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LEKKER ANONIEM
De vorige Piot was een echte
paasPiot. Alles stond in het teken van
dat (vooral in Zieuwent) speciale
weekend. PaasPopen het paasvuur.
Bijna niet meer weg te denken uit ons
dorp. Toch gebeurde het onwaar.
schijnlijke. Zowel het PaasPop als het
paasvuur konden niet doorgaan. De
‘half opgebouwde tent werd weeraf-
gebroken en het paasvuur werd in de
loop van paaszaterdagmiddag aan
gestoken vooreen handjevol toe-

schouwers en de teleurgestelde bou-
wers
Ikzelf ben vrijwiliger bij PaasPop en
keek enorm naar het weekend uit. Het
gevoel dat je krijgt van het feit dat
het niet doorgaat, is voor velen am
bivalent. Enerzijds ben je boos om:
dat het hele verhaal wat opgeklopt
wordt door de media, waardoor me-
nigéén niet meer geheel realistisch
kan denken. Anderzijds is er ook de



opluchting, want stel dater in de week
na het weekend een geval van MKZ
in Zieuwent zou uitbreken, dat ver-
geef je jezelf nooit meer. Als ik voor
mezelf spreek; ik was teleurgesteld,
maar vond het besluit toch een
goede.
Watmij echter mateloos initeert is
het stuk dat door de gemeente wordt
aangereikt, met de uitleg van hetin
trekken van de vergunning. Als je
goed leest, wat niet meevalt i.v.m. de
vele fouten die erin staan, Komt het
er op neer dat de gemeente is ge
zwicht voor de dreiging met geweld
als PaasPop door zou gaan. Er wa-
ren zowel naar de gemeente als naar
bestuursleden van het
PaasPopbestuur dreigementen geuit
en met de Tv-beelden van Koot

| Zaterdag 9 JUNI:
\| Zondag 20 mei

Kermis Zieuwent:

wijkerbroek op het netvlies, werd be
sloten de vergunning in te trekken.
Ikzelf schuw de discussie absoluut
niet en mag graag een robbertje
stoeien met argumenten en tegenar-
gumenten. Maar de dreiging met
geweld,of erger, het gebruik van ge
weld, maakt mij misselijk. Ik feliciteer
alle laag-bij-de-grond-types die mid
dels de geweldsdreiging hun zin heb
ben gekregen en ik hoop vurig dat
dit jullie laatste overwinning is ge
weest
Oohja, vergeet niet na elke voetbal
wedstrijd te zeggen dat ze die rad
draaiers van AJAX en Feyenoord
eens flink moeten aanpakken, dat
geweld niet getolereerd mag worden,
potverdorie!

(ML)

en® EVENEMENTENAGENDA

Uiterlijk inleveren Kopie
RKZVC Verenigingsdag
16,17 en 18 Juni
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VAN SPAGAAT TOT
EVENWICHTSBALK

In bijna iedere PIOT zien we wel

Spirit "90. Deze wedstrijdverslagen
worden geschreven door Miriam Hol
kenborg en dit was dan ook een re:
den voorons om eens met haaraf te
spreken om zo meer over deze sport
en de gymvereniging te weten te ko-
men.

Miriam Holkenborg is secretaresse
van gymvereniging Spirit ‘90, ze is
48 jaar, getrouwd metBennie Holken:-
borg en heeft twee kinderen, Mayra
en Jonne.

Hoe ben je betrokken geraakt bij
de Zieuwentse gym iging’
Ik ben zelf gymleraresen heb altijd
gymles gegeven in het voortgezet on-
derwijs in Ulft. Toen de kinderen lid
werden van de gymvereniging ben ik
zelf ook betrokken geraakt bi de ver
eniging doorte helpen bij trainingen.
Toen ik negen jaar geleden stopte
met mijn werk, heb ik meer tijd en
energie in de gymvereniging gesto-
ken.

