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Na kerst komt zonneschijn
Kerst staat voor de deur. Bezinning,
kerstgedachte en huislijkheid. Elkaar
wat beter proberen te begrijpen en
tĳd voor familie en vrienden. Voor ie-
dereen? Nee, lang niet voor ieder
een. Vele voetbaltrainers benutten
deze decembermaand om er alles
aan te doen om te "overwinteren bij
hun club. Sommigen gaat dat goed
af, sommigen sneuvelen en sommi-
gen hebbende decembermaand niet
eens gehaald. Is de stelregel: Hoe—...

arroganter, hoe sneller je je mag mel-
denbij het RBA (Regionaal Bureau
Arbeidsvoorziening, oftewel: Arbeids-

bureau). Nee, absoluut niet. Adriaanse
ging voor Van Gaal. En hoewel Co
goed zijn best deed om nog arrogan-
ter over te komen dan zijn collega, Van
Gaalis “Directeur Arrogantie Neder-
land’. Desneue Henk Kesler moestin
de wachtkamer plaatsnemen tot de
heer VanGaal een tijdstip had gevon-
den om zijn vertrek aan te kondigen.
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Met een Pim Fortuijn-achtige zelfspot
betrad Van Gaal het podium om in
een drie kwartier durend toneelstuk
zijn vertrek bekend te maken. Vijf
minuten waren toereikend geweest om
alle belangrijke zaken mede te
delen.

Niet veel later kon een ieder in de
Gelderlander lezen dat RKZVC haar
contract met hoofdtrainer Theo Huls-
hof voor een jaar had verlengd. De
spelers hadden positief gestemd, het
bestuur idem en ook Theo zag nog
een jaar RKZVC wel zitten. Ik stel me
zo voor wat er was gebeurd als
RKZVC in dezelfde positie had ge-
zeten als de KNVB.

Op een maandagavond na de
bestuursvergadering kondigt voorzit-
ter André van de Wetering een pers-
conferentie aan op de donderdag-
avond bij HRC 't Witte Paard. Anton
Stoverink raaktin lichte paniek, want
er zullen ongetwijfeld een boel
paparazzi op af komen en de
voorbereidingstijd is kort. Op de be-
wuste avond betreden Vande Wete-

g, Hulshof en Te Molder(Persvoor-
lichter) het podium. De spanning is te
snijden. Van de Wetering opent hetbal
en geeft het woord aan Hulshof. Ter-
gend langzaam beginthj zijn betoog.
“Ik ga, gefeliciteerd. Jullie als media
hebben het voorelkaar gekregen dat
ik stop als Hoofdtrainerbij RKZVC.”
Met een verslagen, doch heldere stem
vervolgt Hulshof zijn betoog: “Publiek
++, RKZVC +, Spelersgroep +/-, Me-
dia -/-.” Omdat Hulshofs vrouw (zij is
kapster (red) 's ochtends voor het
optreden nog even zijn haren had ge-
daan, strijkt Hulshof nog even met zijn
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‘handen door zijn haren. "Nu moeten
ulle morgen in de PIOT geen fotoplaat-
sen van het feit datk met mijn handen
in het haar zit om een bepaalde ten-
dens te zetten” brult Hulshof door de
zaal. Vanuit de zaal worden enkele vra-
gen gesteld. Ebbers (sportverslagg
ster PIOT): "Welke invloed heeft de
pers op jouw vertrek?" "Met name de
media, dusook jullie blad, heefter toe
bijgedragen dat mijn positie bij RKZVC
onmogelijk werd. De suggestieve ver-
slaggeving, onder andere over hetfeit
dat de ballen voor de training schijn-
baarniet hard genoeg zijn opgepompt,
heeft grote invloed. Op een hard veld,
moetje zachte ballen gebruiken, maar
dat zien julie niet. Ben jij nu zo dom,
of ben ik nu zo slim”, vernedert Huls-
hof de vraag van Ebbers. Na een uur
verlaat het drietal het podium en is de
kogel door de kerk. Assistent Grens-
rechter Joost Rouwhorst loopt met een
paraplu

in

zijn hand mee met Hulshof
naar zijn auto. Met gepaste snelheid
vertrekt Hulshof richting Lichtenvoorde.

Hoewel dit niet de waarheid is (als
iemand wars van arrogantie is, dan
is het Theo Hulshof wel), het ijkt me
wel aardig om eens zo'n theatershow
in Zieuwent mee te maken. Mocht Theo
ooit vertrekken bij RKZVC, dan advi-
serenwij als PIOT aan RKZVC datzij
een arrogante trainer aan moeten trek-
ken. Ik ken nog wel iemand in debuurt.
De redactie



| Officieel dealer
‚

Massey- Ferguson
| Zetor

Vooral uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines:Wij verzorgen al

uw
[oon en grondwerkzaamheden,

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen,
gereedschappenen veescheermachines.

Slijpen van messen terwijl u wacht.

VJ EN
Telefoon: Har 0544-372415

Z 0544-351526
Intemet ww wopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA®
op DiVmVij __830- 12.30 uur +18.30- 18,00 uur

Vrijdag Koopavor

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

AsdeSCHOONHE!ENDe Steege 77, 7136MN Z=> O5.



