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Hotel - Café- Restaurant

WittePaard”
Verrassend,

Ged,

Divese mogelijkheden voor:

Sec
* Bruiloften en partijen
* Recepties
* Reünies
* Vergaderingen De ideale rustplaats voor een hapje en drankje.

INSTALLEREN £
installeren van elke grote of kleine technische
instalatie tb. woning- en utlteitsbouw is ons vak!
* elektrotechniek
e centrale
« luchtbehandeling
+ loodgieterswerk
* sanitaire installaties
° optimalisering en energiebeheer

W.A. KEMKENS b.v.
VOOR’ ALLE

:

LLATIE- ockniek Ten B 08



G
Me jaargang

Redaktie:
Maddy Hulshof

Nummer 5 Mark Lankveld
1 februari 2003 Corinne Ebbers

nr 292 Johnny Cuppers
oplage 840 Wendy Krabbenborg

Norbert Doppen| Huub WopereisPag. 1. Culturele accommodatiefpag. 3 Op de greune weide î
pag. 6 Over slapeloze nachten free lance
pag: 7 Eea Toon Moileman

inderaen en hen Streken
pag. 14  Spirt’0
pag. 16  Iyabbe-

correspondentie
tel. 0544 35 1964

E-MAIL PIOT@PLANET.NL

CULTURELE ACCOMMODATIE.
‘Op maandagavond 14 januari j.l
vond, op uitnodiging van het
parochiebestuur, een hoorzitting
plaats over de toekomst van het
parochiehuis. Ansich eenprimaini
tatief omdat op deze manier ieder
een in de gelegenheid werd gesteld
om zijn of haar mening te ventileren.
Het belang voor de culturele toe-
komst van Zieuwent is groot en alle
ideeënen suggesties dragen bij tot
een verantwoorde besluitvorming_——

De grote opkomst toonde de gezonde
betrokkenheid van de zieuwentse
bevolking bij de leefbaarheid van ons
dorp.

Bij een hoorzitting hoort geen besluit-
vorming en de ingebrachte geluiden
hadden met name betrekking op 2
verschillen hoofdproblemen. Ener-
zijds is er het vraagstuk van het
parochiehuisbeheer en anderzijds is
er het vraagstuk van de
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accommodatieproblemen voor de
gebruikers vanhet "Waareise-ge-
bouw’, zijnde de peuterspeelzaal,
Jong Nederland en de K.B.O
(bejaardensoos).

Toen ik naar de hoorzitting toe ging
had ik de gedachte dat beide proble
men gecombineerd aangepakt moes-
ten worden. Al luisterend kwam ik al

snel tot de conclusie dat hetallemaal
niet zo eenvoudig is. Voor het
‘beheerdersprobleem werden zinvolle

en praktische suggesties gedaan.
Voor de accommodatieproblemen
van de gebruikers van het "Waareise-
gebouw lijkt vooralsnog geen oplos:
sing voorhanden.

- Het onderbrengen van de peuter
speelzaal in het huidige parochie-
huis stuit op een groot aantal prak-
tische bezwaren en is ook qua
omliggende voorzieningen verre
van ideaal.

- Het onderbrengen van Jong Ne-
derland in hethuidige parochie-
huis is gelet op de bezettingsgraad
en zonder ingrijpende
verbouwingsuitbreidingen mijns
inziens nagenoeg onmogelijk
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In mijn wildste fantasieën en dromen
adik oorspronkelijk de sloop van zo-
wel het parochiehuis als het
Waareise-gebouw en een totaal
nieuw te bouwen multicultureel cen-
trum voor ogen. Met beide benente-
rug op aarde en wakker geworden lijkt
(naast het behoud vanhet parochie-
huis dat eventueel de omschrijving
dorpshuis krijgt) een nieuw gebouw
voorde "Waareise-gebruikers” het
hoogst haalbare.

Echter ookdît klinkt gemakkelijker
dan het is. Wensen formuleren en
plannen maken gaat nog wel, maar
de financiële onderbouwing wordt las
tiger.
-  Metname Zieuwents Belang heeft

op dit gebied al het nodige voor-
bereidende denk- en onderzoeks-
werk verricht en concrete plannen
ingediend bij de overheid.

- Nuis de Gemeente Lichtenvoorde
aan zet © ©)

‘n
De redactie (HW) !