Een aantal jaren geledenis de
Zieuwentse Gym Vereniging sa-
mengegaan met de
Lichtenvoordse gymvereniging

Spirit '90, waarom eigenlijk?
Lucy Hummelink (Winterink) en José
Wolters (Vellas) wilden hun bestuurs:

functie neerleggen omdat ze dit al
heel erg lang (bijna 25 jaar) gedaan
hadden. We wilden wel verder met
een aantal personen, maar niemand
van ons had daar de capaciteiten
voor. Het bestuur van ZGV is daarom
samengegaan methet bestuur van
Spirit 90. Het is nu dus é6n bestuur.
Bovendien, een grote tak van ZGV,
de aerobic, zat al in Lichtenvoorde.
Zonder deze aerobicgroep konden wij
niet bestaan,
het ledental was toen ca. 150. Zelf
hadiniet echt een binding met deze
tak, maar voor de vereniging was
deze groep erg belangrijk. ZSV be-
stond voornamelijk uit jeugdleden al
hadden we wel een damesgroep en
een jazzgym-groep. Deze laatste
groep moest opgeheven worden
omdatze niet meer in het Sourcy
Center terecht konden. Ook zijn er
veel kinderen gestopt met de gym
omdathet aanbod van sporten inZieuwent de laatste jaren is toege-
nomen. Door samen te gaan met
Spirit90 konden de kinderen die wil-
den, doorgaan met de gym. Er wordt
nog wel getraind in het Sourcy Cen-
ter maar een zaal alleen voor de gym
zou perfect zijn, maar dat kan helaas
niet. Het nadeel van het Sourcy Cen-
teris dat er ook andere verenigingen
trainen in dezelfde zaal, zodat je wel
eens last hebt van elkaar.
Helaas is Karin, de leidster, per 1 mei
gestopt. We zijn op

dit
moment in



onderhandeling meteen nieuwe leid-
ster. Ze zal waarschijnlijk half mei be-

ginnen met de trainingen. Tot deze
tijd worden de trainingen waargeno
men door Leen Twigt, een man van
80 jaar die dit met veel plezier doet

Hoe kan hetdat er steeds minder
kinderen kiezen voorde turn-
sport?
Zoals ik al zei, het aanbod van spor
ten in Zieuwent neemt steeds meer
toe. Als de kinderen kleinzijn, gaan
ze naarde peuter ende kleutergym.
Maar na een tijdje hebben ze dit wel
gezien en kiezen ze toch voor een
andere sport. De meeste jongens
gaan voetballen en de meisjes gaan
handballen of naar kids aerobics. De

meisjes die aan wedstrijden meedoen
gaan meestal wel langer door.
Er is natuurlijk wel een verschil tus
sen gewone gym en turen als sport
De gewone gym zoals die hier in
Zieuwentis, is eigenlijk debasis voor
alle andere sporten en daarom heel
‘belangrijk, omdatje zoveel verschil
lende dingen doet. Je kunt het niet
echt trainen noemen, maar meer het
ontdekken van verschillende
bewegingsvormen. Jehoeft dus ook
niet echt “goed” oflenig te zijn, om
bij de gewone gym te gaan. Juist voor
kinderen met een minder goede mo-
toriekishet goed om op gym te gaan,
omdat je hierbij niet aan wedstrijden
mee hoeft te doen.

Worden er in

De Zieuwentse meisjes die bij de se-
lectie zijn en dus wedstrijden doen,

trainen vanafdit jaar allemaal in
Lichtenvoorde. Spirit heeft 7 aprilnog
een wedstrijd georganiseerd in
Zieuwent, omdat de Hamalandha!
toen niet vrij was. De wedstrijden in
de lagere niveaus waar wij aan mee-
doen, vinden plaats in Rayon “de
Achterhoek’, van Winterswijk tot
Neede totDinxperlo. De wedstrijden
in de hogere niveaus en de finales
vinden plaats in de Regio “Gelderland
Oost” (tot Duiven en Zutphen). Twee
meisjes hebben zelfs meegedaan
aan landelijke wedstrijden. Er zijn
zeven Zieuwentse turnsters, in de
leeftijd van zeven tot vijftien jaar. Het
niveau van deze turnsters is goed,
we kunnen goed meekomen met de
andere verenigingen.

Hoelang duurt het voordat je wed-
strijden mag turnen en wie komen
daarvoor in aanmerking?
Vanaf ditjaaris het zo dat je vanaf je
negende jaar aan wedstrijden mee
‘mag doen. Hiervoor mochtje al wed:
strijden turnen vanaf vijf/zes jaar,
‘maar hier in het rayon hebben ze toch
nog weleenextra wedstrijd gehou
den voor kinderen Y/m Bjaar.
De leidingkijkt naar het niveau van
de kinderen of ze in aanmerking ko
men voor wedstrijdturmen en het ligt
natuurlijk ook aande kinderen zelf of
ze wel of geen wedstrijden wilen tur
nen. De hoogste selectiegroep van
Spirit "90 traint negen uur in de week,
de andere groepen trainen zo'n an-
derhalf tot zes uur in de week. De
hoogste selectiegroepheeft ook een
aantal trainingenin de turnhal in
Doetinchem.
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In de wedstrijdverslagen diejeschrijft in de PIOT heb je het vaak
over LOS, watis dat eigenlijk?