ME Zaatnese Class Tavel
Beekenuerwoer

Particuliere BiekenuerwserOETOfS
TAXI 0544 -35 14 16 Zeee SeDorpsstraat 29771361 ZIEUWENT|AUTOBEDRIJF

Verkoopenreparaties
van merkauto’sBEN,EeTi OS* 9zn EEeN Waalderweg 12a

SE DAAK
Q

VOOR AL Uw: Sportschoenen «gl
Bn Sportkleding aSportartikelen

Schoenen en Sporthuis a©)!TEN BRAS
ZIEUWENT- Tel. 351257 E‚ Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings

Uhl Sport - Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel - Masita - VikingaaaBA



“Gezellig zwemmen”
Een aantal dames uit Zieuwent
vertrekt elke donderdag om 9
uur vanuit Zieuwent naarhet
zwembad in Lichtenvoorde. Je
zou denken dat ze daar om de
conditie een beetje op peil te
‘houden baantjes gaan trekken.
Hettegendeelis waar. Een van
hen vertelt ons dater veel
meer gedaan wordt dan alleen
maar baantjes trekken. Onze
nieuwsgierigheidis gewekt dus

we besluiten eens een kijkje te
gaan nemen.
Hier volgt een verslag van
onze beleving

Donderdagavond. Ik heb na
mijn werk al het een en ander
gedaan als ik naar Wendy ga
Negen uur moet ik erzijn, per-
soonlijk vind ik dit wat laat voor
sport. Samen met haar gaan
ik een sfeerverslag maken van
een avondje zwemmen metSg een groep vrouwen dat dit elke== week doet. Ik weet van heel
veel mensen of ze aan sportdoen en wat ze dan doen. Van een aantal weetik dit niet en soms verwachtik ookdat ze niet veel aan sport zullen doen. Zo is dit ook het geval met devrouwen met wie ik nu het water zal gaan delen

We worden doorzowel de zwemsters als door het personeel zeer hartelijkontvangen en voelen ons erg welkom. Ik kleed me om en loop richting zwem-bad. Daarzitten de dames allen al klaar en Wendy is met een aantal zelfsalin het water. Ik vraag me nog eens af wat ik kan verwachten. De badmeestervertelt me dat ik niet moet denken datwe alleen maar gaan baantjes trekkenwant dan hebben de dames de zin er zo af. Er wordt iedere keer wat anders.gedaan, zwemmen, zeskamp, aquajoggen, ballen, duiken, met kleding aanë
Piot December 2001 pag.3—..........
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zwemmen, etc. Wat me ook wordt verteld,
hetzal er wel niet erg sportief aan toe gaan,
denkik als we te water gaan. Na een aantal
keren open neer te zijn geweest in het bad
zonderen later met bal, moet ik dit beeld toch
enigszins bijstellen. Ik kan mijn bovenarmen
best voelen, heb al wat water in mijn neus
gehad en ben bij menig uitleg blij dat ik even
wat vaste grond onder de voetenheb.
Opvallend is dat een aantal Zieuwentse da-
mes opvallend serieus bezig zijn en probe-
ren zo goed mogelijk te doen wat de bad-

ml

meester zegt. Anderen zijn wat minder oplet-
tend en hebben meer 0og en oor voor de ver-
halen vande buurvrouw. De badmeester geeft
af en toe een sneer in de richting van de pra-



Dames- en Herensalon

79 “”

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
Zoss 2 {>—— ®tijden:

m vrijdag 8301800 uur Zaterdag: 800-14.00 uur

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
|e UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
Het Interieur
1 deweerspiegeing
van uw persoonijke

Sern Oaen
To asen end
eeen vo Be 0GEen emoeBE Dates eeeeen
a zi etenSeen
aen Cia rene

‚NBORG

ÏWENT

Longer os oge seren

STOL
woo!

Dorpsstraat 33 7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 - 351207

Garage
Kolkman VOF

©
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

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



DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Vraagvrijblijvend informatie over:
Tennissen Body - Pump
Squashen Body - Attack
Huren van (deel) sporthal Body Combat
Xtreme bowling Cardio
Indoor Midgetgolf Fitness
Outdoor golf Budo
Kinderarrangementen Streetdance

Feest lokaties: Step
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Impact
Sportcafé, terras oh RPM/spinning
Sourcy Center entertainment: usie Zonnebank
Brisende Spelt Ege! Tedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Soureys Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

Een ideale lokatie om te sporten, feesten, vergaderen?
Hetis dichterbij dan u denkt!

Sour Center. Zegenijk 30 7136 Zieuwes el (054) 35 22

22
wow ewcyeenre nl fo @sotgcenternl



EN tende dames enje kunt aan
== alles merkendat deze groep
: en EN

aang bij elkaar is enaan el-

| Î kaar gewaagd is. Er wordt
= veel serieus gedaan en toch

ook veel gelachen en plezier
beleefd.
Na de zwemkunstenis het ijd
voor wat meer spelelement.

