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MET DE KRANT BERG-AF
“It seemedlike 50 pounds".
Het antwoord van Ivanisevic op de
vraag hoe zwaar zijn racket was
tijdens de laatste slagenwisseling op
Wimbledon. 25 Kilo, dat is even
doorbijten, maarde overwinning was
zoet.
In ieder geval zoeter dan wanneerhet
racket zo licht als een veertje voelt
bij een 6-0 stand in de derde set.

Ik zie veel mensen met eenracket
van 25 kilo, op dit moment. Zo net
tegen de vakantie aan voelt alles
zwaarder, terwijl er juist nu zoveel
moet gebeuren.

Mensen die anders wel in zijn voor
een praatje, zie je in gedachten
lijstjes afwerken.
Bergop in de zwaarste versnelling.

U begrijpt, dit wordt een kort
redaktiewoord. Moge de strekking
duidelijk zijn.
De topis bijna in zicht En hoe hoger
de top, hoe dieper het dal. Straks
meteen krant achterhetshirt in volle
vaart bergaf.
Een prettige vakantie.

De redaktie (MHW)



Gravel, Gras en Graven
Manfred Graven, jeugdtrainer ZTV

De lagere school begint weer ouder-
wets volte stromen. Dit betekent dat
de verschillende verenigingen kun-
nen vissenin een vollere jeugdvijver
dan de afgelopen jaren. Ook de
Zieuwentse Tennisvereniging (ZTV)
heeft een serieuze campagne opge-
zet en met succes, wanter zijn mo-
menteel 58 jeugdleden. Welke
energievolle persoon zou deze jon-
geren toch trainen, vraag je je af.
Nou, dat deed de PIOT ook en het
bleek te gaan om Manfred Graven.
Op een heerlijk zwoele zomeravond
vertrekken Huub en ik naar de ten-
nisbaan om deze man te gaan ont-
moeten. We zien Manfred bezig met
het lesgeven aan een mederedacti
lid en haar vriend. Na de training kre.
gen we de kans om Manfred, een
drukbezet man te bevragen

Wie is Manfred Graven?
Ik ben een 22-jarige postbode uitAal-
ten. Ik woon nog bij mijn ouders, maar
ben niet echt veel thuis. Ik heb een
druk leventje. Naast postbode benikdus ook tennisleraar.
Verder voetbal ik bij het eerste van
SDOUC, train daar3 keer in de week
en een wedstrijd op zondag, en ben
er trainer vande b-jeugd, ook twee
trainingen door de week en een wed-
strijd op zaterdag. Ik hou nog net ge-
noeg tijd over om doorte brengen
met mijn vriendin, maar dan is de
week ookvol.
Na de MAVO benik naarde CIOS
gegaan. Het liefst had ik als hoofd-
vak VOETBAL gedaan, maarde kans
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dat je hier
werk in vind
is klein. Ik
heb als
hoofdvak
voor TENNIS
gekozen
Niet alleen
omdat hier
genoeg werk
in te vinden

is, maar vooral omdat het een heel
leuk spelletje is.
De CIOS is me erg tegengevallen. Ik
vond het daar slecht georganiseerd
Heb me veel lopen ergeren aan be-
paalde docenten en hebaltijd het
gevoel gehad datje er alles zelf maar
uit moest zoeken. Een half jaar voor
het eindexamen benik er gestopt
omdat ik mijn buik er vol van had.
Nu hebik nog wel eens spijt dat ik
het niet afgemaakt heb en denkerzelfs over omdit alsnog eens te doen

Waarom wilde je tennisleraar wor
den?
Hoofdzakelijk omdat ik graag met
mensen omga. Ik ben een sociaal
persoon en maak met iedereen mak-
kelijk contact. Ik kan ontzettend ge-
nieten van progressie bij leerlingen.
Hetis prachtig om te zien dat een
persoon, mede dankzij mij, beter
wordt in het spelletje. Vooral omdat
tennis een individuele sport is,is het
geweldig voor zowel speler als trai-
ner om progressie door te maken.



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

° Alle verzekeringen (schade en leven)
* Sparen
+ Beleggen
* Lenen
° Verzekerd sparen

Sexken
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

Hareveldseweg 12 d- Zieuwent

T 0544 352391 >eeOpeningstijden:
Dinsdag /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

ZIEUWENTSEWEG6 ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

KRABBENBORG b.v.

emo Tel. 0544-351215Ea Fax 0544-352065AVIA Zieuwent

WIST U …
Dat U bij ons SERVICE STATION7 dagen per week, 24 uur perdag 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



‘Hoe ben je in Zieuwent terechtgeko-
men?
Iben door ZTV gevraagd. Ze ken
den mij blijkbaar en wisten dat ik vrij
was. Mijn eerste indruk was meteen
een goede. Ik proefde een gemoe-
delijke sfeer en ervaar dit nog steeds.

vriendin wil ook gaan tennissen
en gaat dit misschien wel in Zieuwent
doen. In Lichtenvoorde, maar vooral
ookin Aalten, heerst een wat meer
elitair sfeertje en voel je je als nieuw-
komer nietaltijd even welkom. In
Zieuwent ervaar ik dit beslist niet en
dat maakt de vereniging dan ook tot
een erg leuke club.

