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Divese mogelijkheden voor:

* Bruiloften en partijen EI* Recepties ESSE
* Reïnies
Vergaderingen De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.

EEENinstalleren van elke grote of kleinetechnische
installatie t.b.v. woning- en utiliteitsbouw is ons&
* elektrotechniek
* centrale verwarming
e luchtbehandeling
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° sanitaire installaties
° optimalisering en energiebeheer
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5 MEI NOG VERS IN HET GEHEUGEN
Vandaagis het 7 mei 2002. Gisteren
is Pim Fortuyn vermoord, wateenaf-
schuwelijke dag! Heel Nederland is
geschokt en er heerst een enorme
verslagenheid in ons land
Eigenlijk is het de bedoeling dat ik

een redactiewoord schrijf over sport,
maar ik vind dat deze gebeurtenis
toch genoemd moet worden.
Morgen is het 8 mei en deze dag zou
de dag van Feyenoord moeten wor
den. De UEFA-cup finale tegen de

—,.,.,,,_,c,,s-

Duitse voetbalclub Borussia
Dortmund. Heel voetbalminnend
Nederland keekuit naar dezedag,
zelfs al ben je geen supporter van
Feyenoord. Eindelijk weereen Neder-
landsevoetbalclub die intemationaal
goed presteert. Maar doorde gebeur
tenis van
6 mei, komt deze wedstrijd in een
heel ander daglicht te staan. Zon
twee weken geleden heerste er
enorme vreugde bij veel voetbal
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liefhebbers over het behalen van de
UEFA-cup finale door Feyenoord,
tewijl er nu een schaduw over deze
wedstrijd valt. Vandaag heeft men
besloten om definalewedstrijd in
Rotterdam toch door te laten gaan.
De meningen hierover zijn verdeeld.
Een aantal spelers is zo gefocust op
deze wedstrijd, dat ze perse willen
spelen. Voor henis deze finale-
wedstrijd op dit moment hetenige dat
telt. Tewijl de trainer er vraagtekens
bij zet om überhaupt te gaan spelen.

pag2 Pi

Hij vindt dat er belangrijkere dingen
in het leven zijn danhet spelen van
een voetbalfinale. Ik kan me wel vin-
den in deze opvatting van trainer Van
Marwijk. Natuurlijk is het voor de spe-
lers en de club belangrijk om te spe-
len en zaler organisatorisch wel het
eenen ander bij komen kijken wan-
neer deze wedstrijd uitgesteld zou
worden. Maar zou het in dit geval niet
gepast zijn om het commerciële be-
lang voor één keer niet voorop te stel-
len?

Zn
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De organisatie-
personen
6 Jaargeleden is Marc
met René Doppenbegonnen met de organisatie
van het toernooi

Toen René er mee stopte
heeft Mark Kamebeek het
van hem overgenomen. Dit

jaar heeft Ferdinand het weer
van Mark Kamebeek overgeno-
men.
Marc en Ferdinand voetballen zelf
niet meer. Wel zitten ze beide in het
jeugdbestuur. Mare is leider en trai
ner van de E1, zit in de toernooi-
commissie en de technische com-
missie. Ferdinand is coördinator van
de E- en de F-pupillen.

Waarom benje vrijwilliger en zit
je in het hart van de organisatie?
We vinden het een uitdaging om
met kinderen te werken, we zijn gek
op voetbal. Als je vaak op het voet-
balveld komt om te kijken, word je
vanzelf gevraagd als trainer of als
leider.
Ook houden zeer beide van om wat
te doen en te regelen.
Als trainer genieten ze ieder op hun
eigen manier. Mark traint het liefst
jongens die het spelletje al een
beetje onder de knie hebben
Ferdinand geniet ervan als hij ziet
dat de pupillen vanF5 na een half
jaar snappen dat de bal in de
tweede helft de andere kant op
moet en datje de bal het best naar

iemand kan schieten die vrij staat.

Waarom organiseert RKZVC een
toernooi?
Het is goed voor de bekendheid en
de uitstraling van een vereniging. Het
is een leuke afsluiting van een sei-
zoen. Pure hobby, niet uit financieel
oogpunt. We kiezen vooreen jeugd-
toernooi omdat senioren helemaal
niet op een toernooi zitten te wach:
ten.
Internationale toemooien voor de A,

8, C, jeugd waren eral, dus was een

toernooi voorde D-jeugd een gat in
de markt

Waarom een internationaal
toernooi?
Hetis voorde kinderen extra leuk
als er buitenlandse teams meedoen.
Ook voor de leiding is het een uitda-
ging, zo blijven ze gemotiveerd
We krijgendit jaar 6 buitenlandse
teams naar Zieuwent. Dit wordt alle-
maal geregeld door Peter Valen. Hij

loopt veel op buitenlandse toef-
nooien en heeft zo eenheel net-
werkje ontwikkeld. Vanuit het buiten-
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land krijgen we ook regel
matig selecte groepjes van
voetbalscholen. Daar zitten
veel talentjes bij.
Hoe en op grond vanwelke
criteria worden de deelne-
mende verenigingen gese-
lecteerd?
De teams moeten zo hoog mo-
gelijk spelen. Ze moeten zo
dicht mogelijk uit de buurt ko-
men
Sommige verenigingen benade-
ren we niet. We hebben name-
lijk wel eens meegemaakt dat er
teams kwamen met leiders die
niet de verantwoording konden
dragen over de kinderen.

Watzijnde toekomstplannen?
We willen in de toekomst graag
prestatiegericht gaan werken. We
willen dus alleen nog teams van prof-
clubs samen met Longa en ZVC. We
hebben nu 12 teams en danzullen
we terug moeten naar 10 teams, om-
dat de speelijd dan langer zal moe-
ten. (2x20min.)
Nu betalen teams voor deelname
aan dit toernooi. Als

wag.4 Piot Mei 200:

we overgaan op
een proftoernooi moeten we geld

gaan bieden. Ook moeten we danhet
vervoer, de slaapplaatsen en het eten
bekostigen. Wezijn dus op zoek naar
een grote sponsor!

Hoe is het eten en het slapen voor
de deelnemers geregeld?
5 van de buitenlandse teams sla-
pen in het sourcy



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,

gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht.