‚ We gaan een potje
basketballen in het ondiepe
zwembad. Alles is geoorloofd,
wordt er gezegd. Wendy krijgt
dit niet helemaal mee enschrikt aanvankelijk van de felheid van de dames. Want was het straks op-vallend dat de een wat serieuzer was dan de anderen, nu zijn die rollen wat

meer omgedraaid. Zo onoplettend als sommigen straks ook waren, zofel
zijn ze nu. Er moet gewonnen worden. Bij sommigen herken ik de felheid van
hun partners. Als de wedstijd uiteindelijk is afgelopen (ik weet niet wie erheeft gewonnen) zit ik onder de schrammen en ga voldaan het water uit.
Zwemmen is leuk en op deze manier helemaal. Na afloop nog een kop koffie
‚en met het natte haar in de auto weer naar huis. De helft van de dames gaat
op de fiets en zo hoort het eigenlijk ook.

De redactie (ML en WK)

Mededeling
Vrijdag 18 januari aanstaande organiseert RKZVC
voor alle vrijwiligers die hebben geholpen bij de
‘bouw van het nieuwe clubhuis een grootse feest-

avond. We hebben geprobeerd iedereen persoonlijk een uitnodiging te stu-
ren. Mochtenwij hierbij iemand over het hoofd hebben gezien (wat een on-
vergeeflike fout zou zijn, maar we blijven mensen), dan willen wij langs deze
weg diegene alsnog van harte uitnodigen tot het bijwonen van deze avond.
Het feest wordt vanzelfsprekend gehouden in de kantine, en zal beginnen
om 20:00 uur. Partners zijn tevens uitgenodigd.

RKZVC.
Piot December 2001 pag.5 z—_—.......



REDACTIE-MEDEDELINGEN
ADVERTENTIES
Het komende jaarkunt uin de PIOT
weer volop genieten van het ‘reilen
en zeilen’ van onze sporters. Dit
dankzij de financiële steun van de
plaatselijke middenstand, die er mid-
dels hun advertenties weer voor ge-
zorgd heeft dat u de eerstvolgende
10 nummers (jaargang 29 nr. 4 t/m
jaargang 30 nr. 3) van PIOT gratis in
huis krijgt. Naast alle adverteerders
wordt dit blad mede mogelijk ge-
maakt door drukkerij Westerlaan.
Naasthet verzorgen van al het druk-
werk treedt zi, dooreen substantiële
financiële bijdrage, op als onze
hoofdsponsor. (Dit verklaart 0.a
haar advertentie op de voorpagina.)
Tevens willen wij Sponsorbundeling-
Zieuwent bedanken voor hun gift om
de exploitatie rond te krijgen

VERSPREIDING
Met de familie Domhof (bezorger van
de Gelderlander) zijn afspraken ge-
maakt dat PIOT huis aan huis wordt
bezorgd. Mocht u onverhoopt PIOT
tochniet ontvangen, wilt u dit dan
doorgeven aan de bezorger van de
Gelderlander bij u in de wijk of aan
Domhof (tel. 351517) zodat een en
ander kan worden gecorrigeerd
Mocht u buiten het bovenvermelde
verspreidingsgebied wonen en toch
PIOT regelmatig willen ontvangen,
dan kunt u dit doorgeven aan de
redaktie (tel. 351964). Tegen porto-
vergoeding ( 1,17 per nummer)
wordt de PIOT u per post toege-
stuurd. Tenslotte zij nog opgemerkt
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dat van elke uitgave van PIOT een
aantal exemplaren in de kantine van
ZVC, het clubgebouw van ZTV enhet
Sourey Center ligt.

ONZE HELDEN
Als de meesten van ons nog lekker
liggen te slapen, gaat bij bezorgers
van ochtendkranten de wekker. Weer
of geen weer, zin of geen zin, De
Gelderlander hoort voor07.00 uurbij
w in de bus te liggen. Op onmoge-
lijke tijden zeulenzij met grote tas-
sen en dikke zaterdag-edities
over straat om uw weekend-
ochtendkrantje te bezor-
gen. 10 Keer per jaar
krijgen ze er de
PIOT als ‘extra
balast’ bij, terwijl
die ook nog eens
huis-aanhuismoet
wordenbezorgd.Ze 4

zitten er niet altijd €
om te springen,maardoenhettoch. {/
Natuurlijk worden ze (/ [/

ervoor betaald, ù
maardatisgeenvet JYpot. Een welge- Ó
meend dankwoord
vooralle PIOT-
bezorgers is
‘daarom op z'n
plaats.

De Redacië



USslEne
REYMER

a]ATE
ZIEUWENT

DORPSSTRAAT 31
TEL. 0544-351259

BEVERPE vor
Jos Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.

LICHTENVOORDE

De speci matige tege! rken
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 vanharte welkom eens eenkijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baanin cen
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 JamesWattstaat& Postbus 86
Telefax 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: va wossolsafwerking nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



TorieISCneTS profielschetsfelschets

wonend
Mollemanhog, van bbeheerder pijhet jeugdpe

vereniging RKzyc

Meest favoriete sport Voetbal

Minst favoriete sport: Korfbal, te veel vaste patronen, altijd
vaste koppels.

Mooiste sportherinnering: De beslissingsduels die we methet 4°
moesten spelen om het kampioenschap
Eerst in Lichtenvoorde, daar werd het
gelijk, en toen nog eensin Ruurlo. Erwas
ontzettend veel publiek, schitterend. Nor-
maal komt er bij ons bijna niemand kij.
ken. Wel jammer dat we verloren.

