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TERUGBLIK

T
Het jaar 2000 is voorbij.
Ik moet zeggen dat dit jaar ont-
zettend snel voorbij is gegaan.
Maarals je dan terugdenkt wat er
het afgelopen jaarallemaalis ge-
beurd, dan moet je toch wel heel
erg diep graven in je geheugen en
lijkt het allemaal al weerzo lang
geleden. Dit geldtnietalleen op
persoonlijk gebied, maarook op
sportief gebied. Als ik denk aan
onze rondreis door Indonesië dan
lijkt dat alweer een eeuwigh
terwijl het pas eenhalf jaar gele-
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ERUGBLIK
den is. Detijd gaat veel te snel.
Ook wat de sport betreft moet je
echt denken watwaser ook aile-
maal alweer en welke sport-
evenementen vonden er het afge-
lopen jaar ook al weer plaats.
Maar na even nadenken begint
het toch allemaal weer te dagen,
De twee mooiste sport-
evenementen van het afgelopen
jaar waren voormij toch wel de
Olympische Spelen en het EK
voetbal. Dit jaar hebik de verschil-
lende onderdelen van de Olympi-



sche Spelen wel kunnen volgen,
temwijldat vier jaar geleden niethet
geval was omdat wetoen in het
buitenland zaten. Toen zagen we
af en toe flitsen van een wedstrijd
op televisie in bijvoorbeeld een
Indonesisch busstationnetje en
hoorden we van een andere toe-
rist dat het Nederlands volleybal-
team de gouden medaille had
gewonnen. Nee,dit jaar was het
wel anders. Ik heb de verrichtin-
genvan “onze* sporters dan ook
opde voet gevolgd. Zelfs op het
werk stond Radio Olympia de hele
dag aan. De werkzaamheden
werden dan ook regelmatig even
neergelegd om een en ander
goed te kunnen volgen. Ik heb dus
niet veel gemist. Hetzelfde geldt
ook voorhet EK voetbal, zeker wat
betreft het Nederlands elftal. Het
was dan ook vaste prik, dat wan-
neer het Nederlands elftal moest
voetballen, onsvaste ‘voetbalkijke

Teaq EVENEMENTENAGENDA

Maandag 12 februari
|

Zaterdag 3 Maart:
74,15 en 16 April:

clubje" bijeenkwam. Datalleenis
al hartstikke gezellig. Het wasal-
leen jammerdat het Nederlands
elftal vroegtijdig werd uitgescha-
keld. Ik had niet gedacht van me-
zelf dat ik daardoorzo vanslag
zou zijn. Je schrikt dan van jezelf
hoe fanatiek je soms kunt zijn.
Maar al gauw denk je dan: "Ach
het is maar voetbal”
En als je dan je eigen sportieve
prestaties van het afgelopen jaar
op een rijtje gaat zetten, dan kom
je toch al snel tot de conclusie dat
dit tochwel op een hee! laag pitje
heeft gestaan. Beetje tennissen,
beetje fitnessen, beetje zwem-
men. leder jaar neem je jezelf
weer voor om meer te gaan spor-
ten, maardaar blijft het dan ook
bij. Dus ookditjaar heb ik me weer
voorgenomen om meer te gaan
sporten, maar we zullen wel zien
waar het schip strandt.

Deredactie (CE)

KaartavondKantine RKZVC|
leden en donateurs
Uiterlijk inleveren Kopie
PAASPOP ZIEUWENT

30 APRIL Koninginnedag ZIEMADAG



J. WAENINK 3Wier ren
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL 0544-351452

Tevens verkoop aan huis ED Osss 1482

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN)
PARTICULIER SCHOOLVERVOER - ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Op hei gebied van
* WITGOED

HOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN
SLGOED in leuke sortering

Bruderen Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, 1217

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

ieuwent, Telefoon 0544-35



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:

en lichte bedrijfswagens tot35
= Onderhoudsbeurten en reparati
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en reparatie

G verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ motorrijopleiding
+ aanhangwagenopleiding [Ebij B)
* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
+ theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
* spoedcursus mogelijk

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



LEKKER

We hebbenafgesproken met
Maarten en Roland. Hun achter-
namen weten weniet. Weldat we
om drie uur in manege Marhulzen
in Groenlo worden verwacht
We vinden het allebei spannend
Maar aangekomenbij de manege
zijn beide heren er nog niet.
Wat er wel rondrijdt in de bak,
daarvan krommen onze tenen.
Wehouden onze adem in en luis-
teren alleen maar. Er rijden twee
8-jarige meisjes, waarvan er een
met grote regelmaat in huilen uit-
barst, zegt dat ze bangis, niet
meerwil, en een piepen laat ho-
ren dat bij ons thuis maareen ding
kan betekenen: codewoord ‘gang’.
Er staan zes vrouwen langs de
kant, waarvan er 2 wijselijk hun
mond dicht houden, zij behoren tot
de PIOT-redaktie. De andere 4
vrouwen roepen om de beurt het
treurende kind: bemoedigend,
vermanend, lachend, verwijtend,
en ronduit boos tot de orde.
Het mag niet baten.
Wij gokken dat die ene op de
pumps haar moeder is, dat
schoeisel verklaart waarom niet
zij, maar een andere vrouw gewa-
pend met zweepde bak in gaat.
Ze geeft het paard een paar flinke
tikken, en zie eensaan, Blackie
galopeert! Met piepend bang kind,

STAPPEN

dat nog uit balansis ook. Maar er
gebeurt tenminste wat.
Al met al heeft de PIOT-redaktie
al een hoop energie verbruikt met
horen, zien en zwijgen, terwijl het
eigenlijke stappen nog moet be-
ginnen.

De kantine

Ondertussen komtons via Her-
man Krabbenborg ter ore dat
Maarten en Roland boven in de
kantine zitten. Een gezellige kan-
tine met royaal uitzicht op debak.

3—___—



We stellen ons voor. Maarten kijkt
ons niet aan enzit vast in zijn rol-
stoel. Hij is spastisch en geeste-
lijk gehandicapt. We kunnen ons
niet voorstellen dat hij straks echt
gaat paardrijden.
Als je zo schudt en vastzit in je
rolstoel, hoe kun je dan op een
paard zitten. Hoe kom je er alleen
al op, vragen wij ons af. Via de
begeleidster vragen we Maarten
of westraks foto's van hem mo-
gen maken. Maarten kan niet pra-
ten, maar zal bij nee! de rechter-
hand van de begeleidster aantik-
ken en bij 'ja' haar linkerhand.
Tot twee keer toe tikt hij op de
‘neehand. Hij heeft het dus lie-
verniet.
Even verderopzit Roland al te
stralen,hij heeft ons allang gezien.
Ook hij is gehandicapt, maarpra
ten kan hij wel. Hij lacht als we
vragen of van hem foto's mogen
maken.Hij draait zijn hoofd weg,
‚en kijkt ons niet aan, maarzegt
volmondig ‘a’
Roland en Maarten gaan met de
lift naar beneden, wij metde trap.
Deles kan beginnen,wij komen
weer ogenen oren tekort.

De lift
Allereerst wordt Maarten in de lift-
constructie gehesen. Een soort
zeil wordt onder zijn zitvlak en om
zijn benen geknoopt. Dit zeil hangt

