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Vergaderingen De ideale rustplaats voor een hapje

installeren van elke groteof kleine technische
installatie t.b.v. woning- en utiliteitsbouw is ons vak!
° elektrotechniek
« centrale verwarming
e luchtbehandeling
e loodgieterswerk
° sanitaire installaties
* optimalisering en energiebeheer
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ER OP UIT.
Op dit moment, wanneer ik dit we een weekendje-weg met onze
edactiewoord schrijf ishet prach- vrienden, dit keer naar het uiterste
tig weer. Ik zit buiten op onsterras puntje van Limburg. Tijdens dit
en geniet van het mooie uitzicht weekend heb ik een nieuwe Spor
Hadden we vorig weekend maar tieve ervaring opgedaan, en wel
zo’n weer, maar dat was helaas niet steppen in de omgeving van
het geval. In het voorjaar is het Valkenburg. Zoals iedereen wel
vaak een uitgelezen moment om weet, is hetin de omgeving van
een weekendje wegte gaan. Ook Valkenburg ERG heuvelachtig en
veel sportteams plannen in deze dat hebben we geweten ook.
periode een uitstapje als afsluiting Vol goede moed en enthousiasme
van het seizoen. gingen we naarhet beginpunt van
Zoals elk jaar met Pinksteren gaan onze s ptocht. Daar stonden de



mooie, grote, gele steps al op ons
te wachten. Ze hadden zelfs hand-
remmen! Nou, die bleken we dus
ookhard nodig te hebben. Al pra-
tend en lachend vertrokkenwe,
maar de [ol ging eral snel af en
werd het gepraaten gelachbedui-
dend minder. We moesten al onze
krachten sparen voor het steppen.
We waren nog geen kwartier onder-
weg, toen deeerste steppers al
afhaakten. Dat zou nog wat worden,
want de steptocht door het mooie
heuvelachtige Valkenburgse land-
schap zou twee uur gaan duren.
Van dat mooie landschap heb ik
weinig meegekregen, ik had im-
mers genoeg aan mezelf. Er werd
onderweg regelmatig gestopt, zodat
de achterblijvers, waartoe ikzelf ook
regelmatig behoorde, weer konden
aanhaken. Eindelijk had je weer
aansluiting gevonden, en dacht je:
“even rust’. Maar helaas, de gids
zette dan zijn voet weer op de step
en de hele groep stepte weer “vro-

Kermis Zieuwent:
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lijk" verder. Na eenuur steppen
hadden we eindelijk echt pauze:
lekker zitten met een kop koffie en
een stuk vlaai. We kondengeen
van allen meer een stap verzetten
en alle beenspieren deden
Maar ja, we waren pas op de helft
‚en het zwaarste stuk zou nog ko-
men, alleen nog maar bergopvol
gens de gids. “Helaas” begon het
erg hard te regenen, zodat we het
vervolg van onze steptocht nog
even uit moesten stellen. De regen-
bui was voorbij en met zijn veertie-
nen vervolgden wede tocht. Ach:
teraf viel de zwaarte van het laatste
stuk nog wel mee, al verdenk ik de
gids ervan dathij de route een

“Klein” beetje heeft ingekort
Ik moet zeggen dat het steppen in
deze omgeving een bijzondere er
varing was en dat ik dît niet sne! zal
vergeten. Maar ik zou de volgende
keer wel een vlak parcours uitkie-
zen. Nu, precies een week later,
voel ik nog de spierpijn in mijn kui-
ten.

TAy  EVENEMENTENAGENDA

|

WOENSDAG 11 JULI 8.00 uur:
inleveren Kopie

16,17 en 18 Juni



Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UWHUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205
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Het Interieur
is de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid
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STOLIENBORG
Bongers/|| WOONEGINSEB

ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 - 7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 351207



DOMHOF & 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 Úe Ín
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

.£&

Hoveniorsbearijf

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

Ks 2 tuinonderhoud tuinideeën tuinamleg

25 ë }
'weidooën tuinaanleg tuinonderhoud7 Ruurloseweg 7 Zieuwent

Telefoon: 0544 - 351954



Chantal Onnink
27 jaar
doktersassistente

dag regelmatig aan delijn als het
RKZVC moet voetballen. Ze wordt
bakker en de Rabobank gesigna-leerd. Dan zal ze toch ookwel in Zieuwent wonen. Wij

van de Piot zullen U even helpen en gingen haar op-zoeken. Ze heet Chantal, ze woont samen met Eric Petas maar wat nogveel interessanter is; ze doet aan basketbal

Ze staat op zon-
eerste elftal van
regelmatig bij de

Chantal vertelde ons dat de competitie was afgelopen. Speciaal voor ons
heeft ze een oefenwedstrijd geregeld tussen haarclub Give and go uit Aal-
ten en een club uit Doetinchem. De wedstrijd werd gespeeld in Gaanderen
‚en om 19.00 uur werden we verwacht.
Johnnyen ik waren optijd aanwezig en wilden snel de auto parkeren. Dit
was echter niet zo gemakkelijk als we dachten. Wel als we even van stoel
hadden verwisseld, want er was een speciale parkeerplaats voor vrouwen.

