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Groen vierkant
Afgelopen zondag zag ik het weer;
donkere kamers met ergens in een
hoek een groen vierkant. Het is herfst.
Het is buiten nog schemerig en dan
begint ss. Menig voetballiefhebber
kruipt danop de bank om er naar te
kijken.
Ss, zegt hij. Aangezien het moelijk
is om sti te zijn vertrekt de huisgy
noot naar een ander vertrek om naar
een wat kleurrijker vierkant te
En al gauw is het plaatje dan com-

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

pleet; manlief op de bank, benen op
de poef, gordijnen niet ges!oten, de
enige verlichting in de kameris een
groen vierkant.

Het groene viërkant zul je bij mij in
de woonkamerniet zo snel zien. Wel
gaik af en toe naar het groene vier-
kant toe. Zaterdag moeten een paar
kinderenuit mijn groep spelen tegen
de club uit mijn woonplaats. Ze zijn
ervan overtuigd dat ze "ons" inma-
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ken zoals ze dat al zeggen op zesjarige leeftijd. De spanning is omte snijden. Elke morgen om half 9 word ik met de spannende derby geconfron-
teerd. Er wordt precies gemeld hoeveel nachtjes we nog moeten slapen voor
de wedstrijd begint.
Ik verheug me erop om er naartoe te gaan. Geen groen vierkant, maar ge-nieten van voetbal in de buitenlucht!

De redactie (WK)-
â

Het laatste krantenartikel overde uit-
breiding van het Sourcy Center da-
teertvan 14junij Hetis alweer even
stil zowel van de kant van de ge-
meente als van het Sourcy. Tijd voor
een uitgebreid interview met Nico
Wessels, initiator van het huidige en
toekomstige Sourcy Center

We hebben al een tijdje niets meer
gehoord of gelezen omtrent de
stand van zaken van het sport-
hotel. Hoeveris het er nu mee?

Op dit moment ligt het plan bij de
Raad van State, dat is het hoogste
bestuurlijke instituut dat kan besiis-
sen of de plannen door kunnen gaan
of niet.

Dus de gemeente is een gepas-
seerd station?

Nou niet helemaal, doordat er hier-
voor het een en ander mis is gegaan
bij de besluitvorming op gemeente
lijk en provinciaal niveau, zijn we nu
uiteindelijk bij de Raad van State te-
rechtgekomen. Maar als zij uiteinde-

jk ook negatief beslissen over het
sporthotel, dan ben ik weer terug bij
de gemeente

Dat is noga! verwarrend,misschien
kunnen we beter bij het begin be-
ginnen?

In februari 1999 hebben we plannen
Ingediend bij de gemeente omhet
Sourcy Center uit te breiden met een
sporthotel. Tot op hedenis het Sourcy
toch vooral een binnen-gebeuren, we
wilden met de uitbreiding ervoor zor-
gen dat ook de buitentakken van sport
hun plek zouden krijgen in en rondom
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Sourcy. De uitbreiding bet
professioneel voetbalveld, (zc

qua afmeting als qua grasmat), en
kele buiten tennisbanen, een
congresafdeling in de vorm van 2
voorzieningen van 600 m2, een ho-
tel met 60 2-persoonskamers en een
restaurant met 120 plaatsen
De gemeente was in eerste instantie
enthousiast. De gemeente heeft het
anderhalf jaarin procedure behan-
deling gehad en adviseerde ons zo
door te gaan.
De plannenzijn toen verder ontwik
keld zodat het geheel klaar was om
ingediend te worden bij de provincie.

Dat bedoelen we:
een gepasseerd station?

Nouniet helemaal, de aanvraag bij
de provincie loopt namelijk via de ge-
meente. Dus daar komen we zo nog
opterug. De oorspronkelijk
waren inmiddels zo uitgediept dat ze
Ingediend konden worden bij de pro-
vincie. Onze opzet was en is een
kleintje Papendal te realiseren in
Zieuwent. Daarbij willen we de pro-
fessionele sportmarkt bedienen, het
Nederlands handbalteam zou er kun-
nen spelen, maar bijvoorbeeld zou
ook Barcelona een trainingsweek in
het Sourcy kunnen houden. Ten
tweede voorzien we in de recreatieve
behoefte van de markt. De Achter-
hoek is op dit moment het derde ge-
bied in Nederland waar mensen hun
(korte) vakanties doorbrengen. We
zouden deze markt 3-daagse fiets-
tripjes aan kunnen bieden. D2amaast
als derde mikken we op de zakelijke
markt, mogelijkheden voor het hou-
den van congressen.

e het metdergelijke plannen niet
alleenvan de Zieuwentse bevol-
king moeten hebben, maar dat het
zeker provincie-overschrijdend be-
doeldis.
En daar lag nu ookeen taak voorde
gemeente, wij van onze kant hebben
de plannen goed onderbouwd, nu
was het de beurt aan de gemeente
om een brede visie plan in te die-
nen

bij
de provincie, omtrent plan-

nenen bedoelingen met hetbuiten:
en agrarisch gebied. En dat heeft
de gemeente niet gedaan

Wat?

Jadat hebben ze niet gedaan, te
duurzei de burgemeester. Ik had
wel mee wilen betalen, of uitein-
delijk dat hele brede-visie-plan
zelf wel willen betalen. Als ik
maar geweten had dat zo'n plan
nodig was.

Dat wasu dusniet bekend?