Waren er meer clubsin beeld?
Ik heb ook les gegeven in
Lichtenvoorde, naast het werkin
Zieuwent. In combinatie met mijn
voetbalwerkzaamheden en postbode
zijn, werd het me teveelen heber
voor gekozen om het trainerswerk in
Lichtenvoorde afte stoten en alleen
nog in Zieuwent als tennisleraar werk-
zaam te blijven.
Ik geef in Zieuwent nu tien uur per
week les. Naast een aantal volwas-
senen geefik les aan alle kinderen
die bij de vereniging zitten.

Hoe is het om in Zieuwent tennis-
Ieraarte zijn?
Mensen zijn hier van jong tot oud fa-
natiek. Ik heb bij andere verenigin-
gen regelmatig te kampen gehad met
afzeggingen. Maar in Zieuwent belt
eigenlijk niemand af, maar zijn ze er
gewoon. Ik vertel mensen dat ze
naast de trainingen ook zelf meer
‘moeten oefenen. De een doet dit wel,
de ander niet. Maar dit wordt dan ook
gewoon gezegd, er worden geen
smoesjes verzonnen. Ik hou daar wel

van. Al heb

ik
wel liever dat mensen

doen wat ik zeg
Je traint alle kinderenbij de vereni-
ging. Is dit niet veel?
In principe is het wel te doen. Maar
de vereniging is klein en de keuze în
groepssamenstelling is dus beperkt.
Nadeelis dan ook dat ik kinderen met
veel talent minder aandacht kan ge-
ven dan ik zou willen. Iedereen krijgt
wel waar voor zijn geld, maarmijn
gedrevenheid maakt dat ik altijd het
beste uit mijn leerlingen wil halen. En
dit kan dus nietaltijd zoals ik dat wil
Je zou een groep van8 kinderen kun-
nen opsplitsen, maar dit wordt dan
ook weer duurder, omdat je dan meer
trainingsuren krijgt. Een andere op-
lossing zou kunnen zijn dater iemand
tijdens de trainingen zou helpen, met
de uitvoering van oefeningen en dat
ik me dan wat meer zou kunnen rich-
ten op de techniek van de kinderen.
Maar dit kan natuurlijk niet.

Waarom kan dit niet?Bij alle vereni
gingen lopen toch vrijwiligers rond die
de jeugd coachen en trainen in hun
vrije tijd? Waarom ken dit niet bij een
tennisvereniging?
Ditis een goede vraag. Dit heeft mis-
schien te maken met het feit dat ten-
nis een individuele sport is en men-
sen het als een voordeel ervaren dat
ze in beweging zijn, zonder alte veel
verplichtingen.
Eigelijk zou het wel een goede zaak
zijn dathet gebeurt. Bij toernooien en
andere wedstrijden zijn er wel ouders
die de kinderen brengen en begelei-
den, maar echt coachen is dan niet
aan de orde endit zou voor de ont-
wikkeling van de kinderen wel beter
zijn. Op zijn minst is het interessant
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om hier eens een balletje over op te
werpen binnen de vereniging. Mis-
schien zijn er wel senioren die het
leuk vinden om hier wat in te doen.

Geef je ook Ies in de winter?
Nee, dan ben ik erg druk als post-
bode, i.v.m. de feestdagen. Het komt
me goed uit dat ik dan even geen
tennisles hoef te geven. Welis dit de
periode om me voor te bereiden op
het nieuwe seizoen. Ookis het
een goed moment om bij te tan-
ken van het drukke zomer-
programma. Het hele voetbal-
gedeelte gaat natuurlijk gewoon
door.

Wat voor type trainer ben jj?
Volgensmij beniksociaal en kan
ik veel hebben. Toch heb ik ook,
zeker mijn grenzen en maak dui-
delijk als deze worden overschre-
den. Ik zie graag mensen die er
voorgaan, die het onderste uit de
kan halen en ookbuiten de trai-
ning bezig zijn met hun techniek
en spel.
Aan kinderen les geven is moei-
lijker dan aan volwassenen. Je
moet bij kinderen alles stapje voor
stapje doen, want ze kunnen vaak
maareen ding tegelijk onthouden.
Je moet dus opletten datje niet
te veelineen keer wilt. Ook zin
kinderen eerder afgeleid en vaak|
drukker met elkaar dan met tennis.
Ik kan dan ook duidelijk en autoritair
zijn. Als ik met kleine kinderen een
kwartier per les met hun techniek
bezig kan, is dit al mooi meegeno-
men.
Bij kinderen is het erg belangrijk dat
ze er plezier in blijven houden. Als
ze voelen dat ze beter worden en ze
pag4 Piot Juli