eren kettingen aan een

dwarsbalk die naar boven en naar

benedenkan. Als hij stevig vast-
zit, moet hij zelf zijn handen naar
de handgrepen brengendie hem
in delift in balans houden. Dat
duurt even, zijn handen zwaaien
wild heen en weer. Als dat ten-
slotte gelukt is, wordthij tot zo'n
klein twee meter boven de grond
getakeld. Daar hangt Maarten,
zonder rolstoel, wij vinden het een
eng gezicht. Het paard waarMaar-
ten oprijdt is al opgezadeld. Nou
ja opgezadeld, er ligt een deken
overheen, maar geen zadel te
bekennen. Welzitten er om de
hals van het paard twee steunen
waar hij zich aan vast kan hou-
den.
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Het paard wordt door Herman
Krabbenborg onder Maarten ge-
leid, en langzaam zakt de lift naar
beneden. Ruiter te paard.
Nu moeten de handen nog [os van
‘de hengels vandelift en om de
steunen op het paard.
Maarten weet precies wat de be-
doeling is, maarzijn lichaam werkt
niet helemaal mee.
Iedereen wacht geduldig en
spreekthem bemoedigend toe, en
danzit hij te paard zoals het moet.

Een hele heisa en de les moet nog
beginnen.
Vervolgens is Roland aan de
beurt, ook hij weet precies wat
hem te wachten staat, en kan ook
duidelijker aangeven wathij wil.
Zijn paard is wel opgezadeld, en

ook hier weer steunenom de hals
van het paard. Rolandis wat ban-
ger dan Maarten, maar hij houdt
zich fink in delft.
Danzit hij ook. De les kan begin-
nen.

De bak
Twee ruiters, twee paard, zes be-
geleiders. Voorop loopt Herman
Krabbenborg, hij leidt het paard

van Maarten, daamaast loopt een
vrijwiligster die Maarten indien
nodig helpt in balans te blijven.
Daarna volgt de leider van het
paard van Roland,die gesteund
door twee vrijwilligsters een beetje
gespannen opzijn paard zit.

Voor ons is de ontroering

—_——



kompleet. Wat nou rolstoel, wat
nou spasmen.
Maarten zit rechtop, stil, en zijn
lichaam beweegt mee op de ca-
dansvan het paard. Lekker stap-
pen, Maarten geniet. Het lijkt net
of hij ons een beetje arrogant aan-
kijktals hij langs komt. Zo van dat
hadje niet gedacht. Nee, dit had-
denwij niet gedacht.
Het lijkt net of daar een gezonde
man te paard zit. Grote bos don-
kere krullen, niet bang, goed ge-

bouwd en zo ontspannen.
De vrijwilligster maakt grapjes met
hem, hij lacht van oortot oor.
Roland heeft er ondertussen iets
meer moeite mee,hij heeft een
paar weken niet gereden en is
‘daardoor een beetje bang gewor-

den. Gesteund door de twee
vrijwiligsters die naast hem lopen,
komt hij haast niet aan grappen
maken toe. Hij lacht wel naarons.
Wij zijn een dankbaar publiek, en
supporteren hen zoveel we kun-
nen.

De instructrice
Terwijl Maarten en Roland lekker
stappen, praten wij met de

instructrice.
Haar blik is tijdens ons gesprek

‘Maarten recht zitten’, en Maarten
schuift met hulp van de vrijwilig-
ster weer recht op zijn paard.
’Roland: ontspannen’, dat lijkt een
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beetje tegen dovemansoren gé:
richt, Roland zit verkrampt op zijn
paard, maar lacht wel van oor tot
oor. Wat wil je ook : vier/armen
houden hem stevig in het midden
van zijn paard.
'Maarten-kan ook-draven’ zegt
Diänne, de instructrice. Dat lijkt ons
niet Zozeer een moeilijkheid voor
Maarten én voor zijn paard, maar
meer van devrijwiligersdie hem
‘begeleiden. Zij meetendan name
ijk in dezelfde draf mee. ‘Ja’, lacht
’

Dianne hier bouw je nog eens con-
ditie op’.