Nee‚de provincie heeft een
Provinciale Planologische
Commissie (PPC) waar
dit soort provinciale 5plannen in behandeld
worden. Daarin zitten
10 mensen aan een &

ronde tafel. Twee
ambtenaren, 1 van deKa
mer van Koophandel, 2 miieu-
jongens, 1 gedeputeerde van
Ruimtelijke Ordening, 2 van het
ministerie van VROM, en nog 2
van de provincie. Deze hele proce-
dure duurt 1 jaar. De dag voordat
onze plannen besproken zouden
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booze van de ambtenaar
die ook bij de PPC-bespreking aan-
wezig zótzijn dat de plannen een "kat
in bef bakkie’ waren. Niets om me
zorgen verte maken dus.ADe PÁC besloot vervolgens nega-
tier?
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Zij adviseren negatief aan Gedepu-
teerde Staten die hunadvies over
nemen. Dus uiteindelijk besluit de
provincie negatief. Dat was een te-
leurstellende verrassing. Ik had het
's middags al telefonisch vanuit
Amhem te horen gekregen, maar de
burgemeester belde mij de dag ema
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en nodigde me uit voor een
gesprek.

De burgemeester was ook
verrast over het besluit?

Hij wist natuurlijk dat er geen
brede-visie plan van de ge- —

meente Lichtenvoordebij de
PPC lag, terwijl dat plan toch
echt nodig is voor dit soort
grote bouwplannen. Dat brede-
visie-plan had moeten onder
bouwen watde gemeente wil
met het buitengebied nu de
agrarische sector terugloopt.
Plannen zoals Binnenpret en
de Kampeerboerderij Beusink
passen ook prima in zo’nplan.
Dit was voor de provincie toch
wel de belangrijkste reden om
het projectaf te wijzen. Daarnaast
waren er nog wat redenen waarvan
de belangrijkste was dat de Sourcy:
plannen een boven-regionale be-
stemming haddendie in een kleine
kem als Zieuwent gerealiseerd zou-
den worden. Dat zou wel in
Doetinchem of Amhem kunnen, maar
niet hier, volgens Gedeputeerde Sta-
ten.

Dus dat zouden de 2 belangrijkste
redenen van afwijzing zijn?

Er is waarschijnlijk ook een politiek
spelletje gespeeld. Ik weet dat van
die 10 jongens van de ronde tafel,
de milieu-mannen sowieso tegen
waren, die vinden dat zo iets niet kan
op het platte land. Maardat wistik
van tevoren, want we hebben natuur-
lijk fink gelobbied bij Gedeputeerde
Staten omhet plan eenzo goed mo:
gelijke start binnen de PPC te geven.

Toenhet plan behandeld werd zathet
oude kabinet er nog, minister Pronk
zat toen op VROM en die vond dat
er geen activiteiten in hetbuiten-
gebied ontwikkeld mochten worden.
En de ene gedeputeerde helpt de
andere, misschien haddenze die dag
nog andere zaken waar ze over
moesten beslissen die voor hen be-
langrijker waren en dat ze
dachten’laat Zieuwent maar vallen,
dan kunnen we dat andere er wel door
krijgen’

En toen was het einde?
Nee tegen de besluiten van de Pro-
vincie kun je in beroep gaan bij de
Raad van State. Dat hebben we dus
gedaan.
We hebben een super-specialist in-
gehuurd die op ieder argumentvan
afwijzing nog betere argumenten van
toewijzing heeft opgesteld. Op dit
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tis ons sterkste argumentdat
de provincie in 1989 heeft goedge-
keurd dat deze sporthal er kwam. Dat
besluit betrof 7.000 m2 bebouwing op
1 hectare voor sporthal + horeca, dus
bovenlocaal.Nu willen weop 3 hec-

tare 2,500 m2 bebouwen, endat kan
dan niet, terwijl het veel kleiner is dan
wat er nu staat. Het voetbalveld is

4
geen probleem, maar de bebouwing
wel
Verder is een sterk punt voor ons dat
Papendal ook helemaal in het buiten-
gebied ligt als het daar kan, dan kan
het hier ook.
Verder is het natuurlijk een goede
opsteker voor de werkgelegenheid
hier in de buurt. Op dit moment wer-
ken erin het Sourcy 14 fulltimers en
35 part mers. Dat zou straks uitge-
breid kunnen worden met 60 arbeids-
plaatsen. Danheb ik het nog niet eens
over wat die extra capaciteit betekent
voorde plaatselijke middenstand
Al met al was heteen lijvig tegen-
argumenten document van 7 pagina's
dat we in hebben gediend bij de Raad
van State, en keurig op tijd de 180
euro leges betaald.

Hoe zokeurig op tijd?

Noudat moet op de dagaf binnen
zijn. Het beroep tegen het besluit van
de provincie moet uiterlijk 6 weken
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na dat besluit binnen zijn. Dat geldt
niet alleen voor het schriftelijk beroep
maar ook voor de kosten die hiermee
samenhangen, de leges. De ge-
meente heeft deze een dag te laat
betaald.

Pardon?

Ja er was een overbezetting bij de
gemeente, waardoor rekeningen te
laat zijn betaald waaronder de lege
kosten voor de Raad van State. Want
net als wij heeft ook de gemeente
beroep aangetekend tegen het besluit
van de provincie, dat protestis 1 Ad-
ie. En ook zij moeten hiervoor lege
kosten betalen,en datis dus te laat
gebeurd.

En nu?

Ons verzoek isin behandeling en dat
van de gemeente is niet ontvankelijk
verklaard. In april hebben we het in-

gediend. In februari 2003zal waar:
schijnlijk de uitspraak zijn

En wat zal het worden?

