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TASSEN WASSEN
Met een beetje geluk is het
maandags mooi weer. Huis
opgeruimd, ijd zat, stukje fietsen.
Ze verwelkomen je al van verre,
lange slierten wapperendin de
wind.
Bij de hele preciezen nog op
nummer ook.
Rijen helder wit, trots oranje of
onoverwinnelijk blauw-wit
Maandag wasdag. En als eerste
gaande shirtjes van het team de
machine in. Die liggen dan immers

al 24 uur muf te walmen.
Bewondering hebik daarvoor, dat

je naast je eigen was ook nog
eens de wasvaneen ander doet
Metals doel dat het team de
volgende wedstrijd weer eenheid
uitstraalt. Alle oranjes precies
even oranje. Geen grote vergeler
tussen maagdelijk wit.

Ware helden vind ik deze
vrouwen die de was doen voor
een team. Niet het leukste werk,



‚en nog voor een ander ook.
Zelf mopper ik regelmatig over
de enorme hoeveelheden
wasgoed van een gezin datalles
op sportgebied prachtig vindt.
Dan heb ik het niet eens over
gymtassenschool, datis snel
uitgepakt en hup in de machine.
Maar je zult maar3 of 4
voetballers hebben.

Dat lijkt me als wasmachine
verantwoordelijke een
nachtmerrie.
Als we eens uitgaanvan 4
voetballers die 2 keer per week
trainen enin het weekend een
wedstrijd, dan zijn dat 12
(twaalfl!) tassen.
Exclusief de wedstrijd-shirijes
die worden door andere helden
gewassen. Dat scheelt

Zelf hebik als eens geprobeerd
te delegeren. Duidelijk
instructies gegeven: na het

EVENEMENTENAG

sporten, spullen uit de tas, ma
chine op 60 graden en knop
uittrekken. Maar direkt de eerste
keer ging het al mis:
‘voetbalschoenen zitten toch ook
in de tas’.
Gevolg: schade aan materiaal
(misvormde voetbalschoenen a
{60,-) en schade aan materieel
(de afvoer kon dergelijke
moddersloten niet aan).
Vanaf toen is het de bedoeling
datalle tassen onder supervisie
uit worden gepakt
Wat er op neer komt dat ik het
meeste toch weer zelf doe.
En soms hoeft niet alles
gewassen te worden. Dan
hangen er trainingspakken te
luchten over mijn fiets. Vooral na
het weekend. Net als ik met
kleintje lekkerwil fietsen.
En alsik dan in de verte die
wapperende slierten team-sport
zie, dan voel ik me verbonden
Ik ben niet de enige.a\MH
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ZVC-b1, en de multiculterelesamenleving
Zaterdagmiddag 17 februari halfdrie. Ik ben op weg naar het voetbal-
veld. Hijs een dagte vroeg, zou je denken. Het eerste voetbalt mor-
gen pas. Maarik ben niet op weg voor een wedstrijd van het eerste,
maar naar een
wedstrijdvanB1, „2die tegen Longa FoLAN
B2 moet voetbal- eslen. Het is be-
hoorlijk koud,
waterkoud. Ik be-
denk me dat het
in Tunesië nu
waarschijnlijk
stukken warmer
zal zijn. Dit om-
datde man waar-
voor wij, Corinne
en Mark, naar
het voetbalveld
komen uit Tune-
sië komt. Ik loop langsde kantine-in-aanbouw, groet de mensen die er
aanhet werk zijn en neem plaats opde tribune, die tegen

mij

wachtingin, niet leeg is. Ook Corinne komter aangelopen, maarze
moetook direct weer terug, want haar auto staatin de weg.
Intussen is de wedstrijd begonnen. De spelers die in het veld staan,
had ik allen al verwacht in de A-jeugd, maar schijnbaar is er maar 66n
van hen waar dispensatie voor is aangevraagd om in de B te mogen
blijven voetballen (zv kent momenteel geen A-jeugd). De Zieuwentse
heren zijn duidelijk beter dan de mannen uit Lichtenvoorde. Al komtdit
in het scoreverloop niet echt tot uitdrukking. Onze jongens komen op
voorsprong maar de 1-0 blijft erg lang staan, waardoor het zwakkere
Longazelfs het gevoel krijgt hier één of meer punten mee te kunnen
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nemen. Pas in de slotfase wordt
die illusie weggenomen door twee
doelpunten en ZVC-B1 heeft er
weer drie punten bij. Op de tri-
bune,die in eerste instantie toch
hoofdzakelijk door vrouwen wordt
bevolkt, heerst een groot gevoel
van fanatisme. Het publiek heeft
eigenlijk wel bij elke baleen aan-
moediging, afkeuring of applaus
klaar. Dit maakt het dan ook best
gezellig om naarte kijken. De kou
maakthet beduidend minder leuk.
De man waar voor ons alles om
draait, Abdul Mehri, is de trainer
van B1. Een fanatiek baasje, die
duidelijk langs de lijn aanwezig is
en vol passie de jongens aan-
spoort. Op het moment dat
Corinne een foto van hem wil
maken, deinst hij iets terug, want
hij wil niet zo op de voorgrond.
Later bij de tweede foto eert hij al
aardig bij en poseert hij zowaar
voor de camera. Björn Domhof, de
leider van B1, zegt hem hoe hij
het beste overkomt. Abdul neemt
de adviezen van Björn serieus en
gaat na het nemen van de foto
weer verder met het coachen van
zijn B1. Na de wedstrijd zoeken
we snel de warmte op van de kan-
tine voor een lekker kopje koffie.
Het duurt niet lang of Abdul komt
ook binnen en neemt ons mee de
bestuurskamer in voorhet afne-
men van het interview.