De wedstrijd

Toenwebinnenkwamen warenze een bij elkaar te krijgen.
net de zaal aan hetklaarmaken. De
baskets werden op dejuiste hoogte Het viel ons op dat ze niet echt gin-
gezet. De hoogte van de baskets is gen warmlopen. Ze gingen in twee
voor dames en heren gelijk. Naeen groepen werpen(lay up) op de
paar minuten kwam het team van basket. Daarna werden er twee per-Chantal binnen. Chantal kwam met- sonen, uit elk team Eén, aangewe-
eennaaronstoeenverteldeons zenals scheidsrechter (Een goede
dat dit niet het basisteam was. Het oplossing voor het scheidsrechters-
was namelijk niet gelukt om ieder- tekort volgens Johnny).

PiotJuni pag.3 =—_——…



Daarnagingen ze in een kring
staan en naeen kort overleg kwam
de yell: “give and go!”

Aan het begin van de wedstrijd
staan de spelers allemaal
methun armen stijf om-
hoog of naar opzij. Het
leek wel een ballet uit-
voering. De scheidsrech-
ter gooide debal op en
de wedstrijd is begonnen.
Al na een paar minuten
scoort Doetinchem. Dit
gaat vlot want voor1
doelpunt krijg je meteen
2 punten.
De wedstrijd verloopt
vlot.Je moet er een
flinke conditie voor heb-
ben, lijkt ons.
Aalten krijgt in de eerste
tien minuten een straf-
worp.Ik houd de handen
voor mijn ogen, zoals ik
datook altijd bij het Ne-
derlands elftal doe. Maar
dit was niet nodig ge-
weest, want dames kun-
nen wel strafschoppen
maken en de eerste gaat
raak, dusik Schrijf er
meteen twee punten bij
Maar zo werkt het niet;
vooreen strafworp krijgen ze maar
1 punt, maar ze mogen er twee per
keer nemen.

Na 20 minuten wordt er gewisseld
van helft. De stand is dan 22-10
voor Doetinchem.
Een speelster uit het team van
Chantal komt zich verontschuldi-
gen, de vloeris namelijk te glad, ze
zijn bang om te vallen.
pag4 Piot Juni

De scheidsrechters worden gewis-
seld en de tweede helft kan begin-
nen. Aalten komt goed terug en
weet vaak te scoren. Ook Chantal
weet er een heel aantal balletjes in

te werpen. De eindstand na 40 mi-
nutenis 43-38 voor Doetinchem.

Na de wedstrijd praten we met
Chantal nog even na in de kantine.
We vragen haar meteen hoe ze
Eric heeft ontmoet. 9 jaar geleden
bij de Radstake, vertelt ze, en we
wonen nu samen op de Steege. Hij
stond niet langs delijn. Volgens—....



voor de aan- en verkoop van

A. KL. HOLKENBORG
Vee- en varkenshandel -Batsdijk 46 Zieuwent Tel. 351508xv

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0544 - 351269
Fax 0544-362464

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u vanharte welkom
in de

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

Telefoon 35 16 07



ll architektenburoä a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

Wees wijs, gebruik Penbouwmaterialen van Wopereis NVOB
BOUWBEDRIJF. Vi VE

+ bouwmaterialen
3 Es* nieuwbouw Wopereis* verbouw

* onderhoud Ruurloseweg 5A - 7136 MC Zieuwent
+ machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

RTI Transportinstallaties B.V. Telefoon
0544-977050

Albert Schweitzerstraat 29 ==
7181 PG Lichtenvoorde

RTI Bocholt GmbH, Duitsland
RTlbe Ltd. Preston, UK

www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonder persluchtkoeler



Chantal komt hij “verrekte” weinig
kijken.

Waarom basketbal?
Via mijn familie, mijn tante en een
neef zaten

bij
basketbal. De club

was pas opgericht. Ik was toen 10
jaar en ben eens gaan kijken. Ik

was het enige meisje, maar vond

dat niet erg. Ik deed al gauw in het
miniteam mee aan wedstrijden.
Onze club heet “Give and go” en
we hebben zo'n 75 leden.
De leden bestaan hoofdzakelijk uit
mannen. Basketbal is meer een
herensport
In de regio zijn weinig
basketbalverenigingen. Voor wed-
strijden moeten we dan ook altijd
ver weg. Het dichtstbij is winterswijk
of Doetinchem, maar we rijden ook
naar Arnhem, Nijmegen, Gelder-
malsen. We spelen altijd op zater-
dag in de afdelingsklasse.
Ik vind basketbal heel leuk en zou
er ook niet mee willen stoppen. We

hebben eenheel gezellig team en
spelenal heel lang met elkaar. Ook
buiten de sport om doen we veel
leuke dingen metelkaar. Als ik toch
zou moeten stoppen met basketbal
en ik zou een andere sport moeten
kiezen,dankies ik voor handbal.
Korfbal lijkt ook wel op basketbal,
maar dat vind ik veel te soft.