Dames- en Herensalon
"g. ”

Harreveldseweg 12d - Zieuwent
0544-352391 4>ee-Openingstijden:

Dinsdag Ym vrijdag 8301800 uur Zaterdag: 800 15.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

©. AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

L

Ga) H. BEERTEN en Zn.
TEVENSVERZORGENWJA VEEG Zieuwentmiei Telefoon 0544 - 351205

Het Interieur
ce weepegeing Garage
Van uw perzoonijkteid

eeoe Kolkman VOF
ioegeen e=

Gen
zn rseser

Alle reparaties, APK.2-Keuring,Se Roetmeting & Verkoop

STOLIENBORG
WOON

ZIEUWENT

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

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

Tel. 0544 351207



DAIHATSU

officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek
Daihatsu is onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

FIT-CARE
center sourty

Voor iedereen cen sport:
Indoor activiteiten: tennis, squash, het huren Body Pump
van (deel) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf Body Attack
Outdoor activiteiten: golf, tochten per step, Body Combat

untainbike, kano, huifkar of Fiets Body Jam
Kinderarrangementen: diverse invullingen Fitness en cardio
mogelijk Budo
Feestiokaties: Streetdance
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Step
Sportcafé, terras Impact
Sourey Center entertainment: 4 BPM
‘Sourey's Tap Feest wsief Zonnebank
Bruisende Spelshow exc edere ochtend kinderopvang
Achterhoeks Speulhol Gratis gebruik sauna en
Sourey's Schiet Spektakel etc. Turks stoombad

U zoek een ideale lokatie om te sporten,
feesten of vergaderen? Het

is
dichterbij dan u denkt!

rey Comer, Zegen 3, E36 15 Zine el (0524) 35 en eager nl nfoCruregeenern



Voetbal is al een tijdje niet meer aan
bod gekomen in de Piot. Hoogste tijd
dus, ons kwamen wilde verhalen ter
ore over voetbalronselpraktijken in
de nachten van zaterdag op zondag
bij de Radstake. En aangezien de
meeste voetbalheren op zaterdaga-
vond optjd naar bed gaan (dachten
wij moesten deze gonsende geruch-
ten dus welhet dames-voetbal team
van RKZVC betreffen. We belden
met de trainer van de RKZVC-da-
mes, Rolf Spexgoor, en hem leek het
een prima idee om de dames wat
nader aan Zieuwent voor te stellen©ja, schoot onste binnen, aange-
zien de vrouwelijke kant van de
redaktie dit keer aan de beurt was
voor een verslag, misschien washet
leuk dat we mee zouden traïnen. Rolf
vond alles goed. Zo ook de manne-
lijke kant van de redaktie die ons be-
loofde op de bewuste training men-
taal te zullen steunen aan de zijjn
De datum van de training hielden we
vervolgens angstvallig geheim

Op vrijdag 17 januari kwamende da-
mes van RKZVC voor de eerste keer
na de winterstop weer bij elkaar om
te trainen. Wendy enik waren al da-
gen druk geweest met onze trainings-
outfit In geleende kleding, die tegen

een stootje kon en voetbalschoenen
die eigenlijk te klein ( geleend van zus
Wendy) of te opvallend gouden
geluksschoenen (geleend van zoon
Maddy) waren, hadden we er zin in.

Als het niet meer ging konden we al-
tijd nog foto's gaan maken zeiden we
tegen elkaar. Er waren6 meiden in
de kleedkamer, Rolf zag dat ook en
bedacht traningsvormen voor8 per-
sonen(hij telt ons ook mee sisten wij
tegen elkaar). De dames vingen ons
goed op en vertelden dat hetbijhun
training altijd relaxed er
aan toe
ging,

dat Rolf wat dat betrof op een lijn zat
met de dames. Hij snapte waarom het
ging: een leuk fris begin van het wesk-
end

