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Eerste paasdag gebeurde het. Niets-
vermoedend zappend over de be-
schikbare netten vande kabel TV
waren ze daar ineens. De dames van
Longa '59 volleybal in de nationale
bekerfinale tegen Pollux uit
Oldenzaal. Ze bleken op voorsprong
te staan: 1-0 in sets. Volgens de com-
mentator was dit geheel tegen dever
wachting in. Pollux is blijkbaar in het
nederlandse volleybal wat Ajax jaren
in het nederlandse voetbal was: de

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

rivaliteit
absolute nummer 1. De meiden van
Longa hadden hier echter maling
aan, en mepten er, ondersteund door
een luidruchtige aanhang (hoezo
grolsche wind), onverstoorbaar op
los. Langzaam diende een absolute
sensatie zich an. Het werd 2-0, en
ookin de 3e set kwam Longa aande
leiding. Aan het eind van die set leek
Pollux zich nog net op tjd te hemvin-
den, ze kwamen terug tot 23-24, en
wie weet hoe de wedstrijd zou zijn
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gekanteld als niet op dat moment
Longa speelster Van der Veenhet
matchpunt verzilverde. De zaal ont-
plofte: 3-0, de beker was binnen.
Van mij maakte een soort opluchting
maarook verwondering zich mees-
ter. Opluchting, omdat het ondanks
de 3-0 toch een "met de hakken over
de sloot” overwinning [eek (sets-
tanden 25-23, 25-17 en 25-28), ver-
wondering, omdat ik er min of meer
van uit ging, dat erin deze tijdenvan
commercie in de topsport geen
ruimte meer is voor verrassingen. Zij
die het meeste betalen, krijgen de
beste spelers, en zullen uiteindelijk
altijd winnen. Kijk naar Manchester
United, Barcelona, Real Madrid.
Longa bewees op deze dag het te-
gendeel. Natuurlijk, ook de meiden
van Longa zullen wel een soort van
vergoeding krijgen, ze zijn in ieder
geval behangen met sponsoruitingen,
maar topsalarissenzullen het wel niet
zijn. En toch verslaan ze de nummer
1, op basis van doorzettingsvermo-
gen, cen kennelijk goed werkend tac
tisch plan, en durf.

ân

Hiermee hebben zij iedereen in de
sport, van jong tot oud, een grote
dienst bewezen. Geef je nooit van te
voren gewonnen, hoe groot de over-
macht ook lijkt, maar zet er de schou-
ders onder,en kijk dan waarhet schip
strandt. Daarom, hoe moelijk het als
Zieuwentenaar met een gezonde do-
sis rivaliteit naar de Lichtenvoorden-
aren ookis, van deze kant de harte-
lijke gelukwensen voor jullie schitte-
rende prestatie.
(Dat de Piot ookbuiten Zieuwent
wordt gelezen is de redactie duide-
lijk geworden nadateen profielschets
van ons integraal gecopieerdinhet
Vragender equivalent van Piot werd
geplaatst, geen dank, Vragender!)
Gelukkig kunnen we inmiddels ook
in Zieuwent het eerste aansprekende
resultaat van dit seizoen noteren: De
dames van Pacelli 1 zijn kampioen
in hun klasse. Hiervan vindt U in deze
Piot een uitgebreid verslag. Verder
weer diverse bijdragen van het brui-
sende sportverenigingsleven van
Zieuwent. Veel plezier met het lezen
hiervan.

Namens de redactie, JC

Hulde aan Pacelli
"De handbaldames van Pacelli gaan kampioen worden” zei iemand tijdensde redactievergadering. Dus gaan we eens een mooi verslag maken van de
wedstrijd waarin dit gaat gebeuren. Pacelli is de vereniging die graag up-to-date nieuwsin de piot heeft staan en daarbij nogal eens te laat de kopyaanlevert. Nu dedenze heteens andersom,

Zondag7april speelden de damesvan HV HoenderboonyPacelli de laatste
competitiewedstijd. Eigenijk zou deze wedstrijd de kampioenswedstrijd moe-

ten worden. Maar doordat op 22 maart jl. de tegenstander van vandaag, HV
Ppag2 Piot April 2002
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Minerva uit Gaanderen, gehee! tegen
de verwachting in, toch won van HV
Overwetering uit Olst, werden de da-
mes van Pacelli onverwachts op 22
maart al kampioen in de uitwedstrijd
tegen HV Kwiek uit Raalte