LOS betekent: Landelijk Oefenstof
Systeem. Dit is voor de regionale
wedstrijdsport en komt onder de Top
sport en Nationale Wedstrijdsport. Er
is één oefenstofsysteem dat lande-
lijk gehanteerd wordt. Voordat dit sys:
teem ingevoerd werd, was het zo, dat
ertwee turnbonden waren in Neder-
land, de KNGB en de christelijke turn-
bond de KNCGV. Deze twee bon-
den hanteerden verschillende oefen:
stof. Dooreenfusie van deze twee
‘bonden ontstond de KNGU en is er
een nieuw oefenstofsysteem ontwik-
keld. Er wordt gebruik gemaakt van
twaalf niveaus. Niveau 12 is het
laagst en niveau 1 het hoogst. Elk
niveau loopt over in het volgende en
wordt steedsiets moelijker. Niveau
12 tm 4 heeft vaste oefenstof en 3 U
m 1 keuze oefenstof uit bepaalde
onderdelen
Het nadeel van dit systeem is datjevast zit aan bepaalde oefeningen.
Wanneer je niet goed bent in een
bepaalde oefening, krijg je punten
aftrek, terwijl je bij het oude systeem
een oefening kon doen waar je wel
goed in was.
Bijhet vorige systeem wasveel meer
keuze.

Wat is de weg dieeen turnster
moet volgen om de top te beha-
len?
Nederland heeft op dit moment een
aantal goede toptumsters. Vooral
Verona van der Leur doet het inter:
nationaal goed. Het is jammer dat de
media hier niet meer aandacht aan

besteden. Het strevenis er om in is
om in 2004 met een ploeg aan de
Olympische Spelen mee te doen. De
topturnsters trainen erg veel, zo'n 30
uur in de week, dat is dus vijf uur per
dag. Hetis wel zwaar en het vergt
natuurlijk erg veel van je lichaam. Het
komt dus ook vaak voor dat tumsters
eerder moeten stoppen dan dat ze
eigenlijk willen in verband met
blessures. Wanneer je zestien jaar
oud bent, ben je senior en mag je
meedoen metde Olympische Spe
len.
Vaak worden talentvolle kinderen al
vroeg ontdekt, maar om verder te
komen moeten ze dan wel bij een
topclub gaan, met toptrainers en een
goed ingerichte turnhal
Vanuit de Bond worden er nu ook in
elke regio trainingen verzorgd voor
talentvolle meisjes. Van daaruit kun:
nen ze eventueel nog verder gaan
trainen bij bepaalde steunpunten. Dit
is voor meisjes die op nationaal en
internationaal niveau presteren
(NWSen Topsport).

Turnenis een jurysport, hoe gaat
dat in z'n werk?
Bij iedere wedstrijd zijn twee jury
leden aanwezig. Deze twee juryleden
geven ieder afzonderlijk bij iedere
oefening punten. Deze punten wor
den gedeeld door twee zodat je per
oefening een punt krijgt (inclusief
twee cijfers achter de komma). Er zijn
vaste rekenmodellen en de jury Iet
bij iedere oefening op bepaaide din-
gen. Voorbeeld: zijn de armen en de
benen wel goed gestrekt, enz. en
klopt de inhoud van de oefening. Ik

heb zelf ook een juryopleiding ge-
daan, maar ik moet zeggen dat het

on



ontzettend tegenvalt om te jureren.
Hetis moeilijk om aan juryledente
komen, maar dat geldt voor andere
sporten ook. Volgens mij heeft bijna
iedere vereniging er moeite mee om
aan scheidsrechters te komen.

In het wedstrijdverslag in de vo-
rige PIOT lazen wij dat Joyce
Heutinck een 10 heeft gekregen op
het onderdeel brug. Op de Olym-
pische Spelen is het bijna onmo-
gelijk om een 10 te halen, hoe kan
dat?
Het nieuwe systeem (LOS) werkt met

Verenigingsdag
Op 20 mei aanstaande organiseert de
Activiteitencommissie van RKZVC
weer de jaarlijkse Verenigingsdag ter
afsluiting van het voetbalseizoen. Net
zoals voorgaande jaren werken de
senioren een onderling voetbal
toernooi af. Opgave hiervoor heeft al
plaatsgevonden, maar mocht je nog

zin hebben om mee te doen, geef je
dan even op bij Niels Kolkman
1351834). Je bent vanharte welkom!
De kosten voor deelname aan het
toernooi bedragen f 15,- per persoon.
Hiervoor krijg je twee consumptie
bonnen die je kunt inwisselen voor
koffie met een broodje ('s morgens)
en een broodje warm vlees ('s mid
dag).