Abdul Mehri is sinds het begin van

dit voetbalseizoen de nieuwe trai-
ner van de
B1 van ZVC. Abdul Mehir is ge
boren in Sous in Tunesië maar
woont al dertig jaarin Nederland.
Hij heeft een aantal jaren in
Enschede gewoond maar woont
nu met zijn vrouw en twee doch:
ters in Lichtenvoorde.

Hoe ben je als jeugdtrainer in
:chtgekor 2

Ik ben door Mark Karnebeek be-
naderd en die heeft mij gevraagd
of ik het B-elftal van Zieuwent
wilde gaan trainen. Ik ben zeven
jaar jeugdtrainer bij Longa'30 ge
weest, waarvan ik een aantal ja:

ren de B2 hebgetraind, waarmee
ikook kampioen ben geworden en
daama hebik een aantal aren de
A-jeugd van Longa'30 getraind
Daarna benik drie jaar jeugd-
trainerbij Erix in Lievelde geweest.
Toen ik door Mark Karnebeek ge-
vraagd werd, heb ik dan ook met
eenja gezegd omdat ik wel zin
had in een nieuwe uitdaging. ZVC
is een gezellige club met geze!
lige mensen en ik voel me dan ook
prettig hier. Voorlopig wil ik hier
blijven en zolangik gezond ben
ga ik door mettrainen

k er uit?

e trainen iedere maandag- en
woensdagavond en‘op zaterdag
spelen we een wedstrijd. Ik heb
zelf ook gevoetbald bij Longa 4
maar daar ben ik in 1991 mee

4
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gestopt. Vanaf toen ben ik met de
jeugd gaan werken. Mijn vrouw en
kinderen vinden het prima dat ik
drie dagen per week met voetbal
bezig ben. Voetbal is mijn grote
passie. Thuis kijk ik ook veel naar
voetbal op tv en ik bekijk ook al-
erlei videobanden over voetbal.

Hoe zie jij het jeugdgebeuren in
Zieuwent?
Hetis belangrijk dat er veel aan-
dacht geschonken wordt aan het
Jeugdvoetbal. En daar zijn we als
ZVC ook hard mee bezig. In de
nieuwe kantine wordt een jeugd-
honk gemaakt en er is een
coördinatie-
groep opge-
richt om zo
een lijn uitte
stippelen
wat betreft
het jeugd-
voetbalDezecoördinatie-
groep be-
staat uit ver-
schillende
jeugd-
trainers en
de trainer
van het eerste elftal Theo Huls-
hof.
Vandaag zijn we met een zeer
gemêleerd gezelschap aanwezig
op het voetbalveld: een
Tunesische trainer, twee Afri-
kaanse voetballers, een Poolse

moeder, Lichtenvoordse- en
Zieuwentse supporters. Heb je het
als moeilijk ervaren datje een
buitenlander bent?
Absoluut niet. Iedereen is gelijk.
Zieuwent is een klein dorp, maar
ik moet zeggen datik en de twee
buitenlandse voetballers goed
opgevangen zijn. Zieuwent is veel
opener dan dat veel mensen den-
ken. Het ligt ook aan jezelf, hoeje
jezelf opstelt. Ik kan me goed aan-
passen hier en het bevalt meerg
goed bij ZVC. Hetis een fijne,
kleine, maar bovenal een gezel-
lige club. Na de wedstrijd vind ik
het belangrijk om samen met de

jongens en de leiders nog iets te
gaan drinken. De leiders van het
B-elftal zijn Björn Domhof en Den-
nis Krabbenborg, ze kunnen een
goedesfeerin hetelftal brengen.
En zoals jullie zagen, zat er ook
een vast clubje supporters op de



tribune. Ze komen iedere week
kijken en dat vind ik hartstikke
mooi. Ik hoop dan ook datdit zo
zal blijven.

Watis je doelstelling wat betreft
jeugdvoetbal in

Aan het begin van het seizoenheb
je een doelstelling en die wil ik
halen. Er zijn twee dingen belang-
rijk in het jeugdvoetbal. Ten eer-
ste is het belangrijk dat de jeugd

plezier heeft in het voetbal en ten
tweedeis het voor mij belangrijk
om de jeugd discipline bijte bren-
gen. Om die discipline bijte bren-
gen is soms best moelijk. De jon-
gens dieik train, zijn 15-16 jaar
en dat is een moeilijke leeftijd.
Door verbaal te coachen langs de

lijn probeer ik de jongens te stu-
ren. Ik kan wel opdestoel blijven
zitten maar daar kom je er niet
mee.
Het kampioenschap is niet het
belangrijkste maar het gaat om
het plezier en dat ze zich voorbe-
reiden op het seniorenvoetbal. Op
dit moment staan we bovenaan in
de competitie, vijf punten voor op
AD'69 en Grolse Boys.
Ik zou graag door willen gaan met
dit elftal om dan uiteindelijk door
te gaan naarde A jeugd. Op dit

moment is er
geen A-elftal
en die zal er
volgend sei-
zoen ook nog
niet zijn. Vol-
gend seizoen
komen ervier
jongens van
de C-jeugd bij
en twee jon-
gens van dit
elftal gaan
naarde senio-
ren. Er voet-
ballen op dit
moment twee
buitenlandse

jongens in dit elftal maar die zul-
Ien volgend seizoen stoppen. Ze
als ik al zei, zou ik volgend st

zoen graag verder willen gaan met
dit B-elftal maar uiteindelijk zal het
bestuur hierover beslissen. Ik heb
het erg naar mijn zin bij ZVC. Het
is een club met een goed bestuur
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en een goed jeugdbestuur. Het is fijne en een gezellige club waar ik
nog wel een tijdje wil blijven trainen.