Ik heb geen idee. Het kwartje kan
beide kanten opvallen. Want inmid-
dels is er nog een vervelende zaak
bijgekomen. Tegelijk met het indie

nen van het bezwaarbij de Raad van
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State, werd ik getipt dat er een pro:
injectontwikkelaar bezig is

Lichtenvoorde om soorgelijke plan:
nen te ontwikkelen bij het zwembad
in Lichtenvoorde. Daar heb

ik
toen

met de burgemeester stevig over
gesproken. Ik wist, na enig reche:
che werk welke firma hiermee be.
was, ik wist ook de contactpersoon.
De burgemeester ontkende niet. De
gemeente wasinderdaad benaderd
door die projectontwikkelaar voor
soortelijke plannenals de uitbreiding
van het Sourcy, maar dan op de plek
van het zwembad. Dat ging er bij mij
nietin, Hoe kun je nu als gemeente
vechten voor de accomodatie in
Zieuwent als er ook iets soortgelijke
voor Lichtenvoorde ontwikkelt wordt
Als beide complexen gerealiseerd

zouden worden, is het mogelijk dat
ze vanaf de vierde etage bijkaar inde hotelkamer kunnen kijken. Onbe-
grijpelijk. Toen heb ik de burgemees-
ter een belofte gedaan.

Niet omgekeerd: de burgemeester
aan u?

Nee. Ik stel me zo voor dat als beide
plannen doorgaan, dan wordt het
object in Lichtenvoorde verhuurd aan
allerlei zelfstandigen. Het restaurant
moet beheerd worden, mensen gaan
de sportschool runnen, enzovoort. Ik

heb de burgemeester gezegd dat als
‘het plan in Lichtenvoorde doorgaat,
dat dan tijdens de openingsuren van
Lichtenvoorde er hier in het Sourey
gratis gesport kan worden. Endat kan
ik hee! lang volhouden. Net zolang
tot het in Lichtenvoorde weer dicht
is

En wat zei de burgemeester?

Nou dat interesseert me op dat mo-
ment dan niet zo veel. Ik geef niet
op, al gaat het 20 jaar duren. Af en
toe benik wel eens 5 minuten kwaad,
maar dan zet ik de emoties weer aan
de kant en ga met argumenten de
strijd aan. Soms verlies je 1000 euro,
soms win je 1000 euro. Ik ben niet zo
makkelijk uit mijn evenwicht.

Ook als de Raad van State straks
negatief beslist over de uitbreiding
van het Sourcy., dan begin ik weer
van voor af aan: bij de gemeente.
Een voordeel heb ik nu wel, er is nu
een andere regering die niet afwij-
zend staat tegenover dit soort initia-
tieven in agrarisch gebied.
Maar als alles doorgaat, kunnen de
schoolkinderen dan nog wel
gymenals de broertjes de Boer er

iningskamp zijn?

Dat gaat altijd door. Daaris een con-
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de school en met de
eente. Ook al zouik onder die
ren uitwillen (en dat wil ik niet)

dan kan dat gewoonniet. Hetzelfde
geldt voor de sportverenigingen en

individuêle sporters, zij zullen ook niet
de dupe worden van de uitbreidings-
plannen. Je moet de nieuwe bebou-
wing als iets extra's zien. Dan traint
Barcelona in de hal tijdens de dal-
uren. Zoals ik het zie hebben de plan-
nen alleen maareen positieve uitwer-
king voor Zieuwent, Ik heb al de eco-
nomische kant benoemd, maar we
zouden ook op bestuurlijk gebied sa-
men kunnen werken met bijvoorbeeld
de tennisvereniging.

Toch een minnetje: door de
verkeerstoename zal bijvoorbeeld
de Dorpsstraat, de Ruurloseweg
‚en ook de Rouwhorsterdijk im-
mers geen drempels (maar wel
verkeer van rechts en ook fietsers
‘hebben voorrang!!) drukkereen dus

g.8 Piot Oktober 2002

ri voller worden?

Datis ook berekend. Op dit moment
komen er 100.000 mensen (per jaar)
naar Sourcy. Met de nieuwe

accomodatie erbij moet dat aantal
uitgroeien naar 106.000 bezoekers.
Dat lijkt niet veel, maar de mensen
die er zijn blijven er over het alge-
meen eenaantal dagen, die zorgen
voor minder verkeersdrukte dan de-
genendie 3x per week per auto een
uurtje komen sporten. En de mensen
die hier een week komen voor
trainingskamp, die komen met de
bus.

Tot slot, wat drijft u nou persoon-
lijk om naast het tegelzet bedrijf,
‚en Sourcy, nu ook weer hier voor
te gaan?

Ik heb nog wat meer bedrijven , waar
het ook redelijk mee gaat. Het is
geen kick van 'kijk ij nou’. Ik kom in



een situatie terechtdie om een op-
lossing vraagt, en daarzet ik me dan
voorin. Zois ook het Sourcy ont
staan, Mijn kinderen sportten

in
de

houten gymzaaldie a! lang zijn beste
tjd had gehad. Ik kom Anton Ro
horst tegen vande commissie Per
manente Sportvoorziening Zieuwent
en het plan is geboren. ‘Verdorie er
moet toch in Zieuwent een sporthal
neergezet kunnen worden. Ja en daar
komt dan van alles weer bij. Want
zo'n sporthal dat is op zich een hoop
loze ruimte die niks oplevert. Daar
moet dan een kantine bij, en een
bowlingbaan. Want er moet natuur:
lijk wel omzet gedraaid wor-
den. Voor mijn bedrijven
geldt: er moet minimaal
kosten neutraal gedraaid
worden. En voor elk be-

drijfgeldtook:stilstandis
achteruitgang. Metje tjd 4
meegaanenaanpassen,  Q

dan blif je erbij

En hoe is die praktische / [/

instelling van Nico
Wessels ontstaan?