Natuurlijk wordt deze dag weer mu-
zikaal omlijst door een echte drive

show. Ook voor de jeugd zal er vol-
doende te beleven zijn, jullie worden

niveaus, en omdat Joyce Heutinck dit
onderdeel één niveau hoger tumde
dan haar eigen niveau (dat magbij
een onderdeel} kreeg ze extra bonus:
punten. Haar oefening op de brug was
erg goed, en inclusief haar bonus:
punten kwam ze uit op een 10. Op
internationaal niveau ligt dat natuur
lijk anders en worden er andere re
gels gehanteerd.

Wij bedanken Mirjam Holkenborg
voorhet interview en wij wensen haar
en de hele gymvereniging veel suc-
ces toe.

De redactie (JC en CE).

RKZVC
dan ook vanharte uitgenodigd.

Het programma voor deze dag is als
volgt (onder voorbehoud)
09:00 10:00: ontvangst met koffie
‚en broodjes
10:00 15:00: voetbaltoernooi
15:00 16:00: prijsuitreiking
16:00—einde: dansen, borrelen en
gezellig samen zijn

Kom a.u.b. op tijd, zodat we optijd
met de eerste wedstrijden kunnen be-

ginnen! Teamindeling, wedstrijd
programma, etc. zullen op dedag zelf
bekend worden gemaakt.

Tot ziens op 20 mei op de Greune
Weide!
Met sportieve groet —

AC BKZVC:

Joost, Guus, Rieky en Niels
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in de buurt als u
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Rabobank

Kantoorlichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat Dorpsstraat 37 Kerkstraat
Telefoon (0544) 390 390 Telefoon (9544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

De TE vor
Jos Beening

Voor al uw Rekiame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



Wez W.J.M. Klein Goldewijk v.o.f.
l www.klei zoldewijk.nl

* Verkoop van nieuweengebruikte auto’s
+ Bedrijfsauto's Verhuur
e Autoalarm - inbouw
© Inbouwstation voor Black-box systemen
« APK Keuringsstation
+ Startblokkering (SCM- erkend)
© Ruitreparatie

DeWite Ricteweg 3

7263 ST Mariënvelde
Tel. 05:4-351872

Fax 0544357164
info@kleingoldewijk.nl

N WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

\W|De specialisten projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en par

BOVAG

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

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baan in cen
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
{Eventueel verzorgen wij uw opleiding)
Telefoon: 0544-971042 James Wattstraat Postbus 86
Telefax: 0544 975907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetsite: vaaw.wesseleafwerking.nl
E-mailadres: nfo@wesselsafwerking.nl
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RKZVC B1i

Zaterdagmiddag, de mooiste dag van
de week, dan voetbalt RKZVC B1
Na een goed begonnen seizoen be.
ginnen onze jongens wataf te zak
ken en na twee wedstrijden leefden
ze weer op. Wij als supporters vande
B1 genoten van techniek, acties en
samenspel.
De spanning bleef tot de laatste wed-
strijd want RKZVC B1 moest winnen
om het kampioenschap binnen te ha:
len.
De bevrijding kwam gelukkig op 5 mei
‚en zewonnenmet 6-0 van SKVW.
Na17 jaaris B1 weer kampioen van
Zieuwent. Gefeliciteerd.
Wij bedanken de trainer, leiders, Fam
Waenink sponsor en de jongens voor
het voortreffelijke spel.
En wensen hun verder veel succes in
de toekomst

De supportersvan B1

RKZVC F4
RKZVC F4-Fortuna W F3

Na eenzeermoeilijke periode in de
competitie hebben onze jongens nu
eindelijk de smaak te pakken. Op 14
april hadden ze al gewonnen van
Vosseveld F3. Het werd toen een
ruime 3-0 overwinning. Doelpunten
makers waren Tom ten Have (kaas-
ster) 2x en Bart Lageschaar 1x.
Op 21 april kregen we thuis Fortuna
W op bezoek.
Naeen gelijk opgaande en spannende
wedstrijd hebben we uiteindelijk met
32 gewonnen. Dit keer werden de
doelpunten gemaakt door Kevin
Waalderbos en Bart Lageschaar 2x
Door deze 2 overwinningen zijn we
nu vande laatste plaats en hopen nu
nog verder door te stijgen naarde
middenmoot. Dus jongens, zet hem
op.Groetjes

