


HalE Cafe Restataant

WittePaard’
Verassend,

ÙGed,
Geelig

Denaeleder ooo:

B rialofte ei pore
Recepties

* Keiries
Vergaderingen De ide 1e isin Wor eer pe EA TINI

INSTALLEREN.installeren van|elke grote/ofKlemeftechnische
instalatie tbwoning enutlteitsbouwis ons vald
«elektrotechniek
<[centrale verwarming
luchtbehandeling;

|oloodgieterswerkis sanitaire installaties
<opimalisering/enlenergiebeheer

WEA. KEMKENS/b:
voorlas

4 RIbechriek0524556006SE



29e jaargang
Redaktie:

Maddy Hulshof
Nummer 6 Mark Lankveld

9 maart 2002 Corinne Ebbers
nr 283 Johnny Cuppers

oplage 830 Wendy Krabbenborg
Norbert Doppen
Huub Wopereis

dg
1

pag. 1 Stemmen
Ei
feeen

pag. 2. Evenementen agenda Gijs Reukers
pag. 2. iet voor watjes ‚en Johan Stortelder
pag. 6. Spirit '90
pag. 8. Schietvereniging
pag. 9. Was en go
pag. 10 Tohp recreanten
pag. 1 Kinderpiot
pag. 12 Pacelli correspondentie
pag. 14 Profielschets tel. 0544 35 1964
pag. 16 Langs de lijn Goudkoorts E-MAIL PIOT@PLANET.NL

Stemmen.
Ik denk best wat te weten van poli-
tiek. Van de meeste landelijke poli-
tieke partijen weet ik goed waar ze
voor staan en wat ze in de toekomst
willen, zeggen te willen of wel willen
maar bij voorbaatal nooit zullen be-
reiken. Op provinciaal niveau wordt
het al wat lastiger. Het politieke
kleurenschema van Gelderland ken
ik bijvoorbeeld niet. In Gelderland wo:
nen veel boeren en daar waar veel
boeren zijn heerst doorgaans het

CDA, dushetzal veel groen zijn.
Ook in Lichtenvoorde heeft het CDA
al jaren de dikste vinger in de pap. Is
dit erg? Volgens mij niet zo. Hoe la-
gerde positie op de politieke ladder,
des te meerde standpunten van de
persooner toe doen en niet zo zeer
die van de politieke parti(Ditzal heel
politiek Lichtenvoorde bestrijden inde
hoop een zo volwassen en landelijk
mogelijke uitstraling te hebben)
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Nu zijn er weer verkiezingen geweest
‚en heeft een iederbij het maken van
‚een keuze weer eens goed nagedacht
over alles wat met de gemeente heeft
te maken. Eén van de speerpunten
is de ver{her)bouw van de sporthal
in Lichtenvoorde. Komt er een bij het
oude zwembad, misschien een dub-
bele? Wordt er een extra hal bij de
bestaande aangebouwd? Is de hui-
dige situatie afdoende? Allemaal vra-
gen waarin de toekomsteen beslis-

WOENSDAG 3 april. :

Maandag 1ímaart :

eesing over valt. Hetlijkt of heel Poli-
tiek Lichtenvoorde zich erg druk
maakt voor goede voorwaarden om
aan sport te doen. Ik denk dat ieder-
eendie zich druk heeft gemaakt voor
de komst van de nieuwe kantine in
Zieuwent inmiddels beter weet
Verkiezingen in de gemeente zijn
leuk, campagne voeren grappig,
maar de spelers zijn toch vooral de
pupillen van politiek Nederland.
At your service (ML)
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EVENEMENTENAGENDA

20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie
kaartavond bij RKZVC

Niet voor watieS
Op het jeugdjoumaal hadden we ze
gezien. Ploeterende, smerige kinde-
ren, maar niet zielig. Nee echt niet.
Ze kozen er zelf voor om hartje win-
ter door koude sloten te waden, om
zich vervolgens over bevroren
maisstoppels een weg te banen naar
de volgende touwbrug.
Ze dwongen respect af, maar hele-
maal snappen konden we hetniet
Daarom tjd voor een kijkje bij Stich-
ting Survival Harreveld, waar kinde-
pag.2 Piot Maart 2002

ren en jongeren van9 /m 16 weke-
lijks trainen om te pieken in koude
wintermaanden.
Vreemd genoeg trainden de jongeren
op deze zonnige wintermorgen niet
buiten in Teeuws bos maar in dorps-
huis het Kempken. In ieder geval
geen natte voeten dus. Samen met
mijn oudste twee (in trainingspak ge-
stoken) kinderen ging ik naar
Harreveld.
Daar trainden van 10 tot 11 uur 16
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Vooral uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

* Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden.
+ Gespecialiseerd ophet gebied van klauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines.
= Slijpen van messen terwijl u wacht.

Telefoon: Harreveld 0544-3724 15 Fr
Zieuwent 0544-351526

Intemet: ww.wopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA®
Open: Di Vm Vi 8:30- 12.30 uur + 13.30-18.00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Ze 830- 1600 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0542
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jongeren tussen de 12 en 16 jaar on-
der leiding van Cyril Wolters en
Clemens ten Have.