We begonnenmet in 2-tallen naarel-
kaar overspelen. Dat had Wendy
vroeger thuis al vaker moeten doen
met haar broers als ze er 1 tekort
kwamen, evenals ik met oudste zoon
als man en vader later thuis komt van
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zijn werk. Dat kenden we dus, ok
de andere meiden dedenhet rustig
aan. De televisieprogrammering
voor de vrijdagavond werd over het
veld heenen weer geroepen. Con-
ciusie: geen leuke film, wel 'Love
etter’. Dit blijkt voor de dames (die
‘heel verschillend qua maten zijn)
een gelegenheid bij uitstek om te
kijken wie welke bruidsjurk het best
zou staan. Na een minuut of 10 vindt
Rolf het welletjes. We moeten 3
rondjes om het halve veld rennen.
"Valt mee hoor zeggen de meiden
als ze zien dat wij er wat beteuterd
bij staan. Ze nemen ons op sleep-
touw, maar halverwege kijken
Wendy en ik elkaar aan en zeggen
telijkertijd tijd voor foto's’. Het foto-
toestel ligt in de kleedkamer, waar
Suzan met haar hoofd naar bene-
‚den opdebank draaierig zit te zwe-
ten, Francis ondersteunt haar. Het
blijkt geen gebrek aan conditie van
Suzan te zijn maar een vervelende
nekblessure die ze vorig jaar opliep
tijdens het voetballen. Haar nek
speelt weer op en daarom is ze zo
duizelig. Maar na 5 minuten doet ze
weer volop mee. Klasse!
Okay,eerst maar even foto's maken,
voor er nog meer gewonden vallen.
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Vervolgens, als de rest warm gelopen
is en wij onze foto's hebben, krijgt de
helft een hesje om en moet proberen
de bal 10 x over te spelen zonderdat
de tegenpartij de bal te pakken krijgt.
Leuk om te doen, en duidelijk te zien
‘dat de RKZVC dames vaker voetbal-
en en onverschrokken op de bal af-
gaan. Het team waar ik in Zit haalt de
10 keer niet, het team van Wendy wel.

Daarna gaan we schieten op de goal
Rolf staat inde goal en egtuit wat de
bedoeling is, eerst naarde speler bij
‘de pionspelen die de bal voor zal
zetten waarnaje op goal moet schie-
ten. Mij lijkt die afstand veel te ver.
Voorde dames is dat niet zo, met
gemak schieten ze richting goal en
somser nog ver overheen. Mijn bal
komt zielig aanrollen en Rolf wandelt
er op zijn gemak naar toe en schiet
hem weer terug. Wendy knalt de een
na de ander in de goal. Samen zijn
we het eens, voetbal zal toch wel ge-
deeltelijk genetisch bepaald zijn.

Ondertussenis er tijd genoeg om met
de meiden tepraten over het ontstaan
van deze damesploeg. Suzan Kaak
en Francis Dijkman hebben 2 jaar
geleden hetinitatief genomen, beiden
hadden ze verkering met eenvoet-
ballende jongen uit Zieuwent en be-
sloten dathettijd werd voor een
damesteam. Via hun vriendenkring en
de avonden bij de Radstake kwamen
er steeds meer meiden bij. Op dit
moment bestaat de ploeg uit 16
speelsters, waarvan er gemiddeld 10
op de training zijn. Sommigen moe-
ten werken en anderen moeten voor
hun studie uit andere plaatsen komen.
Slechts enkele dames komen uit
Zieuwent, de rest komt uit



J. WAENINK Wines binen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL 0544-351452

Tevens verkoop aan huis FA OSSIE

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contracvervoer

FAM. G. MEULENVELD
wowzitaxn  info@zitax.nl

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 416 75
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl

totale geluidsverzorging



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

OBEDRIJF
N HEGEMANVO.F.

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

Q 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
bgg. 06 - 53933054



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

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

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 352 145

Melksystemenen 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 Walche: renstraat 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH g,,
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

Erallaar Tos& @
ARO ZIEUWENT

BORCULO
> BREDEVOORT

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

— -KRABBENBORG b.v.
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

TRANSPORTBEDR!

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

WIST U …
Dat u bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per dag kunt
tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht met All Cards.

WETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunt er terecht voor
ma, Vn vi: 8,00-20,00 vor postzegel briefkaarten en adrowisingekaaten

het ophalen van brieven en pakketten
het afgeven van triefpost binnen: en butenland

het afgeven van pakketten en aangetekend binnenland
* stlippenkaaten, telefoonkaarten en boncadezus
 informatebrochres.