Abdul Mehrí, bedankt voor het interview en we wensen je veel succes
met het trainen vande voetbaljeugd in Zieuwent.

SPIRIT0
Het wedstrijdseizoenis nu voor alle
groepen begonnen en iedereen
heeft nu een of meer wedstrijden
achter de rug. De meiden uit
Zieuwent hebben het goed gedaan
hoewel het toch een hele overgang
is nu zein Lichtenvoorde moeten
trainen.
NWS
Bij de Nationale Wedstrijd Sport
zitten de 3 regionale wedstrijden
erop
13 Januari was de 2wedstrijd
Voor Marjan Doppen ging het heel
goed,bij brug lukte de zolendraai
Vloer ging niet zo best, maardaar
werd toen ook heel streng
gejureerd. Toch behaalde ze nu de
1° plaats.
Met Mayra Holkenborg ging het
deze wedstrijd op balk iets minder,
twee keer een val enveel wiebels,

Deredactie (ML en CE)

maar brug ging heel erg goed. Ze
behaalde de5° plaats.
De 3° wedstrijd (27januari) was
spannend wanter zou bekend ge-
maakt worden wie er door mogen
naar de landelijke wedstrijden.
Bij Marian ging sprong geweldig
goed, maar nu kwam zebij debrug
ten val. Gelukkig was ze niet
geblesseerd en kon de oefening
goed afmaken. Ook deze wedstrijd
werd ze weer 1°
Over 3 wedstrijden was ze nu ook
1 en daarmee:
Regiokampioen bij de NWS:
Marjan Doppen bij pupillent (10
jaar)
Hartelijk gefeliciteerd hiermeel!!!
De laatste wedstrijd bij Mayra ging
ook wel goed, vooral bij vloer
haalde ze nu een veel hoger punt
als anders, maar brug ging iets
minder. Deze keer behaalde ze de



3 plaats.

jeugd(12-13 jaar)

Doordat er de laatste wedstrijd een meisje niet meedeed,
had Mayra over 3 wedstrijden totaal onverwacht de 3° plaats ij de

Ze schrok ervan toen haarnaam opgenoemd werd om op het podium
te komen om de bronzen medaille in ontvangst te nemen
Ze zijn nu alle twee door naar de1/8 finale vande landelijke wedstrij
den. Deze worden gehouden op 17 maart in Varsseveld. Ditis nu eens
mooi dichtbij, zodat ze misschien kunnen rekenen op veel supporters
om ze aan te moedigen. Dat zullen ze wel nodig hebben, want bij deze
wedstrijden ligt het niveau veel hoger en is er veel meer deelname.

[bai
740

Pupil 1 eeeMaren Doppen

LOS
LOSis hetLandelijk Oefenstof
Systeem. Dit is dit jaar voor het
eerst bij het turnen. Dit komt door
het samengaan van de 2
oymnastiekbonden. Deze 2 bon
den hadden ieder verschillende
wedstrijdoefeningen. Nu is daar
een systeem voor gemaakt voor
de regionale wedstrijdsport, dus
vooralle niveaus onder de NWS
Eris nu geen E enDlijn meer. Het
LOS heeft 12 niveaus, waarvan 12
het eenvoudigst is en 1 het moei-
ljkste. De leeftijdsindelingen zijn
wel gebleven. Als je senior bent
mag je niveau 1 doen of lager, ju-
nior 2 of lager enz. Je kunt dus bv.
als senior ook niveau 6 doen, maar

335 [30075 1
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ook een instapper kan dat. Ze
doen dan dezelfde oefeninge:
maar voor een instapper is dat de
top{oude D+lijn), terwijl het dan
voor een senior middenniveau
(oude E-lijn)is.
Op3 februari was in Doetinchem
de 1° wedstrijd van de hoogste ni

veaus. Voor iedereen was dit dus
nieuw en daarom verliep niet alles
vlekkeloos. De wedstrijd liep gi
gantisch uit wat natuurlijk voor de
concentratie van de turnsters niet
zo goed was.
Uit Zieuwent deed Laura Stortelder
mee. Zij was vorig jaar kampioen
bij de E-ljn junioren(14-15 jaar) en
moestnu uitkomen in niveau 4, wat
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overeenkomt met de oude D:ljn. Voor haar washet dusdubbel moei
lij. Ook washet deeerste keer dat ze een vrije oefening op muziek
moest doen. Ze wasook best wel zenuwachtig, dit gevoel werd ook
nog eens bevorderd door de falende geluidapparatuur. Toch ging alles
eigenlijk best wel hee! goed. Ze behaalde de 9 plaats.