Ook wij, als redactie van de Piot,
waren er dus vanuit gegaan dat van”
daagde besiissing zou vallen. On-
geveer een maand geleden ontving
ikvan Tanja van der Linden het weds-
tijdschema voor de komende wed-
strijden, met als mededeling dat de
beslissing waarschijnlijk wel op 7 april
zou vallen. Wij hebben dus meteen
‘deze datum in onze agenda geno-

teerd. Om half twee 's middags heb
ik afgesproken bij Mark en samen Io-
pen we naar het Sourcy Center. Als
we daar aankomen is het al een
drukte van belang. De supporters
hebben zich al verzameld in de kan-
tine en de tribune zit al goed vol. In
de zea! hangt een spandoek met de
tekst: "We weten geen yell, maar win-
nen doen jullie toch wel"! Dat "win-
nen” zal nog niet zo eenvoudig wor-
den, blijkt achteraf. De dames van
beide teams hebben zich opgesteld
in het midden van de zaal, en we
worden, net als de tegenstander, de
scheidrechters en de pupil van de
week, welkom geheten door
aanvoerdster Tanja van der Linden.
Ik moet zeggen dat ik hiervan onder
de indruk was. Waar word je nu als
publiek welkom geheten door het
team zelf? Je maakt toch een verge-
lijking met andere sporten. De dames
van Minerva overhandigen de
handbalsters van Pacelli bloemen en
feliciteren hen methet behaalde kam-
pioenschap.

Om 13.45 uur Klinkt het fluitsignaal
en de wedstrijd kan beginnen. Al in
‘de eerste minuut scoort Minerva heteerste doelpunt. Je hebt dan meteen
al zoiets van: "Als dat maar goed
gaat.” Maar gelukkig, nog geen mi-
nuut later scoort Pacelli de gelijke
maker. In het begin vande wedstrijd
scoorden de beide teams om en om.
Maar tegen het einde van de eerste
helftnam Pacelli toch een voorsprong
van twee punten, en met twee pun-
ten voorsprong kon er gerust worden.
Minerva was een geduchte tegenstan-
der die erg makkelijk scoort, en dat
bleek ook wel in de tweede helft.
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Pacelli behield de twee punten voorsprong
in het begin vande tweede helft, maardedames van Minerva kwamen langzaam
maar zeker dichterbij. Uiteindelijk kwam het
zover dat Minerva op voorsprong kwam. Het
bleef, letterlijk, tot de laatste secondeergspannend. In de 29e minuut van de tweede
helft stond het team van Minerva op een
voorsprong van 17-16. De spanning was te
snijden, ook op de tribune. Het zou toch jam-
mer zijn datje na zo'n schitterend seizoen,de laatste wedstijd zou verliezen. Maar ge-
lukkig, precies op het fluitsignaal scoort
Pacelli en wordt de eindstand 17-17.

De vreugde onder de handbalsters en het
thuispubliek is groot. Het is toch wel erg bi

zonder dat een handbalteam uit zo'n klei
dorp als Zieuwent, kampioen wordt van de
derde divisie en volgend jaar zal spelen in
de tweede divisie. De dames van Pacelli
bedanken de tegenstander, de scheidsrech-
ters en de pupil van de week voor hun aan-
wezigheid. Het publiek wordt op een bijzon-

dere manier bedankt door
middel van een buikschuiver
van de dames à la Pierre
van Hooijdonck. Natuurlijk
zijn er bloemen en worden
de dames gefeliciteerd door
bestuursleden, jeugdleden,
sponsoren ect. Na afloop
van de wedstrijd is er gele-
genheid om de damesen de
trainer/coach te feliciteren
en zaler tot in de laatste uur-
ties gefeest worden in de
Lounge van het Sourcy Cen-
ter.

Wij, als redactie van de Piot,
feliciteren de damesvan HV
Hoenderboom/Pacelli met
het behaalde kampioen-
schap en wensen hen na-
tuurlijk veel succes in de
tweede divisie.