zaterdag: 38.00-18.00 uur
zondag: SHOP gesloten



Lichtenvoorde en Beltrum. Ze heb-
ben een hecht team, dat op haar tijd
fanatiek kan zijn maar dat toch vooral
vriendschap hoogin het vaandel
heeft staan. Er zal hier niemand bui
ten gesloten worden’ zeggen ze 'we
‘hebben geen aparte groepjes, ieder-
een doet mee’. Datblijkt ook we! uit
de afspraken die onderling gemaakt
worden tijdensde training voor de za-
terdagavond. De meestenwilen naar
de Radstake, anderen willen naar
Dika in Markelo ‘dan wil ik wel rijden,
kun jij lekker achterin ziten’
Rolf vindt alles prima, hij traint graag
met de dames, vindt dat makkelijker
dan de jeugd. De da-
mesen Rolf zijn goed
aan elkaar gewaagd,
maar uiteindelijk
wordt er toch gewoon

‘houdt de stand bij hetis gewoon leuk.
Net als ik het koud begin te krijgen,
stoptRolf de training. De anderhalf
uur is omgevlogen. We vinden het
jammer dat de kantine niet openis,
‘maar de dames vinden dat niet echt
erg, de meesten zijn de hele week
druk geweest met werk en studie en
gaan na de training gauw naar huis
Love letters kijken. We bedanken ie-
dereen en beloven om zondag nog
evenin sporthal langs te komen (waar
ze een partijje zaalvoetballen) voor
‚een foto van het hele team * want

vanavond leekhet zo'n zielig clubje”
zeggen ze.
De dames waarschuwen ons nog
even voor spierpijn, maar dat hebben
we niet gehad wel een blauwe grote
teen (of eengrote blauwe teen) met
de afdruk van een voetbalnop.

Tenslotte willen de RKZVC-dames
hun team graag uitbreiden,dus als
je zin hebt om je weekend gezellig
enfris te beginnen kun je op vrijdag
avond een keer komen kijken tijdens
de taining van zeven uurtot half ne-
gen. Als je tussen de 16 en 60 bent
ben je welkom, je hoeft geen erva-

ring te hebben. Wel houden van la
chenen gezelligheid (en als het kan
breng dan je agenda mee, want
uitgaansafspraken worden tijdensen
na de training besproken).
De dames spelen competitie op zon-
dag rond een uur of 1.

Bedankt Rolf en Dames 1 dat jullie
ons zo gastvrij hebben ontvangen. En
natuurlijk voor de competitie veel
succes.

De redaktie (WK + MHW)
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Over slapelozenachten,
de zoon van een frikandellenkoning en Ferdy
Jolij
Dagen en nachtenheeft het ons uit onze slaap gehouden: Talloze
nachtelijke omzwervingen zijn eraan te pas gekomen en naturlijk
ook uitgebreide brainstormsessies in de vele kroegen dié de ge-
meente Lichtenvoorde rijk is. Uiteindelijk zijn ze er dan toch uitge-
komen. Toon Molleman (van de huisarts), Bram Peters (van de
frikandellenkoning) en Pieter Holkenborg (van Tonny van Harmes
Drieka) zijn op het toch wel zeer vernieuwende

idee
gekomen voor

‘het opzetten van een popwedstrijd. Al deze vernieuwingsdrift willen
zij Zieuwent niet onthouden. Iedereen is dan ook welkom. Deze
popavond zal plaatsvinden in zaal Bongers op 21 februari en wordt
in samenwerking metstichting PaasPop georganiseerd. De zaal is
open om 19.30 en de eerste band begint om 20.00 uur. In totaal
zullen een zestal bandsde strijd met elkaar aangaan. De jury isin

handen van ondermeer
Jeroen Schwartz (pop-
joumalist bij De Gelderlan-
der) en Ferdy Jolij (ras-
artiest, ex-normaal en voor-
malig inwoner van
Zieuwent). Beginnende
bandjes krijgen door deze
nieuwe pop-wedstrijd de
mogelijkheid om zichzelf
vooreen watgroter publiek
t© presenteren, waarbij de
winnaar van de wedstrijd
PaasPop mag openen inhet voorprogramma van
onder andere Krezip. De
avond wordt dan ook geor-

ganiseerd onder de werktitel "Slag om PaasPop'. Wederom een
‘bewijs van bruisende creativiteit en onbedwingbare vernieuwingsdrift

Popavond “Slag ©m PaasPop"