—

Ik was 19 en werkte als tegelzetter
bij een tegelzetbedrijf. Daar kwam de
directeur in een Mercedes naar toe.
Ik dacht ‘dat wil ik ook. Toen ben ik
voor mezelf begonnen, met zwem-
diploma A en een rijbewijs. Meer had
ik aan papieren niet, wel van huis uit
de instelling dat je vroeg op moet
staan, hard moet werken en je ver-
stand moet gebruiken. En heb je
soms die wijsheid niet zelf, dan moet
je ze inhuren.
Daarnaast hebik natuurlijk ook ge-
woongeluk gehad.

En het Sourcy verkopen,dan ben
je ookvan de gemeente af?

Ik zie de gemeente niet als een be-
dreiging maar als een uitdaging. En

verkopen zal ik het om die reden
{$ nooit. Ik kom hier 2 keer perLof week, en dan geniet ik. Zelf sport

ik minimaal, maar ik geniet alsik
zie dat iedereen hier komt voor

ontspanning, mensen zijn uit, en
dat is een prettige ervaring.

Tenslotte nog een voor
bepaalde mensen bran-
dende vraag, waarom
zijn jullie overgegaan

van Heineken naar
Grolsch?

Wat dacht je: de Grolsch had
betere condities.

De redaktie (HW + MHW)
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HV HOENDERBOOM/PACELLI
NIEUWS
Volgende weekis het dan zover dat de Dames-1 beginnen aaneennieuw
karwei in de Regionale klasse B meteen uitwedstrijd tegen de dames van
White Demons uit Berkel Enschot bij Tilburg. Voor deze eerste uitwedstrijd
maken we voor vervoer gebruik van de touringcar van Zitax, dhr. Meuleveld
neemt voor dezerit een flink deel van de reiskosten voorz'n rekening waar-
voor we hem zeer erkentelijk zijn. Het vertrek staat gepland voor 16.30 uur
vanaf het Soureycenter, er zijn nog enkele plaatsen vrij voor supporters.
Mochten er liefhebbers zijn dan kunnen zij zich meldenbij Berry Wensink,

tel. 351838, weeser sne! bij want vol is vol.

Voor de overige teamsis de competitie inmiddels weerin volle gang, de
dames-2 en 3 hebben bij het schrijven van dit stuk ieder 2 wedstrijden ge-
speeld met hetzelfde resultaat eenmaal werd verlorenen eenmaal werd ge-
wonnen, de herenhebben hun eerste wedstrijd uit tegen
Spel Groessen met 6-11 verloren maar warenzekerniet ontevreden over de
geleverde prestatie na een pauze van een jaar.
Een aantal teams zijn al of worden nog voorzien van een nieuwe Outfit voor
het komende seizoener wordt hard aan gewerkt om dit alles in het weekend
van 26 en 27 oktober gestalde te geven.

De heren-1 hebben reeds een nieuwe outfit gekregen van Taxibedrijf Roelof-
sen, min of meer de vaste kledingsponsor van de heren. In het verleden
werden zij ook al gesponsord door dhr en mevr Roelofsen.
De dames-1 ontvangen voor het komende seizoen van onze hoofdsponsor,
Aannemersbedrijf Hoenderboom B.V. een nieuwe outfit
De dames-2 krijgen nieuwe truien welke geschonken worden door Transport-
bedrijf Krabbenborg, de shits zijn afkomstig van ’t Witte Paard
De dames-3 ontvangen nieuwe shirts van Arink Mercedes uit Groenlo en
nieuwe sweaters van Bakker Jos, De tassen waar de dames-3 de laatste
jaren mee op pad gaan zijn van Beenink Reklame & Schildersbedrijf Bevabro
Zodra de overdracht heeft plaats gevonden zal hiervan melding gemaakt
worden in de PIOT, voorde nieuwsgierigen die niet zo lang kunnen wachten
is onze website www.pacellinl de aangewezen plaats om een kijkje te ne-
men.

De PR-commissieis inmiddels alweer druk in de weer met de jaarlijkse planten-
actie die zo als altijd gehouden zal worden in de Herfstvakantie, ook de voor-
bereidingen voor Sinterklaas zijn al weer enige tjd in volle gang, inlichtingen
hierover kan men krijgen bij Lidwien Krabbenborg, tel: 351215
pag.10 Piot Oktober 200:



meSiebert & Wassinkis dé specialist
op het gebied van Werving &

Siebert & Wassink Selectie op MBO en HBO niveau in
naer mana „ones Oost Nederland.

Bent u op zoek naar een interessante baan< Werving & Selectie :0
op MBOof HBO niveau en wilt u deze baan
eenvoudig vinden via een professioneel

MBOen HBO niveau intermediair neemt u dan contact met ons op.
in Oost Nederland.

voor vaste banen op

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

Fax 083-4809555
* Advies ophet gebied Rigtersbleek-Aalten &

infoGsiebertwassinkenl 7621 AB Enschvan Personeel & Ee ea
Organisatie aan
bedrijven in het MKB.

