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Gemengd enkel
Het is vrijdagavond. Vanavond heb
ik voor heteerstsinds anderhalf jaar
weer gevoetbald in de zaal. Tjonge
jonge wat viel medat tegen. Ik heb
de afgelopen anderhalf jaar niet ge-
rookt en ben zeer geregeld met de
fiets naar het werk geweest, dus ik
maakte mij over mijn conditie geen
zorgen. Ooh wat een bittere teleur-
stelling. Ik heb nooit zo vaakges
seld en tijdens de rust moest ik toe-
geven dathet de moeilijkste helft van

tel. 0544 35 1964
E-MAIL PIOT@PLANET.NL

mijn leven was, tenwijl de volgende
moeilijkste er na de rust al weeraan
zat te komen. Maar na het douchen
was het alweer gauw vergeten en kon
ik onder het genot van een biertje
eens gaan bedenken wat ik zou gaan
schrijven voor het redactiewoord van
de Piot
Ik zit met het team aan de barin de
sporthal. Omdat iemand op het ge-
weldige idee kwam om daar achter
de bar eenTV te plaatsen zitten we
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metzn allen naar een tenniswedstrijd
te kijken tussen twee vrouwen. Het
belangrijkste voor ons lijkt hetuiter-
lijk van de dames, waarbij

66n
van

hen meer een man lijkt dan een
vrouw. "Gemengd enke" schiet mij
te binnen. En ik moet onmiddellijk
denkenaanmijn kameraad Wilfried.
Hij heeft al eens een lang betoog
gehouden overzijn afschuw voor
damessporten. Hij vindt het over het
algemeenniet het bekijken waard.
“Wat heb je nu bijvoorbeeld aan
snelle vrouwen op de 400 meter ter-
wijl de mannen vervolgens zo'n5seconden sneller zin van zijn
gevleugelde uitspraken. Helemaal
deel ik zijn mening niet, maar toen
hij vond dat het voor de vrouwen bij
de elfstedentocht makkelijker is dan
voor mannen (hij bedoelde de beide

5 jaar geleden spraken wijin de PIOT
met haar over haar sport; wielrennen
Haar favoriet was toen Leontine van
Moorssel. Ze droomde over deel-
name aan de Olympische spelen in
Sydney, een eerste plaats op het NK
en deelname aan het WK in Valken-

winnaars), snapte ik hem wel. Ik denk
erook altijd wat bij alsik bijvoorbeeld
de Rotterdamse marathon zie waar
een man kilometers op kop loopt om
als winnaar de lijn te passeren. Ter-
wijl een tijd later een vrouw, achter
de rug van haar trainingspartner, rich-
ting de finish loopt waarbij de partner
100 meter voorde finish een stap
opzij gaat en zij door het lint kan lo-
pen. Wel knap, maarmisschien iets
minder??
Gemengd enkel zou in ieder geval
voor Wilfried wat zijn. Dan werd een
toemooi als de US-open na een paar
ronden al verlost van kreunende da-
mesals de Willamzusjes, Davenport,
Hingis en Mauresmo. Wie heeft die
nou nodig.
En natuurlijk ook van Koumikova. Dat
is uiteraard wel jammer.

din
De Redactie (ML)

burg. Ook wilde ze graag bij een
goede damesploeg komen, het liefs
bij de nationale selectie.
Wij van de Piot waren heel benieuwd
wat hiervan terecht is gekomen en
besloten een afspraak met haar te
maken. Dit was niet eenvoudig aan-
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gezien ze voor haarsport veel weg is.
Op een mooie zomeravond bellen we aan bij
de familie Hassink. Hetis niet zo maar een
bel; het is een bel in de vorm van een
wielrennersfiets.
Aan de deur komt Areke, de dochter van de
familie Hassink. Ze draagt een wielrenners-

broek en trui. Ze vertelt
ons dat ze nahetinterview
nog een rondje gaat fiet-
sen. Areke is nu 20 jaar
‚en omschrijft zichzelf als
een vrolijke, spontane
meid, die makkelijk in de
omgang is met andere
mensen. Zeis tweede
jaars studente aan de
PABOin Doetinchem.