Niv junior prong [brug balk
Taura Stortelder [8:80 155 530 175 [240 [9

Op 10 en 17 februari waren de eerste wedstrijden van het middelste
LOS niveau. Hierbij waren 3 meiden uit Zieuwent
Bij de instap (9 jaar) deed Joyce Heutinck mee en turnde niveau 7. Bij
de brug turnde zij een niveau hoger, waardoor ze een bonuskreeg
van 0,5 punt. Met 2 keer de 4° plaats behaalde zij een prima resultaat.
Nicol Beerten kwam uit bij pupil 1 (10 jaar), zij deed niveau 6. Ze turnde
goede wedstrijden alleen de balk gaf elke keer grote problemen, dat
was jammer want deandere cijfers waren echt heel goed. Zij behaalde
de 7° en de 9° plaats.
Lisanne Eekelder deed junior(14-15 jaar) niveau 6. Helaas zijn haar
cijfers niet bij mij bekend. Zij behaalde de 8:en de11° plaats.

Na Timtp [sprong [bru bak ser plaats
Joyeetleutinek [860 | leo 7800 ï

590 970 Toon 810 OE!Ni 6 pupil
Nicol Beerten [8.10 19.90 5.80, 7

880 os 470 |
Niv.6 Junior

T

Lisanne Fekelder
1

IE
I iT

TOPSPORT
Als er mensen zijn die het mooi vinden om naar turnen op hoger ni
veau te kijken, kunnenzeop 17 en 18 maart naar Varsseveld. Op
zaterdagszijn er alleen NWS wedstrijden, en op zondag ook een
voorronde voor het NK topsport. Zoiets vindt niet zo vaak hier in de
buurt plaats, dus een mooie gelegenheid om eens te gaan kijken.



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorziter A vel Wetor
Secretaris E KlGolde Lvoorde, el. 3

Penningmeester :J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, el 352059
Wedstid socr WWoporos, Harreveld eg 14, Zeus nt, tel 361831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter B. tenBras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 351257
Secretais A Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 7Ua, Lv 9652
Penningmeester Krabbenborg, Keuterstraat 8, Zieuwert, el 3623

Wedstrijd sehr Recreanten: B. Slot, Helensiog 3, Zieuwert, tel

3

KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 70a, tel
3 70562

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzi B. Wensink, Anton Molernantof
Secretwese E. Marsch
Penningmeesteres =P ter Bogt, Linnengever 2,

Wadstrjd veer A. Hummeink, De Haare 30, Zie

nt, tel 351838

TOHP: Volleybal
Voorzister Vacant
Secretaresse M. Holkenborg, Boers
Penningmeester van Boeckel, de Hare 28, Zieuwent, tel 362462

Wedstrijd soer P. Klein Goldezijk, de Haro 75, tel. 351473
Recreanten ML. Hokenborg, Boerswog 4, Zieuwent, el 351

ZV: Tennis
Voorziter B. Storkhoest, Zegendijk 8/A, Zieuwer, el 351947
Soctarasse Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwert, el 351591
Penningmeesteres <1 Krippenborg, De Steege 22, Zieuwent, tel 352424

Spirit'90: Gymnastiekvereniging
Voorziter J.Lavalye, Kart. de Jongstraat 41, 379660
Secretaresse M. Holkenborg, Rurlses ë

Penningmeestores € Hubers, Tongerlosestr
+ Ledenadministratie

2

MU CHIN: Karate
Voorter H. Olthof, Do Waareise 23, Zewent, tel. 351262
SeoPensingn. :G Binders, Larksstraat 18, L'voorde, (d. 374926



CET] VELOCÉ: Fietstoerclub
< Vooriter H. Toebes, Kennedystraat 9, Zieuwer,

Secr/Penningn Cte Brake, Groening 25, ‘voorde, fel
Toercoódnetor P Kippenborg, Dorpsstraat 24a, Zieuwent, el 251856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorziter A” Lageschaar, Verdelngsweg 4, Mariënvekde tel 351862
Soaetresse 1 Hendriks, Misterstraat 58, Broclovoort el 0543 462351
Penning 11e G. Hokkers, Hein Meierstraat 4, L'voorde, el 3

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B, ten Bras, Dorpsstraat ? ent tel 351257
Secrotais K Hunmelnk, Esstraat 42, voorde,et,377523
Penningmeester te Bolt, Verkawoingsweg 2, Marënveide, ll 351373

Wedstrijd soer £. Hoenderboom, De Stooge 71, Zeuwent, te 354316

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter 6 Krabbenborg, Grobben
Sek/Penningn. A Papon, De Faare 32, Zie

eg 3, Zieuwent, tl. 351534
ent, ol 351970

Biljarten
. Nirolder, Middachtenstraat 65, 'voorde, te. 06-21864373

re te Roler, Keuterstraat 29, Zieuwent, te! 351260
enningrmeester  H Elschot, Rounhursterdik 20, Zieuwent, te 362268

Wedstid sect Donderwinkel Zeuentsowog 48, Zieuwent, el 351082

F K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter M. Sper, Stafngstraat 43, ['voorde, te! 376650

Socrctaris 5. Papenborg, Wigendik C, Mariänelde, tel 351552
Penningmeester 7 Bongers, Dorpsstraat 36, Zeuenk, tel 351271Cel] Wedsridser N. tenHa, Oue Maat 16, Marirwelde, (dl 351819[a BADMINTON:-vereniging