Het meest verbaasd zijn wij over
de verandering van de rijders van
spastisch naar soepel. Volgens
Dianne geeft het ritme van fiet
paard zoveel rust/dat het lichaam
stopt met bewegen. Het wordt na-
melijk bewogen. 'lefnand die in gen
rolstoel zit, \ Kent / geen
driedimensionale: beweging-van
het bekken.Als je aardrijdt maakt
je bekken wel die beweging. De
benen van het paardzijn jouw be
nen geworden.
Errijdenhier ook mensen die een
hersenbloeding hebben gehad en
daardoor een kant van hun
lichaam moeizamer kunnen bewe-
gen. Hun fysiotherapeut raadt hen
danaan te gaan paardrijden: een

{gelijk aan

Nu we de verandering, van vooral
Maarten, hebben gezien, kunnen

wö'ons voorstellen dat veel gehan-
dicapte mensen kunnen paardrij-
den. ‘Datklopt! zegt Dianne Ik geef
nu 4 jaar les enhebnog niet mee-
gemaakt dat het met iemand niet
gelukt is ompaard te rijden. Wij
hebben zoveel hulpmiddelen die
mensen helpen goedophet paard
te zitten. We proberen dingenuit
en kiezen uiteindelijk de beste
manier omte rijden.”
Maar vindt iedereen hetook leuk?
‘Een keer heb ik meegemaakt dat
een meisje na een half jaar stopte

_

met paardrijden. Niet omdat ze het
iet leuk vond, maar haar ouders
waren tijdens de les steeds aan-
wezig enìdie waren bang voor
paarden./Na een paar maanden
‘groeide/ook de angst van het
meisje, met als resultaat dat ze
‘ermee gestoptis. Jammer.”
Nu'Wezien dat er zoveel materi-
‘eel nodig is voor twee mensen, en
ook nog een zes mankrachte:
vootamper drie kwartier, komt bij

onsdirekt de financiele vraag om-
hoog. Is het niet vreselijk duur?
‘Nee’ antwoordt Dianne *

in prin-
cipe kan iedere gehandicaptehier
rijden. De ouders of debegeleiders
van de woonvorm geven ze op.
Per les betalen ze eenvast bedrag,
datin feite door iedereen te beta-
lenis. Dat betekent concreet voor
de manegedater per jaarper ge-
handicapte een tekort is van 800
gulden
Omdat bedrag bij elkaar te krij.



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C.Veldvoetbal
Vooriter Av Wetering Dorpsstraat 26, Zieuwent, tl 351226
Secretaris € KlGoldeij, Grooning 14, voorde, tel. 378543
Penningmeester de Haare 29, Zieuwent, tel 352069
Wedstijd secr eis, Harreveldsoweg14, Zieuwent, tel 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorziter B

Secretaris n
Penningmeester Rl Krabbenborg, Kleuters went, el 352381
Wedstrijd cekr Recreanten: B: Slot, Helens wer, tel 352127

g Za, tel, 37

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent, tel 351838
Secrelarese £. Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, el 352223
Penningmeesteres “ter Bog, inner tol 465478
Wedstr soer A Hummel, De Hea nt, tl 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster Vacant
Socrota M. Holkenborg, Boers 351468
Penningmeester =H van Boekel, deHaro 28, Zeu 352462
Wedstrijd secr P. Klein Gokdenijk, deHare 5,Recreanten M. Holkenborg, Boersweg4,Zie 351488

ZTV: Tennis
Voorzitter 8. Storkhorst, Zogendijk BA, Zieuwent te. 361947
Secretaresse AR Krabbenborg, Dorpstraat 1, Zieuwent, tel 351591
Penningmeesteres 1. Krippenborg, DoSteege2, Zeukent, te! 352424

: Gymnastiekvereniging
J. Lava Kare. de Jongs

Secretaresse M. Hakenborg, Huuese:
Penringmeesteres °C: Hubers, longer
+ Lederadrinstratie

st 41, L'voorde, td, 373560
cg 6, Zieuwent, ll 351873

aat46, voorde, Tel 372463

MU CHIN: Karate
Voorzie H. Ofhof, De Waareise 23
Secr/Penningn. :G Rijnders, Lakes