Waarom ben je gaan
fietsen enfiets je nog
steeds?
De interesse voor fietsen
is gekomen door mijn va
der. Toch heb ik eerst ook
nog andere sporten ge-
daan, zoals judo, handbal
en volleybal. Maar ik
merkte al snel dat ik geen
teamsporter ben. Ik ga
gauw katten in het veld op
mijn teamgenoten. Voor

handbal was ik ookte fanatiek, wantikwil dan
toch in dames 1 alsikmeedoe. Ook een reden
om uiteindelijk te kiezen voor fietsenis dat ik

merkte dat ik er goed in was. Handballen en
ietsen samen ging niet. Dat was te inspannend
voor mijn benen.
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Ikfiets nog steeds, ik train7x per week.
Ik wou datik alleen met sport bezig
kon zijn, maar als vrouw moet je er
naast het fietsen wel iets bij doen. Een
opleiding is wel belangrijk, want je kunt
in Nederlandniet leven van het geld
dat je verdiend met fietsen. Erzijn in
Nederland veel talenten, maar ik hoor
wel bij de betere. Ik ga steeds meer
vooruit Volgens mijn trainer kom ik nog
een klein stukje tekort. Maar ik heb nog
een paar jaar detjd, want op je 260
moet je aande top zitten.

Hoe leef je?
Ik ga overdag naar school en dan ga
ik fietsen. Ditis best wel zwaar. Mijn
studie lijdt onder het fietsen. Geluk-
kig hebben mijn klasgenootjes veel

pag.4 Piot September 2002

begrip voor mijn situatie en steunen
ze mij heel erg. Ook van school krijg
ik best veel medewerking. Stoppen
met mijn studie is ook geen optie,
want ik train 4 uur per dag. Dan heb
ik de rest van de dag niks te doen en
daar word ik alleen maar lui van.
Ik zit in de nationale selectie. Dit is
een groep van 11 meisjes onder de
23 jaar. Ik train elke dag aan de hand
van een lijst die is opgesteld doormijn
trainer/coach Herman Snoeyink In de
zomer zít ik altijd op defiets en in de

winter doeik aan krachttraining, cros-
sen en spinning. Ik geef zelf ook
spinnig les in het Sourcy center
Ik heb weinig last van blessures.
Soms een arm uit de kom bij een aan-



J. WAENINK S Winer nnen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere 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

Ophet gebied van
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN

ZELGOED in leuke sortering
o.a. Bruderen Legò

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ook het adres voor doe-het zelvers.
* 10% Korting opal 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

4 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



zetin de bocht, maar at valt nog wel
mee. Ik probeer goed te letten op mijn
voeding. Ik eet veel pasta's. Tijdens
wedstrijden krijgen we vaak alleen
maar spaghetti te eten. Dat komt me
na een week echt de neus uit. Dus
thuis eet ik ook echt wel eens gewoon
aardappelen. Verder geik altijd optijd
naar bed. Ik zit nu een paar dagen
voor het EK in Italië. Ik neem dus
extra veel rust en kom nu metdit
warme weer ook niet te veel buiten.
Verder gaik nooit uit. Ik mis het niet
Misschien mis ik het ook wel niet
doordat ik niet weet wat ik mis. So-
ciale contacten mis ik soms wel. Ik

heb niet veel contact met vriendin-
nen, daar heb ik geen tijd voor. Hier
in Zieuwent heb ik wel een hele goede
vriendin.

Wat voor type wielrenster benje?
Ik ben een klimmer. Ik word wel
steeds beter in sprinten, maar heb
hier niet extra voor getraind. Kleine
rondjes kan ik niet fietsen. De explo-
sie die je daarvoor nodig hebt, heb
ik niet in me. Ik wordsteeds meer

een aanvallende renster. Dat komt
doordatik meer ervaring heb en wat
ouder word. Ik keek altijd hee! erg
tegen Leontine van Moorssel op,
‘maar nu denk ik: "Ja, Leontine, jj kunt
hard fietsen, maar dat kan ik ook!”
Leontine vind ik niet zo’n sympa-
thieke renster. Nog niet zo lang gele-
den stond er een uitspraak vanhaar
in de krant over het nationale selectie-
team: "Ze kunnen ons niet eens bij.
houden" Dat vind ik geen leuke op-
merking. In het selectie team zitten
meisjes onder de 23 jaar die naast
‘het trainen ook nog moeten studeren.
Leontine traint 6 uurper dag. Ze weet
niet eens wat studeren is!
Ikheb een keer naast Leontine op het
podium gestaan. Zij was toen 2e en
ik was 3e. Het is heel verschillend.
Leontine is een hele goede renster.