VIE tfTelefoon: Harreveld 0544 -37 24 15 + F
Zieuwent 0544-351526

Interet www opa.nl
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Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di.Um ij. 8:30. 12.30 uur + 13,30 18:00 wur

Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Za 8.30 16.00 uur

36LEZIEUWENT
Telefoon 0544 352372
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Uhl Sport - Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel - Masita - VikingATMNe)|Ù



center en worden verdeeld over de
verschillende zalen. 1 team slaaptin
gastgezinnen. Dit is om proef te
draaien. Als we volgens jaar name-
lijk overgaan op profclubs, moeten we
gastgezinnen hebben. De kinderen
van de buitenlandse teams die in het
Sourcy verblijven, slapen op leger-
bedden. Dit heeft Frank Mul voor ons
geregeld. De 6 Nederlandse teams
slapen zaterdagnacht in de sportha!
op eigen matras of luchtbed
Het eten is ook goed geregeld. Op
vrijdag is er een barbecue, op zater-
dag halen we voor 200 mensen chi
neesen op zondag is er patat.

Zijn er nog nevenactiviteiten?
Er moeten veel kinderen vermaakt
worden. We hadden gehoopt dat het
jeugdhonk klaar zouzijn, zodat we
daar gebruik van konden maken. We
hebben gezorgd vooreen gatenbord

Zijn er genoeg vrijwilligers te krij.
gen?
We hebben in het weekend 35 vri

willigers nodig. Scheidsrechters,
mensen van de horeca, mensen voor
hetgeluid, bij het penalty schieten,
EHBO, zeskampenz. Gelukkig is het
nooit eenprobleem om mensen te
krijgen. Vorig jaar was het regenach-
tig weer waardor de Kinderen vande
buitenlandse teams in natte, vieze
shirts liepen. Spontaan boden een
aantal moeders aan om de shirts thu
te wassen, zodat de kinderen zon-
dags weer in een schoon droog shirt
konden lopen.

Hoe is het financieel geregeld?
De teams betalen voor deelname. De
sponsorbundeling vult aan. We

draaien Ios van de vereniging. We

en de kinderen kunnen tussendoor
voetvolleyen. Zaterdagavond is er
een zeskamp om 19.00 uur.

redden ons financieel goed.

Is er publieke belangstelling?
Vooral zondags krijgen we redelijk
veel bezoekers. Vorig jaar had het
team uit Oostenrijk een hele bus vol
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den bij zich. Die sliepen al-
lemaal in Hotel Reerink. Hierdoor
ontstaan leuke sociale contacten
Ook kinderen die het toernooi bezoe-
ken ontmoeten de buitenlandse kin-
deren. Ze kunnen dan wel niet met
elkaar praten, maar flippo's kennen
ze overall
Leuk is het om te zien hoe de bena-
dering van kinderen door leiders en
trainers van de buitenlandse teams
is. Er heerst vooral onderde Tsje-
chen en de Polen veel meer disci-
pline. Toen de Tsjechen vorig jaar
vrijdags in Zieuwent aankwamen,
wilden ze meteen beginnen met trai
nen. Als je dan alleen al ziet hoedie
kinderen moetenwarm lopen.
De zeskamp zaterdag is ook de
moeite waard om te bezoeken. De
kinderenzijn hee! fanatiek.
Dit in tegenstelling tot de zeskamp
van de senioren met de kermis! "De
entree is vrij, dus doarveur hoefij

’t neette loaten".
Elk jaar een bijzonder momentis de
uitreiking van de "Dave Boomgaars
Bokaal" door Bennie en Hermien. Tot
grote hilariteit van de kinderenkust
Hermien attjd de winnaars. Een aan-
tal jaren geleden deed de aanvoer
der van Concordia een speciaal
woordje voor Dave. Dit was zeer in-
drukwekkend
De keepers bokaal wordt uitgereikt
door Jos Knippenborg. De winnaar
van deze prijs wordt bepaald door de
leiders en scheidsrechters.
Uit de evaluatieformulieren blijkt dat
de teams altijd zeer tevreden zijn
over het toernooi. Kom daarom alle-
maal op 18 en 19 meinaar het voet-
balveld en geniet van een leuk spel-
Ietje voetbal en veel gezelligheid!

Marc en Ferdinand, bedankt voor dit
interview en veel succes met het toer-
nooit

De redactie (HW en WK)



Dames- en Herensalon
“
arrzo

DE
Openingstijden:fasU zag 30-1800 ur Zaterdag: 800 1800 wr

TEVENS VERZORGENWIJ AL
je UW HUISSLACHTINGEN

2 AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

LA,
wel ò) H. BEERTEN en Zn.

Het beste vlees Zieuwent
komt van uw slager Telefoon 0544 - 351205

Het Interieur
is de weersigeing Garage
van uw ortoonikheidleent Kolkman VOF

ST =erSE LREnin (©)

zensrmwegss|Alle reparaties, APK.2-Keuring,dae eee Roetmeting & Verkoop

STOLIENBORG
Wool

ZIEUWENT

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Dorpsstraat 33 7136 LE Zieuwent Fax 0544 352075

Tel. 0544 - 351207



DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Center Flem
Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een sport:
Tennissen Body Pump
Squashen Body Attack
Huren van (deel) sporthal Body Combat
Xtreme bowling Cardio
Indoor Midgetgolf Fitness
Outdoor golf Budo
Kinderarrangementen Streetdance

Feest lokari Step
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Impact
Sportcafé, terras “of RPM/spinning
Sourcy Center entertainment: usie’ Zonnebank
Brusende speston Ege Tedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Sourey's Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

Een ideale lokatie om te sporten, feesten, vergaderen?
Het

is
dichterbij dan u denkti

 euecyeenre Ml nfsOgoweyeeernl
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sijl<8 oud
>n voor Martine, Iver voor Joyce en Nicol en

plaatsing voor NK voor Marjan en Mayra

Zaterdag6april was een belangrijke
dag voor de meidenvan Spirif90. Er
waren die dag 2 finales
In Rheden was de finale wedstrijd van
Regio Gelderland Oost. Hierbij deden
Martine Doppen, Joyce Heutinck en
Nicol Beerten mee.
In Vries (boven in Drente, dus vroeg
op) wasde districtfinale van de hoog-
ste niveaus LOS van Drente
Overijsel en Gelderland. Hierbij tum-
den Marjan Doppen en Mayra Hol-

kenborg. Via de deel
name hieraan konden de
1e zeven plaatsen door
naarhet Nederlandse
Kampioenschap.
De Zieuwentse meiden
dedenhet uitstekend.
In Rheden behaalde Martine de 1e
plaats bij instap niveau 7, terwijl haar
dat in de voorwedstrjden nooît ge-
Iukt was. Geweldig goed gedaan.