Natuurlijk hadden mijn kinderen niet
voor niets hun trainingspak aan. Als
ze maar eenmaal dekat uit de boom
hadden gekeken, zouden ze mis-

wel even mee willen trainen,
Maar overweldigd door het

trainingsgeweld, zaten ze braaf een
uur naast mij op de bank. Scheelt al-
weer 1 keer wassen.
De training bestond uit een parcours
van alle mogelijke toestellen waarbij
het de bedoeling is datje je van toe-
stel naar toestel beweegt zonder de
grond te raken en daarbij wordt ach-
ternagezeten door twee tikkers. Op
school noemen we dit apekooien’, de
‘meeste kinderen zijn er dol op, maar
deze spelvorm is al een aantal jaren
niet mee toegestaan op scholen.

De 'survivaljongeren oefenen met dit
parcours, hun Snelheid, lenigheid en
vooral Ief
Ze hadden er veel schikin,waren
fanatiek en het uur waszó om.
Tijd voor wat survival-achtergrond.

Clemens en Cyril, jullie zijn de
vaste trainers van deze jongeren?

Nee, we doen dit met 6 man, per trai-
ning zijn er tweevan ons aanwezig,
dat betekent dat je eens per drie we-
ken aan de beurt bent. Van 9 tot 10
uur trainen de kinderen van 9 tot 12
jaar en van 10 tot11 uur deze jonge-
ren van 12 tot en met16 jaar. In de
wintermaanden trainen webinnen, dat
kan zijn hier in het dorpshuis, maar
volgende week gaan we bijvoorbeeld
fitnessen. In de winter gaan we ook
altijd een keernaarde klimhal en in
de zomer hoort kanoen ookbij de trai-
ning.
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Een leuke tijdsbesteding voor jon-
geren op de zondagmorgen?

De meeste jongeren tot 16 jaarvin-
den dat ook, daarna begint het
uitgaansleven en haken er veel af.
Want het is natuurlijk niet alleen de
training op zondagmorgen. Datis een
hindernistraining, we leren ze tech-
nieken en nemen samen de hinder-
nissen in Teeuws Bos. Maar waarjemee kunt scoren tijdens een survival
is het lopen. En dat moet je toch
vooral zelf doen.

Geldt dat ook voor de volwassen
survivallers?

De volwassenen die id zijn van Stich-
ting Survival Harreveld, betalen een
bijdrage voorhet gebruik van Teeuws
bos. Ook daar moeten bijvoorbeeld
touwenvervangen worden, daar ge-
bruiken we dat geld voor. De volwas-
senen trainen helemaal individueel
Meestal 1 keer per week hindernis
training en een paarkeerper week
looptraining. Hoe vaak je dat doet, is
afhankelijk van je eigen ambitie.

Survival is een
hoe
staan?

ividuele sport,
de vereniging dan ont-

Die is ontstaan omdat sporters zich
graag met elkaar willen meten. En-
kele sporters wilden eens zelf een run
organiseren waaronder Marcel Dom-
hof, Cyril Wolters, Huub Wiegers en
vele vrijwilligers. Zo ontstond de
Hatreveldse Run. Hier was zoveel
animo voor dat de run de jarenerop
professioneler aangepakt moest wor-
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den. Daarom werd besloten een
Stichting op te richten die de organ
satie op zich nam.
Na enkele jaren werd de vraag naar
jeugd trainingen zo groot dat we be-
sloten dit onderdeel te laten worden
van Stichting Survival Harreveld. De
organisatie van de jeugd ligt voorna-
melijk bij Clemens enMariet Toebes.
Bij hen kan men ook terecht voor in-
formatie
Dit jaar is de run op23 juni. Deel:
nameis voor iedereen mogelijk. Er
is een runvoor de jeugd van 5 km.
Een RUC (Runner Up Circuit)run van
1 uur en een kwariier en een TSC
(Top Survival Circuit) run van 2 uur
en 1 kwartier.
Momenteel hebben we zo'n 45 jeugd-
leden en 20 volwassen-leden

Veel meer jeugd dus, hoe komt
dat?

Survival is toch een individuele sport,
kinderen en jongeren horen graag
ergens bij
Om jongeren na hun 16de tochbij de
survival-sport te houden proberen we
ze zo enthousiast mogelijk te krijgen.
Van de oude jeugdleden zijn er nu
inmiddels 3 die ook training geven.

Ik zie 14 jongens en 2 meisjes trai
nen. Is survival een typische
mannensport?

Voor survival moet je toch wel een
aantal specifieke eigenschappen be-
zitten zoals doorzettingsvermogen;
lenigheid; technieken kracht

Van die 4 eigenschappen vind ik
er3 meer bij vrouwen dan bij man-
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nen thuishoren

Ja en je moet tegen viezigheid kun-
nen, en over kracht beschikken. Maar
vooral die viezigheid daar knappen
vrouwen nog wel eens op af. Waden
op heuphoogte door moddersloten bij
een temperatuur van minder dan 10
graden. Dat is hetzelfde als je na de
sauna in het ijskoude bad moetstap-

pen. Eigenlijk went dat nooît, maar
als je het maar vaak genoeg doet,
‘dan denk je er niet meer bij na.

We zagenop het jeugdjournaal het
Nederlands Jeugd Kampioen-
schap Survival in Dinxperlo, heb-
ben er vanuit de SSH ook nog le-
‘den meegedaan?

Jazeker en goed ook. We hebben bij
de jongens in de catergorie 10-12jaar

de Nederlands kampiëen, Een
Jesis tweede geworden in de cate:
7ie 12-16 jaar. En we hebben een jon-
gen die 3de is geworden bij de run
van5 km.

Nogal spectaculaire resultaten?