Zegaat heel hard. Soms kun je haar
bijnouden, maar een andere keerrijdt

zeje helemaal zoek. Hetis belang-
rijk datje slim kunt koersen. Dat kan
zij niet, het moet haar allemaal
ingefluisterd worden.

Piot September 2002 pag.5—_—’



pag:6

ien heb je zoal meegedaan en welke
staan er nogophet programma?
Ik doe bijna elk weekend mee aan koerswedstrijden. Een tijdje
terug ben ik meegeweest naar Canada. Dat was helemaal ge-
weldig. Op het NK in 1998 heb ik een 4e plaats behaald en op

het NK in 1999 een 9e plaats.
Ik werd beide keren terug
gepaktin de finish, tej ik

de hele koers alleen had ge-
reden. In september doe ik
meeaan de ronde van Neder-
land. Aande tour de femine
doen we

niet
mee. Datis veel

te zwaar voorons team. Er
zitten veel jonge meisjesin de
selectie. We hebben gekozen
voor het EK in Italië. Ook het
WAis geen doel voor mij. Dat
is een veelte vlak parcours,
daar moetensprinters heen.

Hoe is de onderlinge ver-
standhouding tussen de
wielrensters?
Er is veel haat en nijd tussen
de rensters. De verhouding
mijn ploeg is wel goed. De

meeste meisjes gaan heel gezellig met elkaar om.
Erzijn er maar een paardie moeilijk doen. Zij wilen altijd de rit

op hun naam zetten, terwijl de meeste meiden de instelling
hebben van; als er maar iemand uit ons team wint is het goed.
Hetprijzengeld verdelen we altijd in het team. Datis niet veel
hoor, als je met 50 euro naar huis gaat mag je bli zijn. Zelf kan
ik nog steeds niet goed tegen mijn verlies, maar ik scheld nooit
andere mensen uit, terwijl

dit

onderweg wel veel gebeurt

Watis je huidige hoogtepunt en dieptepunt en waar liggenje
grenzen?

Piot September 2002
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Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

projectmatige tegel rken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
‚en particulieren.

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

Tevenszijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in cen zelfstandige baanin een
dynamische organisatie?
Belgerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding)
Telefoon: 0544-371042 JamosWattstraat6 Postbus 86
Telef 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde

Internetsite: wowwesselsafwerking.nl
E-mailadres: info@wesselsafworking.nl



Ik heb niet echt een hoogtepu:
ik nog nooit heb geleverd. Het g
nog niet echt een diept:
niet meer kon fietsen. Wel t

* hele jaar heb ik prestaties geleverd die
ik heb een fijne ploeg. Ook heb ik

‘ben nognooit gevallen, waardoor ik
februari vaak moeilijk. Je moet dan

n. Dat begint pasin april weer. Als
het danop school en met het fietsen wat minder gaat denk ik wel eens;
ben ik in godsnaam mee bezig?”

veel trainen, maarer zijn geen

Wat wil je over 5 jaar bereikt hebben?
Ik zou heel graag een paarwedstrijden opmijn naam schrijven. Mijn doel is
natuurlijk om alles te winnen, maar ik weet ook wel dat dat niet kan.
Tot mijn 23e mag ik in de nationale selectie blijven, maarik wil graag vol-
gend jaaral naar een profploeg. Mijn voorkeur gaat uit naar Famfietsen en
Powerplate. Door Powerplate ben ik ookal benaderd. 2004 is iet haalbaar,
maar in 2008 hoop ik naar de Olympische spelen te gaan.

Areke, bedankt voor dit interview en we wensen je heel veel succes met
wielrennen!