Bij pupil niveau 6, behaalde Joyce
de 2e plaats, in een stabiel getumde
wedstrijd, met slechts 0,5 punt ach-
terstand op de 1e plaats.
Bij pupil 2 niveau6, behaalde Nicol
ook de2e plaats. Hoewel ze bij het
intumnen nog een flinke val van de
brug had gemaakt, herstelde ze zich
goed en tumdeeen sterke wedstrijd
In Vries bij pupil 2 niveau 4, tumde
Marjan, die de andere wedstrijden
steeds pech had, deze keer een
goede wedstrijd. Hoewel ze op sprong
te laag werd beoordeeld, behaalde ze
mede door een ijzersterke brug en
balkoefening toch nog de 7e plaats,
waardoor ze net doorgaat naarde Ne-

derlandse kampioenschappen.
Bij jeugd niveau 3,
tumde Mayra een bo
ven verwachting goede
wedstrijd. Bij sprong
had ze zelfs met een
sprong die ze pas voor
de 2e keer tijdenseen
wedstrijd deed, het
hoogste cijfer. Met een
verrassende 4e plaats,
was ze net naast het

podium, maar wel door naarhet Ne-
derlands Kampioenschap.
Het NK wordt gehouden op25 mei in
Hilversum.
Marjan en Mayra: Veel succes hier-
bijt!!!

__—_2



Nieuws van ZTV

Clubkampioenschappen dubbel
De clubkampioenschappen dubbel (dames en he-
ren) worden gehouden van 9 Um 25 juni. Opgave
in het clubgebouw of bij Helga Knippenborg
(851700) of Yvonne Overkamp (373346).

=

Instructieavond voor bar-
vrijwilligers
Op22 juni is er om 20.00uur in het clubgebouw
een instructieavond voor barvrijwiliigers voor leden
van ZTV (en KSV). Na deze instructieavond is men
barvrijwilliger, zodat men ook officieel (binnen het
kader van de nieuwe horecavergunning) cht 2lc0-
‘holische drank mag inschenken.

Kemkens Service Toernooi
Dit open Zieuwentse toernooiis vastgesteld op
8 Um 14 juli. In een volgend nummer van PIOT
volgt hierover meer nieuws.

S-
tanden
U kunt ook de nodige informatie over ZTV vinden
op de website van ZTV. Deze website vind u via
www.knltb.nl/districten, waarna ubij vereniging

Zieuwent in typt.
Competitiestanden vind u via www.knltb.nl/comp
tities/default.html, waarna u ‘competities en uitsla-
gen’ kiest. Hierna typt u Zieuwent in voor de
verenigingsnaam (of verenigingsnummer 20354).

ALZ

UEA

SMnSIN

Website van ZTV en compet

|

|

De tenniscompetitie
De tenniscompetitie is al weer halfweg. De resulta-
ten zijn tot nu toe goed te noemen. Zowelde heren
op zaterdagals de damesop dinsdag en donder-
dag staan bovenaan. De jongens,

die
zondags spe-

len, staan heelverdienstelijk in de middenmoot.
Uitgebreide uitslagen enstanden kuntu vindenvia
de website van de KNLTB (zie hierboven) ofop het
prikbord in het clubgebouw.
pag.8 Piot Mei 2002—_..........



U kunt bij ons terecht voor een geheel vrijblijvend
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 0544-352145

Melksystemen en Automatisering voorde 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

VOMHOF & 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!

KRABBENBORG b.v.TRANSPORTBEDRÓE

STUKGOEDERENVERVOER Tel. 0544-351215EN EsAVIA 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 en alle verdere
Credit Cards.
ma.U/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Hieronder volgt het programma voor de rest van het tennisst
schouwers zijn uiteraard van harte welkom.

eizoen. Toe-

zaterdag heren vanaf 13.00
18-05-2002 ZIEUWENT 1 TEGA 1 (Gaanderen)
25-05-2002 HET ELDERINK 2 ZIEUWENT 1 (Hengelo)
dames dinsdag vanaf 09.00
21-05-2002 ZIEUWENT 1 NEEDE1
28-05-2002 RUURLO 1 ZIEUWENT 1

‘dames donderdag vanaf 09.00
23-05-2002 HARREVELD 1 ZIEUWENT 1

30-05-2002 ZIEUWENT 1 DOETINCHEM 1

06-06-2002 ZIEUWENT 1 ZELHEM 3
vrijdags van 17.30 - 19.00 (alleen thuiswedstrijden)
jongens tm 12
24 mei 2002 Zieuwent Vragender
31 mei 2002 Zieuwent Groenlo
meisjes tm12
7 juni 2002 Zieuwent Altec (Aalten)
zondags jongens landelijk vanaf 10.00
26-05-2002 PAASBERG 1 ZIEUWENT 1 (Terborg)
met pinksteren ZIEUWENT 1 GRINTEBOS 1 (Haaksbergen)
09-06-2002 BELTRUM 2 ZIEUWENT 1

Vervolg Wintercomp.
Tennis Z.T.V.

Na 3 jaar geleden gedegradeerd te zijn in Lichtenvoorde, zijn we dan toch
deze inter ongeslagen kampioen geworden. Vanaf deeerste wedstrijd ging
het goed, geen blessures geen uitvallers en met z'nzessen bleven we elke
week flink knokken en hebben wehet uiteindelijk toch gered. 3 jaar langelke
winter vrijdags om 11.00 uur naar Genderingen. 20 wedstrijden lang deze
winter, veel gezelligheid en dante bedenken dat allen een leeftijd hebben
tussen de 52 en 64 jaar en 5 keer oma zijn, danis tennis een sport die je nog
heel lang kunt beoefenen.
Ik wil onze ploeg Ria Krabbenborg, Ria v.d. Linden, Mariet Kemkens, Annie
Domhof, Rieky Weyers en ikzelf Cristien Cuppers van Harte feliciteren en
weerterug naar Lichtenvoorde!!!