Vertel eensiets over
de wedstrijd, de po:
ties, de regels.
Zelf ben ik

guard(spelverdeler). De
centers staan achterbij
de bucket, dit zijn vaak
de lange mensen. De
forwards staan op de
kop,die zijn goed in
lange afstandsworpen.
In een wedstrijd zoek je
de tegenstander qua
positie wel op. Je moet
er in de verdediging
voor zorgen daat je tus-
sen de verdediger en de
basket instaat. Bij de

aanval moetje voor je man probe-
Ten te komen.
Voor de wedstrijd hebben we altijd
overleg met de coach, hij beslist
hoe we de wedstrijd spelen, dit
doen we tijdens de rek- en strek-
oefeningen. Doordat we vaak tegen
dezelfde tegenstander spelen, ken
je hun speelwijze. Hier passen we
het spel dan ookwel op aan.
Een persoonlijke fout krijg je als je
op de persoon speelt. Je mag wel
afblokken maar als je de persoon
aanraaktisdat al een fout. Time-
outs mogen 5 keer per team(duurt
ongeveer 1 minuut) aangevraagd
worden. We kennen geen gele of

Piotduni pags—.......



rode kaarten, maarwe krijgen een
P(persoonlijke foutJay als we bij.
voorbeeld op de hand slaan tijdens
een dribbel of bij een schouderduw.
Bij 5 P's word je eruit gestuurd. Dit
gebeurt best vaak. Zelf was ik ook

Onderling mopperen we niet op
elkaar. Maar tegen de tegenstan-
der wel. Dit was een oefenwedstrijd,
dus dan zijn we niet zo fel. Maarin
de wedstrijd gaat dit wel anders.
Zelf ben ik in de wedstrijd een San-
der Kolkman-type(niet de blessure-
scenes.

Worden jullie gesponsord?
Nee, het is heel moeilijk om een
sponsorte krijgen. Sponsors gaan
allemaal naar volleybalclubs en
voetbalverenigingen. Toch hebben
we bestveel kosten. Ballen voor
damesteams moeten namelijk sinds
pag& Piot Juni

attjd los met de handjes maar dit
wordt nu beter!!

Vroeger op school schreeuwden wij
altijd om de bal te krijgen, jullie ho-
ren we bijna niet.

twee jaar lichter en kleinerzijn. Een
bal kost f150, , je hebt er dan toch
wel een heel aantal nodig, dus dat
zijn flinke kosten.
De regels worden best vaak aange-
past. Zo is voor het nieuwe seizoen
de speeltijd veranderd. We speel-
den altijd 220 minuten zuivere
speeltijd. Volgend seizoen spelen
we 4x10 minuten zuivere speeltijd.
Waarom dit zo is weet ik niet, dit
horen we in de volgende vergade-
ring.
Benje veel met basketbal bezig?
Ik train 2 keer per week. Op
zondagmorgen en op donderdag-—____



We zijn net zo thuis

nde buurt alu

Rabobank
Kantoor tichtenvoorde Kantoor kantoor Harreved
Raadhuisstraat 4 Dorp Kerkstraat 20Telefoon (0544) 390 390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

TE vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



WEE WJM. Klein Goldewijk v‚o.f.
ìÌ

www.kleingoldewijk.nl

© Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
« Bedrijfsauto's Verhuur
e Autoalarm inbouw
+ Inbouwstation voor Black-box systemen
« APK Kcuringsstation
e Startblokkering (SCM erkend)
e Ruitreparatie

DeWitte Rietewe
7263 SJ Mariënvelde
Tel. 0544-351872
Tax 0544-352164
info@kleingoldewijk.nl

WESS E LS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

ten in projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren

lieren.

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

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerdineen zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Eel gerust voor het maken van
(Eventueel verzorgen wij uw opl

Teleoon: 0544 371042 JamesWattstraatG Postbus 86
Telefax: 0544 375907 7180 AB Lichtenvoorde
Intemetste: vw wesselsafwerking.nl

safwerklhg.nlE-mailadres: ifo@wass



J. WAENINK Wierbanen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

boeing) gese WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en  EUWEenbijzondere beglazing TesaS014s2
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN)
PARTICULIER SCHOOLVERVOER - ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Op het gebied van
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN

LGOED in leuke sortering
o.a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat ieuwent, Telefoon 0544-351217

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

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

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen

Schadetaxatie en reparatie

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

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

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 054



avond. Verder train ik nog de mini's (8-11jaar) enik
zit in het bestuur als vrij bestuurslid. Ook zit ik in de
redactie van ons clubblad. Deze komt 6x per jaar uit.
In dit blad lees je 0.a. over de standen, wedstrijd-
verslagen en nieuwe regels.
Al met al ben ik bijna elke avond druk met basketbal
Ik wil gaan stoppen met het trainen van de mini's,
want dat wordt me een beetje teveel

Nieuwe basketballers zijn volgens Chantal welkom en kunnen met haar
meerijden naar Aalten!