Zieuwent, el 351262
at 18, U'voorde, tel, 374906



VELOCÉ: FietstoerclubVoordtter
Secr Pe

, Zieuwent, tel
ning 25, voorde, tf. 3787
Dorpsstraat 24a, Zieuwent tel. 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Iarreveld”
Voorz A" Latjeschaar, Verdeling do, tel 351862
Secretaresse 1 Henchiks, Misterstraat 58, Hreslevoort el. 0643452351
Penningmeester: C. Bokkers, Hein Mei ore, te. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
reiter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, 1e

Secretaris K Hummen, straat42, voorde, el 3

Penningmeester te le, Verkasttngswog 2, Marvel, 1 361973
Mec soer € Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent el 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzter B Krabbonborg, Grobberweg 3, Zeuwent ol 351534
Sekt/Penringn A, Papon, De Haare 32, Zerent, el 351970

BV. T KEVELDER:Biljarten
Voorzitter J Nifolder, Midachtenstraat 65, U'voorde, tel 0621864373
Secre te Fol: Kleuterstraat 29, Z 250
Penningmeester CH Elschot, Fouwtorsterdik 20, Zieuwent, El. 352268
Wedkrjd soer J. Donders weniseweg

K.V. DE HEMMELI: Klootschieten
Voorter
Socrotaris 5 Pap
Penning
Wedstrijd

org, Wigerxijk 6, Mariënvelde, el 351552
T Bongers, Dorpsstraat 36, Zien
IN tenHaro, Oude Maat 16,

BADMINTON:verenigi
Vooriter M. Stofelaa

J tenBas, de

F van Doorn, Vincent van Goghstraat2, voorde, el 372700

Sourey Squashwereniging
Conerponderte 7 vent, el 362292,

ternl



gen, schrijven we de gemeentes
aan waar onze rijders wonen. De
gemeente Aalten bijvoorbeeld
draagt ieder jaar goedbij in de
kosten. Maar van de gemeente
Lochem krijgen weniets. Dat zal
dusop de eenof andere manier
ergensvandaan moeten komen.
Want iedereen krijgt bij ons een
kans, ookal woonje toevallig in
Lochem.
Daarom schrijven we ookbedrij
ven aan. Van de firma Dusseldorp
hebben pas nog een bedrag van
16.000 gulden gekregen.En erzijn
meer bedrijven die dat doen’.

‘Natuurlijk zouden wedit ook niet
kunnen doen als er geen vrijwilli
gers waren. Derijders worden ge-
bracht door vrijwillgers, eenmaal
in de manege nemen andere vrij.
willigers het weerover. Allemaal
onbetaalde krachten die maar
weer eens latenzijn dat een goede
samenleving bij jezelf begint. le-
dere weekzijn ze er weer. In to-
taal hebben we23 vrijwilligers, dan
telik alleen de mensen die helpen
met paardrijden.’

Tenslotte Dianne; hoe kun je
paardrijinstructirce voor gehandi-
capten worden? ‘Eerst heb ik de
reguliere opleiding gevolg, en
daarna een aparte opleding waarin
vooral de medische aspecten van
de mens in combinatie met paard-
rijden naar voren komt’

Nu de allerlaatste vraag: hoe kun
Je vrijwilliger worden. Dianne 'We
kunnen altijd mensen gebruiken,
heel graagzelfs. Dusals erna dit
artikel interesse is, opgave kan bij
Christien Cuppers te!0544-351281
of Jolanda Woordestel. 0573-
255975, ook als er mensen zijn die
hun kind willen laten rijden kun je
je hier opgeven’

Het afscheid
De lesis ten einde. We bedanken
Dianne, en als ook Maarten en
Roland weerin hun rolstoel zit-
ten, lopen we naarhen toe.
We zeggen dat we het prachtig
vonden en beloven ze een PIOT
toete zullen sturen.
Maarten en Roland gaan gelijmet
ons dedeur uit.
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vd. Meer de Walcherenstraat I
137 EN Lichtenvoorde

Tel 0584 371207
tax 0544

offset « boekdruk
foliedruk + computerformulieren ©

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

Zieuwentseweg 44
7196 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075INSIJS



DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!