Slechtste sportherinnering: De laatste wedstrijd bijde A-jeugd. In een
kopduel werd ik geraakt dooreen ploeg-
genoot. Zes weken het ziekenhuis in.

Favoriete sportman/vrouw: Raymond van Barneveld. Ik oefen thuis
een beetje met darten. Wat is dat
ongeloofelijk moeilijk die pijlen in de dub-
bels te gooien.

Leukste TV programma: “Kopspijkers”. Ik heb eens een opname
bij kunnen wonen. Prachtig.

Beste boek/schrijver: Ik lees ontzettend veel studieboeken.
Voorde lol lees ik zelden een boek.
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Politieke kleur

Beste Nederlandstalige lied

Meest afschuwelijke cadeau dat
je ooit kreeg:

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 het
laatst bang;

Wat denk je als je in de
spiegel kijkt

Bedenk een andere naam
voor ‘Zieuwent’:
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Actiefilms doorspekt met humor, zoals bij
voorbeeld “Lethal weapon” met Mel
Gibson

Het midden

“Zondag inhet zuiden” van “Rowwen
heze”

Flessen wijn. Dat drink ik niet.

Mijn vorige auto. Daar hebik ontzettend
veel storingen mee gehad

Niets. Ik ben zeer tevreden met mijn hui-
dige baan

Zuid Frankrijk

Ja, alcoholcontrole. Natuurlijk mocht ik

doorrijden.

De waarheid verdraaien om daardoor zelf
interessanter te lijken.

Tsja, fruit? Werk??

De hoofdprijs in de Loterij.

Elke dag, als ik in de spits plots moet rem-
men, Ik ben altijd ban dater iemandniet
op let, en me dan vol van achteren aan-
rijdt

Probeer eens wat afte vallen!

Geen idee. Ook het consulteren van zijn
kinderen mag niet baten, er komt niks
boven drijven.—



Siebert & Wassink is dé specialist
op het gebied van Werving &

Siebert & Wassink Selectie op MBO en HBO niveau in

* Werving & Selectie Bent u opzoek naareen inter
op MBOof HBO niveau en wilt u deze baan

Oost Nederland.
:ssante baan

voor vaste banen op eenvoudig vinden via een professioneel
MBOenHBOniveau intermediair,neemt u dan contact met ons op.

in Oost Nederland.
Telefoon: 0544-352743 Dorpsstraat 37a

053-4803550 7136LE Zieuwent
Fac oss 0005s5

* Advies ophet gebied Rigtersbleek-Aalten 4

Gl ee nto@sebertwascaknl 7821 RB Enschedeen www.siebert-wassink.nl
bedrijven in het MKB.

é&gn Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
= TuinonderhoudROMEO DELTA|artkuiere verkoop at wwokeri

MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE A

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136LZ ZIEUWENT
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENTTELEFOON 0544 352235 Telefoon 0544 - 352133
TELEFAX 0544 35 20 35 Fax 0544 -352237



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zeuwer, el. 351236
Secretaris £ Kl Goldevik, Groening 14, voorde, te, 378543
Penningmeester: J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, tel. 362059
Wedstrijd secr. W Wopereis, Harreveldsoweg 14, Zieuwent, tel 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 351257
Secretaris A. Donderwinkel, Oude Aattenseweg 7Ua, L'voorde,tel 379552
Penningmeester =R. Krabbonborg, Keuterstraat 8, Zieuwent, tel 352381

Wedstrijd sek Recreanten: B. Slot, Helerweg 3, Zieuwert, el 352127
KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaltensewog 709, tel 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent, el. 351838
Secretarosse £ Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwent, el 352223
Penningmeesteres  :P ter Bogt, Lnnenwever 2, Groenlo, tal’ 465478

Wedstrijd secr. A. Hummel, De Haare 30, Zieuwent, tel 361531

TOHP: Volleybal
Vooritser Vacant
Secretaresse M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel. 351488
Penningmeester NN. van Boeckel, de Haere 28, Zieuwent, te, 362462

Wedetrijd soor. P. Klin Goldenijk, de Haare 75, te. 351473
Recreanten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, el 351488

ZTV: Tennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendijk B/A, Zeuwenn, tel. 351947
Secretaresse M. Theissen, Anton Molemanhof 6, Zieuwert, tel 251466
Perningmeesteres 1. Krippenborg, De Steege 24, Zeuwent, tl, 352424

Spirit90: Gymnastiekvereniging
Voorzitter J, Lavalaye, Kard. de Jongstraat 41, L'voorde, te. 373560
Secretaresse M. Holkenborg, Ruurloseweg 6, Zieuwert, el 351873
Penningmeesteres2C: Hubers, Tongerosestraat 46,[voorde, te372463

+ Ledenadninistratie

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Othof, De Waareise 23, Zieuwent, tel. 351262
Secr/Penningn.  :G. Rijnders, Larksstraat 18, L'voorde, te, 374926



VELOCE: Fietstoerclub
Voorziter H Toebes, Kennedst

351856wort, el

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorziter A Lageschaar, Verdeingsweg 4, Mariënvelk

aresse 1. Hendriks, Misterstraat 58, Brecdevoont te

©. Bokkers, Hein Meerstraat 4, voorde,Penningmees ta 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel, 351257