De redactie (HW en WK)

d Dewu EVENEMENTENAGENDA
|

Donderdag 10 oktober: 20.00 uur:
|

iterlijk inleveren Kopie
\ maandag 14 oktober : Kartavond RKZVC in de

kantine voor leden en
donateurs.ws
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WISSELEN
VANAF DE VOLGENDE PIOT KOMT OP DEZE PIEK

EEN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE KINDERPIOT-

REDAKTIE. TOT NU TOE HEBBEN

IRIS WEIJENBORG EN MARLOT HANSELMAN 2
JAAR DE KINDERPIOT INGEVULD. ZE HEBBEN DAT

MEESTAL MET VEEL INZET EN TOEWIJDING GE-

DAAN. DOOR DE DRUKKE SCHOOL-
WERKZAAMHEDEN KWAMEN ZE ER DE LAATSTE

TIJD NIET MEER TOE.

WIJ BEDANKEN ZE DAARVOOR (EEN PRESENTIE

HEBBEN ZE INMIDDELS GEHAD).

VANAF VOLGENDE KEER DUS DE NIEUWE

REDAKTIE, BESTAANDE UIT 2 JONGENS EN 2
MEISJES.

WE STELLEN ZE EVEN VOOR:

BERNIE VOORHUIS 11 JAAR, VOETBALT BIJ DE DI, HEEFT GITAARLES EN ZIT OP GIDE, ZIJN
FAVORIETE MUZIEK IS LIMP BIZKIT.

MARTIJN VAN OOYEKff JAAR, VOETBALT BĲ DE DI, SKEELERT OP DE HALF-PIPE, ZIJN
FAVORIETE MUZIEK IS WESTUFE.

NIENKE HUISHOF 11 JAAR, VOLLEYBALT BIJ TOMP, TENMIST EN ZIT OP GILDE, VINDT ALLE

MUZIEK LEUK.

MARJAN DOPPEN #1 JAAR, TURNT BIJ SPIRIT 90, HEEFT KLARINETIES EN ZIT OP GILDE,

FAVORIETE ZANGERES(S SITA.

ZE HEBBEN ER ALE 4 ZIN IN ZOALS OP BIJGAANDE FOTO WEL TE ZIEN IS.

“vanaf bovenaan, met de klok mee, Bernie, Marian, Martijn, Nienke”
! pag& Pot
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Siebert & Wassink is d& specialist
op het gebied van Werving &

Siebert & Wassink Selectie op MBO en HBO niveau in
ore Maare 0e Oost Nederland.

ent u op zoek naar een interessante baan
op MBOof HBO niveau enwilt u deze baan

voudig vinden via een professioneel
MBOen HBO niveau intermediair, neemt u dan contact met ons op.

in Oost Nederland.

* Werving & Selectie
voor vaste banen op

Telefoon: 0544-352743 Dorpsstraat 372
(053-4803550 7136 LE Zieuwent

Fax 053-4808656
* Advies ophet gebied Rigtersbleck-Aalten 4

info@siebert-wassink.nl 7821 RB Enschedevan Personeel &en www.siebert-wassink.nl
bedrijvenin het MKB.

é& Donny Rots
Boomen rozenkwekerijengn

Voor uw - Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|variuiere verkoop at kwekerij

MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101 A7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
TELEFOON 0544 35 22 35 Telefoon0544 352133

TELEFAX 0544 35 20 35 Fax 0544 - 352237



VERENIGINGEN

VC. Veldvoetbal
tor A vd Vietering Dorpsstraat

Secretaris E. KlLGolderik, Grooning 14, voorde, td. 378543

Penningmeester. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, el 352059
Wedstijd- secr. W. Wopereis, Harreveidseweg 14, Zieuwent, tel 351831

Zieuwent, tel 351236

Z.VZ. Zaalvoetbal
Vooriter B. en Bras, Dorpsstraat

23,
Zieuwent,

Secretaris A. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg a, ['voorde, tePenningmeester: R. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel 252081
Recreanten: B. Slot, Halrwog 3, Zeuwert, te! 362127
KNVE: R. Donderainkel, Oude Aatenseeg 70, tel

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Molernanhof 47, Zieuwent, tel
Secretares E: Marschalk, Dorpsstraat 12, Zeuvwont, tel
Penningmoesteres =P ter Bogt, Linnenwever 2, Groenlo, tel. 465478

Wedstijd- 00. A Hummeink, De Haare 30, Zeuwent, tel 35

{351838

TOHP: Volleybal
Voorzitster Vacant
Socrates M. Holkenborg, Boerswo
Ponningmeester 1 van Boeckel, de Hare 28, Zeuwert, tel 352462