De redactie (ML en CE)



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

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

le Dienstverlening
raat9 + 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 Westerlaanv.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07maakt 't je gemakkelij

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 II”  KRABBENBORG EY:em Tel. 0544-351215KIPPERVERVOER

Fax 0544-352065AVIA ZieuwentDEaEn
WIST U …
Dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur perdag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt Uterecht met AVIA Local Card, Bank-Giro en alle verdereCredit Cards.

ma.t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



JAN KEMKENS TE GAST
OP SPONSORAVOND RKZVC-JEUGD

Vrijdag 8 maart j.l was er voor de
sponsoren van de RKZVC-jeugd-
teams weer de jaarlijkse contact-
avond georganiseerd in het clubhuis
op ons sportpark “de greune weide’
Na een woord van welkom door de
nieuwe jeugdvoorzitter Martin Toebes
gaf deze in het kort aan hoe het pro-
gramma van deze avond eruit zag
Vervolgens liet hij een aanta! zaken
de revue passeren: kampioenschap-
pen, technische begeleidingtrainers,
EHBO en het jaarlijkse D-jeugd-
toernooi

Vervolgens nam de voorzitter van
het hoofdbestuur het woord om

een toelichting te geven op [o-
pende zaken betreffende de: huisvesting: realisering

nieuwe clubhuis, de
plannen m.b.t. het

jeugdhonk en de
kleedkamer-

problematiek
Hierna

het
aan de

eze sponsoravond: Jan Kemkens.
OudZieuwentenaardie zich reeds ti.dens en zeker na zijn actieve
sportcarriere volop met voetbal
technische zaken heeft beziggehou-
den naastzijn werkzaamheden in het
onderwijs. Aanvankelijk als trainer
van RKZVC waarmee hij zijn eerste
successen vierde, later volgden nog
vele clubsin de regio en ver daar-
buiten. Momenteelis Jan Kemkens
hoofdcoordinator van de
jeugdscouting bij FC TWENTE. In
zijn betoog ging hij uitgebreid in op
de talrijke facetten die bij de scouting
van een jeugdig voetbaltalent aan de
orde komen. Van de allereerste tip tot
cen eventule overgang naarde jeugd
van deze betaald voetbal organisa-
tie
Doordat Jan Kemkens vanwege zijn
grote ervaring in het voetbalhet ver-
haal kon verduidelijken met talrijke
anekdotes en dit gekoppelt aan zijnenthousiasme, maaktedat het een
interessante en gezellige avond
werd. Zeker toen hij aan het eind nog
een plakboek met krantenknipsels iet
zien uit de periode dat hij trainer was
van RKZVC in de jaren zeventig en
met de aanwezigen talrijke
herrinneringen ophaalde onder het
genot van een hapje en drankje
Langs deze weg willen wij nogmaals
alle aanwezigen op deze avond be-
danken voor hun Komst en uiteraard
alle sponsorenbedanken voor hun
steun die zij ons geven op het

financiele vlak om de RKZVC-
jeugd op een goede manier te kun-

nen begeleiden.
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Nieuws van ZTV JAR= 4St Is het seizoenal weer
veken volop aande gang. Dit @® Sn de banen voor heteerst door -ers van de vereniging zelf

klaar gemaakt, zodat ze op 16 maart
eds bespeelbaar waren. De jeugd
heeft de uitwisseling met
Lichtenvoorde gehad, de openings-
toemooien voor jeugd en volwas
nen zijn al weer achterde rug, even-
als de instuif voor de jeugd. Vanaf 5
april zijn de competities gestart (in
totaal 10 teams!), op zondag 14 april
is er van 20.00 tot 22.00 uur een
instuif voor volwassenenen op 22
aprilisde jaarvergadering
Duidelijk is dus dat er het én en an-
der gebeurdbij ZTV.
Hieronder volgen nog even de
competitiewedstrijden die de ko-
mende periode in Zieuwent gespeeld
worden. Toeschouwers zijn van harte
welkom.