é& Donny Rotsgs Boom- en rozenkwekerijen

www.siebert-wassink.nl

Voor uw Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|patiere vertoona kusteri

MuLTIMeDIa Bv

POSTBUS 101 A7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT17136 LZ ZIEUWENT
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENTTELEFOON 0544 35 2235 Telefoon 0544 - 352133TELEFAX 0544 35 2035 Fax 0544 352237



VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal7 Voot Av Weteing Drpsstaat 5, Zeuwent, el 51296VA Soer € KIGokdenijk, Groening 14. voorde, tel 378543eefoÀesra Wopereis, ror14, Houwen el STEN

Eg] Z.V.Z. Zaalvoetbal
oare B.en Bas, Doypestraat 2, Zovertl 951257U Seca f Oordensirkl Oueans a voorde, el 379862LA emingee RL kabbenerg, Meerse 8, euwea 222961
Wedstr Aoorenten: B. Go, Helene,eenen el 22127

KNVB: B. Dondervinkel, Ou itenseneg 7Ua, el 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: HandbalKP
Voorziter B. Wensink, Anton Molemanho! 47, Zieuwent, el 351838
Secretarosse E. Marsch, Dorpsstraat 12, Zieu
Penningmeesteres =P ter Bogt, Lnnenwever 2, Groenlo, teLn Wodstrijd soer. A. Hunmeink, De Haare 30, Zieuwent, tel, 351631

TOHP: Volleybal
Voorzitster Vacant
Secretaresse M. Holkenborg, Boerswog 4, Zeuwent el 351488

wingmeester ‚van Boechd, de Haare26, Zieuwerl, el 362462
P Kein Goldewijk, de Haate 76, el 251473
M. Holkenborg, Boorswog 4, Zeuwent, el 351468

ZTV: Tennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendijk A, Zieuwent, tel 361947
Secrotaresse M. Theissen, Anton Molemanhof 6, Zieuwent, el 351466
Penningmeesteres 1 Krippenborg, De Steege 2a, Zeuwert, iel 352324

Spirit90: Gymnastiekvereniging
Voorziter  Lavelaye, Kard. de Jongstraat 41, l'voorde, telSecretaresse M. Hokenborg, Ruxsloseweg 6, Zieuwent, tol 351873
Penringmeesteres _:C: Hubers, Tongersestraat 46, voorde, to. 372463
+ Ledenadinistratie

A

[ L
MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olthof, De Wa
Secr/Penningn. 6. Kinders, Larksstraat

ta 351262
374908voorde,



9, Zieuweet, tel 379611
Lvoorde, tel 378756

351856

eg 4, Mariënvelde, tel. 361862
terstraat 58, Bredevoort,tel 0543-452361

Hein Meerstraat 4, voorde, te. 377471

[sä SLAGVAARDIG: Tafeltennis
6 ft s‚ Do aat 23, Zieuwent, Ie. 361267

71, Zieuwert, tel 352316
ingsweg 2, Marënvelde, te 351373
@ Steege 71, Ziouwont, tel 352316Hoenderboom,

hietvereniging Zieuwent
19, Grobbeneog 3, Zieun ot, tel 351534

61970

Mw sterdijk 17, Zeuwort, il 351818
raat 29, Zieuwent el. 351250

erik 20 1e 262268
3 og 48, Zieuwent, el 351982

DE HEMMELE: Klootschieten

Peoeingrs
T

Wedstid

43, Uvoorde, tel. 375650
og, Wigondik 6, Mariönvelde, tel. 351552

ongers, Dorpsstraat 36, Zeuwent, tel 351271

ave, Oude Maat 16, Mariënvekde, te. 351819

BADMINTON-vereni
Middachtenstraat 34, L'voorde, te377019

de Hare 34, Zeuwent, tel. 351738
an Doom, Vncent van Goghstraat 2, L'voorde, el. 372700

Sourcy Squashvereniging
Corrosps 7136 LS Zieuwent, tel 352222,

sourcycerter.nl



9 architektenburo
a. holkenborg

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

RTI Transportinstallaties B.V. Telefoon 0544-377050
Albert Schweitzerstraat 29 ==
7131 PG Lichtenvoorde

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

www.rti.nl

| Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonder pers!



K ITInterview
RIK EN CARLEEN ZITTEN ALIEBEI OP PAARDRIJDEN, WIJ HEBBEN HUN EEN PAAR
VRAGEN GESTELD.

Vraag 1: Wat vind: aandeze sport zo leuk?
RIK:OMDAT JE IETS MET

EEN
DIER DOET.

CARLEEN: OMDAT IK T AL VAKER HEB GEDAAN BĲ MIJN OOM EN TANTE EN TOEN

WOU IK HET WEL ALS SPORT DOEN.

Vraag 2: Hoel
RIK: 1 JAAR.

CARLEEN: 2 JAAR.

g zitten jullie er al op?

Vraag 3 Welk paard vinden jullie het fijnst rijden?
RIK: JOLLY, OMDAT HIJ GROOT IS EN HIJ IS HEEL SNEL.

CARLEEN: HIPPIE OMDAT HIJ SNEL GAAT EN HIJ WIL GRAAG VOOROPLOPEN.

Vraag 4: Hoe heet jullie leraar?
HIJ HEET WIM. EN HIJ GEEFT LEUKLES.

