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Druk, Druk, Druk
Vorig jaar werkte ik op het Marianum
in Groenlo, met leerlingen die soms
totvijf uur naar school moeten. Di
gene die uit Zieuwent komen moe-
ten dan nog naarhuis fietsen en zijn
dan om zes uur thuis. Snel een hapje
eten en dan aan het huiswerk voor
én van de vele vakken die ze te-
genwoordig in het pakket hebben. Als
daaraltjd voor is, want veel leerlin
gen moeten 's avonds ook nog naar
de sport, het gilde, naar de muziek.

Redaktie:
Maddy Hulshof
Mark Lankveld

Corinne Ebbers
Johnny Cuppers

Wendy Krabbenborg
WW Norbert Doppen

\ Huub Wopereis

free lance
Gijs / Teun Reukers
en Johan Stortelder

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

In het weekend kan natuurlijk van al-
les aan school gedaan worden, maar
die zelfde leerlingen kom ik ook weer
tegen bij het vakken vullen. (nee,
vakkenvullen heeft niets met school:

vakken van doen) Nu had ik te ma-
ken met leerlingen die ook tussen-
uren hadden enn die tijd al veel werk
konden verrichten. Maar wat me op-
viel was dat ze veel discipline moe-
ten hebben en Ontzettend goed moe-
ten kunnen plannen.
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Momenteel werk ik bij Slash21 met
kinderen van 12 à 13 jaar. Ook deze
kinderen móetenal van alles. Ze
moetenbij ons op school zelf op zoek
naar het leermateriaal, met elkaar
een planning maken in een groepje
en takenverdelen, om het daarna
allemaal uit te voeren en uiteindelijk
te presenteren aan andere groepjes.
Nu is er een discussie in Nederland
‘op gang gekomen of het voor veel
kinderen allemaal niet te druk zou
worden. Ze gaan naar tennis, zitten
op voetbal, komen niet van de com-

BENNIE TEN BRAS, SPORT- EN
VERENIGINGSMAN IN HART EN
NIEREN

Omdatdit de laatste PIOTin zijn
huidige vormals Zieuwents sportblad
is, leek het ons euk om
Bennie ten Bras, één van de oprich-
ters van de PIOT,te interviewen. Als
eréén iemands die zich heeft inge-
zeten zich nog steeds inzet voor het
Verenigingsleven, en dan met name
de sport in Zieuwent, dan is het wel
Bennie ten Bras. Wij spraken dan ook
met hem af en stelden hem de vol-
gende vragen:

In hetverleden heeft PIOT je al
eens gevraagd vooreen interview
Dat heb je toen altijd geweigerd.
Waarom heb je nu wel toegezegd?
Ikhoorde van Huub Wopereis datde
PIOT uitgebreid wordt met een cul-

puter af, gaan voorde ontspanning
naar het gilde en moeten een instru-
ment bespelen.
Gelukkig komen ze van Slash21 naar
huis zonder huiswerk, dus daar hoe-
ven ze zich niet meer druk over te
maken.
En wat het Marianum betreft, mis-
schien is het maar goed dateraf en
toe een les uit valt. Kan het kind zich
nog eens ouderwets vervelen. Schijnt
erg gezond te zijn, want ze leren er
goed situaties van oplossen waarin ze
zich niet wilen bevinden.

ML

tureel katern. En omdat dît de laatste
keers dat de PIOT in de “oude sti”
uitkomt, heb ik nu wel toegezegd. In
hetverleden dacht ik: "Als ik iets over
sport wil schrijven, dan doeik hetzelf
welt

In welke sporten ben je zelf nog
aktief?
Tegenwoordig ben ik een fanatiek
biljarter. Ik tennis ieder zondag-
ochtend en in de winter schaats ik

graag. In

mijn
jeugd heb ik altijd fa-

matiek geschaatst. Nu schaats ik al-
leen nog in het weekend, want door
‘de week heb ik geen tjd.
Je bentals bestuurder bij vele ver-
enigingen betrokken geweest.
Waarom waren het er zoveel?
Speelden zakelijke belangen mee?
Erspelen absoluut geen zakelijke be-
langen mee. De meeste mensen zijn
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druk met hun gezin en Ik ben druk
met de sport en het verenigingsie-
ven. Het is voor mij een soort uit:
laatklep. Ik heb aftijd graag van sport
mijn beroep willen maken. Daarom
heb ik dus ookmijn sportzaak

Bij welke verenigingen ben je opdit moment nog aktief als be-
stuurder?
Op dit moment ben ik voorzitter van
de Zieuwentse zaatvoetbal-
vereniging. Ik zit in de organisatie

‚n Harreveld on Wheels en ik ben
van de organisatoren van de

Zieuwentse sportnacht, en op papier
ben ik voorzitter van tafeltennis»
vereniging Slagvaardig. Deze vere-
nigingis niet zo aktief meer, we heb-
ben al vijf jaar geen vergadering
meer gehad. Omdat de tafeltennis-
vereniging toentertijd financiële pro-
blemen had, hebben ze mij ge-
vraagd om één en ander weer op
poten te zetten

Hebben gezondheidsredenen een
rol gespeeld in je beslissing min-
der bestuursfuncties te bekle-
den?