‚Dn Voorzitter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, voorde, tel. 377019

$ Secretaris | ten Brac, (le Haro 36, Zieuwent, tf 351738
Perwingmeester [van Doorn, nent van Goghstraat 2. U voorde, el

TT)  Sourey Squashvereniginge Cortespondentie 615 Zeuwent, dl 352222,

comen



winterstop
Ooit heeft iemand bedacht, dat
voetbal geen zomersport is.
Daarom loopt het seizoen van
midden augustus tot ergens in
mei. Mooi voor de zuidelijke lan-
den, die hoeven niet op snikhete
zomerdagen te voetballen. Maar
bij ons heeft het voetballen in de
winter veel afgelastingen tot ge-
volg, en daardoor krijg je een
scheef beeld op de diverse
ranglijsten. Daarom is de
winterstop ingevoerd. Hetis de
bedoeling dat die winterstop zo
lang duurt, dat, wanneer ze is
afgelopen, de kans grootis dat
elke wedstrijd gewoon door
gaat.

Leuke theorie, maar wie
gaat het weer voor zo'n periode
voorspellen. De KNVB heeft dat
kennelijk al lang opgegeven.
Een overvol programma voor de
profs had tot gevolg dat de
winterstop deze winter van 24
december tot 28 januari werd
gepland. En omdat sommige
ploegen nog bekerwedstrijden in
te halen hadden, moesten dezen
medio januari al paraatzijn. Ge-
volg: gewoon doortrainen. Geen
tijd om opgelopen blessures te
laten herstellen, geen tijd om
rustig naarde start van de

tweede helft vanhet seizoen toe
te werken. Nee, iedereen diende
stand-by te zijn, er mocht eens
een wedstrijd door gaan

Scheidsrechters kregen
blijkbaar op het hart gedrukt om
alleen in uiterste noodzaak wed
strijden af te gelasten. Zo-
doende konden wede afgelopen
weken genieten van wedstrijden
die meer op waterpolo dan op
voetbal leken, of zagen wedoor
dikke mist zelfs helemaal niets.

Je vraagt je dan tochaf,
wie of wat hierbij gebaat is. De
velden in ieder geva! niet. De
biljartlakens die in sommigesta:
dions lagen, zijn vakkundig aan
gort getrapt. Het veld in de
Arena behoort inmiddels zelfs al
tot de betere van Nederland. De
toeschouwers staan te blauw:
bekken, ergeren zich aan het
slechte spel op de
onbespeelbare matten, of blijven
zelfs maar helemaal weg. De
spelers kunnen niet voluit gaan,
vanwege de vergrotekans op
blessures. En straks, als in mei

dezon hoog aande hemel
staat, en de velden er prachtig
bij liggen, zit het seizoen erop.



Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

ZIEIN eresSNNAEnSEEEGesSnOUD-HOLLANDSE SPELENNSEESEen“BARBECUE binnen en buiten
BENENETEN

Het Interieur
1s de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid

eeen ref z zin igenSeer baten
vaneen van hesenaageocen sek Er znZa sienen dts eren
Zoi weren
tet ezen ueteGens van en en
Gorden za maaieA Dat een ng oettj me areemak raet et er
magen on Ge oee Heze

Wij zi elesool War me ve perne ee gemene
Sea de hie venen
enBcreSTOLIENBORG

WOON WINKEL
ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 - 7136 LE Zieuwent
Tel, 0544 - 351207



VOMHOF & WESTFLEISCH By

Denn. Schwein soll man haben.

Tongerlosestraat 52 Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 377448 Fax 0544 - 377449

COLOR PLUS
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

KAPSALON He fn
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
4

J°% tuinaanleg tuinondemhoua tuinideeënIn tuinonderhoud tuinideeën tuinaanlegdst,2 da ;jwinideeën tuinamleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Die winterstop zal mis-
schien in het verleden best goed
hebben gewerkt. Maar in het
huidige Nederlandse klimaat en
met de huidige overvolle
voetbalagenda lijkt het tijdstip te

komen, dat wehet seizoen beter
van maart tot en met november
kunnen plannen. Lekker voetbal
len (kijken) bij temperaturen van
20 graden. Benieuwd, of wehet
ooit mee zullen maken.

JC

TRAINING
Als u net zoveel fietst als de schrijver van dit stukje
wordthet tijd dat u in training gaat. Waarvoor zult U

zich afvragen.; Nou gewoon, voor de jaarlijkse fiets:
tocht van de feestcommissie op Koninginnedag. Ik
persoonlijk waag me niet aan 35 kilometer maar uit
ervaring weet ik dat veel anderen daar hun hand (of
trappers) niet voor omdraaien. Als het even meezit
met mooi weer alleen, metje partner, gezin, buurt of
noem maar op , op de fiets door onze prachtige na-
tuur. Je ziet en hoort nog eens wat onderweg en er
wordt eenpauze gehouden voor koffie/fris en brood-
jes. Na afloop is er een drankje voor iedereen entijd
om na te kletsen. Dus voor de minder geoefende on:
der onsis de tijd aangebroken om de fiets af te stof-
fen en de banden op te pompen voor enkele oefen-
kilometers zodat u 30 april niet al te moe maarwel
voldaan over destreep gaat.
Meer informatie volgt nog in de Piot, kerkklok en Elna
of kijk op onze website WWW.FCZIEUWENT.NL
Graag tot ziens op 30april.
Feestcommissie zieuwent.



|PROFIELSCHETS 9» j
Meest favoriete sport: Basketbal; ik heb deze sport 16 jaar

actief op een redelijk niveau (2° divisie)
beoefend. Daarnaast mag ik graag
diepzeeduiken (in warm water !!) en
skiën.