E: Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent tel 352316
J. te Roller, Verkavoingsweg 2, Mariënvelde, tel, 351373

£: Hoonderboom, De Steege 71, Zieuwent el 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tl 35

Seir/Penningn. A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tl 351970
634

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 6. Beerten, Rouwhorstergik 17, Zieuwent, te. 351818
Secretaris R te Roer, Kleuterstraat 29, Zieuwe
Pt H. Eischot, Rouwhorstercijk 20, Zieuwent, te. 352268
Wedi J Donderwinkel, Zeuwertseweg 48, Zieuwent, tel
K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter Spie at 43, L'voorde, te. 375650
Secretaris riënwede, te, 351852
Penningmeester: L Bongers, Dorpsstraat 36, Zicuwent, tol. 351271
Wedstrijd secr. IN ten Have, Oude Maat 16, Mariënvelde, el 351819

BADMINTON-vereniging
Vooriter u. Stofielaar, Middachtenstraat 34, L\voorde, tel 377019
Secretaris J. ton Bras, de Haare 34, Zeer, el. 351738
Penningmeester :F van Doorn, Vincent van Goghstraat2, 'voorde, 1e. 372700

Sourey Squashvereniging
Correspondentie :Zeg a, 7136 LS Zieuwent, tel. 352222,

E-mail: fo@sorcycerter nl



ITEa. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

AKD. HOLKENBORG 5
Vee en vaskenshandel Batslijk 46 Zieuwent Tel 351508

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

7131 PG Lichtenvoorde

|| RTI GmbH & Co.KG, Duitsland
RTlbc Ltd. Preston, UK

www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonder perslu



Welke zin of woord gebruik
je

te veel: DEUR DICHT! l

Wie zou je nog willen ontmoeten: Bill Gates

Wat zou je geen2e ke: rdoen: Trouwen. En dan bedoel ik dat positief.

Beschrijf jezelf in 5 woorden Rustig, eerlijk, recht doorzee.
Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen Volgens mij niet

Snertloop 2002
Ookdit seizoen biedtde Activiteitencommissie van voetbalvereniging RKZVC
haar leden, donateurs en supporters de mogelijkheid om het nieuwe jaar
sportief te beginnen. Op zondag 13 januari 2002 vindt namelijk weer de snert-
loop plaats. De opzetis echter anders dit jaar: na jaren van drassige kerke-
padenenglibberige bruggetjes is erdit jaar vergunning aangevraagd voor
een stratenloop door Zieuwent

Er zullen 4 routes worden uit-
gezet; 1 voorde F-jeugd, 1 voor
de E-jeugd, 1 voor de C/D-jeugd
‚en 1 voorde seniorenidames/
B-jeugd. Voor de belangstellen-
den is deze laatste route hier-
naast opgenomen

De route (onder voorbehoud) is
als volgt: start/finish bij de
Greune Weide,
De Steege, Dorpsstraat,
Kleuterstraat, De Haare, Zegen:
dijk, Werenfriedstraat,
de Greune Weide (afstand: 2,2

km). Deze ronde wordt 3 keer
gelopen.

Ke

—_—



t startschema is als volgt:

Groep: Starttijd:
F-jeugd 13:20 uur
E-jeugd 13:15 uur
C/D jeugd 13:00 uur
Seniorenfdames/B-jeugd 13:05 uur

Kom allen op tjd, zodat we optijd kunnen starten. Gelegenheid tot omkleden
en douchen is aanwezig op de Greune Weide. Na afloopiser uiteraard snert
en rookworst verkrijgbaar om het lichaam weer op krachten te laten komen.
Aansluitend vindt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats.

Begin 2002 dus goed en loop mee met de snertloop!

Met vriendelijke groet,

Activiteitencommissie RKZVC

Handbalvereniging H.V. Hoen-
derboom/Pace
OLIEBOLLEN OLIEBOLLEN OLIEBOLLEN:

Ook dit jaar houdt handbalvereniging Hoenderboom/Pacelli weer haar jaar-
lijkse oliebollenactie. Op maandag 31 december staat de wagen weer op het
‘marktplein’ van Zieuwent tot +14:00 uur.
Ook komen onze leden weeraan hui.
Eet smakelijk! H.V. Hoenderboom/Pacellí

Dames1, H.V. Hoenderboom/Pacelií
Metongeveer hetzelfde team als vorig jaar zijn de dames goed begonnen
aan hetseizoen. Ondanks de grote concurrentie in de poule is er nog maar 1

wedstrijd verloren gegaan. Het team uit Dalfsen was te sterk, maar lieten bij
andere tegenstanders punten liggen. Hierdoor heeft Dames1 de koppositie
in handen en een goed vooruitzicht voor de tweedehelft van de competitie.