Ja. Op een gegeven moment be-
klede ik vijftien bestuursfuncties.
Dat was te veel. Na mijn hartaan-
val hebik de meeste bestuurs-
functies afgestoten. Ik doe het nu
dus iets rustiger aan, alhoewel ik na-
tuurlijk altijd al wel een druktemaker
ben geweest.

Jezult als bestuurder ongetwij-
feld kritiek hebben gehad. Hoe ga
je daarmee om?
Omdat iin al die besturen heb ge-
zeten, heb je natuurlijk wel enige
ervaring opgebouwd. Je krijgt
daardoor wel een brederug, als
hetware een olifantshuid. Voorde
‘én doe je het goed en voor de
ander niet. Dat hou je toch. Mis-
schienis het als zakenman, met
ook nog eensportzaak, nadelig.
Maar op dat moment ga je voor
de vereniging

Waarkomt je uitgebreide fa-
natisme als sport- en
verenigingsman vandaan?
Dat hebik van huis uit mee-
gekregen. Ik ben altijd al
gek op sport geweest. ‚Omdatikgeengezinheb, ©steek ik dus mijn vrije
tijd in het verenigings
leven. Ik sport graag
envoormijisdateen ©

soort uitlaatklep voor
de dagelijkse beslomme-
ringen.

Wat denk je dat er met het ver-
enigingsleven in Zieuwent ge-
beurt, als het "klein Papendal!
‘het Sourcy Center wordtgereal
seerd?
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5 komen. Ik
zeg maar

zo: "Als het
bij de é&n re-

gent, dan drup-
pelt het bij de an-‚ der”. Iedereen zal er

beter van worden. Voor de
middenstandersinZieuwent zal het

goed zijn. Het zal economische voor-
delen opleveren en er zullen meer ar-
beidsplaatsen komen. Voor de vere-
nigingen kan het misschien iets moei-
lijker worden. Er zal meer rekening
gehouden moeten worden met de
zaalbezetting. Het kanzijn dat bij
voorbeeld een zaalvoetbalwedstrijd
niet door kan gaan, omdat er een
ander evenement gepland staat. Er
is dan natuurlijk altijd de mogelijkheid
om uit te wijken naar Lichtenvoorde
of Mariënvelde. Maar voor mij wegen
de voordelen zwaarder dan de nade-
len

Wat doen de Zieuwentse verer
gingen op dit moment goed, en
wat zou beter moeten?
Dat ZOu je per vereniging moeten
bekijken. Ik vind wel dat er in
Zieuwent een ontzettend groot aan-
bod is van sport. Je kunt veel kie-
zen. Zo kan een vereniging niet goed
groeien. Maar voor een kleine ge-
meenschap als Zieuwent, vind ik wel
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dat Zieuwent het goed doet. Je
ziet wel de individuele sporten, zoals
fitness, in opkomstzijn. Het Sourcy
Center schijnt meer dan duizend le-
den te hebben die aan fitness doen.
Dat is voor mij als middenstander na-
tuurlijk ook positief. Erzijn natuurlijk
altijd mensen die gesport hebben bij
het Sourey Center en denken: "Laat
ik eens even bij ten Brasin de eta-
lage kijken". Wat de voetbal-igin Zieuwent betreft: het is
misschien wel een idee om de A-
jeugd op zondagmiddagte laten voet-
ballen. Steeds meer jongeren willen
op zaterdag werken om zo geld te
verdienen om in het weekend uit te
gaan. Er zijn dus steeds minder
jeugdleden en datis niet goed voor
de vereniging. Je moetdit natuurlijk
wel regionaal met de KNVB regelen.
De meeste van deze jongens gaan
op latere leeftijd ook niet meer voet-
ballen en dat is jammer. Zokrijg je
ook steeds minder senioren.