Minst favoriete sport: Alle gemotoriseerde sporten. Daar heb
ik niets mee.

Mooiste sportherinnering: Duiken in de Indonesische archipel is
met geen pen te beschrijven. Indruk
wekkend.Of metde kinderennaar de
Kuip en Feyenoord bekerkampioen zien
worden. Ook indrukwekkend.

Slechtste sportherinnering; jn chronische enkelblessures, waar
doorik genoodzaakt was omte stoppen
met Basketbal. Daamaast het feit dat
het ons niet geluktis om in
Lichtenvoorde de basketbalvereniging
“Stones Stars” goed van de grond te
krijgen.

Favoriete sportman/-vrouw: Yvonne van Gennep; na een zware
blessure terugkomen met 3 gouden
Olympische medailles. Mart Smeets is
mijn minst favoriete sportman; de groot
ste “smeerlap waar ik ooît tegen
gebasketbald heb.

Leukste TV-programma: Duitse “Krimi” zoals Tatort en Siska. 12



Wezijn net zo thuis

Rabobank

Kantoorlichtenvoorde Kantoor
Raadhuisst
Telefoon (0544) 30

nt Kantoor Harreveld
Kerkstraat 20

oon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

DE IE vor
Jos Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 27a, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



Ï W.JM. Klein Goldewijk v.o.f.
www.kleingoldewijk.nl

+ Verkoop van nieuween gebruikte auto’s
+ Bedrijfsauto's Verhuur
* Autoalarm - inbouw
+ Inbouwstation voor Blaek-box systemen
* APK Keuringsstation
* Startblokkering (SCM erkend)
© Ruitreparatie

De Witte Rieteweg 3

7263 SJ Mariënvelde
Tel. 0544-351872
Fax 05441352164
info@kleingoldewijk.nl

WESS ELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.

LICHTENVOORDE

tegelwerkenn in projectmatige
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ookde levering
van keramische wand- on vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulie:

: Regelmatig hebben wij verkoop vanrestanten.
f U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerdineen zelfstandige baan in cen
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van cen afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat 6 Postbus 86
Telofax: 0544 37590
Internetsite: waw

E-mailadres: info@we:

7 7180 AB Lichtenvoorde
vorking.nl

safwerking.nl



Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige Ii
Meest afschuwelijke cadeau
datje ooit kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot

Tent opzetten in:

Ben je wel eens
aangehouden door de
politie:

Hekelaan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor
het laatst ban

Ook Baantjer is trouwens leuk

John Grisham ; “Advocaat van de duivel".

Films als "Out of Africa’ (met Meryl Streep)
en ‘Silence of the Lambs” (met
Anthony Hopkins)

“Links van het Midden”.

“De Zeeuwse Kust’ van "Blof.

Ik heb veel onzin gekregen. Bijvoorbeeld
zo'n ontluchtingsgeval voor het bewaren van
aangebroken fiessen rode wijn. Rode wijn
moet je niet bewaren; die moet je opdrinken.

Een mooie broek die ik te optimistisch heb
gekocht. Hij zat te krap.

Niet van toepassing. Huisaris is het
mooiste beroep dat ik mekan voorstellen.

IJsland ; al is het daar een beetje koud,
het is een schitterend land.

Ja, 6én keer. Een algemene
verkeerscontrole op banden. Ik kwam
net terug van de garage met nieuwe,

Niet de waarheid zeggen. Die er om
heen draaien. Die zich beter voordoen
dan ze zelfzijn.

Goed nieuws.

Verre reizen.

Toen ik door een ongelukkige acte ij
dens het skiën van depiste raakte. Ik



Watdenkje als je in de
spiegel kijkt

Waarom ben je goed in
watje doet:

Welke zinof welk woord
gebruik je te vee

Wie zou je nog willen
ontmoeten:

Watzou je geen tweede
keer doen:

Beschrijf jezelf in 5
woorden:

Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen:

was nietin staat om alleen uit de losse
sneeuw te komen. Gelukkig waren kennis:
sen in de buurt.

Gelukkig, ik hoef m'n haar nog niette ver.
ven. (Grijs haaris ’n familiekwaal.)

Ik probeerme altijd voor 100% in te
zetten;anders begin ik er overigens ook
niet aan.

Datkun je beter aan een andervragen.
Van meerdere personen weet ik het wel,
maar van mezelf niet.

Ruud Lubbers in een viuchtelingenkamp. Ik
ben benieuwd hoe hij met deze mensen in
het bijzonder en met deze problematiek in
het algemeen om gaat.

Luisteren naar mensen die onzin verkopen.

Ik probeer eerlijk te zijn. (Te handelen
naar eer en geweten; eerlijk en betrouw.
baaris mijn devies.)

Nee!

(De redactie (HW)



Zomers buiten
inter binnenJ. WAENINK

SCHILDERS- on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing PETevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

TAXIBEDRIJF
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN)
PARTICULIER SCHOOLVERVOER - ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Ophet gebied van
* WITGOED
* HUISHOUDELIJK
* SPEELGOE!