Wedstrijd secr. P Ki k, de Haare75,te. 261473
Recreanten M. Hokenborg, Boers eg 4, Zieuwent, el. 351488

ZTV: Tennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendijk A, Zouwort, tel. 35194

Secretaresse M. Theissen, Anton Molemanhof 6, Zieuwert, tel 351466
Penningmoesteres 1. Krippenborg, De Steege 2, Zeeuwen, (el 362424

Spiri90: Gymnastiekvereniging
Voorziter + LalaKard. de Jongstraat 41, voorde, te, 373
Socrotaresse M, Hokenborg, Ruurloseweg 6, Zieuwent, tel 35183
Penringmeesteres °C: Hubers, Tongerlo

46, [voorde te 372263
+ Ledenadministratie

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise tel. 351262

Secr/Ponringm.  :G. Rijnders, Larkestraat 18, voorde, tel. 37496



[3%]  VELOCÉ: Fietstoerdub
9, Zieuwent, tl. 379611

‘voorde, el 378756
it 24a, Zieuwent td 351856

“Zieuwent - Harreveld’
haa, Verdeingsweg 4, Mariënvelde, el 351

58, Bredevoort, el 0943-452351
Hein Megerstraat 4, L voorde,el,37747

Landelijke Rijvereniging| tal 361534
351670

jk 20, Zieuwert, el 362268
Zieuwent, te351382

76650
Mariënvelde, tl 361562

Zeuwent, tel 351971

at
16, Mariënvelde, tel 351819

BADMINTON-vereniging
Voorzitter
Socretar
Penning

aat 34, L'voore
Zeuwont, tl. 351738
Goghstraat 2, L'voore

al 377019

tel 372700

Sourey SquashverenlgingCorrespondentie 6 LS Zieuw
yeerter.nl



Ì architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398

AKD. HOLKENBORG ö
Vee en varkenshandel Batsdijk 46 Zieuwent Tel 51508

RT Transportinstalties BV. Tóefoor}
0544-977050

Albert Schweitzerstraat 29 ==
7131 PG Lichtenvoorde

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

www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstaaties met of zonder persluchtkoelor



HV HOENDERBOOM/PAGCELLI
NIEUWS
Nogeenpaar weekenden
en 29 september voor de
end van 19 en20 oktober voor de

ie start weer, het weekend van 28
tkomen in het district Oost, het week-

s-1dem

Iedereen is alweer e:
start zijn in volle gang

e tijd in train ing en voorbereidingen vooreen goede

Dit seizoen nemen we met een record aantal teams deelaan de kompetitie 3
dames senioren,
1 dames-A,2 dames-B, 1 meisje:
afwezigheid van een ja
spelers.

en2 meisjes-D teams en natuurlijk, na
ons herenteam, aangevuld met diverse nieuwe

Voor de organisatie had dit nog wel wat voeten in aarde, 10 teams laten
spelenop de zondag was praktisch niet mogelijk. De heren hebben aangege-
ven graag op dezaterdagavond hun thuiswedstrijden te spelen zodat ze zon-
dags vrij waren. Ook voor de dames-1 hebben we naar een stuk uniformiteit
gezocht. Zij spelenhet komende seizoen hun thuiswedstrijden ook op de
zaterdagavond met als 2anvangstijdstip 19.30 uur, wij hadden dit graag nog
een half uur vroeger gehad maar daar kregen we van de Handbalbond geen
toestemming voor, in de praktijk komt het hier op neer dat de ene week op
zaterdag de heren hun thuiswedstrijd spelen en de andere week de dames.
De heren beginnen steeds om 20.00 uur met hun wedstrijd. Voordeel is dat
de wedstrijden steeds op tijd kunnen beginnen en dat het niet meerzo is dat
de wedstrijden van dames-1 later beginnen doorde uitloop van het pro-
gramma.

In het komende seizoen zal men de wedstrijden van dames-1 niet meer kun-
nen bekijken vanuit de kantine en zal er entree geheven gaan worden. Leden
zijn op vertoon van een pasje vrijgesteld van entree en ook krijgen de da-
mes-1 een seizoenkaart die ze naar eigen keuze kunnen weggeven, ook zal
er voorde sponsoren een regeling getroffen worden. De PR-commissie werkt
nog aan de uitvoering hiervan.