Ooit was je één van de oprichters
van PIOT, het sportbiad voor
Zieuwent Wat vind je ervan dat de
huidige redactie heeft besloten
PIOT uit te breiden met een cultu-
reel katern?
We hebben erin het verleden ook al
eens aan gedacht, maar hetis er
nooit van gekomen. Het nadeel van
een Gulturele vereniging is dat ze niet
wekelijks iets nieuws te melden heb-
ben: In het kader van de interviews
zal het wel lukken, maarzelf stukken
aanleveren wordt denkik, een moei-
lijker verhaal. Neem bijvoorbeeld de
Notenkrakers, die hebben maar één

keer per jaar een uitvoering. Een
ing heeft iedere week
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wedstrijden, en hebben dus vaker iets
te melden. Wat ik jammer vind van
de huidige PIOTis dat er weinig be-
kendheid gegeven wordt aan de
wedstrijduitslagen en de wedstrijd
programmering van de verschillende
sportverenigingen. Ik denk, wanneer

je hier meer bekendheid aan geeft,

er ook meer publiek naar de verschil-
lende sportwedstrijden zal komen. En
datis weerin het belang van de ver-
enigingen.

Hoe denk je dat het verenigingsle-
ven er over 10 jaar uit zal zien? Zal
men terugkeren naar de teams-
porten, ofzal de individualisering
in de sport doorzetten?
Ik weet het niet. Het is eigenlijk sinds
een aantal jaren dat de individuele
sportende overhand krijgen. Vroeger
had je ook niet zoveelte kiezen. Er
was alleen voetbal en Gilde. De hele
maatschappij is anders dan vroeg
een tendens die overal doorzet, niet
alleen in de sport. De jeugd wordt
anders grootgebracht. Vroeger deed
je veel meer samenen had je ook
meer voor elkaar over. Toen deed je
nog allerlei dingen omdatdat gewoon
moest. Tegenwoordig moeter iets
tegenoverstaanen zeggen ze: "Wat

schuift dat?" Het is nu wel zo dat de
meeste mensen langer doorgaan met
sporten. Er zijn steeds meer oude-
rendie aktief sporten. Ik zou mij niet
voor kunnen stellen dat mijn vader,
toen hij 56 jaar was, nog zou tenni
sen. Watik nu wel doe.

Zijn er nog zaken waar je het graag
over had willen hebben, maar waar
we niets over hebben gevraagd?
Ik wilde eigenlijk nog wel even terug-
komen op de oprichting van de PIOT.
We hebben de PIOT dertig jaar gele-

den opgericht met Bennie Storkhorst,
Bennie Berendsen, Berry Wensing,
Herman Hartman en Bennie
Venderbosch. Later is Joost van der
Meij erbij gekomen. Omdat ik een
sportzaak had en een zakelijke kijk
opsport had, hebben ze mij gevraagd
enwas ik met name verantwoorde-
lijk voor het financiële gedeelte. Ik
ben zestien jaar redactielid van de
PIOT geweest. Er is veel veranderd
in die jaren. Vroeger maakten we de
PIOT helemaal zelf, van typen,
stencilen tot het zelf in elkaar zetten.
Tegenwoordig is het met de huidige
technieken allemaal iets makkelijker
geworden.

Wij willen als redactie Bennie ten
Bras hartelijk bedanken voorhetin-
terviewen wensen hem nog veel suc-
ces met zowel zijn sportieve als za-
kelijke werkzaamheden.

De redactie (JC en CE)
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nigingen. Een poging om te komen
tot een aparte cultuurredactie liep
toendertijd op niets uit, maar de ge-
dachte en de wens bleef op de ach-
tergrond aanwezig

PIOT
GAAT
VERANDEREN.
Na 30 jaar en 290 nummers veran-
dert de opzet van PIOT. Naast sport
willen wij ook aandacht gaan beste-
den aan met name cultuur. De om-
schrijving Zieuwents Sportblad dekt
niet meer de lading en wordt gewij.
zigd in Zieuwents Verenigingsblad.

Eenstukje geschiedenis.
Op 3 november 1973 verscheen het
eerste nummer van PIOT. Een aan-
tal leden van voetbalvereniging
RKZVC stond aan de bakermatvan
dit blad. Al snel werd iet alleen over
voetbal geschreven, maar kwamen
ookde andere sportverenigingen in
beeld. Met uitzondering van enkele
bijlages van de toenmalige KPJ (Ka-
tholieke Plattelands Jongeren) was
en bleef de insteeksport. Enkele ja-

re ngeleden kwam het ver:
zoek, van met name de
Harmonie, of wij ook

aandacht wilden
besteden aan

culturele
vere-

'ag.6 Piot November 2002

Waarom nu wel deze wijziging?
Erzijn 2 hoofdredenen die ten grond-
slag hebben gelegen aan deze opzet-
wijziging.
a. Naast sport gebeurt er van
allesin Zieuwent. Zieuwent heeft een
rijk verenigingsleven, waarbij elke
vereniging op zijn of haar manier in
meer of mindere mate actief is en
aansprekende, interessante dingen
doet die het verdienen om nader be-
licht te worden.
b. Op sportgebied zijn in de af-
gelopen 30jaar bijna alle denkbare
onderwerpenaande orde geweest.
Natuurlijk doen zich steeds nieuwe

ontwikkelingen voor, maarhet wordt
steeds moeilijker om origineelte blij.
ven en niet te veel in herhaling te
vallen.