hebben erlol in blijven ze komen en
ontwikkelen ze zich steeds verder.
Bij volwassenen is het zien van ren-
dement het belangrijkst. Het moetin
hun ogen wel vooruitgaan anders
heeft het geen nut, zowel voor hen
als voor mij niet. Toch ben ik dit nog
niet tegengekomen. In tegendeel, ik
heb juist de indruk dat zowel de kin-

deren als de volwassenen erg tevre-
den zijn met hetgeen ze wordt gebo-

den doormij
Waar haalje zelf de lol vandaan?
Ik kan enorm genieten als mensen
enorm genieten. Zo is het geweldig
om mensen met aanleg te helpen
uit te buiten, maar zeker zo mooiishet om mensen met minder talent
een acceptabel potje tennis te laten



voor de aan- en verkoop van
VEEen VARKENS
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architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398SE eebouwmaterialen van Wopereis
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Albert Schweitzerstraat 297131 PG Lichtenvoorde
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| Officieel dealer
| Massey-Ferguson 4 In
|

Zetor EE
Vooral uw tractoren, landbouwwerktuigen,

tuin- en parkmachines
=Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden.
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spelen. Kortom iedere ontwikkeling is
even belangrijk voor mij. Als mensen
er maar lol aan beleven, beleef ik het
ook. Ik heb ook geen voorkeur voor
leeftijdsgroepen, elke groep heeft zo

zijn eigen charmes.
Ik vind het ook fijnals ouders komen
kijken. Voel ik me nog minder oppas
en meer trainer.

Hoe kom je aande theorie en de
oefenstof voorde trainingen?
In het begin uit de boekendie ik van
het CIOS heb, maar het wordt steeds
meer ervaring en routine. Ik bereid
essen niet echt voor. Ik heb wel een
schema van wat er moet gebeuren,
maar bekijk tijdens de training hoe
dingen gaanenanticipeerzo veel
mogelijk op de verschillende kwali-
teiten van de leerlingen.
Bij kleine kinderen of beginnelingen
ben je meer bezig met de techniek,
tewijl je met gevorderden ookbezig
gaat met het tactische spelletje. Zo
probeerje ookbij iedereen zijn ‘wa-
pen”te ontdekken en gaje dit verder
ontwikkelen.

Hoe ga je om met conflicten?
Ik kan niet zeggen dat ik veel con-
flcten ben tegengekomen. Er zijn wel
eens wat pesterijjes, maar dit pro-
beer ik in de kiem te smoren en ik
heb hetidee dat dit ook wel lukt. Waar
ik slecht tegen kan is dat kinderen die
al wat langer spelen, beginnelingen
uitlachen. Vaak als ik kinderen een
poosje duidelijk negeer gaat dit wel
weerover. Ik bespreek dit ook later
met degene waarhet om gaaten dit
wordt tot nu toe altijd goed opgepakt.
Ik vind het prachtig als leerlingenel-
kaarer op wijzen dat de ander een
‘mooi punt gemaakt heeft. Het hoeft

niet klef te worden, maar een zeker
respect voor hetspel van elkaar is
mooi

Wie is je grote voorbeeld?
Complete tennissers die altijd door
gaan: Rafter, Edberg (techniek), Mus-
ter, Capriati, Davenport
Ik heb een hekel aan een figuur als
Krajicek. Als hetniet wil gaan zijn
schouders zakken en komt het ook
niet meer goed, verschrikkelijk vind
ik dat.

Hoe ziet de toekomster uit voor jou
‚en voorde club?
Dat is moelijk te zeggen. Ik ben te-
vreden op de manier waarop nu al-
les gaat. Als je me vraagt wat ikgraag
zou willen, dan zou ik graag een groot
talent op toernooien willen begelei
den. Dit zou ik ook wel fulltime willen
doen.
Fulltime aan de vereniging zou ik ook
wel willen, maar dan wel op mijn ma-
nier. Ik zou dan meerde verschillende
groepen naar talent indelen, kleiner
maken en pogen alle talent van de
mensen naar boven halen.
Ik ga in ieder geval aan het eïnd van
het seizoen aan al mijn leerlingen vra-
gen hoe ze het afgelopen jaar heb-
ben ervaren, hoe dingen anders moe-
ten of dat ze überhaupt wel met me
verder willen.
Watde vereniging betreft; het bestuur
is geweldig bezig geweest om jeugd
binnen te halen en is hier prima
geslaagd. Kwantitatief is het gewel-
dig. Kwalitatief staan we onder aan
de ladder. We zullen nu bezig moe-
ten gaan om de potentie die eris vol-
ledig tot ijn recht te laten komen. De
jeugd is fanatiek enheeft genoeg ta-
lent (volgens mij zijn er bij de jeugd
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zeker5 die C-speler kunnen worden),
dus moeten we eralles aan doen dat
ze voor de club veel kunnen beteke-
nen.