®

ALZ

uea

smno

zaterdag heren vanaf 13.00
6 april ZTV Groenlo
20april Zieuwent—Braamveld
‘dames dinsdag vanaf 09.00
9 april Zieuwent De Kei
23 april ZTV—Groenlo 2
dames donderdag vanaf 09.00
11 april ZTV Winterswijk
25 april ZTV - Altec
vrijdags van 17.30 — 19.00
5april jongens /m 12 ZTV 1-ZTV2
12 april jongens Ym 14 ZTV

—
Beltrum

19 april meisjes Ym 12 ZTV - Winterswijk
26 april jongens tm 12 ZTV 1 —Altec
zondags jongens landelijk vanaf 10.00
21 april ZTV - Altec
12 mei ZTV

—
Ruurlo
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| Officieel dealer
| Massey-Ferguson
| Zetor

Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

Wij verzorgen al uw loon: en grondwerkzaamheden.
Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen,
gereedschappenenveescheermachines,

Slijpen van messen terwijl u wacht.EIBV
Telefoon: Harreveld 0544-3724 15

Zieuwent 0644-351526
Intemet: wwwopa.nl

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Oi Vm Vri. 8:30- 1230 uur + 18:30- 18.00 uur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za 830- 16.00 uur

Dorpsstraat 21A
7146 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352972

AsteSCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7136MN ZIEUWENT=> O544 3522304
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Partieuttere BeekenserGTieTAX10544-35 14 16 Pereancuueruaer
Dorpen 29TGE SEUWENT Traas | Raa

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
oBE N,ee van merkauto’sAS E. 9

zo odä baas:|

E € Waalderweg 124esseWasdenwegizs|AAT
VOORAL UW: Sportschoenen sxSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS A
ZIEUWENT- Tel. 351257 z22

‚ Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings EKUhl Sport Yonex Lotto Dunlop
Hummel - Masita VikingLL3



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

Siebert & Wassink Selectie op MBO en HBO niveau in

* Werving & Selectie Ber

Oost Nederland.
u op zoeknaar een interessante baan

op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
voor vaste banen op eenvoudig vinden via een professioneel
MBOenHBOniveau intermediair, neemt u dan contact met onsop.

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

ax
* Advies op het gebied

van Personeel &

053-4803550 7136 LE Zieuwent
(053 - 4809565

Bigtersblock-Aalten 4
info@siebert-wassink.nl 7521 RB Enschede

Organisatie aan www.siebert-wassink.nl
bedrijven in het MKB.

É&5 Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

Vooruw - Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|pariuier verkoop at toekeri

MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE A

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 3522
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
95 Telefoon 0544 352133TELEFAX 0544 352035 Fax 0544 - 352237



VERENIGINGEN

RK.Z.VC. Veldvoetbal
r A. vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 351236

ars E. Kl Goldeeiijk, Groening 14, voorde, te 378543
Ponnngmeester  :J Guppers, de Haare 29, Zieuwent, te! 352050

Nedstijd secr. WE Wopereis, Harreveldsewog 14, Zieuwent, te! 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tl. 351257Secretais A. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 7Ua, ['voorde, el 379552Penningmeaster A. Krabbenborg, Klexterstraat 8, Zieuwent, 4Wedstrijd schr Recreanten: B. Sit, Helleweg 5, Zieuwent, te!

NVE: R. Donderwinkel, Oude Aaftensoweg 74

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zieuwent, tel 351838Secretaresse E. Marschalk, Dorpsstraat 12, Zieuwent, tel 352223
Penningmeestcres =P ter Bogt, Linnenwever 2, Groenlo, te! 465278

Wedstrijd se A. Hummel, De Haare 30, Zieuwent, tel 351531

TOHP: Volleybal
Voorzister Vacant
Secretaresse M. Holkenborg, Boersweg 4, Zie
Ponringmoester ‚N. van Boekel, de Haare 26, Zienver, te

Wedstrijd P. KlinGoldewijk, de Haare 76, tel 351473Rocrearten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zeeuwen, tel. 351488

‚tel 951488
2462

ZTV: Tennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendik B/A, Zouwent te 351947Secretaresse M. Theissen, Anton Molemanhof 6, Zieuwent

Penningmeesteres 1 Krippenborg, De Steege 22, Zieuwent, te,

Spirit'90: Gymnastiekvereniging
Voorzitter J. Lavalye, Kar, de Jongstraat 41, voorde, tel 373550Scoretaresse M. Hokenborg, Ruurloseweg 6, Zeuwent el 251873