Chantal, wewillen je bedanken voorde gezellige avond en wensen je nog
heel veel succes verder.

De redactie (JC en WK)

rofielschetfelschet profielschet SDSielschet: vrg REEsche ie
Ss:

chets Tsjerk Jetten: |
Â (bijna) topscoorder ee

í
RKZVC ret

otrefielsghets prsieissheis” pleit
Meest favoriete sport Voetballen om te doen, Formule 1 om

te kijken.

Minst favoriete sport: Dammen en, ik hou van actieve spor-
ten.

Mooiste sportherinnering: Voetbalweekend met de A-junioren
van KSV. De sfeer was geweldig, er
was kermis en veel drank, toch wer-
den we kampioen.

Slechtste sportmoment: Vorig jaar heb ik een knie-blessure
opgelopen tijden eens wedstrijd waar
niks meer op hetspel stond. Ik droom

Piot Juni pag.7——



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
A vá. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 361236
E. KlGoldewijk, Groening14, voorde, te! 378543

uppers, de Haare 29, Ziauwent, tel 362069
Wopereis, Hareveldsenog 14, Zieuwent, te. 351831

Penningmoester
Wedstrijd soer

Z.VZ. Zaalvoetbal
B. ten Bras, Dorpsstraat 23,
B Donderwinkel, Oue Aal

Penningmeester Rt Krabbenborg. Kleuferstraat €, Zieuwent, elWedstrijd sekr Recreanten: B. Slot, Helerwog 3, Zie

KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aafense

Zieuwent, te. 351257
owe7Ua, L'voorde,

eg 70, tel 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zie al 351838
Secretaresse E Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent,tel 352223
Penningmeesteres :P ter Bogf, Linnenwever 2, Groen, tol 465478
Wedstrijd secr, A. Hummoink, De Haare 30, Zieuwent, tel 351531

TOHP: Volleybal
& Voorzitster Vacant

Secretaresse M. Hokenborg, Boersweg
Penningmeester van Boeck, de Haare 2

Wedstrijd soer P‚Klein Goldevijk, de Haare 76, tel 351473
Recreanten M. Hakenberg, Boorsweg 4, Zeuwent el 351488

[ae]  ZTV Tennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendijk &/A, Zieuwent el 35194
Sacrotaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zeuwert, tl 351591
Penringmeesteres 1 Krippenborg, De Stenge 2, 2

Spirit 90: Gymnastiekvereniging
Voorzitter J. Lavalaye, ard. de Jongste
Secretaresse
Penringmeosten

+ Ledenadministraie[ l MU CHIN: Karate
Vooriter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, el. 351262
Secr/Perringm.  :G. Rinders, Larikstraat 18, L'voorde, tel 374926



VELOCÉ: ietstoerclub
Voorzitter H. Tocbes, Kennedystraat 9, Zieuwent, tel 379617
Secr/Ponringm. °C te Brake, Groening 25, L'voorde, el. 278756
Toercoëränator =P Krippenborg, Dorpsstraat 242, Zieuwent, tel 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorziter A" Ladeschaar, Verdelingsweg á, Marn
Secretaresst Mterstraat 58, Bred

Penringmeester Hein Moerstraat 4, L\voorde, fl 37

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris  Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tel 352316
Penningmeester: J.te Rolex, Verkaviingsswog 2, Marnvelde, te! 351373
Wedstrijd soc. £ Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tel. 36

Schietvereniging Zieuwent
orziter 8 Krabborborg, Grobbernweg 3. Zeunwent

SokasPensingm. A Papen, De Haa 32, Zuren, tl. 3510
35154

BV. T KEVELDER: Biljarten
(oorziter J Nirolder, Middachtenstraat 65, voorde, tel 0621864373

Secretaris B te Roler, Kleuterstraat 29, Zieuwent,Ie:351250
Penningmeester HH Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, Id. 362268

Wedstrijd secr. J. Donderwinkel, Zienwentseweg 48, Zieuwent, tl 351982

KV. DE HEMMELE:
Voorzitter M.

Secretaris . Papentorg, Wigerxijk 6, Mariën
Penningmeester 1. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwert, tel

Wedstrijd-secr. IN ten Have, Oude Maat 16, Marië

Klootschieten
pieken, Steringstraat 43, U'voorde, el 375650

aa
38127

te 351819

BADMINTON:-vere
Vooriter M.

Secretaris
7, Middachtenstraat 24, voorde

en Bras, de Haare 34, Zieuwent, tel. 3517
id 377019

28
F

van Doorn, Vincent van Goghstraat 2, voorde, el 372700

Sourey Squashvereniging
Goespondentie :Zend 32, 7196 LS Zieuwent, tol 362222,

Email: ifo@sourcycenter.nl



Favoriete sportman/vrouw:

Leukste tv-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooistfilm:

Politieke kleur

Beste Nederlandstalige lied

Meest afschuwelijke cadeau

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:
Ben je weleens aangehouden
doorde politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:
Waar droom je over:

Wanneer was je voor het
laatst bang:

Wat denk je als je in de

pag.8 Piot Juni

Nog wel eens over dat moment, dat ik
tijdig kan ontwijken en niet
geblesseerd raak.