Watzijn de sterke en zwakkekanten

van ZIV?
Sterk is de gemoedelijke sfeer en
eerlijkheid. De al genoemde
ledenwervingisgeweldig geweest,
erg serieus aangepakt. Persoonlijk
voel ik me serieus genomen door.het
bestuur, ze overleggen steeds meer
met me of vragen naar mijn mening.
Zwakis de sproef-instalatie, is niet
altijd geweldig
Een valkuil kan de toekomst zijn, wat
gaan we doen? En dan denkik aan
kwantiteit/kwaliteit. Niet alleen een
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boel betalende leden, maar ook een
zeker verenigingsgevoel

Ben je een blijvertje voor ZTV?
Als ik het gevoel heb dat mensen niet
meer enthousiast zijn, wordt het

moeilijk voor mij om nog verder te
gaan. Tot nu toe heb ik nog geen
moment gehad dat ik dit gevoel maar
enigszins bespeurde. Dus ik zie mij
ook nog lang niet vertrekken.
Ik ben wel zo eerlijk dat ik het men-
sen vertel alsikhen niets meerkan
leren.
Competitie spelenisbelangrijk, als
dit binnen de vereniging zou komen
Zou mij dit nog meer aan de vereni-
ging binden

Manfred bedankt.
HW & ML
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% Tegelwerk
O.a. Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

ot Afwerkvloeren
VÍ Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 304
7136 LL Zieuwent

Telefoon:
0544-352320

Fax:
0544352557

Garage
Drukkerij Westerlaan/
wa ser de Walcherenstraat 1 Kolkman VOF

offset « boekdruk / n

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

Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075ee



DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassenden spraakmakend!

“Woar kan ik sporten, vergaderen, t :0x0
ontspannen, ontbijten, mijn bedrijf © Tut stone
presenteren en feesten? En dat op BEmomenten waarop het mij uitkomt!” 9 spoe

+ Britende
Hetis dichterbij dan u denkt! Giepiche speien

== —“J + Squashbanen
# Sport voor bedrijvenVraag vrijblijvend om informatie en4Sony lounge

documentatie! 9 erze pub
© Vneruin

Tel. 0544 352222 Fax 0544 - 352218 © XTREME bowing
E-mail! nfo@sourcycenter.nl See,www.sourcycenter.nl © Lu soorte
SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A

7136 LS ZIEUWENT



— SPIRIT 790
Avond4daagse Minioren

Dit jaar hebben wij weer meegelopen
‘met Spirit"90 voor de avondddaa
Eerst zouden we samen met
Lichtenvoorde lopen, maar omdat er
toch nog 18 kinderen en genoeg en-
thousiaste ouders waren, hadden we
een groep van Zieuwent alleen. De
Jongste was 4 en de oudste 9 jaar.

De eerste avond was voor de meeste
kinderen zwaar, ’s middags gespeeld

vonds nog lopen. Iedereen keek
‘dan ook naar de speeltuin uit en ze
vroegen vaak hoever het was. In de
speeltuin kregen we drinken en wat
lekkers, 0 was het wel om vol te hou-
den.
Het weer was goed, zeker op zaterdag,
Gelukkig hadden we een Spiritpet op
zodat we geen last hadden van zon in
de ogen Bij de Regenboogschool kre
gen we de medaille en daarna in cen
lange stoet maar het eindpunt. We kre-
gen nog bloemen en veel snoep en om
dat we een kleurplaat hadden gemaakt
nog een rugzak.
Het waren hele leuke gezellige dagen!

Aspiranten

Ook dit jaar liep Spirit weer met een
aspirantengroep de10 kmin dewed
strijd klasse. Hierbij liepen de meiden
uit Zieuwent samen met die uit
Lichtenvoorde, dus wol ecn beetje
vreemd, maar het was heel gezellig. Er
‘was van tevoren goed geoefend, alleen
het zingen lukte nogniet zo goed en
we haddener niet veel vertrouwen in
de zangbeker weer te winnen.

SPIRIT
90

We waren wel fit, maar de eerste avond
in Vragender kwamen de blaren bij
sommigen al tevoorschijn. Toch heeft
iedereen het goedvolgehouden, on
dank dat de leiding soms een beetje
maf deed. 1

Zaterdag in de pauze werd er cen
groepsfoto gemaakt en daarna konden
we doorlopen naar de markt. We mo
ten nog cen poosje wachten op de be-
oordeling van de jury. Eindelijk was
het dan zover Erix was 3, het koor
was2e enze hadden geen
zangbeker… want die ging voor het 25

jaar weer naar ons!! Ook liepen wij het
nest, waardoor we voorhet 2° jaar

isselbeker hebben ge-
wonnen. Volgend jaar gaan we weer
voor de eerste prijs, zodat we de
wisselbeker ecn vast plaatsje in onze
prijzenkast kunnen geven.