Hermien,
Raymond

Moniek /Wilfried en



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorzitter A. va. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tol 251236
Secretaris EK Gotink, Soening 4, Looe, tl379548
Penningmester  :. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te: 352059
Wedstrijd secr. W. Wopereis, Harreveldsewog 14, Zewwent, tel. 351831

Z.V.Z. Zaalvoetbal
Vooraite 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257

Seuetaris R Donderwinkel, Oude Aafenseweg 709, L'voorde, el, 379552
Penningmeester AR Krabbenborg, Klecerstraat 8, Zieuwent, te: 352381

Wedstrijd sekt Recreanten: B. Sit, Hlerweg 3, Zeuwont, tol. 352127
KNVB: R Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 70, te

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent, el. 351838
Secreta € Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, el 352223
Penningeesteres ter Bogf, Linnerwexer 2, Groenlo, tel 465478
Wedstrjdseer. A. Hummeink, De Hare30, Zeu, te 351531

TOHP: Volleybal
Voorztsier Vacant
Secreiaes: M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, el 351488
Penningmeester N. van Boockel, de Haare 28, Zieuven, te 352262

361473
entel, 351488

Wedstrijd secr P: Klein Gode!
Recreanten M Holkenborg, Boersweg 4, Zeus
ZV: Tennis
Voorziter B. Storkhorst, Zegendik 8/A, Zieuwent, el. 351947
Secrotarosse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 351501
Poningmeesteres 1 Krippeborg, De Steege 2a, Zieuwent, tl. 352424

Spirit 90: Gymnastiekvereniging
Voorzitter . Lavalaye, Kart. de Jongstraat 41, L'voorde, tel 37

Secretares M. Holkenborg, Ruurloseneg 6, Zieuwent, tel 35187
Penringmeesteres:C: Hubers, Tongerosestaat 4, L'voorde tol. 372463
+ Ledenadmiristrtie

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olof, De Waareise 23, Zieuwent, el. 351262
Secr/Penningn.  °G. Rijnders, Larksstraat 18, voorde, tel 374926



VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorziter H Tocbes, Kennedystraat9, Zieua
Secr/Penringm.  :C.te Brake, Groening 25, [voor tet
Toercoërdnator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 242, Zieuwern, el 361856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorziter A Lageschaar, Verdelngsweg 4, Mariënvelde, tel. 35186:
Secretaresse |. Hendriks, Misterstraat 58, Breslevoort, el 0643 452351
Penningmeester :C. Bokkers,

Hein
Meerstraat 4, ‘voorde, tel, 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ion Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tl. 351257

Socretaris £. Hoonderhoom, De Steege 71, euwe, el 352316
Penringmeester te Foer, Verkaveingsweg 2, Miriënvelde, tel 351373
Wedstrijd seer € Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tel 3523

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent tel 351534
Sca/Penringn. A Papen, De Haare 32, Zeument, el 351970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter l Niroider, Middachtenstraat 65, ‘voorde, tel 06 21864373

ecretaris A te Roller, Keuterstraat 29, Zuwe, te 251250
Penningmeester: H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, tel 352268
Wedstrijd secr. . Donderwinkel, Zicuwentseweg 48, Zieuwent, el. 351982

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staingetraat 43, (‘voorde tel 3

Sccretais 8. Papenborg, Wigendijk 6, Mariënelde
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tl.Wedstrijd seer IN ton Have, Oude Maat16, Mariënvelde, tel

BADMINTON:vereniging
Voorziter M. Stolioa, Middachtenstraat 34, voorde, tel. 377018
Secretaris + ten Bras, de Haare34, Ziuwonl, tl 351738
Penningmeester 2 van Doorn, ont van Goghstraat 2, ‘voorde, tel 372700

Sourcy Squashvereniging
Cotmespondertie Zeger3

E mai: fo
7136LS Zieuwern, ll 352222,



Vacature sportraad
Binnen de gemeente Lichtenvoorde is een Sportraad actief. Deze Sport
raad is een overkoepelend orgaan van alle sportverenigingen binnen de
gemeente Lichtenvoorde. De sportraad fungeert als klankbord en
belangenbehartiging richting de gemeente. Tevens organiseert zij de jaar
lijkse sportverkiezingen. Er wordt circa10 keer per jaar vergaderd. Vanuit
Zieuwent is er op dit moment geen afgevaardigde in de Sportraad. Voor
een goede belangenbehartiging is dit echter wel wenselijk.
Geïnteresseerden voor deze vacature kunnen in eerste instaf
opnemen met Jos te Molder (tel: 352104)

contact

onfuw

5
onzá
LW| Joke Kolkman 5ö Leidster F2-pupillen ZVC
Z| en fanatiek tennister í =|a.