Vrijdag 21 februari
Zaal Bongers

— 198.30 uur
Gratis
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Tohp-volleybal Dames1
Wij zaten na het winnen van de bekerwedstrijden tegen de promotieklasse
mog steeds in de race voor de beker. Op donderdag 9 januari moest het
gebeuren. De dames van Tohp 1 moesten het opnemen tegen een 3e divisie
team van Dash.
Iedereen was nerveus en giechelig en we gingen er met een raar gevoel
naar toe. Het begon al gezellig professioneel. Harde muziek met de war-
ming-up en harde ballen met inslaan. De 1e set verliep voorspoediger dan
we hadden durven dromen
Tot grote verbazing van ons en de tegenstander haalden we deze set binnen
met 'n staaltje supergoed volleybal. De 2e set begonnen we vol goede moed
maar helaas werden de volgende sets verloren. We vonden het allemaal
spannend en een uitdaging om tegen de derde divisie te ballen. In de com-
petitie staan we nog steeds boven de middenmoot. Hopen ( +/_ 8e plek)
deze plek vast te houden ofte verbeteren

Groetjes Dames 1

TAww | EVENEMENTENAGENDA

Donderdag 27 febr. : 20.00 uur:
Y Uiterlijk inleveren Kopie

Vrijdag 21 februari Slag om Paaspop
Zaal Bongers
Aanvang: 19.30 uur
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K T
owboarden

VERSIAG SNOWBOARDEN

WAT HEB JE NODIG?

NATUURLIJK EEN SOWBORD EN OOK EEN SKIPAK, WARE SOK-

IK DOE HET IN SÖLL OOSTENRIJK) TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE.

| ALS IK WEER WIL WENNEN AAN HET SNOWBOARDEN GA IK NAAR

BOTROB (DUITSLAND) DATIS DE GROOTSTE SKIMAL VAN EUROPA.

WAAROM DOE JE HET?

Ï

2x VIND AET LEUK OM HARD NAAR BENEDEN TE GLIJDEN.

EN IK VIND HET OOK LEUK OM EEN BEETJE TE STUNTEN

CMIET DAT IK DAT KAN)

15 HET GEVAARLIJK?

VOOR KINDEREN DIE GEENLES HEBBEN GEHAD KAN HET ERG GE-

VAARLIJK ZIJN, WANT ALS JE NIET KUNT REMMEN KUN JE VAN DE

PISTE AFGLIJDEN EN ONTSTAAN ER LAWINES. IK HEB DRIE DAGEN

{ES GEHAD EN DATIS LANG GENOEG OM HET GOED TE KUNNEN.

GROETJES VAN JULIEN TIEMISSEN

T Januari 2003



Siebert & Wassink

Siebert & Wassink ie de Bent u op zoek naareen interessante baan
specialist op het gebiedvan'op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
vering EsoectieopM5O|genvoudig vinden via een professioneel‚en HBO niveauin Oost
Nederland. intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:
Onze Kernactiviteiten:
©P&O Advies 5 4
© Werving & Selectie www.siebert-wassink.nl
© Interim Management

eme: ehterhoete
info@siebert-wassink.nl PEER Ered TIMELeen

Te 055 2000850 Tl SA TS7]é& Donny Rotsgs Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|variuiere verkoopat kweker

MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
TELEFOON 0544 352235 Telefoon 0544 352133

TELEFAX 0544 35 2035 Fax 0544 352237



L SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN

[orsamsarte (CONTACTPERSOON ADRES POSTCODE WoonPaATs TELEFOON)
naamtomerenigng ten Bras ‘De Kaate 4 7136 MK Zeer 351738]
ijanwer *Keveder A teAolor Klewerstaat20  TIGSLP Zieuwent 351250]
Buurmer tHoenderbeom Mow Heuinek  Curchilstaat3 7136 MA Zieuwent 351968]
[euanvor*Kovelder a Kolkman Zeuwertsewegio 71361C Zement 351590)
[guurer Rustoconeg Hedrigieuindk  Ruulosewegi3a  TISEMC Zieuwent 352029
[euumver Sprenkelderhook © Hummen Schoppenwegtt  TIGBKH Zieuwent 351797
euver Zegen Mee Huzek Onersweg2 TIS6KR Zeumen 351976
[chattas Pastorie Dorpsstraat 41 713616 Zewent 351232
Dames gym A Spekschoor Klewersaa33  TIG8LP Zieuwent 352124)
cnpo. Mt te Rotor Helenvog TISEKS Zieuwent 352259]
Foosteommiscie 4 Elschot Rouwhorterijk?0 7136 KW Zieuwent 352268]
[Eoto-imetas ‚a Stonekder OudeAatenseweg27 7131ZC tiehtencore 372714]
[Gezonaneidscenenam GEA Vosters Dorpsstraat 87 71361 Zieuwent 351586)
Isxv F Harbers Stotelder Dorpsstaatta  TIJBLK Zieuwent 351816)
|Gymeiuo dames B Rousboret Ziemenseogso  7136LC Zieuwent 351522
Hanoalver Pace E Marscha Dorpsstraat 12 7136LK Zieuwent 952223
\amonie zieuwent AngelaBeerten  Auulogewegts  7I3EMC Zieuwent 351747
eider zieken Mew Wopereis Zegendijk TIGEKR Zieuwent
Jong Hedelant SabineHummeink Klewersraal3s  7ISGLP Zieuwent