We hebben heel veel plezier gchad.

pirit is okt,ol, olG!!!!!

achtereen de

Clubkampioenschappen

Op zaterdag 30 juni werden de club-
kampioenschappen gehouden, deze
vinden om detwee jaar plaats. Ook de
Zieuwentse meidenwaren present'Smorgens om9 uur begonnen de
hoogste niveaus van de selectie, daarna
de lagere. Iedereen tumde zijneigen
niveau en werd daarop beoordeeld.
Ook had de leiding voor iedereen een
‘bonus bedacht, die bij goedeuitvoering
0,4 punt opleverde. Er waren groepen
gemaakt van verschillende niveaus,
‘waarvan de eerste 3 cen medaille kre
gen.
Mayra Holkenborg tumdeeenbetere

PiotJuli pagT OZ |

—33
838
ee



VERENIGINGEN

eGWa!g
R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A. vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, el 361236
Secretaris € KlGoldewijk, Groening 14, voorde, tel 378543
Penningmeester 7. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, t

Wedstrijd secr WI Wopereis, Harroveldscruog14, Zeuwent, tel. 351831

Z.V.Z. Zaalvoetbal
>orzit B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel. 351257

Secretais A Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 7Ua, ['voorde, el. 379652
Pewingmeester  R Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel 352381

Wedstrijd sek Fecrearten: B. St, Helenweg 3, Zeuwern, te 352127
KNVB: Dondentinkel, Oude Aallenseweg 70, te. 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent el 351838
Secretaresse €. Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, tel. 352223
Penringmeesteres ter Bogt Linnenwever 2, Groenlo, el 465478
Wedstrijd secr A Hummeink, De Hare 30, Zeuwert, el 251531

TOHP: Volleybal
Voorzitster Vacant
Socretarosse M. Hokenborg. Boersweg 4, Zieuwert, tel. 3514

Penningmeester van Boeckef, de Haare 28, Zieuwert, tel 362462

‘Wedstid secr P Klein Golden, de Haare 75, tel 35147
Rocroarten M. Hokenborg, Boersweg4, Zeuwert, el 351488

ZTV: Tennis
Vooriter B. Storkhorst, Zogondijk A, Zieuwent, tel. 351947
Socrtare Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 351591
Ponningmeesteres “1. Krippenborg, De Steege 22, Zi

Spirit90: Gymnastiekvereniging
Voorziner J. Lavalaye, Kard. de Jongstraat 41. L'voorde, tel 379550
Secretar M. Holkenborg, Ruuosextog6, Zeuwert, tel, 351873
Penningmeesteres_:C. Hubers, Tongerlosestraat 46, ‘voorde, el 37

* Ledenadninistatie

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olof, De Waareise 23, Zieuwent, tl
Secr/Poningn.  °G. Rijnders, Larksstraat 18, voorde, tel

61262
74926
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VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter H. Toebes, Kennedystraat 9, 2 ï

Secr/Penningm C. te Brake, Groening 25, Lvoorde, tel
oercoördinstor  PKripenbeg, Dorpsstraat 249, Zeuwent el. 351856 |

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter A7 Lageschaar, Verdeingsweg 4, Mariërvelde, tel 351962
Secretaresse 1 Hondhiks, Miterstraat 58, Bredevoort, te, 0543-452351
Penningmeester °C. Bokkers, Hein Mafrstraat 4, voorde, tel. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voor B. ten Bras, Dorpsstraat 23

Secretaris £: Hoerderboom, De Stenge71, Zouent el. 352316

Penningmeester ze Roller, Verkaveingsweg 2, Mariënveldo, tl 351373
Wodstrigd soer E. Hoenderboom, Da Stooge 71, Zeuwont, tel. 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 351534
Sek/Penringm. A Papen, De Haare 32, nt, te 351970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter J. Nirolder, Micdachtenstraat 65, L'voorde, tl. 06-21864373
Sccrotais . te Roller, Keuferstraat 29, Zeuwern, el 351250
Penningmeester: H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, tel 352268
Wedstrijd soer J. Donder , Zieuwert, el 351382

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staingstraat 43, ‘voorde, tel 375650
Secrearis S. Papenborg, Wigendik 6, Mariënvelde, tel 351552
Penningmeester 1. Bongers at 36, Zieuwent, tel 391271

Wedstrijd secr N. ten Have, Oude Maat 16, Mariënvelde, el 351819

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M. Stoffelaan, Middachtenstraat 34, voorde, tel. 377019
Secretaris ten Bras, de Haare 34, Zewwern, tel, 351738
Penningmeester “van Doorn, Vincent van Goghstraat 2, 372700