Wat wil PIOT zijn (en worden)?
De redactie streeft er naar om een
verenigingsblad te maken dat lees-
baar is voor de Zieuwentse bevolking
in het algemeen. Dit doen we met de
huidige redactie (eventueel uitte brei
den met 1 of 2 nieuwe leden) zonder
een specifieke opsplitsing te maken
tussen een sportredactie en een
Cultuurredactie. In de PIOT “nieuwe
stij” worden onderwerpen belichtdie
te maken met de Zieuwentse vereni-
gingen en dus met de Zieuwentse
gemeenschap. Zowel sportief, cultu-
feel, en eventueel algemeen.

De PIOT verschijnt 10x per jaar.
Wezijn dus geen krant met ac-
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tueel nieuws, maar een (beschou-
wend) maandblad met diverse
achtergrondverhalen, sfeer-
impressies en interviews. Voor
nieuws zijn anderen kanalen (zoals
de Gelderlander, de Kerkklok of de
Elna) beschikbaar.
- De inhoud van PIOT (artikelen en

bijdrages van de verschillende
verenigingen) dienen een hoog
"amusementsgehalte" te hebben.
Daarmee bedoelen we dat de in-
houd interessant moet zjn voor de
gemiddelde lezer. Natuurlijk is niet

s interessant voor iedereen,
maar we proberen daar een goed
evenwicht in te vinden.
In de afgelopen periode is de
PIOT vooral gevuld met bijdrages,
gemaakt door redactieleden. Ook
in de PIOT "nieuwe stij" zijn
bijdrages van verenigingen en in-
gezonden artikelen op persoon-
lijke ttel van harte welkom. De
verenigingsbijdrages dienenuiter-

aard te voldoen aan de gestelde
criteria, terwijl voorde ingezonden
stukken geldt; in de PIOT worden
geen persoonlijke vetes uitge-
vochten, maar een oprechte me:
ning met opbouwende kritiek en
bijbehorende argumenten is tot
ieders belang.

= In principe is voor alle verenigin-
gen plaats, zolang het onderwe
pen betreft die de Zieuwentse ge
meenschap bezig houdt. Waar
precies de grenzen liggen weten
we ook (nog) niet. Voor zover wij
weten zijn er op dit moment in
Zieuwent 54 (!) verenigingen en
organisaties actief

Watis PIOT niet?
- Interne verenigingsmededelingen

horen niet in
de PIOT. wat
alleen interessantis voor
de leden van een bepaalde
vereniging, boeit de gemiddelde
lezerinde regel niet.

- In de PIOTis géén plaats voor
politiek "an sich". Echter waar lig-
gen de grenzen van politiek? Met
name de Gemeentelijke politiek
bepaalt in grote mate de moge-
lijkheden van sport en cultuur in
ons dorp. Erzijn dus wel degelijk
raakvlakken

De toekomst
Vanafhet volgende nummer treft u
dus de PIOT-*nieuwe stij" aan, Een
zieuwents verenigingsblad van en
voor Zieuwent. Hiermee denken we
een blad te maken wat interessant is
voor eenbreder publiek en cen bij-
drage te kunnen leveren aan de eef-
baarheid van ons dorp.
De redaktie
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Aan {alle oud leden van
RKZVC. en
Geachte oud-leden.

Tijdens de laatste jaarvergadering werd door de leden het idee geopperd,
een steunend lidmaatschap in het leven te roepen. Steunende leden blijven
betrokken bij de vereniging, en zouden allerlei privileges kunnen hebben,
zoals bijvoorbeeld gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van RKZVC, men
zou activiteiten van de club kunnen bijwonen zoals de kaartavonden, de
verenigingsdag of de jaarvergadering.

Als tegenprestatie en als steun aan RKZVC stelt het bestuur een jaarlijkse
contributie van- 52, oftewel + 1,- per week voor. Voorwaarde voor het
steunend lidmaatschap is wel, dat men ooit lid van RKZVC moet zijn ge-weest.