Piot Mei2002 pag.9—.



Uitslag, ZV 112
Thajas 89
Yselweide 89
Keislag e2
Prikkers 78
TC. Zuid 30

RKZVCG
Het einde van de voetbaljaargang 2001 - 2002 is in zicht. Dit weekeinde
vinden de laatste activiteiten plaats in de vorm van het D1-Pinkstertoernooi
en aansluitend op tweede pinksterdag de RKZVC verenigingsdag. Op deze
verenigingsdag is iedereen die RKZVC een warm hart toedraagt van harte
welkom: jong en oud, lid - donateur - supporter - sponsor.
Om in augustus weer goed van start te gaan zijn al vele zaken geregeld voor:
het nieuwe seizoen (elftalindelingen, technischestaf, trainingsprogramma's).
Ook de accomodatie wordt in de zomerstop weerup to date gebracht iter
aard de velden en deze zomer met name de kleedlokalen (mededoor de
Iegionellaproblematiek} en de te realiseren uitbreiding door de verbouwing
van de oude kantine. Kortom een voetbalvereniging als RKZVC is het ge-
hele jaar actief. Maar de hoofdmootblijft uiteraard het voetbalspelletje zelf
en als er nog mensen zijn (jong - oud, man - vrouw, recreatief - prestatief)
men kan altijd nog gewoon lid worden en meedoen, u bent van harte welkom
bij RKZVC. Alvast een pretiige vakantie
pag10 Piot Mei 2002——___’-/



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

Siebert & Wassink Selectie op MBO en HBO niveauin
Paaman Maare Ore Oost Nederland.

Bent u op zoek naar een interessante baan
op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
eenvoudig vinden via een professioneel

MBO en HBO niveau

__
intermediair, neemt u dan contact met ons op.

in Oost Nederland

« Werving & Selectie
voor vaste banen op

Telefoon: 0544-352743 Dorpsstraat S7a
053-4803550 TIG LE Zieuwent

Foc 05: 4809985
+ Advies ophet gebied Rigtersbleek-Aalten 4a ntoGiebertwasinkl 7821 AB Enschede

Oreste ain www.siebertwassink.nl
bedrijvenin het MKB.

é% Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijengn i

Voor uw - Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|artisiere verkoop af kwekeri

MULTIMEDIA BV

POSTBUS 107
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT1
7136 LZ ZIEUWENT Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
TELEFOON 0544 352235 Telefoon 0544 352133

TELEFAX 0544 35 20 35 Fax 0544 - 352237



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
Vooritter A. vd. We ering Dorpsstraat 25, Zieuwent, el, 351238
Secretaris € KLGoldenij, Groening14, ‘voorde, tel 378543
Penningmeester J. Cuppers, de Hare 29, Zieuwent, tel 352059

Wedstrijd seer. Wopereis, Harreveldseweg 14, Zewwort, el. 351831

Z.VZ.Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, te. 251267
Secretaris B. Donderwinkel, Oude Aattenseweg 70a, L'voorde,ll 379652
Penningmeester B Krabbenborg, Kleuterstraat 8, ZUS 281

Wedstrijd Recreanten: B. Sot, Helenteg 3, Zes
KNVB: B. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 7Ua, el 379652

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Moleranhof 4
Secretarass E. Marscha, Dorpsstraat 12, Zie
Penningmeesteres =P ter Bogt, Linnenswever 2, Groen, tel. 465

Wedstrd secr A Hummeink, De Hare 30, Zieuwent, tel 351531

Zeuworn,tel351838

TOHP: Volleybal
( Voorzitster Vacant

Secretarosse M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel 351488
Penningmeester 2 van Boeckel, de Haare28, Zieuwent, te. 362462

Wedstrijd secr. P Klin Gokdevrik, de Haare 75, tel
Recreanten M. Hokenborg, Boersweg 4, Zie

az]  ZTV Tennis
Voorzitter 8. Storkhorst, Zegendijk 8/A, Zeu
Socstaresse ML Theissen, Anton Milemanhof 1Zeuwent, el 361466

{ Penningmeesteres 1 Krippenborg, De Stesge 29, Zieuwent, el
en, el 351947

ZN] SPIit90: Gymmastiekvereniging
Voorzitter J. Lavalgye, Kard. de Jongstraat 41, L'voorde, tel 373550
Secretares M. Holkenborg, Ruuioseweg 6, Zeuwert, tel 351873

HT Penningmeesteres  :C. Hubers, Tongerlosestraat 46, L'voorde, tel 372463A + Ledenadministate

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise23, Zieuwenn, tel. 351262
Secr/Penringm.  :G. Rijnders, Larksstraat 18, voorde, tel 37496



VELOCE: Fietstoerclub
aat 9, Zieuwent, te 379611
25, L'voorde, tel 378756

ont, tel. 351866
Secr/Peri Brake, Groe

Toer

Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Vooriter Verdelngsweg £, Mariënvelde, el. 351862
Socrotar  Misterstraat 58, Bredevoort, to. 0543 452351
Penning Bokkers, Hein Melerstraat 4, voorde, tel, 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltenn
Voorziter ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent el. 3512
Secretaris £ Hoenderhoom, De Steege 71, Zexment, el 2

meester te Roly, Vorkavelingsweg 2, Mariënveide, te
d-secr E. Hoenderboom, De Steege 71, Zamont al. 350318

Schietvereniging Zieuwent
Voorzer Krabbenborg, Grobberweg 3, Ziouwert, tl 351532
Sek/Peningn A Papen, De Haar 2, Zeuvont tel 351970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter B. Beerten, Rouwtorsterdijk 17, Zeuwent te. 351818
Secretaris A. te Roller, Kleuterstraat 29, Zeuent, tel, 351250
Penningmeester =H. Elschot, Rouwhorstereijk 20, Zeuwent, tl. 252268

Wedstrijd secr J Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, Zieuwent, iel 251382

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staring
Secretaris
Penningmeester