Sourey Squashvereniging
‘Corespondentio:Zegendijk a, 7136 LS Zwent, tel 352222,

E-mail nfo@sourcycentern



wedstrijd dan zchet hele jaar had laten zien, waarschijnlijk omdat ze nu niet ze
nuwachtig was. Ze behaalde in haar groep de 2° plaats en bij de totaalstand van de
hele selectie wasze 3°

Marjan Doppen tumde cen ander niveau dan ze dit jaar met de wedstrijden ge-
daan had, omdat haar bandje met de vrije oefening zoek was. Dit was dus vreemd
voor haar enze had dat niet zo vaak geoefend. Ze behaalde in haar groep de 4
plaats
Nicol Beerten doed het deze keer geweldig. Ook haar balkoefening die het hele
Jaar problemen gaf ging goed en haar matoefening was bijna helemaal perfect. Ze
‘behaalde in haar groep de 2° plaats.
Martine Doppen, dit jaar nog maar 1 wedstrijd gedaan omdat ze eigelijk nog te
Jong was, liet de ouderen zien dat ze het hartstikke goed kan. Ze behaalde in haar
groep maar Tiefst de 2plaats.
Joyce Heutinck deed het ook goed, met zelfs cen saltoaf van de brug: Zij hadin
haar groep de4plaats.
Inge Boekelder deed’s middags mee bij derecreanten. Voor haar was het extra
moeilijk. Zij had niet zo goed kunnen oefenen door de wisselende
Zieuwent en bovendien was zij het enige meisje uit Ziewent dat meedeed, dus dat
was voor haar wel een beetje vreemd.
Zij behaalde de 9° plaats en was hiermee in de middenmoot, dus gezien de om-
standigheden een goede presta

paatsin [naam [eas [sprong Tero [balk [voormat Tima
groep JE | |Ze Mays [ws ao lei lea lea [ae

4e [Man 15 62 fez [ao Jee [302e [Nol [6 ao [89 |78 98 5
Ze [Marine 9 (81 [ea Jes [90 [8 |

4e [Joyce 1183 #6 76 94 338
9e nge ErEA

EVENEMENTENAGENDA

WOENSDAG 22 Aug. 8.00 uur:
iterlijk inleveren Kopie
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Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENSVERZORGENWIJ AL
UWHUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

SAE:ESIEEEEesSnOUD: HOLLANDSE SPELENENEEEEe)BARBECUE binnen en buiten
BENENEENNEON

Het Interieur
is de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid
Tesereen eef zoz ienSeeai aenaren van Poeranre Maaza 1 zijn
Zeisen een
Het ezen ue jste
consinaies van opde oneren & moeiteAe Dat een rg netametaarchen Mae met et ver
mage cm geon Wowen
en eseo9 00oresaWijz tesWijapen veier

Loopgenteenbjeneanen ee ge de tendeoe en nar ween oen B dar wegen

STOLTENBORG
WOON

ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 - 7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 - 351207



DOMHOF & WESTFLEISCH g,

Denn. Schwein soll man haben.

Tongerlosestraat 52 Lichtenvoorde
Tel. 0544 377448 Fax 0544 377449

COLOR PLUS
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

atyte von want

“ne new
get

“he new ye 10%sjÊn
DORPSSTRAAJ. 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
«£Je tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

E61 tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinidecén tuinamleg tuinonderhoud

Ruuloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Ë
Zieu

NIEUWS VAN ZTV
wentse Tonnis Vereniging

Korte terugblik op hetvoorjaarHet afgelopen voorjaar is voor de Zieuwentse TV naar tevredenheid verlopen. Een kort overzicht:
=  Openingstoernooi: deelname 32 leden plus introducés (vorig jaar slechts3. Een heel gezellige avond.
” Dames: de uitwisselingen met Lichtenvoorde en Harreveld zijn erg ge-slaagd.
7 Ladys day: een verregende avond: is uitgesteld naar september.
”  Bokkendag: 50% van de heren aanwezig. Met terraskachel erbij tot ‘snachts 01.00 uur buiten gezellig doorgezakt ondanks cen temperatuurvan slechts 12 graden
- Competitie:

de dames op dinsdag hebben goed meegedraaidde heren op zaterdag kwamen1 punt te kort voor het kampioenschap{eigen schuld)
dames donderdag gedegradeerd (mede door langdurige blessure van eenvan de dames)
woensdagavond gezellig, zwaar, maar uitwedstrijden te ver wegjeugd: woensdagmiddag: jongensteam: leuk mee gedaan (2: geworden); vrijdag: 6 teams, hiervan werden de minioren-jongens(klein veld) en de jongens t/m 14 jaar kampioen!