Ja, daar zijn we ook trots op. Dat is
voor de jeugd een stimulans om door
te gaan met deze sport: Want wilje
als volwassene goede resultaten bez
halen, dan telt tegenwoordig vooral
het loopvermogen, en dat is iets waar
je weer zelf voor moet trainen. Voor
de meeste volwassenis meedoen
aan de survival, en aan heteind het
bandje om de arm nog hebben, be
langrijker dan winnen.

Welk bandje?

Aan het begin van iedere run krijg je
als deelnemer een bandje om je arm,
heb je een hindernis gemist ofniet
goed volbracht, raak je je bandje
kwijt Om dus aan het eind van een
wedstrijd het bandje nog te hebben:
daar doe je het voor. Dat geeft een
kick, dat is hetzelfde als je uit het
koude water komt: een voldaan ge-
voel

Is het een dure sport?

Als je intensief traint, heb je 2 paar
schoenen per jaar nodig. Je moet ook
een lycra-broek hebben, daar kun je,als je geluk hebt, jaren mee doen.
Daarnaast is er voorde jeugd contri
butie van 27 euro per jaar. Maar wit
je id worden van SSH dan moet je je
eerst verzekeren tegen ongevallen bij
de SBN (Survival Bond Nederland),
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n 17,60 euro op jaarbasis. Vol-
wassenen die gebruik maken van de
trainingsfaciliteiten in Teeuws bos
vragen we omeen jaarlijkse bijdrage
voor onderhoud, en ze moeten te-
vens lid zijn van de SBN

Als er mensen zijn

die
graag

len survivallen, waar kunnen ze
dan terecht?

Ze kunnen altijd een keer komen kij

ken in Teeuw bos op zondagmorgen,
de jeugd kan zelfs een paar keer gra-

Peuter/kleutergym
in Zieuwent
s'Zaterdags van 's morgens is er in
het Sourcy Center gym voor kinde-
ren vanaf3 jaar.
Hetis een heerlijk kleurrijk groepje
dat er rondhuppelt van ongeveer 17
kinderen
Maar wat opvalt is dat er maar hé&6é1
weinig jongetjes bij zjn (dít is juist de
groep die het wel eens het hardst
nodig kan hebben, qua beweging)
Marleen (leidster) en Elles (hulp-
leidster) worden vaak gesteund door
Lisa en Rudis die het ook erg leuk
vinden om met deze groep kinderen
omte gaan.
Een van de kinderen wordt aange-
wezen als hulpje van de dag, dat
houd in dat zijf hij deze dag alles als
eerste mag doen. De les begint zo-
als overal met een warming-up,
Pag:S Piot Maart 2002

tis meetrainen. De vereniging hoeft
niet echt groter te worden, ons doel
Is het handhaven van de Harreveldse
Run met 500 deelnemers.
‘We moetenzelf ook nog tijd overhou-
den om te trainen natuurlijk.

Clemens en Cyril, bedankt voor de
toelichting. En natuurlijk wensen we
vooral de Zieuwentse jeugd-
survivallers Jannes, Mark en Koen
een goed jaar. Wat er ook gebeurt
op 23 juni: bandje omhouden!

De redaktie MHW (geassisteerd door
NH+TH)

GjSPIRIT
90

Dit is vandaag het "BERENSPEL" in
dit spel wordt gerent, gesprongen, ge-
lachen, kortom alles waar je warm
van wordt. De les begint met het on-
derdeel waar de week daarvoor mee
gestoptis,ditom het herkenbaar te
maken voor de kinderen.
Na de warming-up komen de toestel
len aan de beurt, die zijn voor de les
al klaar gezet doorde leiding, erligt
een springplank met daaroverheen
een mat, dat lijkt vreemd maardat is
om de koprol op te oefenen, de kin-
deren rollen zo van “hoog” naar
"laag’, zowel voor- als achter-
over.hiera gaan ze;als aapjes in de
touwen zwaaien ofin het klimrek of
je mag over een soort van bruggetje
dat de dames gebouwd hebben van
banken en kasten, en overal staat



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
Werenriedstraat 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

Drukker: ij Westerlaan
v.d. Meer de Walche: renstraat1, Tel. 0544 37 12 07maakt 't je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH By
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 377449

Denn. Schwein soll man haben,—



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!

TRANSPORTBEDR”  KRABBENBORG b.v.
STUKGOEDERENVERVOER Tel, 0544-351215es edAVIA ZieuwentDeeNEeSE]
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 en alle verdere
Credit Cards.
ma.t/mvr. 38.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Iemand bij om te beg
stikke leuk. De Ies wordt afge:
met een hoepeldans (stoel:
met hoepels)je kan zien
deren heel veel [ol hebben en de
ding ook!
Het is een leuk groepje kind
hier rond huppelt maaaar
Waar blijven de jongens, die mogen
ook vanaf 3 jaarbij de gym!
Inlichtingen bij Marleen Rens
373205

n dat

g tel

Voorhet eerst naar een
wedstrijd.
De eerste wedstrijd zit erop voor Lotte
kl.Goldewijk, Naomie Heutinck en
Annet Hulshof.
Zaterdag 9 februari om +8.15u. gin-
gen ze met nog 4 andere meidenuitLichtenvoorde naar Winters jk‚om
daarte laten zien watze geleerd had.
den van nke of Ellemieke
Met een beetje kriebels in de buik,
mooi ingevlochten haren en de weet
dat ze de "mooie zwarte tumpakjes"
aan krijgen, zitten ze toch wel wat
stilletjesin de auto, maar wat wil j
ze zitten een half jaarbij de selectie
‚en hetisallemaal nieuw.
De meisjes moesten oefeningen tur-
nen op de balk, brug, lange mat en
sprong, dit op LOS-niveau 9. in de

waar getumd moest worden was
heterg rumoerig, wat voor de meis-
jes misschien wel prettig was, want
als het zo stiis maakt het wel heel
Spannend. Ook mochten de ouders
gezellig in de zaal lans de kant zit-
ten
Naomie nam haar eerste medaille
mee naar huis, voor de derde plaats
en Annet en Lotte kwamen op res-
pectievelijk de 9e en de 12e plaats.
Dames. Gefeliciteerd
Los wedstrijd hoogste niveau