Door de promotie spelen de dames-1 het komende seizoen in een nieuw
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ie kla se, de zogenaamde regionale klasse B. In deze klasse zijn
ms die vorige seizoen in de 2de divisie A en B speelden en afkomstig

uit het district Oost, Brabant en Limburg samengevoegd samen met
enen van de 3de divisie van het district Oost en Zuid. Hierdoor

spelen onze dames tegen deels bekende, minder bekendeen totaal onbe-
kende clubs uit plaatsen zoals
Berkel-Enschot, Wouw, Oirsbeek, Meerssen, Eindhoven, Valkenswaard, Mil,

Zevenaar, Haarle en Hesten een fantastische uitdaging. Het bestuur is druk
doende om de organisatie in zake het vervoer naar de uitwedstrijden rond te
krijgen, men vindt het in ieder geval geen goed idee dat de dames zelf nog
met eigen auto naar de verre bestemmingen rijden, diverse opties zijn mo-
menteel in onderzoek

Zoals reeds geschreven zijn de voorbereidingen in volle gang. De dames-
selectie is begonnen met een aantal aanpassingen, Tanja Huinink is gestopt
als speelsters van de selectie, Angela Rouwenhorst is in blijde verwachting
en zal naar verwachting in januari weer terugkeren op het hoogste plan, Anita
Kl.Gunnewiek heeft een stressfractuur in haarvoet en is weer voorzichtig
begonnen met lopen(op krukken). Daarnaast heeft de selectie versterking
gekregen van Ilse Everink-Stoltenborg enheeft trainer Daan Jolink nog de
beschikking over een aantal getalenteerde jeugdspeelsters en rouïniers uit
dames-2. Niet echt de ideale manier van voorbereiden maar andere vereni
gingen zullen de zelfde probleempjeshebben.
Men gaatin ieder geval vol vertrouwen de nieuwe uitdagingen aan en kijkt
dan waar men uitkomt, plezier en prestatie moeten hand in hand kunnen
gaan. De eerste thuiswedstrijd voor de dames-1 staat voor zaterdag 26 okto-
ber op het programma, om 19.30 uur tegen Boerhof/Hesten uit Heeten. De
dan volgende thuiswedstrijd is op 9 november tegen Huuskamer/OBW uit
Zevenaar.

De vereniging heeft met ingang van dit seizoen een eigen domeinnaam op
het Internet enis te bekijken op www.pacell.nl hetis echt een hele mooie site
met veel nieuwtjes, foto's etcetera.
Rudy Hillen is de Webmaster en steekt er geweldig vee! tjd in om alles up to
date te houden,
nieuwtjes en wetenswaardigheden kan iedereen via het gastenboek kenbaar
maken.
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U kunt bij ons zerecht vooreen geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

Alle verzekeringen (=chzde en leven)
Sparen
Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Bekken
Assurantiën - Financiële Dienstverlening

Werenfriedsraat9 + 7136 LZ Zieuwent
Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 -352 145

MATIC
Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij

Farm Service BV - Leeuwarden
Tel. 058-21 34 300

Farm Service BV Oost - Zieuwent
Tel. 06-55 183 506

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt tje gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH 1,
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

Se) ZIEUWENT
BORCULO

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

TRANSPORTEEDRS  KRABBENBORG b.v.Oo Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

AVIA Zieuwent udEN|ae]
WIST a.
Dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met AVIA Local Card, Bank-Giro enalle verdere
Credit Cards.
ma.t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten——__



OHP
Het nieuwe volleybalseizoen staat op het punt om te
beginnen. Kom gerust eens kijken op een
donderdagavond, vanaf 16:30 uur.
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Hetis weer zover! Opnieuw wordt er in Zieuwent een

GR O0 -0/TS E

ROMMELMARKT
georganiseerd door, en ten bate van de verenigingen

TO.H.P. (volleybal)
ZB. (batminton)

De rommelmarkt zal gehouden worden op

Zaterdag 26 en Zondag 27 Okt 2002
bij Hotel 't Witte Paard te Zieuwent

Ontruim Uw garages, plunder Uw zolders, doorzoek Uw hui-
zen naar spullen die U kwijt wilt. We kunnen (bijna) alles ge-
bruiken! Boeken, platen, CD's, speelgoed, potten, pannen,
klein meubilair, tuingerei, (bijna) alles is welkom.
Dus gooi niets weg, maar bel:
Annie Eekelder Tel: 35 16 64
Lidwien Papen Tel: 35 19 70

We komen de spullen dan zaterdags’
ophalen.

