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Verrassend,
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Divese mogelijkheden voor:

* Bruiloften en partijen
* Recepties
* Reünie

Vergaderingen De ideate rustplaats vooreen hapje en drankje.DEinstalleren van elke groteof kleinetechnische
installatie t.b.v. woning- en utiliteitsbouw is ons K-
° elektrotechniek
e centrale verwarming
« luchtbehandeling
* loodgieterswerk
« sanitaire installaties
* optimalisering en energiebeheer
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Winnen
“Sporten doe ik voor mijn plezier”, op mijn vraag wie de goal gemaakt
hoor je mensen vaak zeggen. To

merk ik keer op keer datniet bij i

heeft, zie ik altijd 10 vingers van ver-
schillende voetballertjes de lucht in

dereen het plezier voorop staat. gaan. leder kind wil dat winnende
Maandags op mijn werk wordik di doelpunt gemaakt hebben
rect met het woord winnen geconfron-
teerd. 6 jaar zijn ze, maar ze weten Wereldwijd wordt er ook hee! wat
heel goed wathet doel van het spel gewonnen. Afgelopen weekend won
is. Of ze nu winnen met2-Oofmet8-0; Renske Endel zilver tijdens het wk



turnen in Belgie op het onderdeel brug. Een hele prestati Jonge meisjes die

van jongs af aan allesin het teken van hun sport zetten. Het is voor het eerst
dat een Nederlands meisje een medaille wint
In New York ging het tijdens de marathon eens een keer niet echt om
het winnen. Een grote foto van de lopers met op de achtergrond
de skyline van Manhattan stond er op de voorpagina van de
krant. United we run; een marathon opgedragen aan
de slachtoffers van de aanslagen van 11 septem-
ber in Amerika. De winnaar van de marathon
wordt ater ergens in de sportpagina genoemd.
Een man uit Ethiopie won de marathon. Mis:
schien wel zijn eerste grote overwinning.
De graafschap-Ajax werd 1-1. Geen winnaar
dus. Toch denk ik dat de Graafschap wel een
feestje gevierd heeft, omdat gelijkspel tegen
zo'n grote club voor henmiss:
overwinning voelt

ienwelals een

Zelf doe ik deze week mee meteen tennis-
toernooi. Ik moet je eerlijk zeggen; ik ga er
ook voor! Twee wedstrijden heb ik nu ge- d |

speeld en helaas beide verloren. Gelukkig n

kan ik nog wel met een lachend gezicht

van de baan lopen om lekker een
glaasje te drinken. Voor mijn ple-
zier

De redaktie (WK)
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Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

ot Afwerkvloeren
ÁSierbestrating

Adres
Dorpstr
7136 LL Zieuwent

Telefoo:
0544

Fax:
0544-3525572320

Garage
Drukkerij Westerlaa:eene Kolkman VOF

Fax 0544 37 7
of[set « boekdruk 7

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

_ Roetmeting & Verkoop

= : Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351608
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 he? mij uitkom?!”

Het is dichterbij dan u denkt!

Vraag vrijblijvend om informatie en
documentatie!
Tel.: 0544 352222 Fax 0544 - 352218
E-mail: info®sourcycenter.nl
waw soureycenter.nl
SOURCY CENTER ZEGENDIJK 3A

7136 L5 ZIEUWENT

Zomebanken
Kinderopvang
Sportnal
Bruisende

Olympische Spelen
Tennens
Squash
Sport voor bocriven
Sourey Lounge
Ierse pb
Vinteruin
XTREME bowing

© Indoor midgetgolf
© Kingerarangemerten
© Luze sporteaië
© Gof aivingrange



Het is woensdagavond, kwart voor
acht. Terwijl Maddy enik het café van
‘t Witte Paard binnenkomen, moe-
tenwe uitkijken dat we niet geraakt
worden door een dartpij. Net om het
hoekje hangt namelijk een dartbord
waar driftig ingegooïd wordt dooreen
team van de Zieuwentse dartclub
“Nachtwark" en een team van de
Lichtenvoordse dartclub “De Velds-
meters”. Het team van “Nachtwark”
bestaat vanavond
uit Rolf Spek
schoor, Jan KI

Holkenborg,
Michiel Verhoeven
en Matthieu
Boomgaards.
Laatstgenoemde
is helaas nog niet
op komen dagen
en de vraagis dan
ook of hij nog
komt. Terwijl de
darters zich klaar
maken voor de
wedstrijd, onder
het genot van een biertje, praten wij
alvast met Rolf Spekschoor en Jan
Klein Holkenborg die ons het een en
ander vertellen over de Zieuwentse
dartelub “Nachtwark” en de dartsport
in het algemeen.

Wie heeft hetinitatief genomen om
een dartclub op te richten en hoe ko-

“EEN AOVEND
VAN DE STROATE”

men jullie aan de naam “Nachtwark"?
Elis Kearsley-Stoverink is benaderd
doorde Lichtenvoordse dartclub DCL
of erinZieuwent belangstelling is
voor een dartcompetitie. Zij heeft bij
't Witte Paard een opgavelijst opge-
hangenen aan de hand van deze lijst
‘hebben wij ons ingeschreven voorde
dartcompetitie. Onze dartclub heet
“Nachtwark' en bestaat op dit mo-
ment uit veertien darters. De naam

"Nachtwark" heeft Jan Klein Holken-
borg bedacht. Toen er bekend werd
‘hoeveel wedstrijden we moesten spe-
len en dat die wedstrijden ook lang
konden duren, dacht Jan: Nou, da's
is veel, dat wordt wal nachtwark!