” Op het moment van schrijven wordt het Kemkens Service Toernooi ge-speeld, waarbij ook mensen van andere verenigingen mee doen. Het toer-nooi is helemaal volgeboekt met deelname van behoorlijk wat Zieuwentsespelers.

Ook op de website is de nodige informatie te vinden:
http:/Awww.kritb nilverenigingen/20354, faultasp).

Clubkampioenschap enkel en mix 20 augustus- 9 september!Opgave Um 18 augustus

De dubbel clubkampioenschappen eind juni (erg gezellig en geslaagd) wa-en eigenlijk alleen dubbelkampioenschappen voor herendubbels endamesdubbels (ook al door het kleinere aantal heren dat lid is).
Piot Juli pag.9



Wij denken gehoord te hebben dater
bestwel belangstelling is voor mix-
dubbels en ook dat er leden zijn
die eigenlijk liever dubbel spelen
dan enkel. Wij wilen daarom ook
de gelegenheid geven om naast
hetenkelkampioenschap een mix-
kampioenschap te spelen.

De finales zijn gepland op 8 en 9 sep-
tember.

Voordat mensen denken: “Hee, maar
dan ïs het Lichtenvoordse
bloemencorso, ik doe niet mee":
ook hierproberen we rekening mee
te houden doorde finales te plan-
nenop zaterdagavond enop zon-
‘dag hooguit tof 13.00 uur.

Uiteraard dien je je hiervoor op te
geven. Je kunt je zoals gebrui
lijk zelf inschrijven in de kantine
of opgeven bij Helga Knippenborg
(tel. 351700) of bij Ima Knippen-
borg (tel. 352263).

Opgave voor mix: geefje zelf al-
leen op (Helga of Irma) of schrijf

Pag.10 Piot Juli

je in (kantine): de dubbels worden
door ons samen gesteld.

Reden: bij het dubbel-
kampioenschap voor heren heeft
de organiserende commissie de
dubbels samengesteld: steeds een
sterkere speler gekoppeld aan een
zwakkere binnen het eigen niveau
Hierdoor zijn er veel leuke, span-
nende wedstrijden gespeeld, ter-
wijl je ook nog eens samen speelt
met spelers waar je normaal ge-
sproken niet(zo vaak) mee speelt

Tenslotte: tijdens het club-
kampioenschap worden alle banen

“s avonds gereserveerd. Wilje in
deze weken tennissen, dan kun
je het beste gewoon met de
clubkampioenschappen mee
doen: we proberen iedereenin te
delen op eigen niveau.

Per1 juli kan men weer voor een ge-
reduceerd tarief als zomerlid tot
heteind van het seizoen in october
tennissen. Informatie hierover is
verkrijgbaar bij Moniek Theissen
(351466).



J. WAENINK 3 Winers beren
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

íbeglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing Tel 0544-361452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

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. Bruderen Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ookhet 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
Onderhoudsbeurtenen reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK Keuringen
Schadetaxatie en reparatie

Q verkeersschool
GUUS KOLKMAN
+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding [Ebij B}

*
*
*

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

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 53933054



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544-351259

Donny RotsSC Boom- enOT— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

- TuinonderhoudROMEO DELTA
Partikuliere ieedMULTIMEDIA 8v

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

713612 ZIEUWENT
Roldersweg 1

TELEFOON 0544 35 22 35 7136 KX ZIEUWENT
TELEF Sd Telefoon 0544 352133GE Fax 0544 362237





elschef
els]Ischefz Joost Rouwhorst iss36jaar De

deelnemer iet:Nijmeegse vierdaagse -=Tone
Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportmoment:

Favoriet Sportman/vrouw:

Leukste tv-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau:

—
858

LrOTIeISCNeTS profielschetsisp tielschets pisfelecheesfielschetProfielschets pige

ielschets
Voetballen

Vechtsport, vooral dat showgedeelte bij
wrestling en damesvoetbal

Ik hoop dat dat het behalen van de
Nijmeegse vierdaagse wordt.

Een gebroken been in 1991 bij voetbal
‚en een gescheurde enkelband op Texel
met 't Witte Paard-voetbal.

De wielrenner Lance Armstrong, naziekte weerop topniveau kunnen pres-teren.

Geen Sudio Sport, maar wel
actualiteitenprogramma's zoals Nova enhet journaal. En ik kijk graag naar eengoede film.

Vroeger op school m
leesik weinig tot niets.

t het, maar nu

Ik kan de titels nooit onthouden, maarik houd wel van actiefilms, vooral met
Clint Eastwood in de hoofdrol,
In het midden.

“Blauw'van the Scene

Een plant.
“Wat mot ik doarmet, zee goatallemoale kapot’

Piot Juli pag.17



Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aangehouden
doorde politie:

Hekel aan mensen die:
Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor hetlaatst
bang:

Wat denk je als je in de spiege!