Marjan Doppen en Mayra Holken-
borg hadden 26 januari hun 2e wed-
strijd.
Marjan tumde een goede wedstrijd
had alleen bij brug, normaal haar
beste onderdeel enorme pech. Een
val bij het ophurken bezorgde haar
1.5 aftrek (-1 voor missen onderdeel
en -0,5 voor val) totaal brug-
cijfer:8.25, balk:8.80, vloer: 8.90,
sprong:9.20. Totaal:35.15 eneen 4e.
Mayra turnde een iets mindere wed-
strijd als de vorige keer sprong: 7.65
(uitgangswaarde 8.50 handstand-
overslag) brug: 8.30 balk 8.55
(uitgangswaarde 9.80. De leiding

Snapt ook niet waarom dit geen 10
is.) Vloer: 8.65. Totaal: 33.15 goed
voor een Te plaats
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Schietvereniging Zieuwent
Voortgang competitie 2001-2002
Open Vizier klasse

Team SVZ 1, uitkomend in klasse B2
van de ASB (Aaltense SchietBond):

Nog 2 wedstrijden en de competitie
2001-2002 zit erweer op. Het eerste
team van SVZ werd vorig jaar kam-
pioen en naar aanleiding van het to-
taal aantal geschoten punten, 3 klas-
sen hoger ingedeeld
Dit om gelijkwaardige tegenstanders
te garanderenenniet ieder jaar te
promoveren.
Dat de tegenstanders van een beter
kaliber waren bleek uit de eerste 2
wedstrijden die werden verloren. In-
middels zijn we toch weer op de derde
plaats aanbeland met nog de moge-
lijkheid om de tweede plaats te be:
‘halen als we de resterende wedstri
den weten te winnen. Verliezen we
die dan zakken we naarde vierde
plaats. De eerste plaats en dus kam-

Standen per 18 feb.

Afdeling A. Klasse B2

HSV4 20
DSV3 15
Zieuwent 1 12
Hamiwo 3 1
Veldschutters 2 10
cSV2 9
De Aanleg 3 7
DSV4 4
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pioen kan niet meer, maar daar staat
tegenover dat degradatie ook niet
meer mogelijk is. Lekker op een vei-
lige plaats dus.

Team SVZ 2, uitkomend in klasse
E2 van de ASB (Aaltense
SchietBond)

Ookdit team heeftnog 2 wedstrijden
te gaan. Dit tweede team doet ditjaar
voor het eerst mee in de kompetitie
Dat is toch net even anders dan ge-
wooneenoefenkaart schieten. Alsje
aan de beurt bent om te schieten,
moetje op dat moment een prestatie
leveren. Niet daarstraks of over 5
minuten, maar nu. Bijna te vergelij.
ken met het nemen van een penalty.
Zestaan redelijk veilig op de 6e
plaats.

Afdeling B klasse E2

KSV5 20
Treffer 9 16
Jong Gelre 4 16
Ons Genoegen 8 12
HSV6 6
Zieuwent 2 6
Hamiwo 8 4
Dale West 6 0



Siebert & Wassinkis dé specialist
op het gebied van Werving &

Siebert & Wassink Selectie op MBO en HBO niveauinenen ene Oost Nederland.
nt u opzoek naareen interessante baan

op MBOof HBO niveau en wilt u deze baan
eenvoudig vinden via een professioneel
intermediair, neemt u dan contact met ons op.

+ Werving & Selectie
voor vaste banen op
MBO en HBO niveau
in Oost Nederland.

Telefoon: 0544-352743 Dorpsstraat 37a
053-4803550 7136 LE Zieuwent

Far 053-4809566
* Advies op het gebied Rigtersbleek-Aalten 4

Vr Peeereele info@siebert-wassink.nl 7621 RB EnschedeGS www.siebert-wassink.nl
bedrijven in het MKB.

Donny RotssE Boom- enES
Vooruw - Tuinaanleg

- TuinonderhoudROMEO DELTA|banier vertoonawokori
MULTIMEDIA 8V

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE inl!

WERENFRIEDSTRAAT 1
7136 LZ ZIEUWENT

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544 352237
TELEFOON 0544 352235

TELEFAX 0544 35 20 35



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorz A va. Vletering Dorpsstraat 25, Zieuwent, el 351236

Secretaris € KLGoldenijk, Groening 14, [\voorde, tel 378543
Penningmeester: Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, tel: 352059

Wedstrijd seer W. Wopereis, Harreveldserweg 14, Zenwent, tet. 351831

Z.V.Z. Zaalvoetbal
Voorziter B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tl. 351257
Secretaris A Dondervinkel, Oude Aalfenseweg 7Ua, ['voorde, tel 379552
Penningmeester: R. Krabbenborg. Keuferstraat 8 Zieuwent, tel 352381
Wedstrijd sel. Recreanten: B. Slot, Helweg 3, Zieuwert, el. 352127