Zijn jullie een vereniging?
Nee, wij zijn geen vereniging en heb-
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ben dus ook geen bestuur en geen leden-
vergadering. De captain van het team
regelt welke darters moeten spelen en
Ellis zorgt ervoor dat de wedstrijd-
formulieren ingeleverd worden. Dit jaar
doen we voor het eerst mee aan de
zomerdartcompetitie. Deze competitie is
georganiseerd door de Lichtenvoordse
dartclub DCL. Er doen negen teams
mee, afkomstig uit Lichtenvoorde,
Harreveld en Zieuwent. Wij doen zelf
met twee teams mee. Beide teams heb-
ben een captain, Rolf Spekschoor en
Dorus Klein Holkenborg (Gais). Zij zor-
gen voor de samenstelling van de teams,
het invullen van de formulieren etc. De
zomercompetitie is begonnen in april en
eindigt in oktober. De wintercompetitie
begint rond deze tijd en eindigt in mei
2002. Er doen in totaal dertien teams
mee. Ons team, met als captain Michiel
Verhoeven, bestaatuit tien darters. De
teamsdie deelnemen aan deze winter
competitie komen uit Ulft, Winterswijk,
Harreveld, Lichtenvoorde en Zieuwent.

Trainen jullie voor deze competitie?
In principe wordt er iedere maandag-
avond getraïnd, maar het is geen must
Wanneerjenietkunt of je hebt geen zin
dan hoef je niet te komen, Het is ge-
‘heel vrijblijvend. Op zo'n trainingsavond
gooien we zoveel mogelijk om zo goed
mogelijk te Ieren gooien. Het komt er op
neerdatje toch zelf een techniek moet
ontwikkelen. lederen houdt de pijl op
een andere manier vast.

Vinden jullie darten een teamsport?
De enekeeris het een individuele sport
‚ende andere keer een teamsport.
dens de competitie wedstrijden speel je
als team eerst vier individuele wedstrij.
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We zijn net zo thuis
in de buurt als u

nde buurtals u

Rabobank

Kantoor tichtenvoorde Kanto Kantoor Harreveld
Raad 3 Dorps Kerkstraat 20
Telefoon (0544) 390 390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

[=D = IE vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



Waza W.J.M. Klein Goldewijk v.o.f.
Ù wwwikleingoldewijk.nl

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
Bedrijfsauto's Verhuur
Autoalarm - inbouw
Inbouwstation voor Black-box systemen
APK Keuringsstation
Startblokkering (SCM- erkend)
Ruit-reparatie

(emmeekeeas De Wie Rictewe 3
GEIME Nae AMoPs)

734 S} MarienveldeGE. osnFax 0514 352164

info@Kleingoldewijk.nl

WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

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

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten.
U bent van harte welkom eenseenkijkje te komen nemen.

ij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baan in cen
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van cen afspraak.
{Eventueel verzorgen wij uw opleiding)
Telefoon: 0544 371042 JamesWattstaat6 Postbus 86
Telefax: 0544-375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: va werking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



den en daama speel je de dubbelpartijen. Hetis leuker om een
dubbelpartij te spelen omdat datiets gezelligeris. Je kunt een| beetje overleggen, beetje praten

f Is darten een blessuregevoelige sport?
5 Nee, dat valt nog we! mee. Ik (Rolf) heb wel eenseen pijl in deÏ voet gehad, maar dat was opzet van iemand anders. Het komt wel
Ì eens voordat de pijl van het bord afketst wanneer dezehet ijzer

raakt. Je moet dan uitkijken datje de pijl niet voor het hoofd krijgt.
E Maar bij onze club is er nog niemand geblesseerd geraakt door

het darten.

Is goed kunnen hoofdrekenen een voorwaarde om te kunnen
darten?
Ja, maar er is altijd wel iemand die meerekent. Wanneer je gooit,
probeer je zelf ook meete tellen, maar het is toch handiger dat er
voor je geteld wordt. We spelen niet op een elektronisch bord dat
zou voorde telling wel handig zijn, maar een elektronisch bord is
niet toegestaan in de competitie. Zelf vinden we een “gewoon”
bord fijner spelen. De bijbehorende pijlen zijn zwaarder en liggen
fijner in de hand en daardoorkun je beter gooien. Een partij be-
staat uit 3 legs waarvan je twee legs moet winnen. Een leg is 501
punten. Je moet tellen van 501 naar nul waarbij je uitmoet gooien

met een dubbel (bv. dubbel 20). De hoogste score waarmee je uit
kunt gooien is triple twintig en bulls eye.
Waarom hebben jullie gekozen voor darten en niet voorbil-
jarten, terwijl dit ook een café-sport is?
We zaten met een stel vrienden bij“Stoverink” en zagen de opgave-
lijst hangen en dachten: “Ach, we kunnenons wel opgeven en
hebben dat dus ook gedaan’. Biljarten trekt mij persoonlijk niet zo
en dartenis leuk om te doen. En op woensdagavond hebik toch
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niets te doen, dus dan ben ik mooieen aovend van de stroate (citaat
Rolf). En het voordeel van deze sport is datje gerust een biertje kunt
drinken. Je wordt er zelfs een beetje relaxter van. De wedstrijd duurt
ongeveer anderhalf uur, maar na de wedstrijd blijven we natuurlijk
nog wel even om er nog eentje te drinken.