Dames 2, H.V. Hoenderboom/Pacell
In schril contrast met Dames1 staat Dames 2 helaas onderaan de ranglijst
Meteen totaal verjongd team zijn ze de competitie begonnen. De 1" wed-
strijd werd nog gewonnen van Grol, maar daama werd langzaam zichtbaar
dat dit team ervaring mist en nog veel te leren heeft. Vol goede moed begin-
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U kunt bij ons terecht voor een geheelvrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

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

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 * 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 * Fax 0544 - 352 145

Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij
Farm Service BV - Leeuwarden

Tel. 058-21 34 300
Farm Service BV Oost - Zieuwent

Tel. 06-55 183 506

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH Bv
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

ichwein soll man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 ZIEUWENT

3 ZIEUWENT
BORCULO

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

TRANSPORTBEDRIT
VEEVERVOER
STUKGOPDERENVERVOER

KRABBENBORG b.v.
Tel. 0544-351215

KIPPERVERSOER
Fax 0544-352065

AVIA Zieuwent

WIST U …
Dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U

terecht met AVIA Local Card, Bank-Giro enalle verdere
Credit Cards.
ma.t/mvr. 8.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags gesloten



nen de damesaan de 2° hx

ten bij elkaar te sprokkele
van het seizoen om daar nog de nodige pun

Dames3, H.V. Hoenderboom/Pacell
Dames 3 handbalt in dezelfde Klasse als Dames 2. Aan het begin van hetseizoen hadden ze voldoende mensen, maar door weekenddiensten van deverschillende speelsters vielen er toch wel eens wataf. Hetloopt redelijk. Zehebben 4 wedstrijden gewonnen. In deze wedstrijden kwamen ze door goedspel aan de overwinning De andere wedstrijden gingen verloren. De enekeer werd er flink verloren, de andere keer grepen ze net naast de punten.Dames3 staat hierdoor in de middenmoot en doet lekker mee.

PACELLI EN BOUWBEDRIJF HOENDERBOOM B.V. VERLENGEN CON-TRACT

Handbalvereniging Pacelli en Bouwbedrijf Hoenderboom B.V. hebben afge-lopen maand overeenstemming bereikt om de huidige sponsorovereenkomstmet 3 jaarte verlengen met een optie van nogmaals 2 jaar. De huidige ver.bintenis welke een geldigheid had van 5 jaarliep eind deze maand af.
Hetis unieken zeker in Zieuwent dat een bedrijf haar naam zolang wil ver-binden aan een vereniging en geeft aan dat beide partijen het belang inzienvan een goed functionerende vereniging binnen een kleine gemeenschap enhun verantwoordelijkheid daarin kennen.
Pacelli zal er alles aan doen omnet als in de afgelopen5 jaar BouwbedrijfHoenderboom B.V. op een goedewijzeuit te dragen tijdens haar activiteiten
op het sportieve vlak

Het bestuur van Pacelli is erg blij met deze nieuwe sponsorovereenkomstHet geeft de handbalvereniging weer mogelijkheden om te blijven investe.
Ten in de jeugd binnen de vereniging. Het aantal jeugdleden loopt gestaag open voor de rest van dit seizoen hebben wij helaas een stop moeten zetten opde aanmelding van nieuwe D-leden. De uren die we beschikbaar hebben inhet Sourcy-center zitten prop en propvol, eerst moeter een nieuw kader enmeer uren beschikbaar zijn voordat we verder kunnen,
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“KINDERPIOT4
Toes HOEK nderpiotkinder, apPiotki,EeNi

INTERVIEW SERGIO WOPEREIS OVER BUDO

PASPOORT:

1 WOONPLAATS:

2 LEEFTIJD:

3 LENGTE

4 KLEUR HAAR:

5 KLEUR OGEN:

6 IK KIJK OP TV ALTIJD NAAR:

7 DIT ZOU IK NOOIT DOEN:

8 DIT ZOU IK WEL WILLEN

MAAR DURE IK NIET:

9 MIJN LIEVELINGSETEN IS:

9 MIJN LIEVELINGSDIER IS:
10 BAH
11 WAT

WIL JE LATER WORDEN:

ZIEUWENT

12

1.58
DONKERBRUIN

BRUIN

DUKES OF HAZZARD

VAN HET HILTON AFSPRINGEN

INEEN LUCHTBALLON

CHINEES

EEN KOE OF HOND

KAAS

LATER WIL IK RIJK WORDEN



ia)VOOR
el

1
> S

Ge
GEZELLIGHEID

EN EEN

DRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 35 16 07

esSSOENEEeeESSEESSENENErEE= BARBECUE binnen en buiten.EEN)eNKom vrijblijvend informeren.

{ vomhet,
Afbouw

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

% Afwerkvloeren

[Í{ Sierbestrating

Adres
Dorpstraat 302

7136 LL Zieuwent

Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557



timpee
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

Te new ST

KAPSALON Úefn
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
«4 tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

+3 tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
= He,

tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



nderpiotkinderpiotkinger Ïpi
INTERVIEW:

1 WAT IS BUDO PRECIES?
ZEN VERZAMELNAAM VOOR ALLE VECHTSPORTEN

2 HOE KWAM JE ERBIJ OM OP BUDO TE GAAN?

HET LEEK ME HEEL LEUK

3 HOELANG ZIT JE AL OP BUDO?

ONGEVEER 1 #4 JAAR.