Meest favoriete sport: Tennis; zowel om naarte kijken als om te
doen.

Minst favoriete sport: Alle vechtsporten. Ik heb eenhekel aan
fysiek geweld

Mooiste sportherinnering: Het bijna-kampioen-worden met de aller
jongste voetballertjes van ZVC (F3)

Slechtste sportherinnering: Heb ik niet

Favoriete sportman/-vrouw: Alle individuele sporters die de benodigde
discipline kunnen opbrengen.

Leukste TV-programma Kwissen (zoals 'weekend-miljonairs' en ‘1

tegen100") en informatieve medische
programma's (zoals ‘vinger aan de pols”



U kunt bij ons terecht voor een 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

W Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 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

ee 6Jos2 ZIEUWENT
BORCULO

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

TRANSPORTBEDRÍ
VIEVERVOER

KRABBENBORG b.v.
Tel. 0544-351215

RIE RVERSOER

Fax U544-352065
AVIA 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.
Dezecredit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma.t/mvr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



J. WAENINK || sten
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing Tell 0544-351452
Tevens verkoopaan huis FAX 0544851462

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN)
PARTICULIER SCHOOLVERVOER - ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Ophet gebied van

* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN
* SPEELGOED in leuke sortering

o.a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

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



Boersweg2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
Schadetaxatie en reparatie

( verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ 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
33054b, 06-5



‚en ‘Emma-Kinderziekenhuis’).

Beste boek/schrijver Virgina Andrews (Bloemen op zolder’,
“Bloemen in de wind’, enz.)

Mooiste film: Titanic.

Politieke kleur: Politiek boeit me niet.

Beste Nederlandstalige lied: Alle nummers van ‘Acda ende Munnik”
en ‘Blof’

Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooit kreeg: Ik zou het niet weten. Echt niet,

Grootste miskoop: Een hoop klerendie ik met twijfel heb ge
kocht en nooit aantrek.

Omscholen tot: Niets anders. Laatmij maar werken in de
verzorgende gezondheidssector.

Tent opzetten in: Samenmet met mijn gezin in een héé
warm land.

Ben je wel ens aange
‘houden doorde politie: Ja. Algemene routine-contrêles.

Hekel aan mensen die: Niet eerlijk zijn.

Uit bed te halen voor: Nergens!
Waar droom je over: Gekke onverklaarbare dingen. Vaak slaat

het nergens op en kan het helemaal niet.
Wanneer was je voor het
laatst bang: Eenpaar maanden geleden zijn we met de

E'tjes (voetbal) naar de Graafschap wezen
kijken. Er was plotseling een enorme knal
(waarschijnlijk vuurwerk) en een hoop on
rust op detribunes. Tot overmaat van
ramp waren we na afloop2 jongens kwijt
‚en hebben we eenuur naar Onze auto [0-
pen zoeken. Gelukkig is alles goed geko-
men.

9—



Wat denk je als je in de
spiegel kijkt: Ik hoop datik blijf zoals ik ben.

Waarom ben je goed in wat
ie doet: Ik sta voor 100%achter hetgeen ik doe.

Welke zin of welk woord
gebruik je te veel “Maak es an’ (vooral tegen de kinderen}

Wie zou je nog willen
ontmoeten: Mijn Foster Parents kind : AWA.

Wat zou je geen tweede
keer doen: Als ik het over mocht doen zou ik eerst

een tijd zijn gaan samenwonen, om me
rustig voor te kunnen bereidenop het hu
welijk.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Ik ben zoals ik ben.

Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen: Nee

(De redactie (HW)

Drukkerij Westerlaan + Lichtenvoorde
va Meer de Walcherenstraat
telefoon 0544 371207 « fac O544- 376525



voor de aan- en verkoopvan
EE en VARKENS

AK. HOLKENBORG
Vee en varkenshandel

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GezeLweneD Cn Id bent u van harte welkom

ENEEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

Telefoon 35 16 07



| architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF
* bouwmaterialen
* nieuwbouw Wekereie* verbouw
* onderhoud Ruurloseweg 5A - 7136 MC Zieuwent
+ machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

RTI Transportinstallaties B.V. Telefoon 0544-377050
Albert Schweitzerstraat 29 ==
7131 PG Lichtenvoorde

/ =

RTI Bocholt GmbH, Duitsland
RTibc Ltd. Preston, UK

www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonder persluchtkoeler



_TOPH
TOHP dames in het nieuw!

Aan het eind van het volleybal-
seizoen werden de dames van
TOHP1 nogin het nieuw gestoken!
De bedrijven Jos Beening Schilder
werken en Eefting-Rensing Staal-
bouw zijn de
sponsors van de fraaie outfit. De
‘dames hadden zich voor de wed-
strijd tegen Orion uit Doetinchem
voor het eerst gehuld in de nieuwe
tenues en vooraf moest natuurlijk
een foto worden gemaakt. Voor de
gelegenheid had Hedwig
Bekkenutte een push-up aangetrok-
ken om een foto te krijgen van een
“hoogstaand”
gehalte!
Bij het spelen
van de wed-
strijd bleek al
die comm
vooraf toch
geen goed te
doen en de
1e set ging
dik verloren.
Hedwig ver-
moedde dat
ze de push-
up misschien
verkeerd om
aan had en
inderdaad.

De2e set ging veel beter en TOHP
wist deze te winnen met 25-18. Ook
in de 3e en 4e set ging de winst, na

een verbeten strijd, naar TOHP. De
setstanden waren 25-23 en 26-24!
De vreugde was groot, de shirts
doen hun werk goed en de dames
zien er “kant uut’, dit
tot grote vreugde van trainer
Tonnie.
OokJill nog bedankt voor het fluie
ten van de wedstrijd ( de aangewe-
zen scheidsrechter was niet komen
opdagen)!

Jos& Tineke Beening en fa.
Eefting-Rensing bedankt namens

TOHP, wij zijn erg blij met onze
metamorfose

Van links naar rechts boven:
Jacqueline Tankink, Yonne
Meekes, Hedwig Bekkenutte,
Marcial Nieuwhof, Jos en Tineke
Bening, Onder: trainer Tonnie

Tomesen, Petra klein Goldewijk,
Sabine Eefting, Karin Kamobeek,
Susan Welling. Op de foto ontbre-
ken Jil Olthof (blessure) en Jocelyn
Minkhorst (zwangerschapsverlof). 11



lop donderdag (16.00 uur).

ookzin om te volleyballen, kom dan eens kijken oftrain een keer

inen op woensdagavond, recreanten trainen/spelen ook op

Voor informatie recreanten: M, Holkenborg tel. 351488.
Voorinformatie competitieteams: P.klein Goldewijk tel. 351473.

Heren die belangstelling hebben om competitie te gaan spelen, kunnen
ook bij MARVO terecht ( TOHP heeft op net moment geen competí
team heren). MARVO zoekt nog enkele spelers om een extra team samen
te stellen. Voor informatie bellen met Udo Domhof tel.: 0546-457565

Voileybalteam dames 2 TOHP kampioen
TOHP betekent: Tevreden Over
Hun Prestaties, en dat kunnen we
na een kampioenschap zeker zijn.
Dames2 is een team dat is samen-
gesteld uit personen die enkele ja-
en geleden om verschillende rede-
nen waren gestopt.
Maar het bloed kruipt; en na enkele
personen benaderd te hebben, is er
‚een totaal nieuw team ontstaan uit
personen, die allemaal 2° of 32

klasse hebben gespeeld.
De Nevobobeslist echter, datelk
nieuw team onderaan begint, en dat
Is de 4° klasse.
Verwachtingsvol begonnen we met
ons zevenen aan de kompetitie.
Het liep allemaal zo goed datwij na
enkele wedstrijden al begonnen te
denken aaneen kampioenschap.
Maar tegen Focus werden we weer
met de neusop defeiten gedrukt.
Met5 punten voorsprong gingen we
naar Hoog Keppel. Met een 3-1
nederlaag dropen we weer af naar
Zieuwent
Napratend bij het Witte Paard
kwam al snel de vraag: Hoe kon dit
gebeuren??
Met nog 1 punt voorsprong gingen _

