiingskosten
Elke zaterdag worden in de gehele gemeente de spullen opgehaald, een
telefoontje is genoeg!

Het is weer zover! Opnieuwwordt er in zieuwent een

GROOTSE
ROMMELMARKT

georganiseerd door, en ten bate van deverenigingen
T.O.H.P. (volleybal)
ZBV. (batminton)

De rommelmarkt zal gehouden worden op

Zaterdag 11 en
Zondag 12 nov.

2000

13



Bij Hotel ’t Witte Paard te
Zieuwent

Ontruim Uw garages, plunder Uw zolders, doorzoek Uw huizen naar Spul-
len die U kwijt wilt We kunnen (bijna) alles gebruiken! Boeken, platen,
Cd's, speelgoed, huishoudelijke artikelen, klein meubelen, elektronica,
computers, tuingerei, etc. allesis welkom

Dus gooi niets weg, maar bel:

Annie Eekelder Ruurloseweg 18 Tel: 351664
Paula Cuppers De haare 29 Tel: 352059
Bennie ten Bras. Dorpsstraat 23 Tel: 351257

We komen de
spullen
dan zaterdags
ophalen
brengen mag
natuurlijk ook



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank i ec

sterk bent. DeRat
samenwerken en
mensen vóór mensen
lijk contact Elke Rabo

leving Daaro
in het bechijf
wesen wat €
gaat Kortorn
In de buurt al

Rabobank

Kantoor Harreveld
Kerkstraat 20

370 Telefoon (0544) 390 350

Kantoor Lichtenvoorde
Raadhuisstraat 4
Telefoon (0524) 390 39

Jos Beening
Voor al uw Reklame- en Schilderwerk

Dorpsstraat 274, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46

IE vor



officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!

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

Het is dichterbij dan u denkt! Olympische Spelen
© Tenisral
© Scusshbanen
© Sport voor boden.Vraag vrijblijvend om informatie en © SoureyLourge

documentatie! © Ierse pub
# Wtensn

Tel: 0544 - 352222 Fox 0544 - 352218 Hi iertern
E-mail: info@soureycenter.nl + Kndeansngneeen

9 Luce sportcafé
SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A ET7136 LS ZIEUWENT

—mm__



Wezijn naar de open dag in het Sourcy centergeweest
‚ We hebben rondgekeken, en er werden allemaal leuke

dingen gedaan. We hebben 2 kinderen geïnterviewd
Lize Berendsen [11 jaar] over handbal,

en Manou Boekelder (11 jaar] over aerobics. ®
Het paspoort van Lize. Ë

1. Woonplaats? Zieuwent
2. Kleurhaar? Donker blond
3. Kleur ogen? Bruin
4. Lengte? 1.45m.
5. Watis je lievelingseten? Chinees
6. Watis je lievelingsboek? Boeken van Carry Slee
7. Wat vindtje het leukste tv programma? Goeden tijden slechte tijden.
8. wat is je lievelings dier? Een hond

Lize: HANDBAL
1Wat vind je leuk aan handbal?

De wedstrijden vind ik heel leuk.
2. Hoelang zit je er al op?

2 jaar.
3. Wat doe je allemaal op handbal?

Op het doel gooien, Sprongworp en nog veel meer.
4. Hoe heetje trainer enis ze aardig?

Zeheet Cindy enis wel aardig
5. Op welke dagen hoelang train je?

Op vrijdag van 6 tot 7
6. Vindt je het leuk om wedstrijden te spelen?

Ja, heel leuk

7. Moet je vaak wedstrijden spelen?
Valt wel mee.

8 Met hoeveel moet je het spe! spelen? |7 tegen 7 |
|tene||



Het paspoort van Manou Ka1 Woonplaats Marienvelde
2 Kleur haar? Donker bruin q

3 Kleur ogen? Groen/bruin
4Lengte? 1.4m.
SWat isje lievelings eten? Chinees
Swat is je lievelingsboek? Achtste groepers huilen niet
7Wat vindt je het leukste tv programma? Onderweg naar morgen
8 Wat is je lievelings dier? Een poes

Manou: Aerobics
Watvind je leuk aan aerobics?