4 WAT DOE JE ALLEMAAL OP BUDO?

TECHNIEKEN, GRONDVECHTEN,

5 WAT VIND JE HET LEUKST AAN BUDO?

KNOKKEN

6 MOET JE OOK WEL EENS WEDSTRIJDEN SPELEN?

DAT NIET MAAR WE SPELEN WEL EENS WEDSTRIJDJES TEGEN

ELKAAR.

7 WIL JE NOG LANG AAN BUDO BLIJVEN DOEN?

JA, WANT HET IS HEEL LEUK

8 WAT VOOR EEN SOORT KLEDING DRAAG JE?
GEWOON SPORTKLEDING

9 HEB JE OOK BESCHERMING IN JE MOND?

JA, EEN GEBIDJE

10 KUN JE MET BUDO OOK DE ZWARTE BAND HALEN OF

ANDERE KLEUREN?

NEE, WANT HIER HEB JE GEEN BANDEN.

12 VAN WELKE BEKENDE NEDERLANDER ZOU JE WEL EENS TRAINING

WILLEN HEBBEN?

VAN BEREND VENENBERG

IRIS EN MARLOT]



sbanen en de kennelijk onuit-
telijke stroom aan talenten. Maar

ik betrap mezelf er nu ook op, dat ik
de schaatswedstrijden in Baselga heel
wat minder leuk vind, dan wanneer
de wedstrijdenin Heerenveen worden
gehouden. De sfeer lijkt nu nergens
naar en ookal wordener heel accep-
tabel tijden gereden, ik kan me niet
aande indruk onttrekkendat er ge-
woonsprake is van een stukje folk-
lore. Precies de status van de
schaatssport in het buitenland.

Zo kan een kikkerlandje als Neder
land mondiaal de dienst uit blijven
maken. Want met alle respect voor
de Hollandse _klapschaats-
specialisten, wanneer deze sport in-
temationaal echt doorbreekt is het
met die hegemonie natuurlijk gedaan.
Datis alleen maar logisch. Een land
als de Verenigde Staten kan met zijn
260 miljoen inwoners in principe meer
potentiële schaatstoppers leveren dan
Nederland met zijn 16 miljoen. Hetis
nu eenmaal niet anders

Wij zien onszelf graag als dè schaats-
natie van de wereld. Ennatuurlijk is
dat ook zo. Duitse en Russische
schaatsers en schaatsters hebben er
al eens voor gepleit om alle interna:
tionale toernooien voortaan in Neder
land te houden. Want daar komt ten-
minste publiek kijken. Het is maar

goeddat de intemationale schaats-
federatie niet op datverzoekis inge-
gaan, want dan zouden EK's en WK's
al helemaal de status van een open

krijgen. Want
dat is nu natuurlijk ookal het geval
In Baselga staan bijvoorbeeld eigen-
lj zevenNederlanders aan de start,
wantnaast de vier regulieren Oranje-
rijders hebje ook nog Bart Veldkamp,
Marnix ten Kortenaer en Erik Bouw-
‘man. Zij zijn uitgeweken naarrespec-

België, Oostenrijk en
Tsjechië.

Dus zijn we toch echt goed? Op
schaatsgebied wel ja, de beste van
de wereld zelfs. Want ook zonder
Gianni Romme en Rintje Ritsma
maken we de dienst volledig Uit Al

verspeelt Mark Tuitert dit kêer door,
een val de titel aande verrassende
Rus Dimitri Sjepel. Je moet datover
wicht ondanks die val echter wel
even relativeren. In het land.def blin»
den is eenoog koning. Vógr Neder:
landersis schaatsen '$inters de
belangrijkste sport ter wereld. Voor

alle andere landen vande wereld is
het een merkwaardig deriyat van
shorttrack, het korte baantjes rekken
op ishockeybaantjes, want dat wordt
merkwaardig genoeg wel voor vol
aangezien. Maar dat weteniwe in Ne-
derland weer niet. Eigenlijk wilik zo
ook wel door blijven dromen.

Door Peter Lorent bron: www.optisport.com
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J. WAENINK S WinesHen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing EESSI

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (T/M 26 PERSONEN)
PARTICULIER SCHOOLVERVOER- ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Ophet gebied van

HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN
GOED in leuke sortering

o.a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat ieuwent, Telefoon 0544-351217

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
‚en lichte bedrijfswagens tot 3500kg.
Onderhoudsbeurtenen reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en reparatie

d verkeersschool
GUUS KOLKMAN
voor uw:
+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat

motorrijopleiding
aanhangwagenopleiding (E bij B)

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

xx

zieuwent tel. 0544 - 351939
bgg. 06 - 53933054



TA
WOENSDAG 16jan.
Sourcy Sportnacht :
Snertloop 5

w h
EVENEMENTENAGENDA

Zat. en Zon.5 jan. - 6 jan|
Zon. 13 jan.

Zijn we echt zo goed?
Terwijl ik deze gedachtenkronkel aan
het papier toevertrouw,zijn Mart
Smeets en Henk Gemser op televi
sie aan het kletsen over de Europese
schaatskampioenschappen in
Baselga di Piné. „Wat zijn we toch
goed’, hoor ik Gemser tegen Smeets
zeggen. Deeerste afstand, de 500
meter voor mannen, zit er net op. Ne-
derlanders zijn eerste, tweede, zesde
‚en achtste. Inderdaad, wat zijn we
toch goed. Ofis de rest zo slecht?