Ondertussen komt Ellis Stoverink het café binnen. Zij komt zojuist
terug uit Schotland en heeft gelukkig nog even tijd gevonden om
ons te woord te staan. Ellis is de oprichtster en de initiatiefneemster
van dartclub “Nachtwark'.

We hebben van de jongens al gehoord hoe declub is opgericht
‚en dat er op dit moment twee teamsdeelnemen aan de compe-
titie. Kun je ons iets meer vertellen over deze competitie?
Het is geen bondscompetitie, maareen café-competitie. Het leuke
is datalle teams uit de buurt komen. Wanneer je aan de bonds-
competitie meedoet moet je de hele regio door, tot Enschede toe.
We zullen met onze twee teams eindigen op plaats acht en negen.
De uitslagen en de wedstrijdverslagen worden iedere week vermeld
in de Elna. In januari hopen we naar Engeland te gaan om daar WK
dartwedstrijdenbij te wonen in de Embassy. We willen daar met tien
man uit Zieuwent naartoe.

Het valt ons op datde jongens er
zo proffesioneel uitzien.
Ja, dat klopt. De jongens hebbeneen
dartshirt aan met het logo van de club.
Hetis een dartbord waarin het silhouet
van een paard te zien is. Het logo is
ontworpen door Norbert Doppen (‘waar

zouden wezijn zonderde PIOT-red.").

Wanneer er mensen zijn
willen darten, kunnen ze zich dan
aanmelden?
Ja,in principe kun je gewoon op maandag-
avond of op woensdagavond komen. Zo-

wel dames als heren zijn welkom. Op woensdagavond kan het voorko
men dat de jongensniet aanwezig zijn omdatze een uitwedstrijd mosten
spelen. Maandagavondis daarom beter.
Elis en de darters van "Nachtwark” hartelijk bedankt voor het leuke inter
viewen we wensen julle veel succes toe.

De redactie (MH en CE)
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| Officieel dealer
Massey-Ferguson

| Zetor 5
Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,

tuin- en parkmachines
= Wij verzorgen al uwloon- en grondwerkzaamheden.
= Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen,
gereedschappen en veescheermachines.

= Slijpen van messen terwijl u wacht.

£&Ie f

Telefoon: Harreveld 0544-3724 15 >Zieuwent 0544-351526 U
Internet www wopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Dim Vi. 8:30- 12.30 uur + 13.30 18.00 wur

Vrijdag Koopavondtot20.00 uur
Za. 830- 16.00 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUW
Telefoon 0544

SCHOONHEIDSSALDN ANKE
DE STEEGE T7 GER
7136 MN ZIEUWENT SDN
TEL: OS44 - 252304 BP)



9 Business Class Trauet

»
Bred

zaliere BeekOElOfse eeTAXI 0544 -35 14 16 Personenvervoer
Fax 0544 352168 Trou | Rous

Dorpsstraat 29-7136 1E ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto'see 50,zo d

E 9 99. s51007

Bien Waalderweg 124

1 Schoenen en Sporthuis

ZIEUWENT Tel. 351257
Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro

Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - LottoAas
SE:
X

TIK
voor AL Uw: Sportschoenen 5Sportkleding ?

Sportartikelen

TEN BRAS

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

A



EUROWISSELACTIE
De afgelopen weken hebt u al diverse keren kun-
nen lezen en horen over de munteninzamelings-
actie, die gaat plaats vinden.
De Stichting Paardrijden voor Gehandicapten ”

OOST ACHTERHOEK ”

gaat met deze actie meedoen. Allerlei (buiten-
landse) munten, die nog geldig zijn, kunt u bij ons
inleveren. De stichting krijgt de helft van de op-
brengst, de andere helft gaat naar landelijke goede

doelen, zoals het
brandwondencentrum en
het kankerfonds.

De Stichting paardrijden
Gehandicapten ” Oost
Achterhoek” is al vele ja-
Ten in staat geweest voor
een groep lichamelijk en/
ofgeestelijk gehandicapte
ruiters uit onze regio
paardrijlessen te verzor-
gen. Het aantal eden is op
hetogenblik 50. De lessen
worden gegeven
door goed gemotiveerde

instructeurs. Zij worden bijgestaan door een
fysiotherapeute en een 25-tal vrijwiligers. De les-
sen worden gegeven in manege ”‘t Marhulzen ” in
Groenlo.

Ù kunt uw munten vanaf nu inleveren in het Sourcy,
Center te Zieuwent In de halis een informatie ta-
fel pluseen collectebak. Namens de gehandicapte
uiters hartelijk dank voor uw medewerking.
Seor. Chr. Cuppers, oude maat 1, marienvelde.