De danspasjes ®2.Hoelang zitje er al op?
1jaar

3.Wat doe je allemaal op aerobics?
Pasjes op de vloer, steps, trampoline en nog veel meer.

4.Hoe heet j leidster en is ze aardig
Ze heet Cindy, enis heel aardig

5.Hoe lang per week heb je aerobics
Een uur

6 Vindtje het leuk om een uitvoering te geven?
Ja ‚hee leuk. ®Hoevaak per uur moet je optreden?
Een keer

8 Ben je zenuwachtig als je moet optreden?
Nee, niet echt

WestedaanDIR SED



voorde aan- en verkoop van
VEEen VARKENS

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

Dealer van:
GAZELLE
vIco
WHEELER
NISHIKI

Dorpsstraat 35 Vooral uw tour-
7136 LE Zieuwent
Tel. 0544-352254
Fax 0544-352309 mountainbikes

_——_—_
en racefietsen en



WE W.J.M. Klein Goldewijk
= verkoopvan nieuwe

en gebruikte autos
+ autoalarm inbouw >+ aartblokkering (SCM erken) Do+ inbouw blackbox systemen DenAPK G&}

kewingststion |De Witte Rieteweg 3 aMariënvelde
Tel.0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



FRANKRIJK OP DE PEDALEN

Misschien zie je ons wel eens fiet-
sen op donderdagavond of zondag-
ochtend, Stanny Beeren, Willem
Rouwhorst, Hemmy Toebes en Wil
ly Weijers. We fietsen dan 70 tot
100 kilometer door de Achterhoek
Eens per jaar fietsen we samen een
weekend doorhet Hollandse land-
schap, de Ardennen of het Sauer-
land; daar dromen we dan van ver-
re Franse vergezichten.
In het tiende fietsjaar samen wilden
wij als jubileumtocht met ons fets-
clubje écht naar het Zuiden per

fiets, naarde bergen en het mooie
weer!

Pelgrimsroute
Tijdens een bijeenkomst voor lange
afstandsfietsers zagen we een boek
"Fietsroute langs oude wegen”. In
dit handboek vind je routebeschrij.
vingen, overnachtingsmogelijkhe-

den, aardige bezienswaardigheden,
etc. Ook hoorden we veel positieve
geluiden over deze route, diagonaal
van Zuidlimburg naar Zuid-
Frankrijk. De eeuwenoude pel
grimsroute in dit handboek gaat

Venuit Nederland van dorpje naar
dorpje, via Zuid-Frankrijk naar San-
tiago de Compostella in de Spaan-
se Pyreneeën
Vlakbij Lourdes ligt de van de Tour
de France bekende Col du Tourma-
let Deze 2100 meter hoge gigant
was het einddoel van onze tocht

Voorbereiding
Het afgelopen jaar hebben we ons
voorbereid op deze Grote Tocht
door iedere week twee maal te trai-
nen De rit Luik Bastenaken-Luik
en de Veertien Heuvelentocht ga-
ven ons een beetje bergbenen; die

“jw



hadden we ook wel nodig tijdens de
tocht van 1810 kilometer.
Met elk een goeie fiets, reservema-
teriaal zoals tubes (banden), ge-
Teedschap, regenkleding (nauwe-
lijks gebruikt!), een mobieltje en een

complete kampeeruitrusting in de
volgwagens konden we van start
Wij vertrokken per fiets, terwijl onze
verzorgingsploeg ons per auto na