Hebik niet, ben wel lid vande fanclub
vanJos Verstappen.

Friends

De donkere kamer van Damocles

‘good moming Vietnam’

Rood.

Nummers vande Dijk

Geen

2 CV,Die kochtik vanmijn eerste sa-
laris voorf 2.400, De bodem was zo
verrot dat ik geluk heb gehad dat ik er
niet op de autobaan doorheen ben
gezakt.
iets met computers.

warm land.

Ja, enik kreeg een boete wegens het
niet dragen van de gorde!

Achterje rug om kletsen over jou.

crisis in gezin of familie.

ik droom weinig.

’S nachts op mijn werk in Wolfheze
gebeuren eraf en toe dingenwaarik
wel eens van schrik.
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Officieel dealer FA
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Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

«Wij verzorgen al uw loon- engrondwerkzaamheden.
* Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines,
Slijpen van messen terwijl u wacht.

WOPA EN
Telefoon: Harreveld 0544 -37 24 15

Zieuwent 0544-351526
Intemet: wwawopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di.Vm Vi. 8:30- 12.30 uur + 18.30 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za 8:30- 16.00 ur

Dorpsstr
71361E
Telefoon

NT
362972

SCHODNHEIDSSALDN ANKE
DE STEEGE 7} VER
7436 MN ZIEUWENT SDN
TEL: OSG4 - 352304 Ne



9 Business
Class TravelEEN iTGesJS: Portieediere Fieleuuenwee

Graepsueruoer
TAXI 0544 -35 14 16 Pereonenueruaer

Fox054 352166 Trouw | RaaDorpsstraat 29° 7136 1E ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties

BEN8 van merkauto’sA!x £ 9
£ so 9Ä aeBIEN Waalderweg 124

VOORAL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT- Tel. 351257

Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro 1Rucanor - Wings- Uhl Sport - Yonex - Lotto
Dunlop Hummel Masita Oliver - BSEENij x



U kunt bij ons terecht voor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

+ Alle verzekeringen (schade en leven)
+ Sparen

Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Bekken
- Financiële Dienstverlening

Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent
Telefoon 0544-351461 = Fax 0544 - 352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
999. 99

Harreveldseweg 12 d Zieuwent

T 0544-352391 4ETOpeningstijden:
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

PRalb bon> 4 3 9 gai ralenS
jeOS ZIEUWENT

BORCULO
> BREDEVOORT

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

KRABBENBORG b.v,
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

TRANSPORTBEDRIJ

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

WIST U
DatU bij ons SERVICE STATION 7 dagen per w
dag kunt tanken. Buiten onze normale openings
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

24 uur per
en kunt U



spiegel kijkt Ik wordt kaa!

Waarom ben je goed in wat je doet: Ik ben overtuigd van mezelf. Niet
altijd geweest trouwens, maar nu wel,

Welke zin gebruik je te ve: ‘dat wil je niet weten’

Wie zou je nog willen ontmoeten: Robin Williams

Wat zou je geen tweedekeer doen: Dansles, daar hebik niks aan gehad.

Beschrijf jezelf in 5 woorden: Trouw, adrem, attent, eigenwijs

Hebje sinds het begin gelogen: Nee, nee.

red.(M.H.)

SPIRIT °90 OTT
Hier nog een wedstrijdverslag dat eigelijk al in de vorige Piot had moeten
staan, maar toen ben ik het vergeten, sorry Martine.
Op 31 maart had Martine Doppen een wedstrijd in Winterswij. Zij moet
nog 8 jaar wordenen eigenlijk mogen meisjes pas met wedstrijden mee-
doen in het jaar dat ze 9 jaar worden, maar Rayon De Achterhoek had voor
de meisjes die te jong wareneen extra wedstrijd georganiseerd.
Zij deed LOS niveau 9. Martine had al wat ervaring want ook vorig jaar had
ze al wedstrijden getumd. Alle oefeningen gingen prima. Sprong: 8.60,
brug: 9.35, balk: 8.65. Bij mat deed ze een niveau hoger en kreeg daar-
door0,5 punt bonus en kwam uit op 9.15. Totaal: 35.75
Hiermee kwam ze op de: 1° plaats niveau 9 Martine Doppen Hartelijk
Gefeliciteerd!!!!