G. Hubers, Tongerlosestraat 46, voorde, tel 372463

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Ofhof, De Waareise 23, Zieuwent tel. 351262
Secr/Penringn.  :G. Rijnders, Larksstraat 18, voorde, tel. 374926



VELOCÉ: Fietstoerc

ngsweg 4, Mariën
straat 58, Bred

AARDIG: Tafeltennis
8 ten Bras, Dorps at 28, Zieuwent, il. 351257

Secret 71, Zieuwent, el 352316
Penningmeester alde, tel. 351:

Wedstrijd: secr £ Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, te. 352316

Schtetvereniging Zieuwent
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeuwent td. 351534
Sekr/Penningm. A, Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel. 351970

BV. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter B. Berten, Rouwhorsterdik 17, Zewent
Secretaris B te Roles, Kleutorstraat 29, Zieuwent, tel. 35

Penningmeester =H. Elschot, Rouwhorstercijk 20, Zieuwent, tel. 462
Wodstrijd- secr. J Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, Zieuwent, el 351382

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voort M. Spieker, Staringstraat 43, L'voorde, tel. 375650
Secretaris S. Papenborg, Wigendjk 6, Marienvelde, tel 351552
Penningmeester 7. Bongers, Dorpsstraat36,Zieuwert, te 351271

Wedstrijd seer ‚tenHave, Oude Maat 16,

BADMINTON-vereniging
Vooriter M Stott htenstraat 34, L'voorde, tel

ro 34, Zeeuwen, te, 3617

an Goghstraat2 orde, te 372700

SoureySquashv
ore 6 LS Zieuwent, te. 352222,

ycerternl



À mg 2Eeholkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

A.KL. HOLKENBORG
Vee en vaikenshandel Batsdijk 46 Zieuwent Tel 351508

ATI Transportinstaliaties B.V. Tôlefoor}
0544-377050

Albert Schweitzerstraat 29 +——=

7131 PG Lichtenvoorde

1 RTI GmbH & Co.KG, Duitsland
RTlbe Ltd. Preston, UK

www.rti.nl



J. WAENINK SWes bhnen

SCHILDERS- e

beiang WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENTbijzondere beglazing TELE 0544351452

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

TAXIBEDRIJFZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

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

FAM. G. MEULENVELD

Ophet gebied van
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN
* SPEELGOED in leuke sortering

„a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ookhetadresvoordoe-het zelvers.
* 10% Korting op al Uw installatiemateriaal.



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

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



Instuif Zieuwentse Tennis Vereniging

is er van 20.00 tot 22.00 opde ten-
ZIV een open avond voor volwasse-

ens heeft gedacht dat het
zomer bij mooi weer heerlik

portief bezig te zijn en wel van
houdt, is van harte welkom. Je kunt
sporten opje eigen niveau en ten-

sen op het moment dat jouw past.
Je krijgt op deze avond tekst en uitleg hoe het erbij
ZTV aan toe gaat. Indien gewenst, kun je tennisles
nemen.
Als je deze avond mee wilt doen, hoef je alleen spor-
tieve kleding aan te hebben (sportschoenen meteen
enigszins gladde zool): ZTV zorgt deze avond voor
tennisrackets en ballen. Omkleden en douchen kan
ook op de accommodatie.
Geïnteresseerden hoeven pas per1 meite beslissen
of ze wel of geen lid wilen worden en hoeven dus
ook tot 1 mei geen contributie te betalen.
Kun je deze avond niet, maar heb je wel belangstel-
ling, dan kun je ook informatie krijgen bij Helga
Knippenborg (351700) of Bennie Storkhorst (351947)

Medailles voorgSPIRIT
}

Ee 9)Zieuwentse
meisjes 0

ook eigelijk niets fout gaan.Op verschilende niveaus hebben bijna
alle Zieuwentse meisjeseen medaille Marjan doet leeftijdsgroep pupil2 (11