RKZVC F4 KAMPIOEN

Zaterdag 10 novem-
ber 2001 washet dan
zover. RKZVC F4, 5
punten los met nog
twee wedstrijden te
gaan, zou bij winst niet
meer te achterhalen
zijn door Fortuna
Winterswijk. Reeds
om 9:00 uur stroomde
het publiek sportpark "de Greune
Weide"op. Ouders, opa's, oma's, fa-
milieleden, vrienden en bekenden,
allen trotseerden de de kou op deze
eerste winterse dag
van het jaar. Spandoe-
ken werden uitgerold,
terwijl de jonge helden
zich warmliepen op
het meteen dikke laag
rijp bedekte veld. Te-
genstander deze mor-
gen was AZSV, qua
lengte zeker gewaagd
aan onze jongens. Na
een laatste peptalk
van Hermien en
Marriët, klonk het eer-
ste fluitsignaal.
RKZVC kwam verbluffend uit de
startblokken, en nog voordat menig
ouder de video aan de praat had,
schoot Joep de bal langs de AZSV
doelmanin het net. Ook nummer 2
en3lieten niet lang op zich wachten,
een scrimmage na een comer werd
door Mark verzilverd, en Bart rondde
Ppag.8 Piot November

‚een solo bekwaam af. Hiema werden
onze jongens watovermoedig, waar
door AZSV terug kwam tot 3-1. Bart
bracht de marge even later tochweer

op3, zodat de 4-1 ruststand op het
bord kwam.
Na de rust, waarin de verkleumde
voeten werden verwarmd, pakten
onze jongens de draad al snel weer
op. Weer washet Joep die scoorde,
‚en hierdoor voor de tweede keerzijn
vader met de videocamera te snel af



voor de aan-en verkoopvan

VeIOLKENBORG
arkenshandel Batsdijk 46 Zi vent Tel. 351508

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

71368 MD ZIEUWENT
Tel: 0544 - 351269
Fax 0544-352464

VOOR

tijdens de rust of
nade wedstrijd

GEZELLIGHEID ee u vanharte welkom

ENEEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

Telefoon35 16 07



U < architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

Wees wijs, gebruik Korbouwmaterialen van Wopereis VivBOUWBEDRIJF EN 4mnod

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

RTI Transportinstallaties B.V.  Tlefoon 0544-377050
Albert Schweitzerstraat29 ===
7191 PG Lichtenvoorde

RTI Bocholt GmbH, Duitsland
Ribe Ltd. Preston, UK

zeg
www.rt.nl

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonderSD|



was. AZSV wenste echter niet ingemaaktte worden, en begon de Zieuwentse
vriendenclub terug te dringen. En ondanks enige goede reddingen van keeper
Freek, bracht men toch weer enige spanning in de wedstrijd door voor 5-3 te

zorgen. Gelukkig waren het in de
slotfase wederom Bart en Jordi die
met twee onhoudbare schoten aan
alle onzekerheid een eind maakten, íen zo voor de 7-3 eindstand zorg-
den. Een oorverdovend gejuig over-
stemde het laatste fluitsignaal, en de
kampioensvlag kon worden gehe-
sen. RKZVC F4 KAMPIOEN! ì
Na de dikverdiende warme douche,
werden de jonge helden in de kan
tine met gejuich onthaald, en getrak-
teerd op een hapje en een drankje.
Hierna toog men met zijn allen naar

de Zieuwentse gracht, alwaar er een ere-rondvaart was georganiseerd. In
vier rubber bootjes gezeten werden verschillende ererondjes rond de muziek-
koepel gevaren, tot een daverende knal van een lawinepijl het einde van
deze sessie markeerde. Het feest werd voortgezet bij Stoverink, en het was
die Zaterdag nog lang onrustig in Zieuwent.

JC

w l EVENEMENTENAGENDA
NV

‚ WOENSDAG 12dec. : 20.00 uur:
w Uiterlijk inleveren Kopie
\ Sourcy Sportnacht : Zat en Zon. 5 jan. - 6 jan.
\ Snertloop : Zon. 13jan.
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VERENIGINGEN

RK.Z.VC. Veldvoetbal
Voorziter A vd. Wetering Dorpsstraat26, Zieuwert, tel 351236
Secretaris E. Kl.Goidenijk, Groening 14, voorde, te. 378543
Penningmeester: Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te: 352059

Wodstrijd seer W. Wopereis, Harreveldseweg 14, Zieuwent, te. 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Vooraitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, 1257
Secretaris AR Donderwinkel, Oude Aatenseweg 709, voorde, el. 379652
Ponningmees AR Krabbenborg, Kleuterstraat 8, 352381

Recreanten: B ot, Helerweg3, Zeus
KNVB B. Donderwinkel, Oude Aaltensewog

Wedstrijd sek GE2I27
a, tel. 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Moleranhof 47, Zieuwent, el 351838

E. Marschalk, Dorpsstraat 12, Zieuwent, tel 352223
Penningmeesteres =P ter Bogt, Linnenwever 2, Groenlo,

Wedstrijd soer A Hummelnk, De Haare 30, Zieuwe

TOHP: Volleybal
Voorzitster Vacant
Secretares M. Holkenborg, Boorsweg 4, Zieuwent, il 351488
Penningmeester van Boeckel, de Haaro 28, Zieuwent, te. 352462

Wedstrijd soer P: Klein Goldevijk, de Hare 75, tel 351473
Recreanten M. Holkenborg, Boerswag 4, Zieuwent, tel 351488

ZV: Tennis
Voorziter B. Storkhorst, Zegen&/A, Ziensont td. 351947

A. Krabbenborg, Dorpsstraat t

Stooge2
ont, tf, 351691
rt, el 352424Pensingmeesteres 1 Krippenborg

Spiri'90: Gymnastiekvereniging
Voorziter J. Lavzlaye, Kad. de Jongstraat 41, U'voorde, te 373550
Socrotarass Mt akorbog,Fuaoooweg 0 Ziemer el 35197
Penningmeesteres  =C Hubers, Tongeosestraat

26,
voorde, tel 372463

+ Ledenaúmiitratie

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Ofhof, De Waareiso 23, Zieuwent, el 351262
Seer/Penningn.  :G Rijnders, Larksstraat 18, voorde, te. 374926