we de tweede helft van de competi-
tie in, Het ging weer zeer voorspoe-
dig, en we bouwden weer een leuke
voorsprong op. En weer washet
Focusdat ons feestje wou versto-
ren. Weer kregen we een pak slaag
‚en werd het boven in de kop zeer
spannend, omdat VCV uit
Varsseveld begon opte klimmen.
Na de klap van Focus moestalles
gewonnen worden.
Dusvoor elke wedstrijd even op
Internet kijken waar, en hoe we
stonden, zelfs VCV werd bekeken.
Toch moest de laatste wedstrijd
uitkomst brengen.
We hadden nog maar 1 punt nodig.
Bij begin van de wedstrijd begon
ook de tribune aardig vol te lopen.
Al deze toeschouwers schreeuwden
ons naarde winst in de eerste set.
Deze werd behaald, en we waren,
wat we ook wilden zijn, namelijk
KAMPIOEN

kwam niet voor niets. Dew
werddoor ons gewor



LEN
Afbouw

ot Tegelwerk
0. Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

%Á Afwerkvloeren
WM Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat
713611

Telefoon:
0544-352320

a
ieuwent

Fax:
0544-352557

Garage
Drukkerij Westerlaan|
EE eere Wea Kolkman VOF

Fax 0! 7765 25 0
offset « boekdruk / >

foliedruk + computerformulieren O
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend! Center
“Waar kan ik sporten, vergaderen, Eeontspannen, ontbijten. mijn bedrijf © Turke stoombad
presenteren en feesten? En dat op eimomenten waarop het mij uitkomt!” ee® Buszonde
Het is dichterbij dan u denkt! aeed Saanen

‘Spor voor bedrijvenVraag vrijblijvend om informatie en
ey oungedocumentatie! 150wrntrtinTel; 0544 352222 Fox 0544 - 352218 XTREME bowen

à noor midgeegetE-mail: info@sourcycenter.nl eewaw-sourcycenter.nl LussporeGol dingange
SOURCY CENTER ZEGENDIJK 34
7136 LS ZIEUWENT

Discobar Calas



Na felicitaties van de tegenstander, kwam het publiek op onsaf metbloe-
menen kussen. Nog even opde foto, en onze wel besproken Champagne-
douche.
Foto: staand lnJacuoline Kolkman, Sandra Rondeel, Leonie Beerten, Suzanne Hanselman on Evelien te
Morsche
zitend: In.
Trainer Tonnie Tomesen, Wendy Onstenk, Paula Cuppers en Ingrid Hulshof

ELSKE STREETDANCE
Deze keer hebben we Elske kolkman geïnterviewd. Zeis 12 jaar en zit opstreetdance. Wat het precies is, en wat ze allemaal op streetdance moet 9 ©doen, dat moet je zelf maar lezen!

9

Paspoort NS
- Woonplaats Mariënvelde
- Lengte ongeveer 1.50 m.
-  Kleurogen blauwgrijs
-  Kleurhaar blond
- Ikhaat paprika en champignons
- Je mag me wel

vówakker makenvoor … om met mijn vriendinnen naar het
pretpark te gaan.

- Mijn lievelingseten is: Russische aardappelschotel
- Ikhou van … mijn familie en vrienden
- lkhouvanboekenvan… Harmy Potter
- Het stomste cadeau dat

ik ooit heb gekregen is een paarstenen
- Mijn favoriete muziek is

…
muziek van Limp Bizkit

Mijn lievelingsdier is … mijn hamster Snoopy



Streetdance

4 Watis streeidanee. precies?

Bij streetdance doe Ï© ‘llemaal dansjes OP bekende muziek.

2 watdoeie allemaal OP
streetdance?

Eerst doen we 991 \Oaring up. daama 00 paar dansjes de

we
Verder geleerd hebben ‚en daarna gaan we verder met een

nieuw dansje
4, Woelang zitje a9P streetdance? IK zier ongeveer een half

jaar op.
4. Watvind je het leukst aan streetdance?

vind het leukste als Ge een keer een lied noor op de radio

waar je een dansie oP ebt, dan gaje melee” (meedansen:

dje zal je wel 05 wilen dansen?

14



omne DE potbeelskop5 NE Meer de Wader?ETT = es TIL EN Lichtenvoorde
ENPQTHEEK Gone fa 67In voor en tegenspoed.

ENSAID MODEVAKSCHOOL
=S knip ennaailessen)
patroontekenen

E opleiding van modinette t/m lerares,

Dl NAR ONNEILINK
(de Haare iaA TiS6 A ZiBOWENT
Tel 0544651766,