Finale

Doordat Joyce Heutinck bij de voorwedstrijden van het Rayon 4° was g

worden bij Instap niveau 7, mocht zij door naar definale van Regio Gelder-
land Oostin Ruurlo.
Voor de wedstrijd was er echter een probleem. Er zouden 2 aul0's uit
Lichtenvoorde vertrekken en Joyce bij t Kevelder oppikken. Maar er was
niet goed afgesproken welke auto dat zou doen, dus reden ze alletwee
door en Joyce bleef achter. Moeder van Joyce gauw naar huis om de auto
op te halen en ook de andere kinderen die thuis waren moesten in pyjama
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mee. Ze warennog net op tjd in Ruurlo om met de mat te beginnen. Door
dit gehaast ging dit eerste onderdeel niet zo heel geweldig, maar toch 7.70.
Voor sprong 8.15, voor brug deed ze weer een niveau hoger en kwam ze
uit op 8.90. Voor balk haalde ze hethoogste cijfer op dit onderdeel 9,15.
Meteen totaal van 33.90 had ze de 6° plaats. Toch eenheel goede presta:
tie

Clubkampioenschappen

Op 30 juni wordenin Lichtenvoorde in de sporthal de club-
kampioenschappen van Spiri'90 gehouden. Iedereen die bij desel
doet mee en wordt opeigen niveau beoordeeld. Dus iemanddie in een
lager niveau zit kan ook kampioen worden, omdat het gaat om het punten
aantal behaald in het eigen niveau.
De recreanten hebben een aparte wedstrijd omdat zij niet volgens het LOS
tumen. Ook hebbenzij al 2 voorwedstrijden gehad omdat anders het aan-
tal te groot zou zijn
Van Zieuwent hebben er ook eenaantal meiden meegedaan. Anouk Waal-
derbosheeft hierbij de@ plaats behaald. Helaasis ze nu geblesseerd en
kan ze helaas niet aan de clubkampioenschappen meedoen, jammer. Ver-
der is Inge Boekelder doornaar de clubkampioenschappen vande
recreanten.

:ZVC VERNEDERT LONGA
Afgelopen zondag(29 april j.. red) trok ZVC 3 richting Lichtenvoorde voor
een sportief treffen met Longa 3. Zoals gebruikelijk begon de wedstrijd
voor ZVC 3al op zaterdagavond. Na enige alcoholische versnaperingen
werd de tap gesloten en zocht iedereen zijn bed op. Na een korte nacht-
rust bleek het team van Longa toch het onderspit te moeten delven tegen
het ogenschijnlijk fit ogende ZVC. Op voorhand was al bekend dat het
publiek de grote winnaar zou worden. Echter door de infrastructurele te-
kortkomingen wist de grote massa met een combiregeling het Longa com-
plex niet te bereiken. Klokslag vijf over half tien floot de ietwat afwezige
scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd en als antwoord werd de bal
in beweging gebracht. Direct ontbrandde de strijd tussen de aartsrivalen,
hetgeen al snel resulteerde in eenopeningstreffer voor ZVC. John Cup-
pers passeerde met een triomfantelijke glimlach op zijn gelaat de falende
doelman van Longa 3. Helaas faalde ook de Zieuwentse keeper, Sjaak
Jansen, u kent hem wel: de beer van fit-care, waardoor Longa, geheel te-
‚gen de verhouding in, langszij wist te komen…chapeau. Desalniettemin
schroomde ZVC nietstrijdlust aan de dag te leggen, helaas niet result
rende in een voor ZVC bevredigende ruststand. Na de laffe thee die
pag.10 Piot Junizi;



REYMER
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544-351259

€&4
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA 8V

POSTBUS 101
7180 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Vooruw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoopaf kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 352237





Longa doorgaans schenkt, betraden de 11 matadoren opnieuw het groene
strijdperk om de tegenstander de orente wassen. Hetbijna nimmer fa-
lende spitsenduo van ZVC 3 wistin de 2e helft enkele opgelegde kansen
om zeep te helpen. Net toen ZVC Longa voetballes begon te geven, werd
het opgeschrikt dooreen buiteling van een Longa-speler, die de scheids
rechter er toe deed bewegen de bal opdestip te leggen. Naeen psycholo-
gische oorlogsvoering van de eerdergenoemde beer, wist de Clarenc:
Seedorf van Longa tot drie keer toe hetnet niet te laten bollen, hetgeen
niet vooreen klein deel toe te schrijven was op het conto van de briljant
keepende beer. Geenszins was ZVC onder de indruk van deze interrupt
Integendeel: het in wit-groene tricot gehulde legioen wist na een fenome:
nale diepte-pass van “Leonvan de bank” good old Henry Weikamp in

ringspositie te brengen die het leer danookin het doel deponeerde. 2-
1. Euforie al om. Ondanks enige tegensputteringen van de Keienslöppers
wist de Zieuwentse eenheid te consolideren. De mannen van Longa ble-
ken buiten het veld wel heren te zijn en gaven een kratje bier voor de over-
winning, welke in de kantine van Longa werd genuttigd. Ook in de derde
helft bleek ZVC te sterk voor de Lichtenvoordse formatie. Conclusie: ZVC
ging met 6 punten terug naar de Greune Weide. Jurgen ten Havebe-
dankt! De auteurs stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele geleden
geestelijke schade.

Met sportieve groet, PR afdeling RKZVC 3.
Gijs Reukers,
Johan Stortelder.