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

Hetis dichterbij dan u denkt!

Vraag vrijblijvend om informatie en
documentatie!

Tel: 0544 352222 Fax 0544 352218
E-mail: info@sourcycenter.nl
www.sourcycenter.nl
SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A

7136 LS ZIEUWENT

et Cao

© Turks stoombad
© zomebseken
© Knerepvang
© Sporta

© Brieende
Olympische Spelen

© Tenieral
* Squashanen
# Sport voor bedrjvon
© Sourey Lounge
# Ierse pub
9 Wieren
9 XTREME bowing
© door ridgetgolt
© Kidorerangementen
© Luxe sportests
© Go rhingrangeee



U kunt bij ons terecht vooreen geheel vri
professioneelen persoonlijk advies over:

Alle verzekeringen (schade en leven)

Sparen
Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544 -351 461 = Fax 0544 - 352 145

W Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat I

Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

999. 99

Hameveldseweg 12 d - Zieuwent
0e eat seeMe— »Openingstijden:

Dinsdag Y/mvrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 ZIEUWENT

£ EallharJos
Ga

4 ZIEUWENT
BORCULO

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

TRANSPORTBEDR KRABBENBORG b.v.

Saone Tel. 0544-351215Da Fax 0544-352065
AVIA Zieuwent

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



<_ TOPH
Toph leeft nog steeds. Na 't op-
heffen van ons herenteam en al
jarengeen jeugdmeer hebbenzit
er sinds dit seizoen weergroei in
de vereniging enkele ledendie om
verschillende redenen waren ge-
stopt zijn, zijn gevraagd om't gat,
dat wasontstaan nadat vorig jaar
Dames 2 zichmidden int seizoen
hebben “opgeheven? te dichten.
Er waren er zeven die uiteindelijk
terugkwamen . Zij spelen als da-
mes 2 in de 4klasse. Wij zullen
ons even voorstellen; Susanne
Hanselman, Leonie Beerten,
Wendy Onstenk, Evelien te
Morche, Sandra Rondeel, Ingrid
Hulshof en Paula Cuppers. Wij
hebben een algehele reserve inde
persoon van Jacquelien Kolkman.
Ze heeft bijnaalle wedstrijden
meegespeeld.

Met onsachten komen wij dan ook
tot de conclusie dat volleyballen
toch een leuk spelletje is en dat
ook op een doordeweekse dag
competitie gespeeld kan worden,
want dat is voor Dames 2,het
eerste waar we't over eens wa-
ren,niet op zaterdag.
Wij staan momenteel bovenaan:
en durvenal bijna te roepen; Wij
worden Kampioen!!! Dit zijn wij
aan onze standverplicht.

Hetgat binnen devereniging is:
Dames 1 speelt eerste klasse.
staan in de middenmoot, en zul
len ook wel in de eerste klasse blij.
ven
Dames 3 spelenin de 4° klasse,
staan daar in de middenmoot en
zullen daar ook wel blijven. Ook
hebben wij weer jeugd binnen
onze vereniging: vorig schooljaar
hebbenwij een clinic verzogt voor
de groepen4 t/m 8 en daarna
hebben 6 kinderen zich aange-
meld. In december hebbenwij dit
herhaald, toen hebben zich 7 kin-
deren zich aangemeld. Wij heb-
ben nu weer 13 jeugdleden. Zij
trainen op de Donderdag van
16.00uur tot 17.00uur o.l.v. Arie
Bonnink. De jeugdleden doen
mee met toernooienen uitwisse-
ling met buurtverenigingen, leder-
een die wat over volleybal wil we-
ten of meewil spelen is altijd wel
kom
Dames1, 2 en 3 trainen Woens-
dags
Jeugd traint Donderdags

Nuweer terugKömend op Dames
2. Wij spelen de thuiswedstrijden
op de dinsdag om 20.30uur op de
Volgende-data's 23januai, 6 fe-
bruari, 27 maart, 17-april. Kom
gerust eens kijken !