Het is een vraag waar sport-
liefhebbers die enigszins kunnen re-
lativeren al heel lang tegen aan-
hikken. Want laten we wel wezen, in
welke landenis de schaatssport echt
populair? Zelfs in Noorwegen krijg je
tegenwoordig bij een groot toernooi
niet meer dan een paar honderd man
rond de schaatsbaan. Als ik even over
mijn schouder naar de beeldenuitta-
lië kijk, zie ik ook maar een handje-
vol toeschouwers. En die komen dan
nog allemaal uit Nederland ook.

De belangstelling van het publiek
schetst altijd een aardig beeld van het
niveau van de sport. En als die norm
inderdaad heiligmakend is,danis het
metde schaatssport in intemationaal
opzicht treurig gesteld. Voor ons Ne-
derlanders, allroundfans van het zui-
verste water, moet toch wrang zijn,
dat buiten onze landsgrenzen alleen
de sprintnummers aandacht trekken.
Daar willen Amerikanen, Japanners,
Canadezen en Duitsers nog wel naar
gaan kijken. Want dat is spannend
‚en spectaculair. Maar afstanden lan-
ger dan 1000 meter vinden ze daar
niet interessant. 'Speedskating is just
as exciting as watching grass grow.
zeggen ze in Amerika. Schaatser
net zo spannend als kijken naar het
groeien van gras.

Natuurlijk is het leuk, dat wij op
schaatsgebied mondiaal de baas spe-
len. Nederland is de norm voor bui-
tenlandse schaatsers. Nederland,
met zijn karrenvracht aan overdekte
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kunstijsbanen en de kennelijk onuit-
puttelijke stroom aan talenten. Maar
ik betrap mezelf er nu ook op, dat ik
de schaatswedstrijden in Baselga heel
wat minder leuk vind, dan wanneer
de wedstrijden in Heerenveen worden
gehouden. Desfeer lijkt nu nergens
naar en ok al worden er heel accop-
tabel tijden gereden, ik kan me nie
aan de indruk onttrekken dat er ge-
woon sprake is van een stukje folk-
lore. Precies de status van de
schaatssport in het buitenland.

Zokan een kikkerlandje als Neder-
land mondiaal de dienst uit blijven
maken. Want met alle respect voor
de Hollandse klapschaats-
specialisten, wanneer deze sport in-
temnationaal echt doorbreekt is het
metdie hegemonie natuurlijk gedaan.
Datis alleen maar logisch. Een land
als de Verenigde Statenkan met zijn
260 miljoen inwoners in principe meer
potentiële schaatstoppers leveren dan
Nederland met zijn 16 miljoen. Het is
nu eenmaal niet anders.

Wij zien onszelf graag als dè schaats-
natie van de wereld. En natuurlijk is
dat ook zo. Duitse en Russische
schaatsers en schaatsters hebbener
al eens voor gepleit om alle interna-
tionale toernooien voortaan in Neder-
land te houden. Want daar komt ten-
minste publiek kijken. Het is maar

goed dat de internationale schaats-
federatie

niet
op dat verzoek is ing

gaan, wantdan zouden EK's en WK's
al helemaal de status van een open
Nederlandse titelstrijd krijgen. Want
datis nu natuurlijk ookal het geval
In Baselga staan bijvoorbeeld eigen:
lijk zeven Nederlanders aande start,
want naast de vier regulieren Oranje
rijders hebje ook nog Bart Veldkamp,
Marnix ten Kortenaaren Erik Bouw:
man. Zij zijn uitgeweken naarrespec-
tievelijk België, Oostenrijk en
Tsjechië.

Dus zijn we toch echt goed? Op
schaatsgebied we! ja, de beste van
de wereld zelfs. Want ook zonder
Gianni Romme en Rintje Ritsma
maken we de dienst volledig{uit’ Al

verspeelt Mark Tuitert dit ker door
eenval de titel aan de verrassende
Rus Dimitri Sjepel. Je moet datover
wicht ondanks die val echter wel}
even relativeren. In het land der blin- +

‘denis eenoog koning. Voor Neder
landers is schaatsen '$-Winters de
belangrijkste sport ter wereld Voor
alle andere landen van de wereld ishet een merkwaardig deriväat van
shorttrack,het korte baantjes trekken
opijshockeybaantjes, want dat wordt
merkwaardig genoeg wel voor vol
aangezien. Maar dat weten we in Ne-
derland weer niet. Eigenlijk wil ik zo
ook wel door blijven dromen,

Door Peter Lorent bron: www‚optisport.com
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“HEBT U

NAAST

ie DE LAAGSTE
DE K :

HYPOTHEEK RENTE,
SHOP

LGE NOG EEN

NES ee
5 F VERZOEK?”

De Hypotheekshop,
Meer de Walcherenstraat 2

IST EN Lichtenvoorde
Tel. (0544) 37 71 13

voshypotheeshop nl

ENSAID), MODEVAKSGCHOOIE

knip en naailessen
patroontekenen
 opleamg vanimodimette Umllerares

MSRETEBON MENKE
de Haze dal

se Mia ZBUWENT
TS0544SS1766)