Wiedetrijd seer

43, Lvoorde,tel375650
Nigencij 6, Marienvelde, tl. 351552

stat 36, Zieuwent, tel 351271
Oude Maat 16, Marënvelde, el 351819

BADMINTON-vereniging
Voorziter M Stck
Secretaris on Bras, de Haar 34, ie
Poningmeester fan Door

a, Middachtenstraat 34, voorde, tel 377018
nf, tol 35178

van Goghstraat2, L'voorde, el. 372700

Sourcy Squashvereniging
Gorrespondertie went, tel 252222,

E-mail mlo@sourcycentern



9 architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398
voor de aan-en verkoop van VEEen VARKENS

ZEN
A.KL. HOLKENBORG
Vee on varkenshande]  Batsdijk 46 Zieuwent Tel 351508

„7

RTI Transportinstallaties B.V. Telefoon 0544-977050
Albert Schweitzerstraat 29 “77
7181 PG Lichtenvoorde

RTI GmbH & Co.KG, Duitsland
RTIbe Ltd. Preston, UK

www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonder persluchtkoeler



Verenigingsdag

RKZVC

Op maandag 20 mei (2e Pinkersterdag) wordt weer de
Jaarlijkse Verenigingsdag gehouden, ter afsluiting van het
seizoen. Ook dit jaar is er een onderling voetbaltoernooi
voor de senioren/dames/b jeugd. Opgave voor dit toernooï
heeft al plaatsgevonden, maar mocht je nog zin hebben
om mee te doen, geef je dan even op bij Niels Kolkman
(351834). Je bent van harte welkom! De kosten voor deel-
name bedragen = 7,50 (deelname voor de b-jeugd is gra-
tis). Hiervoor krijg je twee consumptiebonnen die je kunt
inwisselen voor koffie met een broodje (s ochtends) eneen
broodje warmvlees (s middags).

Na afloop van het toernooi vinden enkele prijsuitreikingen
plaats, waaronder de speler van het jaar. Tevens is er een
drive-in show, die zorgt voor de muzikale omlijsting gedu-
rende de midda

Het programmaziet er als volgt uit (onder voorbehoud):
09:00 -10:00: ontvangst met koffie en broodjes
10:00 -15:00: voetbaltoernooi
15:00-16:00: prijsuitreiking
16:00 eind: afterparty

Omdat we op tijd willen beginnen met het voetbal-SESEEEne
NEEETvoetbaltoernooi voor de #5e= d-en C-junioren: DeINNEESEESEESNEGEN
WEEGESSTAe



Duitsers favoriet in Zieuwent
Voor de tweede achtereenvolgende maal mag komend Pinksterweekend aan

de

Polen, Duitsers en

om de Dave Boomgaars-Pokaal het woordje "internationaal! toege-
voegd worden. Evenals vorig jaar doen6 buitenlandse deelnem

hillende landen eengooi naar de fel begeerde titel. Vormen de Denen,
hen tijdens de komende editie een gevaar voor de

uit 4 ver

overmacht vanhet Wehlse Concordia in de afgelopen jaren? Piot stelt de
gasten van over de grens kort voor en analyseert de kansen.

Tranbjerg AIA en AB'97
(beide Denemarken)
De verwachtingen voor wat betreft
onze Deense deelnemers mogenniet
al te hoog ingeschat worden. Een
handicap voor de Scandinavische
ploegen vormt namelijk de afwij
kende leeftijdsgrenzen, die in het
noorden van Europa gehanteerd wor
den. En ook datheeft een oorzaak,
want het Deense seizoen loopt niet
zoals bij ons van augustus tot en met
juni, maar van maart tot en met oke
tober.

De spelers van AIA en AB'97 zullen
dan ook geboren zijn na01-01-1990,
waardoor ze gemiddeld een jaar jon-
ger zijn dan de overige deelneme
En waartoe dat leidt, kon vorig jaar
gezien worden aande ploegen van
bijvoorbeeld de Poolse afvaardigin
gen van Lech Poznan en Zielona
Gora. Beide ploegen speelden oogst-
relend voetbal, maar schoten fysiek
tekorttegen met name Concordia. De
Wehlse klei blijkt namelijk bijzonder
bevorderlijk voor de groei. Maar on-
getwijfeld zullen de jonge Denen voor
kijkgenot zorgen. Daarvoor staat het
fanatisme van de teams uit het land
van "Red and White dynamite” ga-
rant.

2e

SK Kladno (Tsjechië)
Naarde krachten van Kladno blijft het
gissen. Enkele jaren geleden zagde
schrijver van deze voorbeschouwing
het D1 van deze ploeg uit de omge-
ving van Praag aan het werk op een
toemooi in Duitsland. Tot een opval-
lendeprestatie kwamen de jonge
Tsjechen daar niet, al moet gezegd
worden, dat het gros van de deelne-
mende ploegen op dat evenement af-
komstig was van Duitse profclubsen
dat de nederlagen voor Kladno
slechts gering uitvielen. Dus wie weet
groeit Kladno in Zieuwent uit tot de
onverwachte outsider. Aan fysieke
kracht zal het deze Oost-Europeanen
niet ontbreken. Zoals vorig jaar al aan
Benesov te zien was, schuwen de
Tsjechen het fysieke voetbal niet. Als
de huidige lichting D-pupillen ook nog
technische hoogstandjeskent,is een
verrassing niet uitgesloten.

Preussen Lengerich
Lengerich is gelegen in de omgeving
MünsterfOsnabrück en Preussen be-
hoort in die streken tot de betere
amateurclubs. Voorbeschouwen blijft
“koffiedik-kijken", maar de equipe
van trainer Frank Vanheiden mag tot
de favorieten van het toemooi gere-

ternationale D-pupillentoernooi___,-___Ä



ZIEUWENT
DORPSSTRAAT 31
TEL. 0544-351259

IE vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

erkenin projectmatige teg
SZ

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

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

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

Telefoon: 0544 371042 James Watts
Telefax: 0544 376907 71

Internetsite: vrvewessolsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafwerking.nl



kend worden. En het mag niet
verbazingwekkend genoemd worden.

als deze Duitsers de enige buiten-
landse afvaardiging zullenzijn, die op
het RKZVC-complex de Nederlandse
speelwijze zullen hanteren. Vermoe-
delijk kiezen alle andere teams van
over de grens voor een spelsysteem
met twee spitsen, maar Frank Van-
heiden is meerhet :ype trainer voor
3 spitsen. Al kan de prestatiedruk,
die aan de overkant van de grens ook
bijde onder 13-jarigen al hoogtij viert,
ook zijn visie ondertussen weleens
aangetast hebben.