reisde. Onze vrouwen en Hemmy's
dochters waren bezemploeg, annex
restaurant en hotelservice, annex
vermaak en gezelligheid!
Reisschema
ledere avond washet weereen ver-
rassing waar we ons bed zouden
spreiden. We fietsten elke dag ge-
middeld zo'n 140 kilometer. Eén
camping in België hadden we gere-
seweerd, verder zochten we tel
kens een geschikte rustplaats met
behulp van ons handboek
We reisden 17 dagen, waarvan we
13 dagen fietsten, 2 dagen rustten
en 2 dagen terugreisden. Onze
fietsmaat Willem Rouwhorst (Rein-

der) was op vakantie în Zuid-
Frankrijk; en hij heeft ons in de laat-
ste week een paar dagen verge-
zeld op de fiets.
We hadden iedere dag een ‘strak!
schema. Om een uur of zeven uit

“de veren, ontbijten nog Voor de
croissants er waren, rond negenen
op de fiets, dan fietsen, fietsen,
pauzeren na een kilometer of 60 en
dan naar de finish voor die dag
Onderweg natuurlijk een Frans ca-
feetje en mobiele support van onze
volgwagens!

Panne
Na 15 kilometer, in Aalten notabe-
ne, hadden we een serieuze valpar-
tj op een rotonde. Niet bepaald een
gevleugelde startdag zou je zeg-
gen. De schade viel gelukkig mee,
Zodat we onze tocht gewoon Kon:

den hervatten.
Wat wij heel bijzonder vonden, was
dat de mensen die we hebbenont
moet langs de route heel gastvrij en
behulpzaam waren. Wily had een

18



Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
ME, 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.

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

ZIEUWENT 0544-351526

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di vm Vi 830-123 uur + 13:30- 18.00 uur

ond tot 2100 uur
830- 1600 uur

B ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g.g. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77
ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
4,

tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën
tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

tuinideeën tuinamleg tuinonderhoud

Ruuloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



halfgebroken schakel in zijn keting
waardoor verder fietsen problemen
zou geven. De kettingpons.
uitgevonden voor dit soort pa
lag in de auto. In het volgence corp
was geen fietsenmaker Voor we
goed en wel stilstonden had zich
een groepje dorpsbewoners om ons
heen verzameld. Zij kenden iemand
die een kettingpons had, die werd
onmiddellijk erbij geroepen, en echt
in een half uur zaten we weer op de
fiets, terwijl we onder enthousiast
gewuif uitgeleide kregen!
In de laatste week werden Willy en
Hemmy achtereenvolgens geveld
door een soort griep. Willy moest
anderhalve dag de kilometers per
auto afleggen en Hemmy had 'ge-
uk, hij was ziek op de rustdag!
Het. einddoel de Col du Tourmalet
ging gelukkig voor ons allen weer
per fiets!

Nabeschouwing
Wij, de fietsers, zouden deze tocht
wel iedere zomer willen rijden, maar
onze families mogen volgend jaar
de vakentiebestemming bepalen!
We hebben het samen, op de fiets
en ook ’s avonds, onder het genot
van een glas wijn of een pilsje, heel
gezellig gehad
De eerste bergritten in de Ardennen
waren venijniger dan je zou ver-
moeden; Mooi fietsweer, soms wel
behoorlijk warm, en de beloning na
een Klim: de afdaling, hielden de
spirit levend.
De eindrit, de Col du Tourmalet, 18
kilometer klimmen 8% stijging van
700 naar 2100 meter hoogte in zo'n
twee uur tijd, viel mee. Naamloze
cols tijdens de rit waren soms veel
zwaarder Maar, voor elke berg
geldt de Wet van Stanny: "Eerst
naar boven, en dan weernaar be-
neden!