Vraag 5: Jullie hebben zelf ook een paard verte! daar eens iets over.
ZE HEET MAYBE EN ZE IS HEEL ERG LIEF. HAAR NAAMMAVBE, IS ENGELS VOOR

MISSCHIEN. ZE IS BRUIN MET ZWARTE MANEN EN EEN ZWARTE STAART.

Vraag 6: Hoeveel keer per week rijden jullie paard?
WIJ RIJDEN TWEE KEER PER WEEK „OP WOENSDAG LES, EN DOOR DE WEEK NOG

TEN KEER OP MAYBE.

Vraag 7:Wat heb je allemaal nodig om paard te kunnen rijden?
ZEN CAP OM NIET ZO HARD TE VALLEN. EN EEN ZADEL. EEN HOOFDSTEL. EEN

RIJBROEK RIJLAARZEN EN EEN ZWEEP.

Vraag 8: Wat zijn nog meer jullie hobby's?

Piot Oktober 2002 pag.11 E—_
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RIK: BADMINTON, EN OP DE TRAMPOLINE SPRINGEN EN NATUURLIJK PAARDRIJ-
DEN.

CARLEEN: BADMINTON EN NATUURLIJK OOK PAARDRIJDEN.

Vraag 9: Rijden jullie ook wedstrijden?
RIK: NEE,MAAR IK ZOU 'T WEL WILLEN DOEN.

CARLEEN: NEE,IK OOK NIET.

Als jij ook nog op paard rij den wilt:
Hetis bij Wibedaki in Harreveld en het Kost ongeveer € 9,- per
Ies.

Het gaat over paarden en de stal Wibedaki
Wij zien spiegels en paarden.
Wij vinden het wel grappig om te zien.
Er staan letters en dingen waar ze over heen kunnen springen.
Erzijn ook sponsorborden en een leraar.
Hetis binnen en je kunt ook buiten.
Het is eigenlijk een grote stal.
En als het afgelopen is geven ze het paard een klop in de nek als
beloning.
Perles kost het € 8,54.
Aan het einde maken ze de teugels schoon en dan brengen ze het
paard naarde stal en geven ze het paardiets te eten

Pag 12 Piot Oktober 2002



es|€ EVENEMENTENAGENDA

\ Donderdag 14 Nov.  : 20.00 uur:
% Uiterlijk inleveren Kopie

\ maandag 11 Nov. : Kartavond RKZVC
\ 20.00uur

Zaterdag 23 Nov. : Open Podium in het Paro
chie huis aanv. 20.00uur

Het is weer zover! Opnieuw wordter in Zieuwent een

G Rág@5©.TS-E
ROMMELMARKT
georganiseerd door, en ten bate van de verenigingen

T.O.H.P. (volleybal)
ZBV. (batminton)

De rommelmarkt zal gehouden wor®
den op

E

\ Zaterdag 26 en Zondag 27 Okt
# 2002

bij Hotel 't Witte Paard teZieuwent

Piot Oktober 2002 pag.1 u



rofielschí
*fielschetielschet;»_Ischets:/_ 1

chets: 3nets 25 ja: i % |

5 zveEJVsttrainer van Pig
n je: Ef

Ì

van ZVC Jeugdleider
Denaicrha Een alee

Meest favoriete sport: Voetbal.

Minst favori e sport: Gevechtsporten.

Mooiste sportherinnering Dat we vier jaar geleden met de F1 kam-

pioen zijn geworden.

Slechtste sportherinnering: De blessure van Marco van Basten.

Favoriete sportman/sportvrouw: Marco van Basten.

Leukste TV-programma: Sportprogramma's.

Beste boek/schrijver: De Paardenfluisteraar.

Mooiste film: Top Gun met Tom Cruise.

Politieke kleur: Geen LPF

Beste Nederlandstalige lied: "De zee” van Trijntje Oosterhuis.
Meest afschuwelijke cadeau
datje ooit kreeg: Weetik niet, volgens mij nooit gehad.

Piot Oktober 2002



buitenJ. WAENINK
|| SnSCHILDERS- en 8£

schilderwerk:

beglazing: WERENFRIEDSTRAAT 37
57 ZIEUWENT

1 bijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan huis Oes

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

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

FAM. G. MEULENVELD

Ophet gebied van
WITGOED
AUISHOUDELIJKE- en CADEAU-ARTIKELEN

SPEELGOED in leuke sortering
o.a. Bruder en Lego

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zi uwent, Telefoon 0544-351217

* Ookhet adres 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

@ 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



Grootste miskoop

GB;
[ Omscholen tot Ik wal niet omgeschoold worden.

Tent opzetten in Nergens. Ik ganiet met de tent op vakan-
tie Ik wil wel een tent opzetten om daar
een feestje in te geven.

Ben je wel eens aangehouden
door de politie: Ja, ik had toen de gordel niet om en de

Inker voorlamp van de auto deed het niet.

Hekel aan mensen die: Overal commentaar op hebben en zelf
nooit iets doen.

Uit bed te halen voor: Een stukje verse worst.

Waar droom je over: Datik ooit nog een keereen huisje ach-
teraf kan kopen, en een paar hondjes er-
bij — —

Wanneer was je voor het
laatst bang:

Wat denk je als je in de
spiegel ki

Bedenk een andere naam
voor Zieuwent?

Piot Oktober2002 pag.15 ZZ

____..



Wie zou je nog wilen
ontmoeten?

Wat zou je geen tweede keer
doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Hebje sinds het begin van
deze profielschets gelogen:

Piot Oktober 2002

Ik heb erover nagedacht, maar ik gebruik
niet een bepaalde zin of bepaald woord va-
ker dan andere.