VELOCÉ: Fietstoerclub
{

Toebes. Kennedystraat 9,
rake, Groenling 35,

euwent, tel 379611

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
A Lageschaar, Verdeingsweg , Meriënvekde, ol 3

Hendriks, Miterstraat 58, Bredevoort el. 1549

Schietvereniging Zieuwent
reiter 3 Keebbonborg, Grobberwag 3, Zieuwent, tl 351634

Sekr./Penningm. A. Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel. 351970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter J Nitokder, Middachtenstraat

65, voorde, tel, 0621864373
Secretaris AR te Roer, Kleuterstraat 29, Zieuwent, tel 361250
Penningmeester HL Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, tol. 352268

Wedstrijd secr J Donderwinkel, Zeueentsowerg 48, Zieuwent, tel 351382

[CG] KV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staingstraat 43, L'voorde, te. 375650

eters . Papenborg, Wigerxijk 6, Mariënvelde, te.
Penningmeester 1. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, te 351271Lel wedstijd secr IN ten Have, Oude Maat 16, Mariënvelde, el 351819

BADMINTON-vereniging
A Voorzitter 1 Srclar, Mkdachtenstrat 34, voorde tl 3770194 Secretaris ten Bras, de Haare 34,

Zieuw

3

Penningmeester ZF van Doorn, Vincent v 372700

Sourcy Squashvereniging
Corespondentie 7136 LS Zie

Sourcyoerternl



Ee SPIRITna de grote vakantie
de gymgroepen in }
omdat er geen leiding Ees Esmeer te vinden was. Dit was
een dieptepunt na ongeveer 26
jaar gym in Zieuwent. Eerst konden we
al geen bestuur bij elkaar krijgen. Dit
werd opgelost door samen te gaan met
Spirit90 uit Lichtenvoorde. Nu was er
nergens meer leiding te vinden. Op de
rayonvergadering bleek dat verschil
lende verenigingen uren moesten laten
vallen bij gebrek aan leiding, dus we zijn

niet de enigste
Om gym te kunnengeven moet je toch
een bepaalde opleiding in die richting
hebben gehad.
Je mag ook gym geven als je nog stu-
deert aan ALO of PABO(liefst met gym
achtergrond). Ben je zo iemand of weet
je iemand die dit zou willen doen, neem
dan kontact op met iemand van hetbe-
stuur van Spirit90, want Zieuwent zon:
der gym, dat kan toch eigelijk niet
De meisjes die bij de gym waren, kon:
den wel in Lichtenvoorde verder gaan,
‘maar ja de afstand is dan toch wel wat
ver. Wel zijn een stel meisjes die daar-
voor in aanmerking kwamen in
Lichtenvoorde bij de selectie begonnen.

Peuter/kleutergym
Gelukkig hebben we sinds oktober wel
leiding gevonden voor de peuters/kleu-
ters van ongeveer 3 jaar /m groep 2
Deze les wordt nu gegeven op zaterdag
van 10.004-11.00u in het Sourcy Cen-
ter. Nieuwe leden zijn hierbij nog van
harte welkom
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WK turnen
Eindelijk stond het tumen in
Nederland eens in de belang
stelling. De Nederlandse da-
mes presteerden ontzettend
goed op het WK. Ze verdie-
nen dezebelangstelling ook,
ze trainen er ontzettend hard
voor, zo'n 35uur per week. In
de tumwereld was dit niet he-
lemaal onverwacht, hier is ja-
ren naar toe gewerkt. Het is
ook niet een turnster maar een
heel team datgoed presteert
Als team zijn ze nu 5e van de
wereld.
Bij de toestel finale won
Renske Endel de zilveren
medaille op brug. Verona van
de Leur had hierbij ook
medaillekansen, maar maakte
hierbij helaas een grote fout
Wel werd zij Ge bij sprong. Ook
individueel op de meerkamp
hebben ze allemaal goed ge-
presteerd.
Eindelijk waren er nu eens
grote krantenberichten en veel
op TV over een sport die ont-
zettend mooiis om naar te kij.
ken, maar die tot nu toe echt
ondergewaardeerd werd.



REYMER
gen

nV PAtactookmet——/

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

é&gj
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA ev

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1
7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 35 22 35
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoopaf kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 - 352237





EN Sportnacht
Zaterdag 5 januari-Zondag 6 januari

Zaterdag 5 jan. vanaf 16,00 uur voor de Envanaf 18.00uur voor de senioren tot zondag-
morgen 03.00 uur wordt er voor de 12e keer deSSEIIESERTSdelen zijn zaalvoetbal; squash; kruisjassen; klaver-
jassen en darten en voorde tweede maal heterg inSESETENspelers en speelsters van 12 {/m 15 jaar.
Omdat het aantal deelnemende teams bij het
zaalvoetbal beperkt is en om te voorkomenEENEENES ESTaanmelding moeten teleurstellen, zoalsEENEEEvoetballers en door de te verwachtenOSSzaalvoetbal toernooi, nu deze aan-KeEEIdVerdere mededelingen over de bij- (6EENOSISSESSNVELESSSENEKEESEC B ENGNENeJE
ZAALVOETBAL KESGEEEeaENE EACeWe Sens EEKRUISJASSEN NES KEEET)KLAVERJASSEN ABaks EEGE]DARTEN Sens SePiot November pag.11



Di ichel Doppen geïntervi

2e is geworden methet Nederlandskampioenschap

ten.
PASPOORT:

1 NAAM:
MICHEL DOPEN

||

2 WOONPLAATS:
ZIEUWENT l

3 LEEFTIJD:
14 JAAR

ì

4 LENGTE:
457

4 |
5 KLEUR OGEN:

BLAUW GRIJS
l

6 KLEUR HAAR:
DONKER BRUIN

7 HOBBIES:
BILJARTEN, COMPUTEREN, KARATE

84, GRAAG:
OP VAKANTIE GAAN IN EEN HEEL VER LAND. EEN k

|

WERELDREIS MAKEN. |
9 ECHT WEL COOL:

LUMP BIZKIT

40 DROOMWENS:
LATER EEN HELE GOEIE BILJARTER WORDEN

Lt WAT ZOU JE DOEN MET EEN MILJOEN: UURSTE KEU HALEN DIE ER 1 DURE AUTO KOPEN. |
erpi iotkinder

LATER EEN GROOT BEDRIJF BEGINNEN.

Piotkinde iotkinderpiot

EC pag.12 Piot November



J. WAENINK 3WineOren
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-351462
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

TOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKE
'OED in leuke sortering

o.a. Bruder en Legò

WOPEREIS
Dorpsstraat 62 Zieuwent, Telefoon 0544-351217

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:

en lichte bedrijfswagens tot
Onderhoudsbeurten en reparat
merken. (Huurauto beschikbaar}

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

5 aan bijna alle

G 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 53933054



lar,
 “"Plotkinderpigtkin,

INTERVIEW:
1 Waarom ben je op biljarten gegaan?
Ik ben er opgegaan omdat het eerst 4 weken gratis was. En toen ben ik eropgebleven omdat ik het wel leuk vond.
2 Wat vind je het leukst aan biljarten?
De techniek hoeje speelt en de rondspelende techniek.
3 Waar biljart je en waar?
De vereneging is bij het kevelder, maar ik biljart vaak bij café Bongers.4 Hoevaak biljart je en hoelang?
Ik train zo vaakals ik kan. Als ik vrij ben ga ik er heen. Meestal 1 of 2 uur.SIs er 1 keer per jaar een Nederlandskampioenschap?
Zover ik weet wel
6 Waar was het kampioenschap en wanneer:
In Lelystad 13 en 14 oktober.
7 Hoe gaat biljart precies en waar gaat het om?
Het is de bedoeling dat je met je eigen bal (de witte bal met de stip) de beide
andere ballen raakt.
3 Washet leuk om meete doen aan het Nederlandskampioenschap?
Ja,ik vond het wel leuk, want hetis leuk om tegen anderen te spelen die
even goedals je zijn.
9 Moet je hier in de buurt ook wel eens werdstrijden spelen?
Ja, ik doe bijna elke zondag een competitie.
10 Was je de enigste uit Zieuwent?
Op het Nederlandskampioenschap was ik wel het enigste uit Zieuwent, maarin de voorronde's in de regioin Gelderland niet.
11 Zijn er meer kinderen van jou leeftijd bij biljart?
Ja, Jeroen Massop en mijn 2 broertjes.
12 Hoe is het om 2e te zijn bij een Nederlandskampioenschap?
Zo heel veel anders wordt ik er niet van. Maar je hebt wel veel mensen die
me feliciteren als ik langs kom. Hetis dus toch nog wel leuk.
13 Wil je nog lang blijven biljarten?
Ja, wantik vind het leuk omte doen.

derpiotkinderpi

Hier lees je nog een klein verslag over het NederlandskampioenschapJe hebt een aantal rondesper ronde werden er vier wedstrijden gespeelt. Je
speelt op 2 biljarts. Je kunt maar 2 wedstrijden tegelijk spelen dus werden er2 keer achter elkaar 2 wedstrijden gespeeld, en dat is 1 ronde. Ik had de
eerste wedstrijd verloren, want ik moest tegen die gende die 1e is geworden.
Dat heeft me 1 punt gekost. De restheik allemaal gewonnen alleen delaatste heb ik gelijk gespeeld

Iris en Marlot

ÚPiot November pag.13



rofielsch romieiscnets 5 -Helsche ata Profielschets
elschet:
Ischetsichet:hefz Ppiets Pis

Prof
Profi
refeofielsccet

Meest favoriete sport: Voetbal (en tennis ook natuurlijk)

Minst favoriete sport Snelwandelen, curling en vissen

Mooiste sportherinnering: Op mijn 14e speelde ik mijn laatste
voetbalwedstrijd bij KSV. We wonnen
met 5-0, en ik scoorde 3x (!). Onze
tegenstander? RKZVCI!

Slechtste sportherinnering: De enkelblessure die ik 2 maanden
geleden opliep tijdens een voetbal
training.

Favoriete sportman/vrouw: David Beckham

Leukste TV programma: “Westenwind”

Beste boek/schrijver: “Het dagboek van Bridget Jones” van
Helen Fielding

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied: “Als het vuur gedoofd is” van Acda &
de Munnik

Meest afschuwelijke cadeau dat je
ooit kreeg: Gchaakt tafelkleedje

Grootste miskoop: Een tostijzer waarje ook poffertjes.
mee kan bakken. Binnen 5 minutenisalles opgegeten, en ben je vervolgens
eenuurkwijt om het apparaat weer
schoon te krijgen.