Het bestuur van voetbalvereniging RKZVC heeft naar aanleiding van deze
vraag besloten middels een inventarisatie te onderzoeken of er onder oud-
leden inderdaad behoefte is aan een dergelijk lidmaatschap. Probleem hier-
bijis helaas, dat gegevensbestanden met oud-leden ontbreken, en omdat wij
niemand willen overslaan, richten wij ons langs deze weg tot U. Vindt U
bovenstaande een goed idee, laat dat ons dan weten. Schrijf Uw naam, voor-
naam, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum op een briefje
en stuur dit briefje:

- naarJoris Wassink, Dorpsstraat 37a te 7136 LE Zieuwent,
- per E-mail naar info@rkzvc.nl,
- of geefhet af aan een van de kantinemedewerkers van RKZVC

Wanneerer voldoende animo is, zalhet bestuur een avond beleggen en
betrokkenen uitnodigen, om gezamelijk een en ander naderuit te gaan wer-
ken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van RKZVC,
Zieuwent.

Pag. Piot November 2002
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VERENIGINGEN

R.K.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorzitter A. vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwer,il. 351236
Secretaris € KlGoldeeik, Groening 14, (voorde,
Penningmeester. Cuppens, de Haars29, Zieuwent, tl

Wedstrijd secr. WE Wopereis, Harreveldsewog 14, Zieuwent, tel 351831

Z.VZ. Zaalvoetbal
Vooriter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris . Donderwinkel, Oude Aatenseweg 70, voorde, el. 379562
Penningmeester Krabbe

Wedstrijd sokr Becrearten: B. St, Hellenweg 3, Ziet
KNVB: B. Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 7Ua,tel 3796

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzi arhof47, Zieuwent
Secretar traat 12, Zieuwent, tel. 3

Penningmeesteres =P ter Bogt, Únnerwever 2, Groenlo, te 465478

a, 61838

Weestsecr A. Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tol. 351531

TOHP: Volleybal
Voorzister Vacant
Secretaress M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel 1488
Penningmeester van Boeckel, de Haare28,Zieuwent, te 352462

Wedstrijd secr P. Klein Goldevijk, de Hare 75, tel. 351473
Recreanten M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tel 351488

ZTV: Tenni
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendijk BA, Zieuwent, tel. 351947

Secretaresse M. Theissen, Anton Molemanhof 8, Zu
Penningmeest 1. Knippenborg, De Steoge Za, Zien

tel 251468
wont, el 362424

Spirit'90: Gymnastiekvereniging
Voorziter J. Lalaye Kard. de Jongste tal 379550
Sacrctaresse M. Hokenborg. Futlose 361673
Penningmeesteres :C. Hubers, Tongerosastraet 46, L ‘voorde,te372463

+ Ledenadninistrtie

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise23, Zieuwent, el. 351262
Sec/Ponningn.  :G. Rijnders, Larksstraat 18, voorde, tel. 374926



ont, tl. 379611

orde, (A. 378756
straat 244, Zieuwent, el 351856

Landelijke Rijvereniging “Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter gswog 4, Miërwekde, el 351862
Scze

5 Misterstraat 8, Erodevoor, tl 0543 452351
n Meijerstraat 4, 'voorte, tl 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B.tenBras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 351257

erbooen, Do Steage 71, Zieuwent, el 352316
Role, Verkavelingsweg 2, Mariënweide, te, 361:

erboom, De Steege 71, Ziouwent, el 452316

Penniigm
Wedstrijd se

3

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter 8 Krabbenborg, Grobbonmg 3, Zien
Sekt Penn A Papen, De Hare 32,uwen, el te 361534

970

BV. 'T KEVELDE:
Voorzitter orsterdijk 17, Zieuwent, tel. 351818

erstraat 29, Zieuwent,el351250

Rouwhorsterdijk 20, Zieuwer, el 352263
el, Zieunwensen Zeevent, ie! 351382

Voorzitter M. Spieker, Staring
Secretaris . Papenborg, Wigendijk 6, Mariërvelde, tel. 351
Penningme T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 351271
Wedstrgd soer. N ten Have, Oude Maat

aat 43, L'voorde, el. 375650

BADMINTON-vereni
Vorzter à

Perningn

Sourcy Squashvereniging
Carespondertie Ze 36 LS Zieuwent, tl. 352222,

foEsourcycenternl



9 architektenburoN a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

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

A KL. HOL KENBORG
v en varkenshandel  Barsdijk 46 Zieuwent Tl

ATI Transportinstalties B.V. T&lefoon 0544-377050
Albert Schweitzerstraat 297131 PG Lichtenvoorde