KNVB: R. Donderwinkel, Oude Aaltenseneg 709, el. 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wersink, Anton Molemanhof 47 361838
Secretaresse € Marschalk, Dorpsstraat 12, Zeuwent, el 352223

enringmeesteres Per Bog, Linneewovor 2, Groen, el 465478
strijd soer A. Hummer, De Haare30, Zieuwent, tel 351531

TOHP: Volleybal
Voorzisier Vacant
Secrelarasse M. Holkenborg, Boersweg4, Zieuwent, tel. 351458
Peningmeest IN. van Boeckel, de Haare 28, Zieuwent, tel 352462

Wedstijd-se P. Kein Goldevijk, de Haare

Becreanten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zien

tel 361473
nt, el 351488

ZTV: Tennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendijk B/A, Zieuwent tel. 351947

a1os0e M. Theissen, Anton Molemanhof 6, Zie 361

Penningmeesteres 1 Krippenborg, De Steege 24, Zieuwent, iel 352424

Spirit 90: Gymnastiekvereniging
Voor Lavalaye, Kard. de Jongs
Secretaresse M Holkenborg, Ruurloseneg 6, Zeuwent, tel 351873

Peningmoestare ‚ Tongersestraat 46, ['voorde, tel 372463
+ Ledenacnin

aat 41, Uvoorde, tel. 37550

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel. 351262
Sec/Penningm. :G.Rinders, Larksstraat 18, voorde, te. 374925



VELOCE: Fietstoerclub

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
ve eg 4, Maiënwol

8, Bredevoort

AARDIG: Tafeltennis
Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
oom, De Steege 71, Zieuwent, te. 352310

Schietvereniging Zieuwent
B. Krabbenborg, Grobbonweg 3, Zieuwent, tel. 351534
A Papen, De Haare 32, Zeuwert, el. 351970

BV. ‘T KEVELDER: Biljarten
ordt E

n, Rouhorsterdijk 17, Zieuwent, el. 251818
is tel 361250

rt, el, 350768
nel, Zieuwentsewog 48, Zieuwont, td. 351382

Pennint
Weds

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
tel 375650

361562
xpsstraat 36, Zieuwent, 271

> 16, Maiënvekde,ll 351819
Pennngmee

BADMINTON-vereniging

Secretars
Ste ‘voorde, el. 377019

euwont, tel. 351738
n Goghstraat 2, voorde, el 372700

Squashvere
Comespondertie 5 Zieuwent, el 352222,

ternl



ijn architektenburo
a. holkenborg

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

voorde aan- en verkoop van VEE en VARKENS

A.KL. HOLKE
Vee en varkenshande] Batsdijk 46 Zieuwent Te

RTI Transportinstallaties B.V. Tôlefoon! 0544-377050
Albert Schweitzerstraat 29 \

7181 PG Lichtenvoorde

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

www.rt.nl

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonder persluchtkoeler



Diopterklasse
Het team dat meeschiet in de kompetitie van de Oost Gelderse Schetbond
draait al aren mee in de middenmoot zonder uitschieters naar boven of naar
beneden.
Hetzelfde geldt voor de luchtpistoolschutters die nietin teamverband maar
individueel schieten.
Uit het vorenstaande blijkt dat het goed gaat met onze schietvereniging
Heeft u zin om een avondje te schieten of om alleen eens te kijken hoe dat
gaat, U bent altijd van harte welkom
Wij schieten op dinsdagavond van &

Was en Go

Op Zaterdag 16-02-2002 werden wij
uitgenodigd doorhet jeugdbestuur
Om 17.30 zoudenwij aanwezig zijn
in de kantine, daar werd ons een kop
koffie en plakje cake aangeboden
(IDe wasvrouwen van de jeugd wer:
den wij genoemd). Hierna werden wij
uitgenodigd om mee te gaan naar de
voetbalwedstrijd De Graafschap te-
gen Roda JC. Trudy en Marietje wa-
ren nog nooît in een voetbalstadion
geweest, dus spannend voor hun.
Marietje was wel eens in een ijs
stadion geweest maar dat was toch
wel iets anders. (dat klopt Marietje in
een ijsstadion hebbenzeijs en in een
voetbalstadion gras). Eenmaal aan-
gekomen bij de Graafschap en wij
onze plaatsen hadden gevonden be-
gon om 19.30 de wedstrijd

Als de Graafschap ook nog zou win-
nen dat zou hartstikke leuk zijn was

30 tot 11:00 uurin zaal Bongers.

ons motto. Gelukkig stonden ze met
de rust met 1-0 voor. In de rust heb-
ben wij gezellig gebabbeld hoe zou
het gaan en ja hoor het werd 2-0
Maar ofalle Dames het tweede doel-
punt hebben gezien is een ? want in
het vak van de spinnekop was een
klein opstootje aan de hand waar de
M.E. aan te pas kwam enof Joke en
Clementine nog wel rustig op hun
stoeltje zaten! (dat hek zit er niet voor
niets)- maar de Graafschap won met
2-1 en dat was maar goed ook want
ze hadden de punten nog hard no-
dig. Al met al toch nog een geslaagde
wedstrijd
Toen weer terug naar Zieuwent waar
wij nog een gezellige avond methet
jeugdbestuur hebben gehad. Jéugd-
bestuur namens het was en go team
(in plaats van wasvrouwen) bedankt
voor het bloemetje en de gezellige
avond het was leuk