Marco van Basten en Koningin Beatrix.

Op een bovenverdieping wonen, zonder
tuin.

Een drifkop maar ook vrolijk.

Nee.

De redactie (CE)

—_——



7 een geheel vrijblijvend

Alle verzekeringen
Sparen
Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

n - Financiële Dienstverlening
7136 1Z Zieuwent

Fax 0544352 145

MATIC

Assurani

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'je gemakkelijk

pOMHOF & WESTFLEISCH 1,
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.

—_—___._



| Bomers ExMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69 - TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

BeklaanJos
ZIEUWENT
BORCULO

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

TRANSPORTBEDRSS KRABBENBORG b.v.

SlÖtsmon Tel. 0544-351215e= Fax 0544-352065
ZieuwentAVIAee||WIST U …

DatU bij ons SERVICE STATION7dagenper week,24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U

terecht met AVIA Local Card, Bank-Giro en alle verdere
edit Cards.

Um vr. 8.00-20.00 uur
dag _8.00-19.00 uur
2gs gesloten—



De momenten v/d pupillen
Wedstr
Datum:
Uitslag:
Doelpuntenmai

Mooiste goal
Mooiste mom

Man v/d wed

Wedstrijd
Datum:
Uitslag:
Doelpunten
Mooiste goal:
Mooiste moment

Man vid wedstrijd:

Wedstrijd:
Datum:
Uitslag:
Doelpuntenmakers:

Mooiste goal:
Mooiste moment:

Man v/d wedstrijd:

x, Joey Belterman 2x
rden

ie een strakke voorzet wilde geven en
debal verdween strakin de bovenhoek
Collectief sterk

ZVC E1 - Varsseveld E1
12-10-02
22
Jens Schutten, Joey Belterman
Jens Schutten
Weken geoefend met comerbal. Vandaag

ging het goed, en scoorde Jens met een kop-
bal
Remco Buiting

Toernooi Zwaluwen ET in Winterswijk
21-0902
Wiwijk - ZVC 0-9
Wie scoorde moest wisselen

Jouke probeerde achterzjn standbeen te
scoren. Schopte zichzelf tegen de hak
Joey pakte bal op en scoorde

Wedstrijd:
i Datum:

Uitslag:
Doelpuntenmakers:

Mooiste goa:

Mooiste moment
Man v/d wedstrijd

RKZVCF2 - AZSV F3
28-09-02
30
Myron gr Severt, Joep Holkenborg Jordy
Hummelink
Myron gr Severt, als verdediger helemaal
van achteren naar voren gelopen om te sco-

n
De postieve coaching van de ouders langs de lijn

Cas voetbalde een nuttige wedstijd
Piot Oktober 2002 pag.17—



Doelpu intenmakers:

Mooiste goa!
Mooiste e moment

Man vid wedstrijd:

Wedstrijd:
Datum:
Uitslag
Doelpur ntenmakers:
Mooiste goal:
Mooiste moment:

Man v/jd wedstrijd

Wedstrijd:
Datum:
Uitslag:
Doelpu intenmakers:

Mooiste goal:
Mooiste moment:

Man v/d wedstrijd:

pag.18 Piot Oktober 2002

Hij heet Joep

Grol F2 - RKZVC F2

SKVW F2 - RKZVC F2

RKZVC F2 - FC Trias F2
14-09-02
4-2
Joep Holkenborg 4x, Mark Nijenhuis 2x,
Jordy Hummelink
Afstandschot van 20m van Jordy
Joep alleen van eigen helft keeper door de
benengespeelt
Hard gelopen, goed gewerkt, 4x geschoont,

5-10-02
90

Verdediger Bas te Molder, waar 5 aanval
lers op hem afkwamen en hij de bal toch wist
te onderscheppen
My Ron, uitgekiende verdediger die een
hoed inzicht heeft

12-10-02
15
Cas Maarse, kreeg de bal na zijn goede in-
zet en schoot de bal strak onder in de hoek
Joep 3x, Jordy 1x, Cas 1x
Remco Bokkers(keeper) die zei op de vraag

of hij het koud had “nee"zei, omdat hij buiten
Zieuwent woont en het daar toch altijd kou
deris.
Harm ten Have, ooka! zo'n jongen van het
platte land die pas Ios komtals de tempera-
tuur zakt en er een straffe oostenwind op-
steekt.



Openingstijden 800 uur Zaterdag 800-140 war

DE€»Het beste vlees >£

komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
T

Het Interieur
‘5 de weerspiegeling
van uw persoonlijkheid

Ei aen ere en

Grepen EGEEeneiran
zn entesoe vi
Ge nogeens
deer Gi veen

NBORG
WOON

ZIEUWENT

top get ortj wen

(STO

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

__”ÏÍ‚ÏÍ‚_(ÓÔ……_



DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Vraag wijplijvend infomatie gver: Voor iedereen een sport:ennissen Body Pump
squashen Body Attack
Huren van (deel) sporthal Body Combat
Xtreme bowling Cardio
Indoor Midgetgolf Fitness
Outdoor golf Budo
Kinderarrangementen Streetdance

Feest lokaties: step
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Impact
Sportcafé, terras

zi RPM/spinning
Sourey Center entertainment: sief Zonnebank
drusende spelton xe! Tedere ochtend kinderopvangAchterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Souroys Schiet Spektakel etc Turks stoombad

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

Sorry Center. Zegen 10 7136 LS Ziegwe el (0544) 3522 22 waw oucyeente nl nfoOsowyeenternl—__