RTI GmbH & Co.KG, Duitsland
RTbc Ltd. Preston, UK|www.rti.nl

Geluidsarme kompressorinstallaties met of zonderPe



TOHP Volleybal heeft een moeilijke
start van het seizoen gekend. Op de
eerste plaats waren er bestuurs-
problemen, die nauwelijks opte los-
sen leken. Gelukkig zijn er uiteinde-
lijk toch leden gevonden die bereid
zijn zich in te zetten voor diverse ta
ken. Er komt dus hulp voor het zit-
tende bestuur, een en ander moet nog
duidelijk gestructureerd worden, maar
er wordt hard aan gewerkt!
Verder waren er problemen met de
NEVOBO (Ned. Volleybal! Bond), be-
treffende het niet leveren van een
scheidsrechter ( door TOHP), die in

de regio kan en wil fluiten. Dit dreigde
zelfs zo hoog opte lopen, dat TOHP
z'n 1e damesteam uit de 1e klasse
terug zou mosten trekken.
Tijdens een extra vergadering tussen
het bestuur van de NEVOBO en een
delegatie van TOHP zijn we tot het
volgende compromis gekomen:
TOHP zorgt dit seizoen | x per
maandvoor een scheidsrechter die
uit"fluit (normaal Ix per14 dagen)

Met de inzet van2 van onze eigen
scheidsrechters ( hulde Jill en
Hedwig!) en de hulp van onze buurt-
verenigingen MARVO en KSH moet
dit lukken.
Ook intern waren er problemen om

krijgen.Uiteindelijk is dit redelijk ge-
lukt en kon de competitie beginnen!
De jeugd van TOHP speeftdit jaar
voor het eerst in de competitie mee
en doet dit erg enthousiast. Na 4 wed-
strijden staan ze op een 1 O' plaats,
dus ze kunnen nog stijgen!Ze trainen
elke donderdag begeleidt door Arie
Boeyink en Suzanne Hansen.
Dames 3 gaat als een speer, met 2
nieuwe speelsters ( Anita Domhof
“keetbaas’en Mariet Stevens) en
staat na 5 wedstrijden op een5plaats. Ze worden getraind door
Paula Cuppers. Dames 2 heeft ditjaar
een nieuwe trainster: Carola
Berentsen, oud LONGA2
speelster.Ondanks datze enthousiast
trainen, vallen de resultaten in de
competitie nog wat tegen Jacqueline
Kolkman ( gestopt na vorig seizoen)
wordt zeker gemist in dit team.Ze
staan na 5 wedstrijden op een 6e
plaats.
Ook dames1 heeft een nieuwe trai-
ner: Jan Geels uit Geesteren.
Helaas kon Jan pas in oktober be-
ginnen met de trainingen en heeft
dames 1 de voorbereiding op de com-
petitie zelf moeten verzorgen.
Dat dit niet ideaal is blijkt ook uit de
rangschikking: 6 wedstrijden - 7e
plaats.
Tevens ontberen alle damesteams
een coach en dat zal mede de oor-
zaakzijn van de vele punten die zijn
blijven liggen
Maar het belangrijkste is en blijft het
enthousiasme en plezier in deze

alle teams goed bezet te
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leuke sport. Als u eens een wedstrijd wilt gaan kijken kan dit op de vol
gende data:
Jeugd: zaterdag 30 nov. En 21 dec. Om 16.15uur.
Dames1: zaterdag 23 november en woensdag 11 december
Dames 2: dinsdag 19 november en 7 januari om 21.00uur.
Dames3: woensdag 20 november en 11 december om 21.0Ouur.

meTE JEVENEMENTENAGENDA

Donderdag 12 dec  : 20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie

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

Zater/Zondag 4-5 jan Sourcy Sportnachteg

DEZE KEER ZIJN WIJ VAN DE KINDER-PIOT EEN MMTDDAGJE BIJ DE HALE-PIPE WEZEN KLJ
KEN. DAT WAS OP 12 OKTOBER EN HET WAS BEREKOUD. DOOR HET KOUDE WEER WAS HET

WIET ALTIJD EVEN DRUK MAAR TOCH WAREN ER GEREGELD KINDEREN. DE MEESTE KINDEREN

ZIJN OP SKIELERS. ER ZIJN ER MAAR WEINIG DIE ER MET EEN SKATEBOARD OF EEN STEPJE

AFGAAN
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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
Werenfriedsaac 9 + 71361 Zieuwent

Telefoon 0544-351461 = Fax 054-352 145FrMelksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij
Farm Service BV - Leeuwarden

Tel. 058-21 34 300
Farm Service BV Oost - Zieuwent

Tel. 08-55 183 506

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1, Tel. 0544 37 12 07maakt 't je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH p,
®

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

2 7

A

@ BalloonJos
Di u ZIEUWENTse BORCULO

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

TRANSPORTBEDRS KRABBENBORG EV.
Eee Tel. 0544-351215STUKGOEDERINVERVOER
KIPPERVERVOER

Fax 0544-352065AVIA ZieuwentDEEEEEE
WIST U …
DatU bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met AVIA Local Card, Bank-Giro en alle verdere
Credit Cards.
ma.t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



JE MOET OOK BESCHERIAERS AAN HEBBEN: KNIE-POLS

EN ELUEBOOGBESCHERMERS EN EVENTUEEL EEN HELM. Oh

DAT ER TOEN WIJ ER WAREN NIET ZOVEEL TRUGJES O7

î HALE-DIPE HEBBEN GEDAAN. HEBBEN WE OP INTERNET

KEN VOOR EEN HAIF-PIPE TRUC.