Jedynka Lubon (Polen)
Lubonis een voorstadje van Poznan,
te vinden ongeveer 300 kilometer
achter Berlijn. Volgens de begeleiding
van de jonge Polenis de lichting, die
naar Zieuwent komt, niet van het
hoge gehalte, dat de club vorig jaar
kende. Destijds behoorde Lubonech:
ter verrassend tot de top in de regio
Poznan, zodathet maar de vraag is
hoe de inschatting van de trainer
moet worden beoordeeld. Vermoede-
lijk spelen de Polen wel degelijk een
Tol van betekenis, maar zal het niet
reiken tot de Cup met de grote oren.

Overigens kreeg het vierkoppige
Lubón-gezelschap twee weken gele-
den, op een prestigieus toernooi in
Poznan, nog bijna een shock, toen
verteld werd, dat de plaats Zieuwent
bekendheid genoot, omdat..……er
geen alcohol genuttigd mocht wor-
den. Oorwormen konden hun gevoe-
lens op dat moment niet beter tot uit-
drukking brengen. Secondenlang
hapten onze toekomstige volwassen

gasten naar adem, totdat verteld
werd, dat het slechts een grapje was.

SSV Hagen
Tot slot zijn we aangekomen bij SSV
Hagen, een ploeg uit de rand van het
Ruhrgebiet. Deze ‘Mannschaft’ mag
aangeduid worden als de grote favo-
riet. Al jaren brengt de club uitste-
kende ploegen in het veld. En op de
vraag hoe de huidige D-pupillen te
beoordelen zijn, kwamhet antwoord:
“Iets minder dan vorig jaar, maar
goed’. Als men danweet, dat de lich-
ting die vorig jaar Hagen vertegen-
woordigde als “fantastisch voor een
amateurclub mag worden beoor
deeld, kan Concordia Wehl de mou-
wen opstropen.

Tot slot
Zieuwent mag zich gelukkig prijzen
met zijn internationale gasten. Maar
mogelijk is het de laatste maal, dat
de gasten slechts een buitenlandse
amateurclub vertegenwoordigen. De
plannen om het toernooi naar een
hoger niveau te tillen worden steeds
concreter. Arminia Bielefeld,
Hannover '96 (beide gepromoveerd
naar de Bundesliga) en ADO Den
Haag (toekomstig Eredivisie?) heb-
ben ondertussen al mondeling te ken-
nen gegeven, datals het toernooi
naar een hoger peil gaat (voor eer-
stejaars D-pupillen van profclubs)
met bijvoorbeeld RKZVC Dt en
Longa D1 als de lokale vertegenwoor-
digers, ze van de partij zullen zijn
De toekomst zal leren of het moge-
lijk is de jonge talenten van deze
clubs op de Zieuwentse velden te

ten spelen.

48 en 49 Melt—_——.
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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:
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Profi
Tof! 1

IsPrafialer!
het lezen van de PIOT

snelwandelen, klootschieten en kogelstoten,
hoewel me een gecombineerde versie van
deze drie sporten wel weer heel leuk lijkt,
maardan wel indoor

de synchroonzwem-versie van Daveen Tom
Holkenborg

toekijken terwij je kind afzwernt voor diploma A

niet iemand in het bijzonder, wel veel res-
pect voor iedereen die zich vrijwillig inzet
voor een ciub of vereniging

“Man bijt Hond", "Zaai
lem"

en "De film van Ome

0.a. boeken van Marianne Fredriksson

“The Color Purple”en vele ander
kiezen

n, moeilijk

Qua idealen benik links, maar voor ons
melkveebedrijf bieden ze vaak niet de beste
vooruitzichten en op dit moment biedt geen
enkele partij veel toekomstperspectief voor
de agrarische sector

"Methart en ziel'van"De Tröckener Kecks"
n "Samen" van "The Scene"

een Willem Alexander en Maxima puzzel van
1000 stukjes, die is bij "Wietje'in de papier-
container beland

—_—..__.

___.



VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

eezeuuenep £, bee van harte welkom

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

Telefoon 35 16 07

AfbouwENGses “% TegelwerkSES O.a. - BadkamerEN - KeukenUE - PlavuizenEEnOUD-HOLLANDSE SPELEN A AfwerkvloerenEIEnEEn= BARBECUE binnen en buiten i iBEGON [U SierbestratingEeOSENQ

Bongers Adres:
Dorpstraat
7136 LL Zie



timp4
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0644 - 351269
Fax 0544-352464

ELUMEN

VOOR
EEN MOOIE FELLE

63, DIEPE KLEURING

nTou Wa

me ven Heet
“ne new„siers

KAPSALON ÔnHer
DORPSSTRAAT. 77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
È tuinamleg tuimondehoug tuinidecn
42 tuinonderhoud tuinideeën tuinaenleg

tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



Grootste miskoop: twee eenpersoonsmatrassen in een
tweepersoons bed, dat geeft alleen geen er-
gemis als je allebei meteen opje eigen helft
in slaap vat

Omscholen tot: Juf op de basisschool

Tent opzetten in: ”t Brook", maar dan wel een feesttent

Aangehouden doorde politie: om me te waarschuwendatik de auto moest
wassen omdat het nummerbord niet meer
leesbaar was

Hekel aan mensen die: zelf niets ondememen maar wel altijd kritiek
hebben opanderen die zich (vaak vrijwilig)
wel inzetten voor van alles

Uit bed te halen voor: koffie en een sjekkie
Droom over. àls ik me er nogiets van herinner is er

meestal geen touw meer aan vast te knopen
Voor het laatst bang: ik ben eigenlijk nooit echt bang, ik maak me

wel eens zorgen en ben ook wel eenser-gens erg van geschrokken,maar bang.…nee
Wat denkje als je in de
spiegel kijkt: voor een nieuwe spiegel

Andere naam voor Zieuwent: Zieuwent staat voor mij voor “thuis”, nooit
veranderen

Welke zin gebruik je te veel: ik zou hetniet weten, dat zou je Jos en de
kinderen moeten vragen

Wie zou je nog willen
ontmoeten: Prins Claus, Aart staartjes en Tina Tumer en

dan het liefst alle drie tegelijk bij mij thuis opde koffie

Watzou je geen tweede keer doen: een cakebakken, dat kunnen mijn
moeder en mijn dochter veel beter

Beschrijf jezelf in 5 woorden: ik ben een gelukkig mens
Heb je sinds het begin gelogen: natuurlijk niet want dan zou ik daar meteen

door diegene die me kennen op aangespro:ken worden
Bed. (M.H.)