Waarom ben je goed in wat je doet:

Welkezin gebruik je te vee

Wie zou je nog willen ontmoeten:

‘Wat zouje geen tweede keer doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Hebje sinds het begin van de
profielschetsgelogen:

pag.12 Piot Juli

De eerste computer. "Doar dee ik niks
met, ik wist op een gegeven moment
neet ens meer woar ‘t ding stond”.
Bouwvakker, iets met de handen kun-
nen doen.

Nergens, als ik vakantie heb wil ik me-
zelf niet moeten behelpen. "Hotels bunt
d'r neet veur niks".

Ja, en dat was een dure advertentie in
de krant!

Die de kantjes d'r afloopt, zowel in het
“vrijwiligers werk” als het gewone werk.
Balkenbrij en een pannenkoek met

spek.

Ik droom nergens over,als ik maar ge
zond blijf.

Als het zwaar onweert bwenik wel eens
bang.

“Wat is dat ding toch weer smerig, en
at de tandpastavlekken weg bunt denk
ik: 't hoar wordt ok minder.

Ik zet me voor de volle honderd pro-
cent in en sta voor watik doe.
Misschien vloek ik af en toe wel te veel

in mezelf.

Mart Smeets, hij heeft geweldige hu-
mor enveel kennis van zaken op het
gebied van sport enactualiteiten.

Misschien wel Nijmegen lopen.

‘Laatkomer’, gemakkelijk, betrouwbaar,
sportief en behulpzaam.

Geen woord

De redactie(WK)



aWe zijn net zo thuis
in de buurt als u

net een idee.

Het
ie dat je samen

Rabobank
Kamtoorlichtenvoorde Kantoor Zieuwent

Dorp
Kantoor Harreveld

aat 37 Kerkstraat 20
Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390350

Telefoon ( 90 390

IE vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



BZ2 WJM. Klein Goldewijk v.o.f.
ïj www:kleingoldewijk.nl

+ Verkoop vannieuwe en gebruikteauto’s
e Bedrijfsauto's Verhuur
e Autoalarm - inbouw
e Inbouws tion voor Black-box systemen
e APK Kcuringsstation
e Startblokkering (SCM erkend)
e Ruit-reparatie

EBAG Peeenseee Bi ane

WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.

N LICHTENVOORDE

WJ|Desses projectmatige tegel

Naast het uitvoeren vantegetwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

ken

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

‘Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerdineen zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
{Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544 371042 JamesWattstraat6 Postbus 86
Telefax: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite wawvrwesselsafwerking.nl
E-mailadres: infos werking nl



KINDERPIOTKINDERPIOT
Dit keer helcer hebben we Tdiienen Os

ijden
ze h eel crg van paardrijden houdt

KINDERPIOT

# Zieuwent

|

.
5

4.51 meter

GE
ES
Een paard

Van ailes wel

‚een paard kopen

SENSsdie denken dat zeTSEi
KINDERPIOT -
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8

Hoelang zit je al op paardrijden?
Wat vind je het leukst aan
paardrijden?

Waar heb je paardrijles en
wanneer?

Wat doe je allemaal op
paardrijles?

Hoe kwam je erbij om op
paardrijden

Met wie zou je wel eens willen
paardrijden?

. Hoe heet het paard waaropje rijd?

Hebje zelf paarden thuis?

lets meer als een jaar.
Dat je met paarden bezig bent, en
het is gewoonleuk.

In Harreveld Wibedaki op zaterdag
morgen van 10 tot 11.

Eerst paarden uit de stal halen.

poetsen, dan opzadelen, dan inri-
den, dan gaan we een keer in draf,
en figuren rijden, en ophet laatst
mag je als je wilt n galop.

te gaan? Ik wou altijd al een pony,
en toen vonden mijn vader en
moederdatik eerst wel paardrijles
kon nemen.

Met Anky van Grunsven.

Meestal op Sunny maar soms wel

op een ander paard
Ja, 2 pony's.

9. Wat doe je het liefst in je vrije tijd? Ik ga meestal naar mijn pony's toe.
1

Pp:

0.Wil je altijd blijven paard rijden?

ag.14 Piot Juli

Ik denkhet wel.
(lis en Marlot]



ONW|lets over hethoofd
gezien misschien? —

WiNad
fGi roeit

De Hypotheekshop
vd. Meer de Walcherenstraat 2En Se TIBLEN LichtenvoordeHYPOTHEEK

SHOP EE en ons maga/ine. Tel (0544) 377113
In voor- en tegenspoed.

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

Kom langs
tis advies

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-361766



Verbeteren naar moderne maatstaven met
respect voor de technieken van vroeger.
Bij Aannemersbedrijf Hoenderboom is uw
restauratie-project in goedehanden.

WiBel voor en wijijvende rezenstie Ze earnAe 0566 3Ge HOENDERBOOI
bedrijf

d