HIER KOMT-IE:

TRICKS: 360 INDY IN DE HALFPIPE

1. ga van de half-pipe af en maak veel snleheid
2. maak je klaar omte jumpen (van de halfpipe rand afkomen en ff in de

Jucht blijven

3. als je netin de lucht bent... doeje de indy (pak je board beet in het mid-

den) en tegelijk maak je een draai van 360 graden
4. die draai kun je op veel manieren maken, probeer een frontside ofbackside

360 te maken inplaats van een frontside of backside 180

! 5. als je de draai gemaakt hebt, houdt je je board gewaaon nog vast en
wacht tot je landt

6. als je op de half-pipe terecht bent gekomen laat je je board losen rijdt je
verder.

DEZE TRUC HEBBEN GEHAALD VAN DE SITE SKIWORUD.NL DAAR STAAT OOK VANALLES OP OVER

OUWIES ENNOLUIES.
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5 Taramen voppen
©
© TIMEN IS NAAR HET NEDERLANDS KAMPIOEN

SCHAP BILJARTEN GEWEEST, HIJ IS DAAR EERSTE

© GEWORDEN.

== 14 HEBBEN THIJMEN EEN PAAR VRAGEN GESTED,

© aar zen ve EIGENLIJK KAMPIOEN MEE GEWOR-L var
Wa Ik ben kampioen geworden bij hetbiljar-

ten.

WAAR WAS DAT?

Bij bijartcafe de biester in Haaks-
bergen

WAAR HEB JE GETRAIND HIERVOOR?

Bij het Kevelder.

WELKE KLASSE ZAT JE TOEN JE MOEST BIL
JARTEN, HOVEEL DEDEN ER MEE?
Ik zat in klasse 7,er deden 8 kin-
deren mee.

WAS HET SPANNEND?

Ik had helemaal niet verwacht dat
Ik zo hoog kwam.

WAREN ER VEEL SUPPORTERS MEE?

Zaterdag alleen mijn leider.
Zondag waren mijn vader en moeder en oom en tanteer.
WAT HEB JE NOU PRECIES GEWONHEN?

Een beker, medaille, zak snoep en een pen.

WAS HET MOOI VERSIERD TOEN JE THUISKWAM?
Eerst niet, natijd wel.

MAG JE MEE DOEN MET HET EUROPEES KAMPIOENSCHAP?
Nee datmag niet dan moetje eerstin de zesde klasse
zitten.
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J. WAENINK | Wiers one
SCHILDERS- en BEHAN

schilderwerk:

wandafwerking
beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT

bijzondere beglazing TEL. 0544-351452
Tevens verkoop aan huis PAN OS1#981452

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

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

FAM. G. MEULENVELD

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

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, ieuwent, Telefoon 0544-351217

* Ook het 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
* spoedeursus mogelijk

zieuwent tel. 0544-351939
b. 06 4



Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport

Mooiste sportherinnering:

Slechtste sportherinnering:

Favoriete sportman/vrouw:

Leukste Tv-programma:

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Prgrieiscnets

Voetbal natuurijk!

Biljarten; daar word je niet moe van.

Die moet nog komen!
Als we tegen Ajax Bredenbroek win-
nen pakken we de periodetitel

Afgelopen seizoen; veel blessures en
veel geschorst.

Sjakie Wolfs, hij is al 20 jaar de
materiaalman van Ajax, een gewel-
dige man vind ik dat.

Kopspijkers

Harm en Miepje kurkstory.

The gladiator.

SP Jan Marijnesen

Die is er in mijn ogen niet.
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fschuwelijke cadeau datje

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ben je weleens aangehouden
door de politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor het laatst bang:

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

Welke zin of woord gebruik je teveel

Wie zou je nog willen ontmoeten:

Wat zou je geen tweede keer doen:

Beschrijf jezelf in vijf woorden:

Hebje sinds het begin van deze
profielschets gelogen:

De redactie (WK)

14 Piot November 2002

Lichtgevende aardbol, kreeg ik van
mijn broer voor mijn verjaardag

>

#
Gfijd nog!7Ik ga eigenlijk A de'tent, maar

alsik zou gaan, daf naj NoorwegenbN

Een konijn:

Sportinstructeur,

Nee.