Piot Mei2002 pag.15—...



H hier een stukje van de
Tohppies. Zo noemen wij ons, de

Ieugd van volleybalvereniging TOHP.
Wij zijn inmiddels met zin
tweeëntwintigen en doen metveel
enthousiasme mee verdeeld over
vier teamsin de kompetitie.
De oudste acht van ons spelenin de
D-jeugd. De rest van ons zijn ver-
deeld over drie teams enzijn allemaal
begonnen op niveau 3. Tijdens de
kompetitie bleek al snel dat twee Wij vinden volleybal een hartstikke
teams zich zo snel ontwikkelden, dat
ze eenklasse hoger mochten gaan
spelen. Die stijgende lijn zet zich ook
in die hogere klasse voort. Ook bij
toumnooien zijnzij niet langer de num-
mer laatst, zoals inhet begin.
Ons derde team bestaat uit meisjes
die dit seizoen zijn begonnen met vol-
leybal. Ook dit team heeft de stij.
gendelijn al te pakken.

leuke sport, en de tournooien o mo-
gelijk nog leuker. We willen alle
ouders die dit seizoen hebben gehol-
pen met coachen en vervoer van
harte bedanken. En natuurlijk ook
onze trainers, Arie en Suzanne, de
activiteitencomissie, Yvonne en
Ingrid, en hetjeugdbestuur, Jeanette

‚en Paula voor het vele regelen van
ons TOHP seizoen.
De Tohppies.

D-JEUGD

Hai,
Wij zijn Tohp D-jeugd. Wij zitten met z'n zevenen op volleybal en daarom
werd ons gevraagd om een stukje voor de piot te schrijven. We vertellen
over twee dingen: trainingen en de wedstrijden.
De training
Op de trainingis het altijd heel gezellig. We hebbenaltijd erg veel lol. We
beginnen de training met een warming-up of we gaan hockeyen of paaltjes-
voetballen. Daama zoeken we allemaal eenbal uit. Dat is altijd een heel
gevecht, want iedereen heeft wel een favoriete bal. Dan gaan we in twee- of
drietallen inspelen. En we gaan ook nog technieken oefenen. Tot slot doen

= meestal nog een partje, tegen elkaarof tegen onze trainer en trainster

Piot Mei 2002



J. WAENINK Winbe
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

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

FAM. G. MEULENVELD

Op het gebied van

LIJKE- en CADEAU-ARTIK!
LGOEDin leuke sortering

o.a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ook hetadres voor doe-het zelvers.
* 10% Korting op al Uw installatiemateriaal.



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

= 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

xx

zieuwent tel. 0544-351939
‚gg. 06 - 53933054



(Arie en Susanne). Wij winnen natuurlijk altijd!!! Na het volleyballen gaanwe het net en de ballen opruimen.
Ballen opruimenis wel leuk doorhet karretje. lemand gaat in het karretjezitten en de rest gaat drukken. Of we gaan het karretje metalle ballen heen
en weer slingeren. Alle ballen vliegen er dan uit! En na de training gaan wehet vet er weer aan eten In de kantine (iets lekkers uit de snoepautomaat).
De wedstrijden
Wij spelen ongeveer om de twee of drie weken wedstrijden. We spelen opeen klein veld met vier tegen vier. Ook tijdens de wedstrijden hebben weatijd veel lol, De ene keer hangt er één in het net, en de andere keer liggenwe met z'n allen op de grond als we een punt hebben. Tussen de wedstrijdendoor gaan we wat snoep halenen daama gaan we weerverder om het vet erweeraf te krijgen. Als de wedstrijden weer beginnen doen we eerst onze yel:Damesen Jeroen, Tohp wordt kampioen! Soms hebben we tegenstandersdie het niet zo leuk vinden dat wij zoveel lol hebben tijdens de wedstrijden.Maar zonder die lo! zou het maar een saaie boel worden.
Volgend jaar mogen we waarschijnlijk naar de C, datis op een groot veld metzes tegen zes. Dan kunnen we beter iets minder lachen, anders gaat hethelemaal fout!

Doei, Groetjes de THOP d-jeugdleden: Elze, Elske, Jeroen, Malou, Rudis,
Lisa enIris.

Hallo allemaal,
Wij zijn de jongere groep volleyballers uit Zieuwent. Ook ons werd gevraagdeen stukje te schrijven voor depiot, zodat je een indruk krijgt wat wij zoal opvolleybal doen.
Wij spelen circulatievolieybal op nive:
op het ‘echte" volleybal

en niveau 4. Dit ‚een beginvorm

Wij hebben al heel vee! gedaan op volleybal.
Wehebbenook hee! wat wedstrijden gehad. Soms hebben we deze gewon-
nen, maar soms ook verioren
Volleybal is gewoonheel! leuk. Susanne en Arie hebben de leiding. Ze kun
nen het heel goed. Ze gaan niet altijd mee naar de wedstrijd, maar dat ís niet
zo erg. Er gaan wel andere mensen m
Als volleybal je leuklijkt, kom dan eenskijken op donderdagavond van half
5 tot half 6

Groetjes, Anke, Lian, Lisan, Ruben, Kevin, Nienke, Anouk, Malu, Norie,
Lisa te M, Sanne, Dominique, Lisa W. en Sabine.
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as AL ONGEVEER 1,5 JAAR OP AEROBIC. WAT ZE ALLEMAAL OP AEROBIC

© DOET, DAT KUN JE HIERONDER LEZEN.