27 maartis de wedstrijd tegen
Focus 5 uit Hoog Keppel.
Gegroet Dames Tohp 2

Ps.Als we kampioen worden:… o



Ë
Joeë Petere
can de Timp.

PROFIELSCHETS

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sportman/-vrouw:

Leukste TV-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Om naar te kijken; kunstrijden opde
schaats. Om te doen; fitness.

Formule-1 autoracen; alleen het geluid al.

“Panty-voetbal" tijdens een vroegere uit
wisseling van de KPJ. (Tijdens “Panty-voet-
bal’ zitten 2 spelers gezamenlijk metelk ’n
been in éénpanty.)

We wilden ooit eens met een groepje
vrienden deelnemen aan eenhardloop
wedstrijd. We konden destart niet vin
den, waarop de mannelijke wederhelften
op zoektocht gingen, terwijl wij zouden
wachten. Na eenhalf uurtje komenze
hard langs rennen. De wedstrijd was al
volop bezig en zij waren maar gestart zon
der onste waarschuwen.

Bart Veldkamp; een eeuwige tweede die
niet van ophouden weet.

Sesamstraat.

Nagenoeg alle boeken vanRenate
Dorrestein, en dan met name “Ontaarde
Moeders.

“kolye!.
10



voor de aan- en verkoopvan
VEEen VARKENS

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

VOOR eee nst
na dewedstrijd

GEZELLIGHEID 7 ( ee van harte welkom

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



ll A architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398ee GEbouwmaterialen van Wopereis VV

BOUWBEDRNE 4 ie+ bouwmaterialen Ee* nieuwbouw Weokereie
* verbouw
+ onderhoud Ruurloseweg 5A - 7136 MC Zieuwent
+ machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

RTI Transportinstallaties B.V. Têlefoon 0544-377050
Albert Schweitzerstraat297131 PG Lichtenvoorde

RTI Bocholt Gmbt, Duitsland
RTlbe Ltd. Preston, UK

www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstaliaties met of zonder persluchtkoeler



Politieke kleur: Links vanhet midden.

Beste Nederlandstalige lied: “Pastorale” van Ramses Shaffy en
Liesbeth List.

Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooit kreet

Ik heb zoveel onzin gekregen. Laatst nog
zo'n wanstaltig grote kaarsenstandaard.
lets wat je echt niet wilt hebben.

Grootste miskoop: Een professioneel Pizza-automaat voor
onze zaak. Als jehet ding aanzette,
dreigde half Zieuwent zonder stroom te
komen zitten.

Omscholen tot: Ik zou wel eeneigen boekhandel willen
hebben.

Tent opzetten in: Cuba ; de mooiste natuur die
gezien.

ooit heb

Ben je wel eens
aangehoudendoordepoliti

Ja. Als 16-jarige kreegik een bekeuring
omdatik in amazonezit achterop de
brommer zat. Het was verplicht om aan
elkezijde van de bagagedrager een been
te hebben, echter dat was gelet op de
strakke rok onmogelijk.

Hekel aan mensen die: een emotioneel muurtje om zich heen
metselen. Mensen die je niet kunt leren
Kennen; waarvan je nooit weet wat ze
echt denken.

Uit bed te halen voor: Chocoladeof eenpotje kaarten.
Waar droom je over: Nergens.

Wanneer was je voor het
laatst bang: Tijdensde afgelopen vacantie was ik aan

het snorkelen in kristalhelder water. Plot-
11



seling konik wel honderdmeter in de
diepte kijken. Ik heb nooit gewetendat je
in het water hoogtevrees kunt krijgen. Ik

was doodsbang omnaar beneden te ‘val
len’.

Wat denk je als je in de

Dat vraag je niet aaneen mens van50
jaar.

Waarom ben je goed in wat
je doet: Ik hou van afwisseling. Zowel in situaties,

mensenals werktijden.

Welke zin of welk woord
gebruik je te veel: “G..d.!

Wie zou je nogwillen
ontmoeten: Jules Deelder; een schitterende malloot.