Tot ziens.
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Even voorstellen.
Wij, de recreanten van TOHP,spe-
len met veel plezier volleybal opde
woensdagavond van 20.45 uur tot
22.15 uur in het Sourey Center. Al-
hoewel…meestal zit de energie er
pas goed in vanaf21.00 uur. Wij zijn
met 17 leden (9 heren en 8 dames)
en doen mee aan drie
competitievormen,te weten:

- heren recreantencompetitie
- dames recreantencompetitie
- mix recreantencompeitie.
Regelmatig winnen we zo'n toernooi

‚ende beloning (taart) daarvoor wordt
direct verdeeld en op gemaakt. Deze
toernooien worden door de Nevobo
georganiseerd in sporthallen te Veld-
hoek, Ruurlo en Borculo. De
trainingsavonden zijn onder leiding
van Henk Krabbenborg. We begin-
nen met een warming-up, daarna in-
spelen en een niet al te lange oefe-
ning, gezien de gemiddelde leeftijd.
Zo houden we nog wat adem over
voor een par

pag.10 Piot Maart 2002

ecreanten
Precies om kwart over tien stoppen
we en dan is het … Op naar de kan-

ine. Daar trainen we nog wat na.Op
dit moment zijn we naarstig op zoek
naar nieuwe leden. Met name de da-
meszijn wat onder vertegenwoor-
digd. De heren willen er graag een
paar dames bij van + 1.000 weken.
De dames wilen er graag wat vrou-
wen bij met wat meer ervaring.
Kortom, iedereen is welkom.Kennis
en ervaringis niet belangrijk. Alles
kan geleerd worden, zelfs het gezel-
lig samenzijn nade training in de kan-
tine.

Het plezier in volleyballen houden wij
op peil door op tjd te beginnen.
Meestal lukt het wel op tijd in de
kleedruimte te zijn, maar helaas nog
niet in sport tenue.

Na een uitbundig kletsen voorafstar
ten wij recreanten fanatiek en vinden
dit met spel en nakletsen een heer-
lijk avondje uit

Kortom kom ook eens kijken en oor
deel zelf. Je bent van harte welkom.

De recreanten van TOHP



ZIEUWENToss|Rabobank

IE) vor
Jos Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46

ë _ —



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

en in proj:De speci je teg
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ookde levering
van keramische wand- en vloertege!s aan aannemers, handelaren
en particulieren.

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

Tevens

zijn
wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.

Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baan in een
dynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 James Wattst
Telefac 0544 375907 71

Internetsite: wawwesselsafwerking.nl

aat6 Postbus 86
0 AB Lichtenvoorde

E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



rviewd over Survival omdatisTES PSit keer hebben wij Marian Doppen
íoz artijd met haar moeder mee gaat survival

kj Bs : EEs en |

== woonplaats: eine |5. |

5 ee -Tumen en survivallen |

SE witlof |

a Lievelingseten:net een miljoen zou ik .…een paard kopen

Se rag met wel wakkerEEers en zussen: 3zusjes f
wel eens: met een leuke survivalwedstrijd ESE

‚£ INTERVIEW:

geo
HOE BEN JE EROP GEKOMEN ONM ET JE MOEDER MEE TEGAAN SURVIVALEN?

|

MIJN MOEDER ZAT OP HARDLOPEN EN EEN MAN DIE DAAR OOK OP ZAT WAS DE EIGENAAR VAN HET
|

305, MIJN MOEDER GING DAAR HEEN EN TOEN GINGEN WIJ OOK MEE. |

ED, WANNEER GA JE MEE?
|

IK GA ZATERDAGS MEE OM HALF 3
|

Als er iets leuksis op de V

© ALS JEIN HET BOS BENT WAT DOE JIJ DAAR DAN?
EEN BEETJE HARLOPEN, OEFENINGEN IN DE NETTEN EN ALS IK GEEN ZIN MEER HEB GA IK IN DE
AUTOZITTEN EEN POTJE KAARTEN

=

x
si ZOU JE ZELF OP SURVIVAL WILLEN EIN DAN HEEL VAAK TRAINEN?

(2 DAT DENKT IK EL WALD IR WL WEL AAN HET SPORTEN BLUVEN

IN WELK BOS GAAN JIJ EN JE MOEDER SURVIVALLEN EN WAAR IS DAT?

WIS GAAN IN HET TEEUWS BOS SURVIVALLEN EN DAT IS OP DE JAPIKWEG

MET WELKE BEROEMDE MENSEN ZOU JIJ EENS EEN WEDSTRIJDJE WILLEN SPELEN?

ED. MET RINTJE RITSMA, OMDAT IK DENK DAT HIJ HET WEL GOED KAN
5

|

en
HOELANG GA JE AL MEE MET JE MOEDER?

© IK GA ONGEVEER AL EEN JAAR MET MIJN MOEDER MEE
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ALS JE GAAT SURUIVALEN WAT VOOR EEN KLEDING DOEJE DAN AAN?
MEESTAL EEN LEGGING MET EEN LANG T-SHIRT EN EEN GEWOON T-SHIRT EROP OF ERONDER

WAT VIND JE HET LEUKST AAN SURVIVALZ

DAT JE TOCH AAN HET HARDLOPEN BENT MAAR JE HEBT DAN VERSCHILLENDE ONDERDELEN

WIL JE NOG LANG MET JE MOEDER MEE GAAN?

JA, OMDAT HET EEM HELE LEUKE SPORT IS

DIT WAS HET INTERVIEW MET MARJAN DOPPEN WE HOPEN DKW MET VEEL PLEZIER DIT
HEBBEN GELEZEN

lerpiotkinderpiot
Dames 1,
H.V. Hoenderboom-Pacel
t Geet good met jullie of neet?”
"Ja, we mogen niet klagen, maar we
zijn er nog lang niet.”
"aaah. gewoon zo deur goan, dan
wo'j vanzelf wal kampioen.”
"nou. zo gemakkelijk gaat dat ook
weer niet.”