DEZE KEER HEBBEN WE MADELON WEIJENBORG GEÏNTERVIEWD. ZE ZIT

PASPOORTTGWOONPLAATS:  EUWENT

LEEFTIJD: 10 JAAR

HGTE ONGEVEER 139 M:

KLEUR BAAR: UCHT BLONDPEEEHET VIESTE ETEN: SPRUITJES

MOOISTE BOEK: IEF WIET WAAL WEG

BESTE SCHRIJVER/SCHRIJFSTER: PiEEEPASTEEEEeEV
AEROBIC

WAAROM BEN JE OP AEROBIC
GEGAAN?

HOELANG ZIT JE ER AL OP?

WAT DOE JE ALEMAAL OP AEROBIC?

WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN AEROBIC?

MOET JE ALLEEN DANSJES OP
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HET LEEK MET WEL EEN LEUKE SPORT, EN MIJN ZUS
ZAT ER EERST OOK OP.

IK ZIT AL ONGEVEER 1,5 JAAR OP AEROBIC

WE BEGINNEN MEESTAL MET EEN WARMING-UP,
DAARNA GAAN WE DANSJES OEFENEN EN DAN DOEN

WE DANSJES OP MUZIEK.

IK VIND DE DANSJES EN OP DE TRAMPOLINE HET
LEUKST.



-SS uziOF 00K ZONDER MUZIEK?

zes ET WELKE BEROEMDE NEDERLANDER

200 JE WELBENS WILLEN AEROBICCEN?

aes WAAR HEB JE AEROBIC EN WANNEER?

£&

B EB JE WELEENS EEN UITVOERING?

ALS JE MET OP AEROBIC ZT,
2E 0P WELKE SPORT ZOU JE DAN GAAN?

236 WIL JE HOG (ANG OP AEROBIC BLUVEN?

| Kermisopwarmer
Hard en Cielin zaal
Stoverinck

| ’t Gilde Klein kamp

t Gilde Groot kamp

Vertelfestival

—.._...

EVENEMENIE

WOENSDAG 12 Juni. :

WE DOEN EERST DANSJES ZONDER MUZIEK OM TE

OEFENEN, EN DAARNA MET MUZIEK.

MET AUKJE VAN GINNEKEN.

IK HEB AEROBIC IN HET SOURCY CENTER OP DON-

DERDAG VAN 17.30 UUR TOT 18.15 UUR.

NEE, IK HES NOG NOOIT EEN UITVOERING GEHAD.

MAAR VOORDAT IK OP AEROBIC ZAT, ZIJN ER WEL-

EENS UITVOERINGEN GEWEEST.

IK DENK OP VOLLEYBAL, WANT DAT LIJKT ME OOK

WEL EEN LEUKE SPORT.

IK WIL ER NOG BEST WEL LANG OP BLIJVEN, DENK IK.

CMARLOT EN IRIS)aNAGENDA

20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie

: Vrijdag 31 mei

: vrijdag 24 t/m
zondag 26mei
Zaterdag 20 Um
woensdag 24 Juli

Zondag 14 JuliaPiot Mei2002 pag.19



PARTIJ VAN DE
TOEKOMST

Vier mei dodenherdenking, vijf mei
bevrijdingsdag, zes mei helaas weer
dodenherdenking. Na Pim's onfortuin, een
belachelijke aanslag op een omstreden
politicus, is het niet meer vanzelfsprekend
dat iedereen zomaar kan zeggen wat hij
denkt. In één klap werd de Nederlandse
politiek een kale boel. Ook wij gaan ons
verre houden van het maken van politieke
statements, we gaan ons bezig houden met
slap geneuzel a la lijst 10: De feestpartij
van Johan Flemminx, de partij van de toe-
komst.

Onze politieke interesse begon
enkele jaren geleden. We begonnen des-
tijds naar de toekomst te kijken en zagen
in dat, als we eindelijk niet meer achter de
boeken hoefden te zitten, er ons nog ette-
lijke decennia hard werken in het vooru
zicht lagen. We vondendat we te weinig
vrij haddenen besloten hier langs politieke
wegen wat aan te doen. We richtten de
vrijpartij op.

Omdat onze politieke ambities
nooit echt de panuit zijn gerezen, heeft
onze politieke partinooît echt veel bekend-
heid genoten. Op deeenofandere illus-
tere wijze had Dhr. Flemminx er toch van
gehoord en hij hing dan ook enkele maan-
den geleden aan de telefoon om te over-
leggen over eenfusie met zijn feestpartj.
Hij had nog nooit van een vrijpartij gehoord,
maar het leek hem wel wat. Wij zagenop
onze beurt ookzijn voorstel wel zitten en
gingen op zijn uitnodiging in.

We werden bij Johan
binnen gelaten en gingen zitten
in zijn tweede kamer. Naast ons
waren ookde voorzitters van de
trouwpartij en de verjaardag-
spartij aanwezig, die aldruk aan
het overleggen waren. Ze von-
den dat we onze krachten
moesten bundelen om goed
weerstand te kunnen bieden nu
de rechtse partijen, te weten de
scheldpartij, de vechtpartij en

deschietpartij, zo sterk in op-
komst zijn. Na niet al te lang
debatteren waren wehet eens
ende partij van de toekomst
was geboren

Een partij die het leven
voor alle Nederlanders een stuk
aangenamer gaat maken. Onze
belangrijkste programmapunten
zijn:
- Hans Kraai senior mag nooit

meer sportverslaggever wor
den.

- Hetoprichten van apenkooi
verenigingen moet gestimu-
leerd worden.

- Graag zouden wij zien dat
Maxima in badpak op de
Euro komt.

Mocht u nu niet op deze feest-
partij gestemd hebben dan we
ten we het goed gemaakt
Mocht u een feest hebben dan
weet u het, wij zjn van de partij!

Gijs & Johan



“HEBT U

NAAST

DE LAAGSTE
DE Ml

HYPOTHEEK RENTE,

NOG EEN

ANDER

VERZOEK?”
De Hypotheekshop,

v.d. Meer de Walcherenstraat 2
7131 EN Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 71 13
www.hypotheekshop.nl

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

MARIËTTE TUMMELINK
de Hare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351768



Verbeteren naar moderne maatstavenmet
respect voor de technieken van vroeger
Bij Aannemersbedrijf Hoenderboom is u
restauratie-project in goedehanden.

wwBel voor oen wriivende recentatie
tel 054 35032

ercbedif Hoenderboom
vast 27, 36 LE ZiesentDor

AOENDERBOOM
aannemersbede