Karateucn Gus Rijnders Larksstaat 18 7182CS tiehtenvoorde 374928)
Iczo BAekGerehuis Kunne 30 7263 RD Mariënveide 351261
Kcotchietver De Hemmes  S: Papenborg Wigoneijk 5 7263 RH Maienede 351882
[otsgoep PeraBomtuis  Bouzenes 17 TION Winterswijk 0583523051
To B lageschaar  Schaamseg 24 7134 PK Vragender 0543520123)
MKB (als Zie Ha Mar)  EmaKamebeck  Verdelngeweg3  7O63SR Marienvelde 352964
Ned Lever Darmsichting Mevr Bouwhorst De Maare & 7136 MG Zieuwent 351956)
|ouderaadBasischeel 5 Jansen-tenHave  Grensweg TISGKN Zieuwent 352389
PaochiebestuZeuwort Pastorie Dorpsstraat4 7136 LG Zieuwent 351232

Wijzigingen doorgeven aan : Huub Woperei ‚ Harreveldsewt
1
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# NI architektenburo
a. holkenborg

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

5:50HELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@> 0544 - 352290



Wij wilen jullie graag wat ver-
tellen overhandbal. 19 januari
op een zondag hebben we
gehandbald tegen de beste
handbalciub die er was. We
hebben er 7-8 van verloren.
Het ging een stukie beter dan
‘de vorige keer. Wij staan op
de 3e plek. We gaan trainen
van 4 tot 5. We leren steeds
meer nieuwe dingen bij. Onze
trainsters zijn: Sharon en
Simone.
We moeten meestal op zondag een wedstrijd spelen.

Heeceeeceeececeeeerereeesseeececeeeeeeeececseeeercereesceeeee
veeeeereeeeeeeceeeeeeeceeeeeeeeel groetjes de HANDBALCLUB
PACELL! Dt!

1% HOE LANGSRI AL
VOLGENS MIJ Of 5 JAAR.

2: HOE BEN JE OP HET IDEE GEKOMEN OM TE GAAN SKIËN?
MIJN VADER SKIEDE ALTIJD AL DUS TOEN GING IK OOK VOOR EEN RE

IK HET EIK JAAR.
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3: WAAR GA JIJ ALTIJD HEEN OM TE SKIËN?
IN OOSTENRIJK. IN DE PLAATS SAALBACH INTERGEM.

4HAD OF HEB JIJ MOG STEEDS LES IN SKIËN?
JA ALS WE OP WINTERSPORT ZIJN ELKE DAG IN DE WEEK MAAR DAT WORDT ELK JAAR MINDER.

3 HEB JIJ AL EENS MEEGEDAAN MET WEDSTRIJDEN, HEB JIJ AL EENS IETS GEWONNEN? 1 KE

DOE ELK JAAR OP DE LAATSTE DAG VAN DE VAKANTIE MEE MET EEN WEDSTRIJD 1 GOUD X
ZIUVER ZX BRONS EN {X SDE WIKS DUS

6: HOE LANG DENK JE HOG DOOR TE GAAN MET SKIËN?
IK VIND HET WEL HEL LEUK MAAR TEGENWOORDIG GA IK STEEDS MEER SNOWBOARDEN.

7: WAT VOOR EEN SPECIALE KLEDING HEB JIJ AAN ONDER HET SKIËN?:
EEN SKIBROEK MET BRUTELS EEN T-SHIRT EN EEN KOUTRUI EN EENJAS DAAR OVER HEEN.

8: HOE KOM JE AAN DE SKIS?:
DIE HUUR IK ALTIJD BIJ EEN WINKELTJE DAT IS WEL LACHE DAAR.