Lange seat houden.

Dat weerfijn vriendin well

Rondborstige vrouwen.

Toen ik gisteren ging pinnen...

Gelukkig heb je nog niet zo’n dikke
kop als je vader!!

Godverdomme

David Beckham.

Een konijn kopen.

Lief voor zijn moeder

Nee.



Dames- en Herensalon

0 wer Zaterdag 8.00-4:00 war

TarSUD
€Het beste vlees

komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 0544 - 351205
HetInterieur
3 de weerspiegeling
van uw persoonijke

amaeBE

eneeepie
Longte B zo geren

STOLTENBORG
WOON

ZIEUWENT

Dorpsstraat 33 7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 251207

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 Cardio
Indoor Midgetgolf Fitness
Outdoor golf Budo
Kinderarrangementen Streetdance

Feest lokaties: Step
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Impact
Sportcafé, terras “ef RPM/spinring
Sourcy Center entertainment: sie’ Zonnebank
Bruisende Spelshow  gx@l Tedere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Sourey's Schiet Spektakel etc, Turks stoombad

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

Sour Center. Zegendijk Ja TI3G LS Zieuwent, tel (544) 3522 22, ww zocyente nl nfoCsorcgeeneenl



De momenten v/d pupillen
Wedstrijd: AZSVE
Datum: 09-11-02
Uitslag: 1-3
Doelpuntenmakers: Remco, Jordy en Cas
Mooiste goal: De derde, prima voorbereiding van Bas en prima,

tegen de draaïrichting ingeschoten van Bas.
Mooiste moment: Doelpunt van Remco, normaal houdt hij de bal-

len tegen, nu mocht hij er een in schieten
Man vid wedstrijd: Bas, de “chiv” van RKZVC F2

Wedstrijd AKZVC E2 Longa E6
Daum: 021102
Uitslag: 41
Doelpuntenmakers: Pascal kl Holkenborg, Mark Lageschaar 2x, Roy

Bookelder
Mooiste goat: Prachtige kopbal van Marc L. na een goeie cor-

ner
Mooiste moment: Robin Spijkers legt de wisselkeeper en leider uit

wat “stroomlijn knippen” betekent met voetbal
Ien. Wil ij het ook weten, vraag het dan aan Robin
en je hebt er een hele mooie voetbalterm bij.

Man v/d wedstrijd: Thimo te Molder

Wedstrijd Sdouc E1 - RKZVC E1
Datum: 26-10-02
Uitslag 1-8
Doelpuntenmakers: Joey 4x, Jouke 2x, Jens, Wout
Mooiste goal: Joey prachtige hakbal en Jens steenhard met

een kopbal
Mooiste moment Wout Toebes had 2 linkse voetbalschoenen bij

zich. kreeg van Sdouc van de gevonden voor
werpen 1 rechter schoen. Scoorde hier ook nog
meel

_Man Toby Bokkerswedstrijd:

Wedstrijd: RKZVC F3- Varsseveld F3
Datum: 02:11:02
Uitslag: 0-10
Doelpuntenmakers:
Mooiste goal: hebben wij riet staan, bij Cuppers in de werke

plaats
Mooiste mome alle publiek langs de lijn
Man vld wedstrijd Stijn Papen
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TAN Sportnacht
Zaterdag 4 januari-Zondag 5 januariVEE ETNEEETENmorgen 03:00 uur wordt er voor de 13e keer deEENSSAEEBENETESSNESESSISESEIASESEvoor spelers en speelsters van 12 t/m 15 jaar.EISESISNCENSEDaanmelding moeten teleurstellen, zoalsEONSEENKEESNENEENSOSSENISSEvoetbal toernooi, nu deze aan-SES INSEE

Verdere mededelingen over de bijzonderhe- m0CNESESCESROSESEENNEENSSENECERESSBGIINSNeGE

NWN EEAOEEEESQUASH en EnKRUISJASSEN NES Ey(en sourcy)
KLAVERJASSEN A Baks EEA(en sourcy).
DARTEN Sens EA
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DE LAAGSTE
DE x

re HYPOTHEEK
f SHOP

RENTE,

NOG EEN

ANDER

VERZOEK?”
_ De Hypotheekshop,

vid.

Meer de Walcherenstraat 2De EI Uchtenvoorde
Tet (0544) 37 71 13
wuw:hypotheelshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOE

knip ennaailessen
patroontekenen)
opleiding van/modinette Um lerares,

ADRES BUMMELINK
de Hase da
TGE MA ZIEUWENT
Tel0544551766