Stanny Beerten (48), HemmyToebes(43) en Willy Weijers (54)
Fietsroute langs oude wegen”, van Rossum A en Sweerman C.,
Uitgeverij Pirola, Schoorl, 1993

Vernederen is belangrijker

Het zit er weer op: twee
weken Olympische Spelen in Syd
ney. Meedoen is allang niet meer
belangrijker dan winnen Behalve

dan voor eenpaar Afrikaanse deel-
nemers, die in hun eigen land wel
eens een baantje in een hotel
zwembad van 20 m hadden ge-
zwommen en hun kunsten ook wel

dan winnen.
eens op de OS wilden vertonen.
Hun grootste prestatie was dan ook
om zonderte verdrinken de over-
kant te halen. De overige deelne-
mers gingen alleen voor de winst.
Hoger, harder, sneller en verder op
jacht naar de medailles waarbij er
ook weer een aantal waren die het
op eigen kracht niet dachten te red-



den en even bij de apotheek langs
gingen voor wat stimulerende mid-
delen. Bij de toeschouwers in de
stadions of thuis vierde het nationa-
lisme weer hoogtij als een landge-
noot weereens een plak had ge-
wonnen. Winnen is het allerbelang-
rijkste, ofliever nog het vernederen
van de tegenstander.

Het waren voor Nederland
de succesvolste spelen ooit. Nog
nooit heeft Nederland tijdens Olym-
pische spelen zoveel medailles ge-
wonnen. Bovendien daarbij ook nog
eens 12 gouden. Wat het NOC-NSF
trotszijn. Vier jaar geleden stelden
zij samen met een aantal sponsors
veel geld beschikbaar voor
potentiële Sydney-gangers. Trots
zullen zij nu zijn en denken dat het
allemaal door hun beleid komt.
Maar als je even verder kijkt zie dat
er van hun streven niet veel terecht
is gekomen. Veel gesponsorde
sporters hebben de spelen niet
eens gehaald. Denk bijv. maar eens
aan de dames handballers. Het
merendeel van de gewonnen
medailles zijn te danken aan de
natuurtalenten Pieter, Inge en
Leontien. Zij hadden het zonder
NOC ook wel gehaald, misschien
nog wel beter. Verder ging het met
het paardje rijden erg goed en met
veel geluk haalden de hockey-

haalden de hockey-ballen ook weer
goud. Voor de rest viel het eigenlijk
best tegen met de prestaties.

Op het onderdeel atletiek
blijven we een ondergeschikte rol
spelen. Ondanks de bemoeienissen
van het NOC slaagt er bij hoge uit-
zondering er wel eens een Neder-
lander in om tot de wereldtop door
te dringen. Robin Korving trainde 4
jaar keihard om tijdens de spelen te
pieken met een finaleplaats en wel
licht een medaille. Gezien zijn pres-
taties was zijn verwachting ook wel
reëel. Dramatisch is het dan als ie
vlak voor de eerste wedstrijd zijn
knie tijdens de warming-up aan gort
loopt. Zijn eerste OS die een feest
hadden moeten worden eindigde in
een drama. Hij kan geen medaille
winnenen is opeens niet meer ge-
wenst doorhet NOC. Als niet pro-
ductief element moet ie het Olym-
pisch dorp zo snel mogelijk verlaten
en terug naar Nederland. Korving
die de openingsceremonie had la-
ten schieten om zich optimaal te
kunnen voor bereiden, had ondanks
zijn blessure nog graag de feest-
vreugde in het Holland-House en de
sluitngsceremonie meegemaakt
maar kreeg daar de kansniet voor.
Als overbodige ballast werd ie afge-
voerd Schandalig!

JteRteW.Ei



DE X
HYPOTHEEKSHOP

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.

v ste hypotheek te kiezen, krijgt u
advies Van de Hypotheekshop. Uit

heken van alle geldverstrekkers selecteren wij
egen 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 Um lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351766



Hoenderboom maakt bouwen
tot een aangename ervaring.

Elk bouwproject brengtvanzelfsprekend
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 tenslotteeen kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u
raag een aangenameSE i bd zannemersbedrjf

ervaringier HOENDERBOOM
Bel voor een vijljvende presentatie 0544-351332

AamnemersbedijfHoenderboom Dorpsstraat 27 7196 LE Zieuwent