De momenten v/d pupillen |

Wedstrijd: Genderingen F2 - RKZVC F3
Datum: 5-10-02
Uitslag: 1-2
Doelpuntenmakers: Bob te Molder, Roel Wopereis
Mooiste goal Bob te Molder
Mooiste moment: Roel schoot de bal bij de keeper tussen de

‘benen door. Onze eerst doelpunten
Manv/d wedstrijd: Stan te Molder

Wedstrijd: Dinxperlo F2 - RKZVC F3
ËDatum: 14-09-02

Uitslag: 0-9
Doelpuntenmakers: -

Mooiste goa: Jo (in de maak)
Mooiste moment: Kennismaking met de wonderspons (Bob)
Man v/d wedstrijd: Jesse Stortelder

Wedstrijd: RKZVC F3 - Longa F7
Datum: 7-09-02
Uitslag: 0-4
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal :

Mooiste moment Mooie reddingen van Koen Hermans
Man v/d wedstrijd: Koen Hermans

Wedstrijd: ZwaluwenToernooi
Datum: 21-09-02
Uitslag: ZVC F3- Longa F15 1-0

RKZVG F3 - Meddo 3-0
Doelpuntenmakers: Stan te Molder 2x, Stan ten Have, Bob te Molder
Mooiste moment: Na een nederlaag en een gelijkspel kregen

onze jongens te horen dat ze op TV. kwamen
dathad zoveel invloed dat een overwinning
werd binnengehaald en wel tegen Longa F15
met 1-0. Deze lijn werdgoed vastgehouden
en dit gaf meteen een goed resultaat in de
volgende wedstrijd tegen Meddo die gewon
nen werd met 3-0. Jongens ga Zo door
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ZIEUWENT, DAAR GA JE
He, heeft ERIX gescoord?"… "Staan

voor?"

…
"1-07" Verbaasde kre-

ten van de ERIX-supporters, die zelf
ookal niet veel geloofden van wat
ze zeiden. Ze waren de wedstrijd
maar vanuit de kantine gaan volgen,
want er zou die middag wel niet veel
te genieten vallen voor hen die ERIX
een warm hart toe dragen. Ook wij
waren in die kantine aanwezig, niet
alleen om de Lieveldse kantine cul-
tuur aan eennader onderzoek te on-
derwerpen, maar ook omte zien hoe
ons ZVC 1 (koploper!) wel eens even
met twee vingers in de neus de nie-
tige nummer laatst het zwijgen zou
gaan opleggen middels een monster:
score. Genoodzaakt eerder genoemd
enthousiasme vande Lieveldenaren
de kopin te drukken, reageerden wij
opde ERIX goal, waardoorze in wer
kelijkheid op gelijke hoogte kwamen,
met een welgemeend: "Niet hopen,
jongens!
U raadt hetal, de razende reporters
zijn naar ERIX-ZVC geweest, een
wedstrijd die zou eindigenin een 1-2
overwinning voor de groen-witten.

Een uitslag die door Herman Bokkers,
de Johan Derks van Zieuwent, als gy

Îlatteerd werd bestempeld. “Het had
in de rust al 0-4 moeten zijn® aldus
de kenner.
Ondanks dat het gros van de
Zieuwent aanhang was afgereisd
naarde bierfeesten, waser nog een
flinke delegatie tifosi op de been ge-
komen, die door ERIX op louter

onoverdekte staanplaatsen getrak-
teerd werd wegens hetprefereren van
een perron boven een tribune. De
toeschouwers waren getuige vande
zesde overwinning op rij waardoor
ZVC nog steviger aan kop gaat met
6 gespeeld 18 punten (waarschijnlijk
als deze piot uitkomt 7-21) waardoor
de eerste periodeal bijna niet meer
aan de neus voorbij lijkt te kunnen

jaan en menigeen al begint te dro-
men van een kampioenschap.
Wat zou het toch mooi zijn, na twin-
tig jaar eindelijk weer eens de cup
met de grote oren in handen. Een
ongekend feest in de binnenstad van
ons dorp. Een spelersbus die de hel-
den naar Voorhuis brengt voor een
balkonscène op de bouwsteigers al-
daar. Mensen hangendiin de lantaam-
palen. Extra buurtbussen vooraan-
stromende mensenmassa's die ot
diep in de nacht clubliederen zingen
en vuurwerk ontsteken. De
Zieuwentse horeca floreert als nooit
tevoren. ledere speler wordt
geridderd in de orde van Raymond
Prins. Theo Hulshof met een lauwer-
krans op een cruiseschip tijdens de
rondvaart over de gracht (ja,
Zieuwent heeft echt alles voor een
volmaakt kampioenschapfeest!)
Groen-witte balletjes aan iedere an:
tenneenhet Koreaanse volk datzich
massaal van Varsseveld naar
Zieuwent verplaatst. Wat zoudat
mooi zijn; Zieuwent daar ga je!

Toon (stand-in voor Gijs) & Johan



“HEBT U

NAAST

dé

DE LAAGSTE

DE 5

HYPOTHEEK RENTE,
SHOP u

if 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 naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares.

MARIËTTE HUMMELINK
de Hare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel, 0544-351766



Verbeteren naar moderne maatstaven met
Tespect voor de technieken van vroeger. zò, aan EE
Bij Aannemersbedrijf Hoenderboom is uw E
restauratie-project in goede handen.

E

sel SGD aannemersbedrijf
>ED HOENDERBOOM