®

behaald en alle meisjes zijn doornaar
definale. Een geweldige prestatie dus.
Marjan Doppen en Mayra Holkenborg
hadden op 2 maart in Doetinchem
hun 3e en laatste regiowedstrijd van
regio Gelderland Oost. Voorde eind-
klassering tellen de 2 beste wedstrij.
den enbeide hadden zenog wel kans
op een medaille, maar dan mocht er

jaar), niveau 4 (hoogste niveau voor
die leeftijd). Sprong (9.30) en
brug(9.35) gingen heel goed, maar
misschien doorde zenuwen moest ze
de balk 3 keer voortijdig verla-
ten(6.65), vloer ging wel weer
goed(8.75). Met een totaal van 34.05
was ze deze wedstrijd 5e. Over 3
wedstrijden had ze de 4e plaats, he-
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‚den had ze de 4e plaats, he
geen medaille, maar wel door

naar de districtsfinale.
Mayra doet leeftijdsgroep jeugd(12
13 jaar) en niveau 3 (ook hoogste
voor haar leeftijd). Bij sprong deed
ze voorde eerste keer een andere
sprong nl. overslag met halve draai
in en halve draai uit. Je hebt daneen
hogere uitgangswaarde alsbij ge-
woon overslag (nu 9.20, anders 8.50).
De sprong ging welniet zo heel ge:
weldig, maar ze had toch nog een
8.00. Brug en vloer gingen wel
goed(beide 8.95) en balk ging hele-
maal super 9.15. Met een totaal van
35.05 had ze deze wedstrijd de 3e
plaats.
Over 3 wedstrijden had ze zelfs de
2e plaats, dus podiumplaats en me-

l

dalle en ook door naar
de districtsfinale. Die
wordt gehouden op 6
april in Vries (Drente)

Martine Doppen, Joyce
Heutinck en Nicole Berten hadden
16 maart in Dinxperlo hun 3e en laat-
ste rayonwedstrijd van rayon De
Achterhoek. Ook hierbij telden de 2
beste wedstrijden en alledrie hadden

ze nog kansen op een medaille.
Martine tumt Instap(9 jaar) niveau
7. Alle onderdelen gingen goed:
sprong(8.90), bij brug deed ze een
niveau hoger en kreeg daardoor een
bonus van 0,50 (8.85) balk 8.20 en
mat 8.25. Met een totaal van 34.20
behaalde ze deze wedstrijd de 3e
plaats.
Over 3 wedstrijden had ze zelfs de
2e plaats, dus ook podiumplaats en
medaille en door naar de regiofinale.
Joyceis pupil 1 (10 jaar) niveau 6
Ook bij haar ging alles prima:
sprong(8.95), brug heel goed (9.45)
balk(7.95) en mat 9.00. Met een to-
taal van 36.95 was ze deze wedstrijd
2e.
Ook zij had over 3 wedstrijden de 2e
plaats en podiumplaats en medaille
‚en door naar de regiofinale.
Nicolis pupil 2 (11 jaar) niveau 6. Het
lijkt misschien saai, maar het was
toch echt wel spannend, maar ookbij
haar ging alles goed. Sprong(8.95),
brug heel goed(9.45), balk(7.45) en
mat (8.75). Meteen totaal van 34.60

was ze deze wedstijd
2e.
Over 3 wedstrijden had
zij nu zelfs de 1e plaats,
dus helemaal boven op
het podium om de medaille te krijgen en ook
door naarde regiofinale.
Deze regiofinale vindt
op 6 april plaats in

Alle meiden hartstikke gefeliciteerd
met de behaalde plaatsen en succes
in de finale.



Wskne
REYMER

gen

ZIEUWENToss|Rabobank

De IED vor
Jos Beening

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

In projectmatige tegelwe:
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 eens een kijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baanin eendynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van cen afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}
Telefoon: 0544 971042 James WattstaarG Postbus e

Telsta: 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vawwesselsafwerking.nl

E-mailadres: info@wesselsafwerking.nlmmm|



B1-jeugd,
H.V. Hoenderboom-Pacel
Hoi luitjes!!

Wij zijn de B1

van
Pacelli (de beste handbalvereniging ever!)