BRUISENDE SLOTDAGEN 18 OPEN
Z.M.-BILJARTTOERNOOI 2001.

Binnen een periode van8 dagen
werden voor het z.m-biljarttoemooi
3 eindronden gespeeld met als inzet werd uitgevoerd via een k.0.-Sys-
de kampioenstitel van respectieve- teem met voorafgaande |oting.
lijk de jeugdfinale, troostfinale senio
ren en de hoofdfinale van de senio- De organisatie mocht zich verheu-
ren. Het gehele toernooi werd ge- gen ineen recordaantal van 93
kenmerkt door een gewijzigde op- deelnemers. In het voorgaande jaar
zet. De 1' ronde werd als voorheen bleef de deelname, ondanks de
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grote publiciteit, nog steken op 71 inschrijvingen. Achteraf blijkt de gewij
zigde opzet alsmede de grote deelname de grootste succesfactoren van
het toernooi 2001

Jos Rosendahl gelukkige winnaar troostfinale senioren.

Deze wedstrijden werden gespeeld op zaterdag 5 mei bij de knusseen ge-
zellige cafés ‘s wieggers en Heutinck in Marineerde. Op de laatste
wedstrijddag waren voor deze finale nog 8 van de 30 deelnemers in de

strijd voorde titel

De eindstrijd om de 3en 4° plaats ging tussen Riekie krabbenborg ( 33
caramboles) en john rouwhorst (90 caramboles). Deze partij bracht weinig
spanning met zich mee omdat riekie nog volledig uit haar doen was door
de net daarvoor gespeeldeparti tegen de latere winnaar jos rosendah\. Zij
stond toen in een zeer kansrijke positie voor de finale, doch liet op het be-
slissende moment het afweten en daarmede jos rosendahl vrij baan te bie-
den voorde finale. De zeer geroutineerdeen fanatieke bijartliefhebber
John Rouwhorst bereikte daardoor, in een overigens goede partij van 22
beurten, de 3° plaats.

De finale om de 1° positie ging tussen harry wieggers (de kastelein) (50
caramboles) en jos rosendahl (120 caramboles). Na de aanvankelijk zeer
gunstige wedstrijdontwikkeling voor harry wieggers, wist jos rosendah in
de 24° beurt van de partij een prachtige serie van 33 caramboles te plaat
sen en daarmede een gemakkelijke uitgangspositie te verwerven voor het
winnendafsluiten van de parti. Hij werd daarmede de terechte winnaar,
met het recht op herkansingsdeelname aande hoofdfinale. Uit het vervolg
van dit verslag zal nog blijken dathij zeer goed gebruik heeft gemaakt van
deze optie.

Eindrangschikking troostfinale:
1. jos rosendahl lichtenvoorde (120)
2. harry wieggers marienvelde (50)
3. john rouwhorst zieuwent (90)
4. riekie krabbenborg zieuwent (33)

Technisch begaafde bas de jong overtuigend
_winnaar van de jeugdtitel.

De finale voorde jeugd werd gespeeld op zondag 6 mei bij het clubhuis ‘t
kevelder te zieuwent. De 12 deelnemers werden ingedeeld in 2 poules van
6. De winnaars van elke poule speelden vervolgens tegen elkaar om de
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ot Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
= Plavuizen

Á Afwerkvloeren
VW Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 302
7136 LL Zieuwent

Telefoon:
0544-352320

Fax:
0544-352557

Garage
Kolkman VOFDrukkerij Westerlaan|

va. Meer de Walcherenstraat
TESTEN Lichtenvoorde
Tl 0548 171207
Fax 0545 176525

of{set « boekdruk
foliedruk + computerformulieren

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

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351
Fax 0544 352075



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
waw sourcycenter.nl
SOURCY CENTER ZEGENDIJK 3A

7136 LS ZIEUWENT

© Terke stoombad
© zoebanken
© Kinderopvang
© Sporta

© Brsende
Olympische Spelen

© Terriërs!
Squashbanen
Sport woor bedrijven
Sourey Lounge
lere pb

© Winterzin
© XTREME bowling
© Indoor mgetgolf
© Krgerarangomenten
© Luze sporteats
© Gof ofingrange
© Dacor Gaay

‘
.



titel bij de jeugd.

Het deelnemersveld werd gekenmerkt doorvele “nieuwe” jeugdspelers,
waardoor het spelniveau nog al erg verschillend was. Met name de meer
geroutineerde beheersten destrijd voorde eerste plaatsen, alhoewel het
somserg aandoenlijk was om te zien hoe de beginnelingen tegenspel bo-
den en daarmede blijk gaven van aanstormend talent

De eindstrijd vond dan ook plaats tussen de meer “gevestigde” deelnemers
bas de jong en patrick schrijvers. In tegenstelling tot voorgaande jaren wist
nu bas de jongzijn talent afdoende te gebruiken om detitel binnen te ha-
len In een fraaie partij wist hij de ambitieuze patrick schrijvers naar de 2
plekte verwijzen. De eindrangschikking van de deelnemers wasals volgt