‚ en CADEAU-ARTIKE!
D in leuke sortering

o.a. Bruderen Legò

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, elefoon 0544-351217

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

cuwent, 7



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

TOBEDRIJF
RTIN HEGEMANVOF.

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

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

+ theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
+ theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
+ spoedeursus mogelijk

zieuwent tel.



HV Hoenderboom/Pacelli Nieuws
Pupillen van de week
Nadat u de vorige keer (door een fout van de Piot) alleen defoto van Anne
hebt gezien, dan nu het verslag van haar.

Hallo Piotlezers,

Ik was 26 november pupil van de week. Het is erg leuk om pupil te zijn. Je
moet een zwart broekje aan, sportschoenen en een rood shirtje. Je krijgt
een zelide trainingspak aanals Dames 1. Daarna ga je warm lopen. Een

e armen draaienen op het laatst sprinten. Daarna kwam de
coach en vertelde wat ze moesten doen. Maaike mijn nicht moest keepen
omdat de andere keepsters geblesseerd waren. We gingen op de middellijn
staan en begroeten de tegenstanders en de tegenstanders ons. Voor dat de
wedstrijd begon mocht ik de eerste bal gooien. 't Was een hele spannende
wedstrijd. In het midden van de wedstrijd moest keepster Maaike er 2 min.
uit. Ze mochter toen weer in maar dooreenwisselfout moest ze er gelijk
weer2 min. uit. Gelukkig wonnen ze deze spannende wedstrijd met 14-13.
Ik vond het erg leuk om pupil te zijn.

Anne Bekkenutte
Hallo piot lezers,

Ik ben op 13 januari pupil van de week geweest
Dat was heeeeegeeeeceeeeeeeseseeel leuk!
Het leukste is: Dat je mee mag doen met de warming-up, de eerstebal uit-
gooien ende keeper warm gooien.
kheb ook nog eenbeertje gekregen
Dames1 heeft goed gespeeld, alleen ze hebben verloren.
Tussenstand: 712
Eindstand: 16-23
Nou als laatste wil ik nog zeggen:
Kom ookop handbal dan kan jij het ook meemaken!!!

Groetjes,
Karlijn Hummelink

Hallo tedereen (wie dt leest]

Ik (Merel) ben zondag 11 februari pupil van de week geweest. Dat was echt
leuk. We hebben voor de wedstrijd de warming up gedaan. En toen de be-
spreking voor de wedstrijd. Toen de wedstrijd begon mocht ik de eerste bal
gooien. En toen met begroeten kreeg ik een teddybeertje. Na de wedstrijd
ging de coach zeggen hoe de wedstrijd was gegaan. Toen ik wegging kreeg

15



ik nog wat geld van de keeper. Het was een super leuke dag. © ja, het was
een hele spannende wedstrijd en ze hebben gewonnen met 14-13. En ze
moesten tegen Gaanderen

Noudoei
groetjes
Merel Hummelink
{10 jaar)

Pupil van de weekT

Ik was4 februari pupil van de week. Ikzelf vond het heel leuk. Ik mocht de
eerste bal gooien. En toen begon pas echt de wetstrijd. Wij hadden met 32

… gewonnen. Ik mocht ook met de warming-up mee doen. Dat vond ik heel
leuk. Toen ik op de bank zat. Was er een man. Die de tegerstanders aan:
moedigde. Hij schreeuwde keihard. Het was niet normaal

Fiona kl. holkenborg!!!

C1- jeugd kampioen!!!

De C1-jeugd, bestaande uit Kim Beening, Lize Berendsen, Marlot
Hanselman, Jolien Kampshof, Stephanie klein Holkenborg, Martine
Knippenborg, Anneke Kuiljes, Loes Nieuwenhuis, Ilona Schrijvers, Dirkje
Tankink, coach Saskia Nieuwenhuis en trainster Cindy Ponds, is KAM
PIOEN geworden!!! Op 18 februari wisten de zeer zenuwachtige meidenin
een leuke wedstrijd te winnen van Grol met 7-13. Ik denk dathetvoor de
meiden een hele leuke morgen was, zeker door de grote supportersschare
vanuit Zieuwent. In de volgende Piot kunt u het verslag lezen van de meiden
zelf.
In ieder geval hartelijk gefeliciteerd meiden en GA ZO DOOR!

Daan Jolink blijft nog een seizoen
Het bestuur en Daan Jolink zijn overeengekomen om ookhet volgende sei-
zoen samen verder te gaan.
Jolink en het bestuur zijn het er volledig over eens dat de wisselwerking
tussen hem en de dames nog steeds prima is. Ook hetfeit dat de oudste
jeugd sindsdit seizoen ook een avond in de week traint onder zijn leiding,
als voorbereiding op een overstap naar de senioren, is zodanig positief ver-
lopen dat Jolink hierin goede vooruitzichten ziet voor een aantal jeugdleden
om doorte dringen tot de selectie. Zo zijn er de komende jaren voldoende
mogelijkheden om een hartig woordje mee te (blijven) spreken in de 3% divi
sie



voor de aan- en verkoopvan
‚en VARKENS

A. KL. HOLKENBORG
Vee en varkenshandel Barsdijk 46 Zieuwent Tel. 351507

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
inde

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 18 07



ll architektenburoU a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIE  d+ bouwmaterialen
2% # ee* nieuwbouw lekereia+ verbouw ==* onderhoud Ruurloseweg SA - 7136 MC Zieuwent

+ machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

RTI Transportinstallaties B.V. Telefoon 0544-377050
Albert Schweitzerstraat 29 \

7181 PG Lichtenvoorde

| RTI Bocholt GmbH, Duitsland
RTibe Ltd. Preston, UK

www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonder persluchtkoeler|



Voor meer informatie over onze handbalvereniging kunt ukijken op de
kabelkrant, teletekstpagina 515 of op onze eigen webs

tripod.lycos.nl/pacelliindex.htmlmembe:

5 |
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T ditionele Z.M.-biljarttoernooi
Op9april a.s. zal het jaarlijkse
biljartfestijn in 4 locaties in Zieuwent
en Mariënvelde weer van start gaan.
De winnaars van verleden jaar, Rob
Waalderbos bij de senioren en Tyas
Peters bij de junioren, zullen onge
twijfed hun tte! wilen prolongeren
maar de kans daarop is niet zo erg
groot gezien de grote deelname en
de stevige concurrentie.

Het toernooi begint dit jaar voor de
seniorenals gebruikelijk in poules
van 5 deelnemers, doch zal na een
1° schifting voortgang vinden met 30
deelnemers via een K.O--systeem.
Op zondag 13 mei is de laatste
speeldag bijt Kevelder in Zieuwent
en daarbij wordt uiteraard ook de
winnaar bekend.

Voor de verliezers uit de1° ronde is
het mogelijk daarnaaandetroost
ronde deel te nemen, ook via het zo
genoemde K.O.-systeem. De laatste
speeldag cg. finale is op zaterdag 5
mei bij café Wieggers in

binnenkort voor de 18° keer van start.
Mariënvelde. Verleden jaar werd
Herman Doppen winnaar van de
troostronde.

Bij de jeugd is het bestaande
poulesysteem gehandhaafd, doch
wordt het gehele toernooi op 3 bil-
Jarts in 1 dag afgewerkt. Deze wed
strijden worden gespeeld bij club
huis ’tkevelder op zondag 6 mei
aanstaande
Voorde winnaars is er naast het
gebruikelijk eremetaal en bloemen,
dit jaar voor f450,- aan geldprijzen
beschikbaar. ledereen kan deelne:
men tot aan het kader niveau, en
ongeacht of men id is van een
biljartvereniging.

Uiterste inschrijfdatum19 maart a.s.
Voor aanmelding van dit gezellige
bilarttoernooi zijn inschrijf
formulieren met uitvoerige informa:
tie beschikbaar bij de volgende
biljartlokaliteiten:

- Clubhuis ’t Kevelder(tel. 352385) en café Bongers te
Zieuwent(tel. 351271)

- Café Heutinck(tel 351237) en café Wiegers(tel. 351527)
17



KINDERPIOT
LS woonplaats? Zieuwent
Zn “Lengte? ;1.58

7D Kleur ogen? ;bruin

JP, Kleur haar? ;donker blond
©) Wats je lievelings eten? ;Chinees en boerenkool
9 atis je favoriete boek? ;Carry Slee boeken
© Wat vind je het leukste tv programma? ‚gtst
© -Watisj lievelings cir? paardenhond aarlievelings kleur? :oranje, blauwer ars
ä NEU . muziek se je graag? ‚verschillende leuke liedjes

Interview Martine over Tennis.
1

6

Wat vind je het leukste en wat doe je allemaal op tennis?
Wedstrijden spelen is wel Jeuk. Wedoen op tennis: warmingup, oefenin-

gen, rond de tafel en soms wedstrijdje
Hoelang zitjeal op tennis?

4 Jaar ongeveer.
Volgje tennis op tv?

Soms, ma
Hoe bwam je erbij om optennis te gaan?

Het leek me wel Tuik en hetis ook leuk
Wit je beroemde tennisster worden, en wil je altijd blijven tenmissen

Nee ik wil ijd leuk blijft

r bijna nooit

n beroemde tenniser worden, als het dehele
als ik er nog steeds tijd voor heb dan wel

Moet je wel eens aan competities meedoen, en win je dan wel eens prijzen?
Ik speel soms wel competities in de zomer, ik heb al 2 keer prijzen
gewonnen maar gewoon tegen iemand wieook in Zieuwent op tennis zit.

Tennis je buiten of binnen?
In de zomer buiten en dit jaar heb ik in dewinter binnen
Sourey Center,

gespeeld in het

. Wanneer train je en waar?
In de zomer op de maandag van 4 tot 5, Enin de winter 1 keer in de 2
weken in het SoureyCenter.

Hoe heet je trainer (ster) en is hij!zij aardig?
Manfred heet hij en is best aardig maar soms doet ie raar. En hij woont in
Aalten.

10. Wat doe je he liefst in je vrije tijd?
Tandbullen, tennissen, gilde en ook wel buiten spelen.

Groetjes Iris en Marlot+
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en De Hypotheelshop
7d Meede Walcherensmar?OE K a TISVEN Lichtenvoorde,

Or a onmaeme IE GeIn voor en tegenspoed.

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

MARIE BONNEN
‘de Haare ta
TSS MA ZIEUWENT

Tel 052551766