We wilen julle even wat vertellen
Aan het begin van decompetitie ging het niet zo goed met ons (…met ons
wel, maar met de wedstrijden niet. ha, ha!)
Na een aantal wedstrijden ging het al stukken beter. We leerden systeem
pies kennenen ' balverlies werd steeds minder waardoor we meer wedstij
den gingen winnen

We hadden vaak steun van de B2, waar we vrijdags samen mee trainen, dus
ze kennen onze systeempjes.

Omdat onze eigen trainster ‘Judith"zwanger was en nu een zoontje heeft
gekregen, werden we getraind door “Cindy” (klap, klap!!}
Het was een MEGA TOF handbaljaar waarin we veel geleerd hebben. De
laatste wedstrijd hebben we zelfs met 20-5 gewonnen! Goed hé!!

Mazzel, greetz

Ellen, Silvia, Sharon, Michelle, Sanne D, Marleen, Chantal, Sanne W, MarEe|EVENEMENTENAGENDA

WOENSDAG 8 mei. 20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie
Zondag 14 aprilinstuif ZTV

‘Gilde Klein kamp : vrijdag 24 Um
zondag 26mei

| tGilde Grootkamp : Zaterdag 20 t/m
woensdag 24 Juli

”
Ziemadag _ 30 april—



’rofielsgofGISCH Henfielsc!elschetIschets,

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste sportherinnering

Slechtste sportmoment:

Favoriete sportman/vrouw:

Leukste tv-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke cadeau:

Grootste miskoop:
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ISCNSTS profielschets

Klootschieten, doe ik al 30 jaar.

boksen; elkaarde kop inslaan om
niks, ’n paar rotcentjes misschien?

3e plaats bij de NK Klootschieten in
1985.

Knieblessure toen ik nogbij s.v Grol
voetbalde.

Mijn eigen kinderen, vaak verliezen,
maar toch iedere week hard trainen
om nog weer te winnen,

Joumal, verder kijk ik weinig tv.

De krant; iedere dag weer nieuwe
verhalen.

Gone in 60 seconds van Nicolas
Cage.

Beetje groen.

“Als ze er niet is’, van De Dijk.

Een tegeltje met de volgende tekst:
"Ik ben de baas in huis, ik heb toe-
stemming van mijn vrouw om dat te
zeggen.”

Een mobiele telefoon voor mijn
vrouw Agnes; ze heeft hem nog nooît
gebruikt

. ‘ofielschPrafialcrhe



Dames- en Herensalon
“ ”

12 4- Zieuwent

830 18:00 wer Zaterdag: 800-100 uur

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
|e\ UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Het beste vlees Zieuwent
komt van uw slager Telefoon 0544 - 351205

ï HetInterieur
is do woorsegeng GarageEE Kolkman VOF

“8 zi preientizeem| Alle reparaties, APK.2-Keuring,
emmen innietn Roetmeting & Verkoop

STOLIENBORG
WOONEGINg3B 7136 LC Zieuwent

E
Tel. 0544 351603

Dorpsstraat 33 - 7136 LE Zieuwent Fax 0544 352075
Tel. 0544 - 351207

Zieuwentseweg 44

—_—5



==
DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een sport:Tensen Body Pumpsquashen Body - AttackHuren van (dee!) sporthal Body CombatXtreme bowling Cardio
Indoor Midgetgolf Fitness
Outdoor golf Sudo
Kinderorrengementen StreetdanceFeest lokaties: Step

Lounge, Trich Pub, Wintertuin, ImpactSportcafé, terras ief BPA/spinningSourey Center entertainment: usie Zonnebank
Srweende peten ge Tedere ochtend kinderopvangAchterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna enSourey's Schiet Spektakel etc Turks stoombad

Een om te sporten, feesten, vergaderen?
ichterbij dan u denkt!

oee Conen, Zegen Ja 7136 1 a eorcgenrer info eorcyeertern



Omscholen tot: kheb geen omscholing nodig. Ik ben
tevreden met watik doe.

Tent opzetten in: De achtertuin.
Ben je wel een aangehouden
door de politie: Nee.

Hekel aan mensen die: Roddelen.

Uit bed halen voor: Schnitzel met gebakken aardappe-
len.

Waar droom je over: Dathet tijdens de kermis mooi weer
mag zijn, zodat het weer een ge-
slaagde kermis wordt.