Let op: Grote wandmeubels,
computers, witgoed, sanitair
en driezits banken worden
vanwege gebleken
onverkoopbaarheid NIET ___meer meegenomen!!! [TZ
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Massey-Ferguson
Ì

Zetor F3
Officieel dealer

Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

Wij verzorgen a! uwloon- en grondwerkzaamheden.
+ Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht.

7OPA:
Bloemsierkunst „ERNA“

Open: DLUmVij _830- 12.30 uur + 13.30 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur
Ze 830 16.00 uur

LE ZIEUWENT

SCHOONHEIDSSALON
De Steege 77, 7I36MN ZIEUWENT
=> o



Oo Buacness Clase Trauel

Pe

,

Beekearticuliere FiekenuuserOELIJ Ss 5
TAXI 0544 -35 14 16 Dex

Oorpesran 29e T3ELE ZEUWENT Trou | Foa
AUTOBEDRIJF Verkoop enreparaties

EN, van merkauto’s
ie? fi 0,
x E © =ee eejee Waalderweg 12a

NAPAR(E
VOORAL Uw: SportschoenenAf- SportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT- Tel. 351257

‚ Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings
Uhl Sport - Yonex - Lotto - Dunlop

Hummel - Masíta - Viking

ZAGMA B

DEN]

AXl



FTOTIeISCNeTS pr+Profielschets pro

Meest favoriete sport Trekker trek wedstrijdn. Dat geluud, dat
geet ow deur marg en been.

Minst favoriete sport Ik kan d'rniks aan doon, maar dat is voet-
bal, doar bun ik eerlijk in. Dat gebrek,
gedol en gemier. Da's niks

Mooiste sportherinnering Bijskaatsen. Too Hilbert van der Duim

meenen dat e d'r al was, moar nog ne
tundjen meer mos.

Slechtste sportherinnering ’t Lik hier wal ne biecht. Eh, 0 ja. Dat was
met de KPO. Hardlopen in Grolle. Theo
Bruntjes den kon neet, of ik wol invallen.
Ik denke, ik loop mooi met die jongens
van Harbers met, dathol ik wal vol. De
laatste rundjeswerd 't mien steeds zwar-
ter veur de ogen.

Favoriete sportman/vrouw: Ja, kom, hoe heet dat deerntjen ok al

weer, goddomme, 't vergetten geet mien
steeds betteraf…eh.. ja. Yvonne van
Gennep.

Leukste TV programma: Natuurfilms op discovery, moar dan be-
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doel ik ok deechte natuurfilms. Neet die
anderen, ij wet wal wa'k bedoele.

Beste boek/schrijver: Ik lees niks, Donald Duck met Goofy en
Mickey Mouse, dat vonik vrogger wal
mooi

Mooiste film: Turks Fruit. Da's gelieke ok d'n enigsten
wee'k ooit e zeene heb

Politieke Kleur: Greun.

Beste Nederlandstalige lied: Smartlappen doar vin'k niks an. Dat van
Keuper, da's mooi, Boh Foi Toch.

Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooit kreeg: Ik zol t echt neet wetten.

Grootste miskoop: Da's makkelijk. Dat wasbij de veiling veur
‘de karke. Ik dachte dat ik op 'n kalf ant
beeden was, blik dat ik ne half joar fitness
had e koch. Ik heb 't half joar wal vol ge-
maakt

Omscholen tot: Noo nog? Nee, das te laate, ik goa joa al

binoar met pensioen.