En zo horen we wel vaker van men-
sen dit soort geluiden. Fantastisch
overigens dat zoveel mensen mee-
leven met andermans sportprestaties
in'tdorp. En inderdaad tot nu toe gaat
het best goed. We staan bovenaan,
maar. niet ongeslagen en ookniet
met 'n ruime hoeveelheid punten
voorsprong.

Elke wedstrijd opnieuw is t knokken
voor de punten. Er moeten vele din-
gen kloppen in zo'n wedstrijd. Een
goede warming-up, niet alleen voor
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A fris en marlot]

ie lijf, maar ook om je nog meerte
focussen op de komende wedstrijd.
Het begroeten van de tegenstander:
zeer luid en duidelijk is soms al een
troef naar de overwinning
Het samenspel, de bal, het aanvoe-
len van elkaar, de keepers, de
scheidsrechters en ga zo maar door.
Heel vaak “klopt” het dit seizoen. De
wil om te winnen is er. We kunnen
vechtenals het moet, maar ook het
geduld in een aanval bewaren als dat
nodig is.
Hoe? Vraag je je af
Natuurlijk doorwat spelers zelf kun-
nen, maar ook door een trainer/
coach. In ons geval zeker geen arro-
gante trainer (om even terug te ko-
men over een stuk van Joris
Wassink, mijn complimenten!).

Het positief of negatief zien van een

[ Kinderpiot



ss
Dames- en Herensalon

19eaauelte
:

352391 42_®@
30-1800 uur Zaterdag: B 00.14.00 wr

TaSN
£,Het beste vlees

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205komt van uw slager
HetInterieur
5 de weerspiegeling
van uw DersoonkheidndsnTSE
EST”eemsEs
vize rens wij

STOLIENBORG
ZIEUWENT

ee
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

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een sport:
Teniszen Boóy Pump
Squoshen Body - Attack
Huren van (deel) sporthal Boóy- Combat
Xtreme bowling Cardio
Indoor Midgetgolf Fitness
Outdoor golf Budo
Kinderarrangementen Streetdance

Feest lokaties: Step
Lounge, Irish Pub, Wintertuin, Impact
Sportcafé, terras vet RPM/spinring
Sourcy Center entertainment: 1usie Zonnebank
Brssende Spelshon EXE Iedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Souroy's Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

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

owe Center Zegenijk 3071961 Ziegwee el (0548) 322 22 waw eurycente nl infs@owcyenternl



arrogante trainer heeft denk ik ook te
maken met wat voor soort spelers je
maken hebt Voordeéheel goede aanpak
positieve gevolgen

Persoonlijk ben ik e:
pak van onze trainer/coach Daan
Jolink. De rust zelve, noot schreeu:
wend (enkele uitzonderingen daargbli met de aan-

gelaten) en niet overheersend tijdens
wedstrijden. Samen zijn we één ge-
heel die streven naar1 doel. Nooit
straftrainingen, maar juist een voor-
uitstrevende blik op wat beter kan bij
een volgende wedstrijd. Persoonlijke
aandacht, no-nonsense en veel ge-
duld brengen bij ons 't beste naar
boven. We gaan d'r voor en hopelijk
jullie met ons

Groeten, Tanja Huinink - vd Linden

Vossenjacht voor de handbaljeugd
H.V. Hoenderboom-Pacelli

Vrijdagavond 15 februari was er een vossenjacht georganiseerd voorde jeugd.
De meidenvande B jeugd, verkleed als zwervers, etalagepoppen en tuinlie-
den, waren verstopt in het centrum. Waar de jongere jeugd, begeleid door
ouders, naar op zoek gingen. Nadat de vossen gevonden waren, was erbij
"De ZwanenwieK” patat. Hierna werden er groepen gemaakt en waser gele-
genheid om een toneelstukje te oefenen. Hierbij was het al gauw duidelijk dat
er behalve handbal talenten ook héééé! andere talenten onder de jeugd zijn.
Het was eenerg leuke en gezellige avond.

De jeugdcommissie

H.V. Hoenderboom/Pacelli Dames 3

20 januari 2002, de wedstri
Hoenderboom/Pacelli 3 AH.W. 1 3-4 ruststand

6-4 eindstand
In een gelijkopgaande wedstrijd was'uiteindelijk Pacelli die de punten kreeg
Er werd tam gehandbald met enkele leuke uitschieters. Uitstekend keepers-
werk kwam van Marie-Louise Orriens. Maarliefst 3 penalty's werden door
haar gestopt. Onze verdediging stond als een blok! Al metal was 't een leuke
partij handbal. Minder was dat Ans geblesseerd uitviel en we hopen dat ze 3
februari weer v.d. partij is
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Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sportman!
sportvrouw:

Leukste TV-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke Kleur:

Beste Nederlandstalige lied

Meest afschuwelijke cadeau
datje ooit kreeg:

Grootste miskoop:
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eischets

Voetbal, maar als hobby heb ik ook nog fiet-
sen en hardlopen.

Korfbal

Afgelopen winter heb ik meegedaan aan een
halve marathon in Dronten. Deze heb ik ge-
lopen binnen anderhalf uur.
Hebik niet,

Mijn vader Joop Eekelder (Kuper). Hij is al-
tijd erg fanatiek bezig met sporten. Hij heeft
twee keer de Elfstedentocht uitgeschaatst.
Band of brothers.