U kunt bij ons zerecht voor eengeheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

Alle verzekeringen (schade en leven)
Sparen

| Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat9 + 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

Harreveidseweg 12d - Zieuwent
B 0544-352391 > —

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

—_—_””_._.;„')}'ÔÜ'’-_’_-



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

TRANSPORTBEDRÄR

VERVERVOER

KRABBENBORG b.v.
STUKGOEDERENVERVOER Tel. 0544-351215DN IeAVIA 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.
Deze credit card kuntUbij ons GRATIS aanvragen.
ma. t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Omscholen tot

Tent opzetten in

Ben je wel e
door de po ens zangehouden

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor het
laatst bang

Wat denkje als je in de spiegelkijkt:

Bedenk een andere naam
voor ‘Zieuwent’

Welke zin of woord gebruik
je te veel

Wie zou je nog wilen ontmoeten:

Wat zou je geen 2e keer doen:

Beschrijf jezelfin 5 woorden:

Hebje sinds het begin van deze
profielschets gelogen:

Veearts

Nergens. Doe mij maar een luxe hotel
kamer, en dat hote! moet dan op
Curagao of Aruba staan.

Ja, gordel vergeten om te doen

Arrogant zijn.

Een knapperig stokbroodje met flet
american of rosbief

Deeerste overwinning met RKZVC
dames 1

Een paar jaar geleden werd ik 's nachts
op defiets plots achtervolgd door een
auto. Het bleek een politieagent te zijn
die vroeg of k geen licht op mijn fiets
had!

Dat hangt van het tijdstip op de dag
af

Ik ben net aan de naam gewend!
“Pochersdorp" missc!

Nee!

Venus en Serena Willams

Mike's auto in Lichtenvoorde bij het
bejaardentehuis te dicht bij een beton-
nen bloembak parkeren.

Leer me maareens kennen!

Tuurlijk niet!

EG



Hoenderboom Pacelli dames 2
30 sept. Hoenderboom Pacelli 2 - Grol 1

De eerste competitiewedstrijd van dit seizoen.
l De gemiddelde leeftijd van ons team was drastisch omlaag gegaan doorde

komst van 6 B-junioren (15-16-17 jaar)
We begonnen de wedstrijd onzeker. Verdedigend waren er wat misverstan-
den, maar in de loop van de wedstrijd ging het steeds beter. De aanval miste
kracht en durf. Pas na28 minuten scoorden we! Toch werd de ruststand 3-3.
Ondanks de nodige fouten bleven we na de rust knokken, met als eindresul
taat de winst: 6-5. Onze eerste overwinning!

21 okt. Flamingo's Babberich 1 - Hoenderboom Pacelli 2
echt superslecht ging het niet. Maar de tegenstander, die vorig seizoen

nog eerste klasse speelde, was gewoon te goed voor ons. Een simpele ne-
derlaag waar we niet te moeilijk over moeten doen. Verloren met: 23-31!

28 okt. Apollo "70 1 Hoenderboom Pacelli 2
Na de fikse nederlaag van vorige week wachtte ons wederom een fysiek
sterke tegenstander. Er kwam flink wat duw- en trekwerk aan te pas, gelukkig
werd dit door de scheidsrechter gezien. Met een ruststand van 8-3, mede
dankzij 'gast-doelvrouwe, bleef de schade nog beperkt. Na de rust scoorden
we zelfs nog 4 keer, maar de tegenstander maakte er 6! Deze ploeg is nu nog
een maatje te groot. Wie weet volgend jaar!

Eindstand: 14-7
4 nov. Hoenderboom Pacelli 2 - HCW Winterswijk 2
Dit keer was de tegenstander meer van ons formaat. Toch kenmerkte de
wedstrijd zich door veel balverlies aan onze kant. Dit leidde al snel tot een 3-
0 achterstand. Geleidelijk aan ging het wat beter lopen en kwamen we meer
in ons spel. Verdedigend bleefhet moeizaam gaan, waardoor we steeds te-
gen een achterstand bleven aankijken. Het eindresultaat 5-9 in ons nadeel.

Hallo allemaal
Ik ben Kim Wolters. Ik mocht pupil v/d week zin.
Ik heb het echt Fantasties! gehad met Dames / van het Handbal team.
Ik heb een knuffellje gekregen van Tanja.
Ik mocht meedoen met de warming up.
Dat vond ik Hartstikke leuk. Ze zijnSuper goed, omdat ze met 13-6 hebben
gewonnen. Alleen pech voor Tanja. die ging in de laatste minuut door haar
enkel.
Pech voor haar H&?
DamesI veel succes metjulie andere wedstrijden.

Doei Kim Wolters
PS Tanja Beterschap
pag.16 Piot November_.



Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTENen Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205

ZIEUWENT

= Gezellig CAFÉ
= RESTAURANT à la carte

* Diverse ZALEN voorEsESEONSHEN
* CATERING van salades,BEen BuffettenENBENEN

elke woensdagOEEG

Bongers

Het Interieur
is de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid

Iedrsen eef zo zi iendeere as batenvee an hegedet Weak ErinZie zijnna von

et ezeu okicoats von Gpfenenorden 2 9TOEIer Da hok ngretnimet hepearmaken maa a Pae
‘ogen omest aen
an esn op ereenen
Vij zin prfessenas vacar U me vee pzmdGo u geneesSer Ge  vehesen
en Betaae ergen

Lao genees bon ben,anrwin

STOLIENBORG
WOON;

ZIEUWENT

Dorpsstraat 33-7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 351207

—_—,_._____ÖÄ

___-—



DOMHOF & WESTFLEISCH py,

Denn. Schwein soll man haben.