Wat zouje geen tweede
keerdoen: laar dekostschool gaan.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Eh. dat kan ik niet

Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen: Nee, natuurlijk niet.

(De redactie (HW)



Officieel dealer
| Massey-Ferguson | AZetor |

B3 EN
Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,

tuin- en parkmachines
-Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden.
=Gespecialiseerd ophet gebied van klauwverzorgingsboxen,
gereedschappen en veescheermachines,
Slijpen van messen terwijl u wacht.

VIIIe ĳATelefoon: Harreveld 0544 -37 24 15 k
Zieuwent 0544-351526 U

Internet aw 109a.nl

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di.tmVil. 830- 12.30 uur + 13.30 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za, 830- 1600 uur

Dorpsstraat 21A
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372

SCHOONHEIDSSALON ANKE
DE STEEGE) GER
7436 MN ZIEUWENT DN
TEL: OS44 - 252304 BR



Oo! BusinessClass Teauel

P: BeekenuenvoerGemene
OCTOfS: eeTAX10544 -35 14 16 Pereaaeaueruaer
Fox 0644 382166 Fegecon: |. oesDorpsstraat 29+ 7136 [LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
GEN, van merkauto’se ï 50,

Se Ee ;& > bgg stoor

SIENN® Waalderweg 12a

REBA:Sv VOOR AL UW! SporNoneAf- ortkledi:NN Sbertsrukelen
N Schoenen en Sporthuis[| TEN BRAS

ZIEUWENT- Tel. 351257
‚

SSZ] Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro A“| Rucanor - Wings- Uhl Sport - Yonex - Lotto
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking @/

ZAAKA BA



Deze winter hebben we al
weerflink geschaatst. Op
23 december was deijs-
baan in Zieuwent geopend.
2 dagen later wasdie weer
gesloten, omdat het slecht
ijs was. Maar de ijsbaan
wasdaarna wel weer open
gegaan.
Hieronder leesjeeenver-
slag van toen wij ge-
schaatst hadden.

Hetis zaterdag 23 decem-
ber ongeveer 10 uur. We
zitten op defiets. We gaan
naar de ijsbaan. Als,we
even later aankomenzijn (3)

LaarA |ener4 =

NNBoiiMALS

Gejs4ensjeey

we áls 1 van de eerste.
Snel onze schaatsen aan-
trekken en dan eindelijk
schaatsen. Er zijn nog
maar2 anderen op hetis.
Eindelijk we staan op het
ijs. HOEI we schaatsen
weg. Oh dat gaat hard. En
dan wat gebeurt er dan.
BATS KRAK BOEM daar
ligt er 1 op hetijs. Hetijs is
fijn. Je kunt er hard op
schaatsen.
Danis het even pauze. We
drinken een bekertje
warme chocolademelk en
eten iets lekkers. We
schaatsen nog een poosje,

13



FLESSENACTIE JEUGD RKZVC

Namens de jeugd van RKZVC willen wealle inwoners van Zieuwent be-

danken, die ons met de vele lege flessen geholpen hebben. Dankzij jullie
bijdrage is ook dit jaar de flessenactie weer een groot succes geworden.

Nogmaals hartelijk dank en we hopen dat we volgend jaar ook weer op
jullie steun kunnen rekenen.



lets over het hoofd
gezien mi ien? fl.

Kom langs De Hypotheekshop

lies VE Meer de Walcherenstraat 2pede vooreen grts ahies
HYPOTHEEK TI3LEN Lichtenvoorde
SHOP a cnonsmawine Tel (0549) 377115

In voor- en tegenspoed.

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766



Verbeteren naar moderne maatstaven met
respect voorde technieken van vroeger
Bij Aannemersbedrijf Hoenderboom is uw
Testauratie-project in goede handen.

Bel vooreen vijdivende prezentstie
tel 05850
anneer bedrijf oenderboom
Dorpstraat 27, 7136 LE euver

aannemersbedrijf

DERBOON