Donald Duck.

The Matrix

Heb ik niet. Ik weeter eigenlijk niet zoveel van.

"Zij maakt het verschil’ van de Poema's

Ik heb eigenlijk nooit een afschuwelijk cadeau
gehad

Zo oud ben ik nog niet, Heb ik eigenlijk nog
geen ervaring mee gehad.

AE
riProf:rofie

fiels
Iscvronaleek

——.,..



’s Zomers buiten
’s Winters binnenJ. WAENINK

SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TE0544-351452

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
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN
* SP] >OEDin leuke sortering

o.a. Bruder en I

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

)ok het adres voor doe-het zelvers.
* 10% Korting op al Uw installatiemateriaal.Ei



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

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

‘merken. (Huurauto beschikbaar)
-Keuringen
adetaxatie en -reparatie

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



Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aangehouden
door de politie:

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
spiegel kijkt

Bedenk een andere naam
voor Zieuwent?

Welke zin of welk woord
gebuik je te veel

Wie zouje nog willen
ontmoeten?

Wat zou je geen tweede keer
doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Heb je sinds het begin van
deze profielschets gelogen:

Ik ben nog bezig met mijn CIOS-opleiding. Ik
hoef dus niet omgeschoold te worden

Alpe d'Huez. Hier zou ik nog graag een keer
willen fietsen.

Nee, zou niet goed zijn!

Door een ander heen praten, mensen niet uit
laten praten.

Een door mezelf gemaakte kaastosti.

Dat ik ooît eenkeer de Tour de France zal fiet
sen, maar deze droom zal wel nooit uitkomen.

Weet ik niet, kan ik meniet herinneren.

He, ik zie mezelf.

Laat maar zo.

Shit,

Lance Amstong

Kamperen op een baggercamping in Noord-
wijk.

Heb altijd het laatste woord

Nee.
De redactie (CE)
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GOUDKOORTS
Nadat we "the human airbag” alias
“het stootkussen uit Venezuela” op
haar sleetje door de baan hadden zien
rodelen, wisten we voldoende. Als dit
topsportis dan kunnen we in Zieuwent
een voltallige olympische delegatie op
debeen brengen. We schreven met
ons idee naar de voorzitter van het
IOC-NSF. Deze was zo enthousiast
dat we direct twee tickets naarSalt
Lake City kregen om voorbereidingen
te treffen voor de olympische spelen
in Turijn (ltalië) over vier jaar. Jawel,
Zieuwent goes olympic!
Na eenniet al te voortvarende heen
eis, jet Iek, kwamen we aan op de
Amerikaanse luchthaven. Na ons

door een waslijst aan ve

controles te hebben gewerkt stapten
we uiteindelijk bij Anton Geesink in
de auto, die hee! toepasselijk meteen
grote slee kwam voorrijden. Anton
weesons onderweg naarhet olym-
pisch dorpnog een paar keer op de
statuten en reglementen en ons olyrm-
pisch avontuur was begonnen. Die:
zelfde middag nog werden we bij de
plaatselijke Boeren Bond uitgenodigd
omte helpen bij het testen van be-
zems voor het Nederlandse Curling
team. De leider van het team, een
postbode uit Groenlo, vertelde ter-
loops nog even ons dat de
Curlingsport afkomstig is van het al-
oude theepotschuiven. Na het testen
werden de uitgezochte borstels in de
bezemwagen gegooid, waarna we
nog even moesten figureren in een
Me Donalds reclame.
Die avond evalueerden we deze ener-
verende dag en kwamen tot de con-
clusie dat curling op het lijf was ge-
schreven van meneer Kees (knippen-
borg). Laat die postbodes maar schui-
ven. De basis van ons Zieuwentse
pag.16 Piot Maart 2002

team was gelegd.
De volgende ochtend bevonden we
ons op glad js. We gingen de moge-
lijkheden voor ons bij het langebaan-
schaatsen verkennen. Een schaat-
sende play-mate is misschien wat
‘hoog gegrepen maar we kunnen toch
niet ontkennen dat het in Zieuwent
bruist van het aanstormende
schaatstalent. In plaats van een
Greta Smit denken wij aan een
Boersmit. Daarnaast zien we Rolf
spekschoor over vier jaar de 10 km
wel domineren onderhet motto:
“Grote slagen, snel thus”, omver
volgens onder het motto "biertje",
met zijn altijd dorstige supporters-
schare andermaal meters te gaan
maken in het Holland-House.
Ook op het gebied van kunstrijden
voorzien wij grote mogelijkheden in
de persoon van Werner Groot Ze:
vert, hij vindt het sowieso een kunst,
schaatsen.

Voorde positie van chef-de-mission
zochten we iemand die denkt dat hij
van alle sporten verstand heeft. Een
persoon die stronteigenwijs is en die
gemakkelijk een paar weken van huis
kan. Duszat er maar een ding op:
Herman Bokkers.
Verder dient er met de harmonie kort:
gesloten te worden ofer niet een
vlaggendrager geregeld kan worden,
dit omdat deze taak bij de sporters
niet al te hoog in het vaandel staat
Als verzorger hadden we Sjaak Jan-
sen in gedachten. Waar het Neder-
landse team de "beer uit Lemmer”
heeft, hebben wij de "beer van Fit-
care".Kortom: Naast Groenlo wordt
ook Zieuwent op de olympische kaart
gezet met een prima team naar wij
dachten.

Gijs & Johan
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