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

COLOR PLUS
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

DORPSSTRAAL. 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
1 %7 tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeënfe tuinonderhoud tainideeën tuinaanlegdesN 3 jfuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



De momenten v/d pupillen
Wedstrijd
Datum:
Uitslag
Doelpuntenmakers:

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v/d wedstrijd:

Wedstrijd:
Datum:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal!
Mooiste moment
Manv/d wedstrijd:

Wedstrijd:
Datum:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:

Mooiste moment:

Man vid wedstrijd

Wedstrijd:
Datum:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal:
Mooiste moment:

Man vid wedstrijd:

RKZVC F1 Ulftse Boys F1
29-92001
4-2
Tim v. Wijngaarden, Joey Belterman, en
Stan Kolkman
Tim v. Wijngaarden
een kopgoal van Stan waardoor het 3-2 werd
Joey Belterman

Grol F3 - ZVC
6-10-2001
0-1
Joost kl. Goldewijk
Joost kl. Goldewijk
Het zakje chips, met flippo na de wedstrijd
Het gehele “flippo team’ F2
Lochem F6 - ZVC F2
29-9-2001
1-11!
Roy Boekelder 9x, Daan te Molder2x
2e goal van Roy, krulde de bal vanuit een
comer in een keer in de goal
de 1-3 direkt na rust, toen was het gedaan
en kondenwe uitlopen naar 1-11
Rens Spijkers, ziet zonder bril geen bal maar
voetbald als de beste.

RKZVC F4 - Longa F11
13-10-2001
7-3
Bart 4x, Joep 1x, Bob 1x, Mark 1x
Bob (zie het mooiste moment)
Keeper van Longa traptuit, Bob schiet de
bal terug. Bal is al in de goal voordat de
keeper terug was.
Mark Nijenhuis

Piot November pag.17—.



PIOT LANGS DE LIJN
VAN GAAL GEEFT UITLEG

Maandag, laat in de middag. 2Van-
daag heeft een rubriek over het ni-
veau van het Nederlands voetbal
Een journalist zegt met een beteu-
terde ondertoon in zijn stem dat Ne-
derland internationaal gezien niet
echt meer meedoet. En zo worden
weer weeraan herinnerd: Het Ne
derlands elftal gaat niet naarhet WK!
Komende zomer zal in Japan en
Korea 's werelds grootste voetbal
spektakel plaatsvinden. En in plaats
van daar even de felbegeerde "copa
mundial" in de wacht te slepen, zit
ten "onze helden" het geheel via de
beeldbuis te volgen.
Nederland gaat niet. Nee, in onze
plaats mogen voetbalgiganten als
Ierland, Iranen Oostenrijk daar hun
best doen om 's lands eer te verdedi-
gen. Het is sowieso ongelooflijk dat
Nederland heeft verloren van lerland.
Het grote geld verliest van een team
waarvandespelers ieder jaar nog
trouw de 100 Ierse ponden contribu-
tie aan de plaatselijke Johny Cuppers
overhandigen. Een spitsentrio dat
zoveel verdient dat de Nederlandse
staatsschuld er in een keermee kan
worden afgelost, legt hetaf tegen een
(zieuwentse) verdediging die nog ge-

woon iedere zondag een gezellig
potje komt voetballen om daarna een
lekker Irish-red-biertje te drinken.
Rare gang van zaken. Gelukkig gaan
wij iedere maand een weekendje
golfen met Louis van Gaal. Zo ook
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deze maand en toen we hem
vroegen waarom we niet mee
deden vertelde hij het echte
verhaal
Van Gaal vertelde dat ti

dens cen groepsgesprek
na een van de oefen-
wedstrijden bleek dat eigen-
lijk niemand echtzin had om
naar Japan te gaan.
Marc Overmars
bijvoorbeeld,
die moest in de
zomer met zijn
moeder naar de
vlaggetjes weken bij C&A. Ronald de
Boer wilde niet omdat hij geenidee
had hoe hij een balletje mayo met
stokjes moest eten(dit is echter
zo moeilijk: gewoon een berehap
bestellen(red.)) en Kluivert vond het
niks omdat hij niet de heletjd Patlick
Kluivelt genoemd wilde worden. Ook
Micheal Reiziger zag het niet zitten,
wanthij had een koortslip en kon zo-
doende onmogelijk doorde vliegtuig-
deur. Toen Louis dit allemaal gehoord
had stelde hij voor om er gewoon
vroegtijdig tussenuit te knijpen. leder
een was heteens, dus zo gezegd zo
gedaan.
Al met al dus toch niet zo verkeerd
om niet deel te nemen. Zeker ook
omdat het een aanslaggevoelige bij
eenkomst is van commerciële top-
sport, kapitalistische grootheden en
multinationals. Hebbenonze jongens
‘dan mooi geen last van.

Gijs & Johan



EWE|lets over het hoofd
gezien misfchien? =

Asid 5Hi].Bapwasuge

De Hypotheekshop
vd. Meer de Walcherenstraat 2

& E TIE htenvoordePOTHSOR enonsmagaäne Jel (054) 377113
In voor- en tegenspoed.

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

MARIË [E HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766



Verbeteren naar moderne maatstaven met
respect voor de techniekenvan vroeger.
Bij Aannemersbedrijf Hoenderboom is
restauratie-project in goede handen.

weBel vooreen vrjlivende presentatie aannemersbed!
vel 56635032.EE AOENDERBOOM