Tent opzetten in: Nargens. A'k op vakantie goa, nem ik ne
knippe vol geld met, en goa ik neet zitten
klooien

Ben je wel eens aangehouden
door de politie: Veurige weke nog. Gordel en papieren-

controle in Sówent veur de karke. Alles
in nodder.
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Openingstjeen

Dames- en Herensalon
17

126 Zieeze! VS< eeÙ
u Zaterdag 800-14.00 uur

a381
Het beste vlees »£E

komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
Het Interieur
1 de weerspiegeling
van ow Persoonlkheid

ein
Loopgr oom os zever

STOLTENBORG

VOORIN»
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:Tennissen Body - Pump
Squashen Body Attack
Huren van (deel) sporthal Body Combat
Xtreme bowling Cerdio
Indoor Midgetgolf Fitness
Outdoor goÏf Budo
Kinderarrangementen Streetdance

Feest Ioka Step
Lounge, Teich Pub, Wintertuin, Impact
Sportcafé, terras of BPMspinning
Sourcy Center entertainment: wsie’ Zonnebank
Bruisende Spelen EKE Tedere ochtend kinderopvangAchterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Sourcys Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

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

Saey Center Zege1, TIJL3 Ziemen 1e! (0546) 3 enzo egeemer nl, info @eorcpcerer nt



Hekel aan mensen die:

Uit bedte halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor het laatst
bang

Wat denk je als je in de spiegel
Kijkt:

Bedenk een andere naam
voor ‘Zieuwent:

Welke zin of woord gebruik
je te vee!

Wie zou je nog willen ontmoeten

Wat zou je geen 2ekeer doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden

Hebje sinds het begin van deze
profi hets gelogen:

lets neet noa komt
noakommen.

Beloaven is

Ne schnietzel met champions

Dat ik nog lange mag leaven.

Nooit. Mien vader zei altied: 'Neet bange
wezen, goat d't moar hen kieken, a'j wat
bezunders denkt te zeen, dan zuj zeen
dat 't niks is.”

Noa, 't geet.

‘Verenigingsdorp'

Vrdomme, dat kon wal minder

Tja, de kunneginne he'k met de
karremisse nog e zeene. Mohammed Ali

2e keer trouwen. Trouwen, dat moj moar
eene keere doon.

Ik hellepe geeme iemand wieter.

Nee !!
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- PIOT LANGS DE LIJN -
BEUMKEN KAARTEN

Na jarenlang klussen aan zijn huis had Steve Hol-
kenborg het dak er eindelijk op, er moest dus een
meiboom komen. Waarom dan niet de grootste treur-
wilg van Zieuwent, uit de tuin van Neut.
Na een zondag noeste arbeid van de
paasvuurbouwers en de voltallige touwtrekkers ver-
eniging, te noemen Henry Elschot, was de enorme
wilg verhuisd naar de voortuin in Zwolle.
De achtergebleven stronk
verschafte een prima ge-
legenheid voor het
“beumken kaarten”, dat al
sinds de uitvinding van de
zaag volgt op het
“beumken umleggen*. Dit
was dan ook wat kaart-
vereniging “umme", be-
staande uit hetbijzondere
viertal Edmond
Bombartels, Pietje
Stieneman, Eddie
Hospels en Mike Rouw-
horst (van Toneij wet wa),
die middag gingen doen. Dit spetterende sport-
spektakel werd mede mogelijk gemaakt door Neut
die zijn voortuin beschikbaar stelde en zich tevens
nutig maaakte als trouwe supporter.
Aan deze outdoor-cafésport kleven helaas wel wat
nadelen. 's Winters is het lastig kaarten met hand:
schoenen aanen daarnaast ishet, integenstelling tot
de indoor variant, niet mogelijk om de tegenstander
onder de tafel te zuipen.
Ondanks dezekleine tekortkomingen wint deze tak
van de kaartsport enorm aan populariteiten en be-
gint "umme" zelfs al leden weg te halen bij de bridge-
club. Metbosjes tegelijk raken de kaartliefhebbers
verslingerd aan het *

Gijs & Johan



“HEBT U

NAAST

DE LAAGSTE
DE Ml

HYPOTHEEK RENTE,
SHOP 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 HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351768



Verbeteren naar moderne maatstaven met
respect voor de technieken van vroeger.

Hoenderboom is uw
restauratie-project in goede handen.

worn bled ete Gnneneseftet 05663502
annemersbedijf Hoenderboom AO: ìBOON |ce.  HOENDERBOOM