Wanneer was je voorhet
laatst bang: Toen mijn zoon Martijn op vakantie

was in Turkije. Hij liet de hele week
niks van zich horen

Wat denkje als je in de
spiegel kijkt: Watheb ik een leuk spleetje tussen

mijn tanden.

Geef een andere naam voor
Zieuwent Swiebert

Welke zin gebruik je te vee!: euh.

Wie zou je nog willen
ontmoeten: Michael Schumacher, enik zou een

rondje mee wilen rijden.

Wat zou je geen tweede keer
doen: Een mobiele telefoon kopen voor

Agnes!

Beschrijf jezelf in 5
woorden: Rustig, rookt graag, biertje, gezelli.

Heb je sinds het begin van
de profielschets gelogen: Nee

De redaktie (WK)
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HEET
Huub aan de telefoon: ‘jongens depiot ligt
al op depersen, komt er nog tekst?” Zoals
gewoonlijk veel te laat snelden we naar
ons literaire café alwaar we op het terras
controleerden of er nog verhaal zat in het
chaotische paasweekend.
Ook dit jaar was Zieuwent weer in de ban
van plaatselijke MKZ, Met z’n allen
Knuppeldikke Zoepen. Hoewel de spor-
tieve prestaties op de maandag zwaar on:

der Paaspop te lijden hadden, bevalt deze
variant van MKZ ons beter dan de vorige.
Natuurlijk kreeg het tochal zo gezellige
festival ookdît jaar weereenextra warme
impuls vanhet paasvuur. Zo'n paasvuur
is niet maarzoaf te halen bij de plaatse-
lijke paasvuurspecialist (tip voor scrabble;
3xwoordwaarde) af te halen. Nee, dit vergt
noeste arbeid. Freddie Boeschker, Hendri
Elschot, een manusje van alles, en de rest
van de struikrovers zijn al maanden bezig
met de voorbereiding van dit uit de kluiten
gewassen kampvuurtje. Drie weken van te-
voren wordt de basis gelegd. Henry
Kromm'nboom zorgt voor een rechtepaal,
want zoals het aloude spreekwoord luid:

“Omeen Kromm'nboom bouwt mengeen
rechte miete”
Op zondag is dan het grote moment daar;
de pastor komt hetheilig vuur in de
boesken jagen. Als na een paar uur het
grote publiek vertrokken is, begint de weide
het domein van de beschonken stelletjes.
te worden. Ook wij waren aanwezig bij het
grote liefdesvuur (jawel: voorzien!). Al

rondkijken begonnen we ons te verbazen
over deze hormoonophoping en besloten

een onderzoek in te stellen naar
de lustopwekkende werking van
het paasvuur.
Voor informatie omtrent bevol-
kingsgroei en Zieuwentse baby-
‘booms wendden weons tot de
oudheid kundige vereniging. De
aldaar verkregen grafieken ver-
toonden een duidelijke piek

rond de jaarwisseling, ongeveer
9 maanden na de jaarlijks te-
rugkerende viering van de we-
deropstanding van Jezus. Ook
cijfers van het Kraamparadijs
bevestigden onze vermoedens.
In januari liep het storm op de
afdeling ooievaarverhuur en
waren de houten imitaties van
de babybrengers steevast uit-
verkocht. Dit was genoeg om de
conclusie te trekken dat Pasen
een bevredigend feest is.

Kortom: Het paasvuur
erotiseert! Ook voor het
Zieuwentse sportleven zijn
deze geboortegoiven een gun-
stige ontwikkeling. Nog vijf
paasvuren en ZVCheeft een
F16.

Zo, laar Huub (Huub Barbatruc).

De Paashaas & Broer Konijn



“HEBT U

NAAST

DE LAAGSTE

RENTE,

NOG EEN

ANDER

VERZOEK?”

DE :

HYPOTHEEK
SHOP

De Hypotheekshop,
v.d. Meer de Walcherenstraat 2

7131 EN Lichtenvoorde
Tel. (0544)37 71 13

vwwwhypotheekshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL

— knip- en naailessen
patroontekenen

— opleiding van modinette Ym lerares.

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7196 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766



ren naar mot