Naam Pet Moy he Seo E
Gade Jong io eas B) 100
Pasch Scrivors 10 12 8 309
Marieke Pathoven 8 os 07 97
Tyas Peters 6 14 9 %
Jeroen Viesema 6 vo“ 4 e 5 ES)Jeroen Hazzop 4 os 2 = ==DanelPothoven 4 HAN 7Koen Storteder 4 ow < ea
Thijmen Doppen 2 oz 3 5
Koen Doppen 2 0% 4 &
Henke Pohoven > os 4 6:
Michel Doppen & 02 3 & EE

Ontembare Ad Rouwhorst de zeer verras-
sende winnaar bij de finale senioren.
De 3° finale binnen het z.m-.toernooi was een waarsluitstuk, een echte
climax met zeer veel verrassingen Enkele daarvan zullen wij in onder-
staand verslag weergeven.

In de 1/4 finale waser 0.a. de partij tussen Roy gierkink (250 caramboles)
en Benny nijrolder (47 caramboles). Roy ging goed van start en hadin zijn
12! beurt reeds 160 vn de 250 caramboles verzameld, tegen Benny 23 van
de 47. Hierna knapteiets bij Roy. De souplesse in zijn spel was verdwenen
en werd hij steeds vanuit zijn situatie gedwongen moeizaam punten te sco-
Ten zonder te kunnen zorgen vooreen goede achterblijvende speelpositie.

tegenstander, ook deze wedstrijd niet in grootse doen, wist langzaam
maar zeker zijn achterstand inte lopen en zelfs in de 33 beurt gelijk met
hemte eindigen Een barrage was nodig om uit te maken wie er door
mocht gaan. Het echec voor Roy Gierkink werd compleet doordat hij in de.
barrage slechts 7 van de 25 caramboleswist te verzamelen. Een onver-
wacht out voor de meest getalenteerde en sympathieke deelnemer in dit
toemooi

PiotJuni pag.13—_——_.__.



Zeer verrassend was ookde inbreng van Jos Rosendahl. Hij had zich via
een zeer moeizameherkansing in de troostronde geplaatst bij de laatste
16 deelnemers van de kampioensronde. Zoals in de troostronde, waren
voor hem ookde partijen in kampioensronde krappe overwinningen op
Harry Brussen, Willy Weikamp, en Joost -Domhof. J

De finale werd daarmede een verrassende aangelegenheid tussen Jos
rosendahl (120 caramboles) en Ad Rouwhorst (33 caramboles). Ondanks.
zijn nog beperkte ervaring had Ad Rouwhorstin voorgaande partijen laten
zien over een uitstekende wedstrijdmentaliteit te beschikken en bovendien
was hij tijdens het toernooi duidelijk gegroeid in zijn scoringsvermogen. In
de 13° beurt van de parti hadhij reeds 29 van de 33 caramboles verza-
meld tegen slechts 55 van de 120 voorjos rosendahl. Wel verzamelde
deze laatste in een ultieme poging in de laatste 7 beurten nog 49
caramboles, doch toen vond ad het welletjes en maakte zijn partij in de 21+
beurt uit door het33 en laatste punt te scoren. Daarmede werd Jos defini-
tief naar de 2° plaatsin de einduitslag verwezen. Het toernooi had hier-
mede een spannende finale beleefd meteenverrassend sterke winnaar inde persoon van Ad Rouwhorst.

De strijd om de 3 en 4° plaats was een aangelegenheid tussen Joost Dom-
hofuit Borculo en Benny Nijrolder. In een niet hoogstaande partij wist Joost
domhof de moe gestreden tegenstander duidelijk te verslaan en daarmede
een verdiende 3° plaats voor zich opte eisen. Benny Nijrolder reikte niet
verder dan 37 van de 47 caramboles in 31 beurten. De eindstand vande 4
finalisten werd daarmede als volgt:

1. AdRouwhorst Zieuwent
2. Josrosendahl Lichtenvoorde
3. Joost Domhof Borculo
4 Benny Nijrolder Marienvelde

(33 caramboles) (120 caramboles) (70 caramboles) (47 caramboles)
Commissie-voorzitter willy paul kon na afloop samen met wedstrijdleider

Willy Elschot overgaan tot huldiging en uitreiking van de prijzen. Al met al
‚een zeer geslaagd toemooi met een sterke bezetting en grote deelname.
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WEE|lets over het hoofd

gezien mij; ien? =

WAKa UR UUR

De Hypotheekshop
vd. Meer de Walcherenstraat 2
TBL EN Lichtenvoorde
Tel. (0544) 37 7113

HYPOTHEEK ENOP EK en on:

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 voor de technieken van vroeger
Bij Aannemersbedrijf Hoenderboom is uw
restauratie-project in goede handen.

Sel voor een vrijblijvende rezenatie
tel 435032
Aannerer:beirf Hoenderboom
Dorpsstraat 27, 1136 LE Ziewwent

aannemersbediijf

OENDERBOOM