9: MET WIE GA JE ALTIJD SKIËN?
MET DE GROEP VA SKI LES, MET ONS GEZIN, EN DIT JAAR MET DE FAM.KRUIP MAAR NORMAAL
MET FAM.KNIPPENBORG BAKKER JOS.

10: HOE VAAK GA JIJ SKIËN?
EEN WEEK IN HET JAAR MAAR OOK WEL IN DE SKI HAL DAAR KUN JE ALTIJD LEKKER STUNTEN.

BERWIE EN BRIAN

Pag.10  PiOT Januari 2003
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chesietsets weg, e aan denverzorgende "3 beroep Wijk.“went Belang. °°CTetaresse van

ofielscPraficlcch

Meest favoriete sport: Turnen om te kijken, zwemmen om te doen.

Minst favoriete sport: Voetbal. Verschrikkelijk. En binnenkort zal
Wiert er wel 2an beginnen.

Mooiste sportherinnering: Gymmenin de oude sportzaal.

Slechtste sportherinnering: Toen onze lerares gymmen met de oefen-
stof ’Meer bewegen voor ouderen’ op de
proppen kwam.

Favoriete sportman/vrouw: Hebik niet. Alle tum(stjers.

Leukste TV programma: Unit 13

Beste boek/schrijver: ’Man wordt oud en stijf. Wie dat heeft ge-
schreven weetik niet meer, maar het boek
heeft diepe indruk op me gemaakt. Ik heb
het meerdere malen uitgelezen, en er zelfs
treinhaltes voor gemist.
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Mooiste film: ‘De tweeling’, vorige week gezien.

Politieke kleur: Ietsje links, zeg maar rose.

4 f,Beste Nederlandstalige lied: Zels je naam is mooi vanFeR Westbroek.

JOMeest afschuwelijke cadeau Oedatje ooit kreeg: Hier heb ik lang over nagedacht)máar ik weet
eigenlijk niks. Een schilderij, misschien. Dat
heeft hier een tijdlang aan de muur gehan-
gen, en daarna heb ik er een van mijn
patienten mee blij Gemaakt,

Grootste miskoop: Breimachine. Samen met een vriendin ge-
kocht. En nu staathij beurtelinks een jaarbij
‘haar, en danweer een jaarbij mij op zolder.
De eerste en enige trui die ik erop gebreid
heb, past niemand.

Omscholen tot: Badjuffrouw.

Tent opzetten in: Nederland. Daar hebben wenog lang niet
alles gezien.

Ben je wel eens aangehouden
door de politie: Nee.

Hekel aan mensen die: Altijd opalles mopperen, ontevreden zijn

Uit bed te halen voor: Iklig graag hoor. Voorniks dus.

Waardroomje over: Arjd akelig, en het loopt ook attjd siecht af
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MeerMark
Zieuwent

DORPSSTRAAT 31
TEL. 0544-351259

Rabobank
“Midden in de samenleving”

F =

El vor

Drukkerij Westerlaan
Lichtenvoorde

va Meer de Walcherenstraat 1

telefoon 0544 371207 [ax 0544 376525

Jos Beening
Voor al uw Reklame- en Schilderwerk

Dorpsstraat 8
Telefoon 0544 - 35 23 46

1, Zieuwent



WESS ELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

tmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij 0ok de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop vanrestanten.
U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen.
Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters,Bent u geïnteresseerd in cen zelfstandige baanin cendynamische organisatie?
Bel gerust voorhet maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}
Telefoon: 0544 371042 James Wallstaat6 Postbus 86
Telef: 0544 376907 7130 AB Lichtenvoorde
Intemetste: waw wosselsafwerking nl
E-mailadres: info@wescelsafwerking.nl



| Officieel dealer
| Massey-Ferguson

Zetor

Vooral uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines

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

gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht.Iz372415OE 1606

Bloemsierkunst „ERNA“
Open DiVmVij. 8930-1230

Vridag Koopavond tot 20.00
u

Za 830- 16.00 uur

+13:30- 18.00 wr



| BiekenuerwaerDE Particuliere Biehenuemoer
zoeOETOfS eeTAX10544 -35 14 16 Traa | Roam

FaxOS44 362166 GoackeritZieuwenseweg 67 * 713618 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
E van merkauto’sKi Ng,Gn 9SL!Eg EeBIEN Waalderweg 12a

AADASAE
R

VOOR AL Uw: Sportschoenen
: SportkledingSportartikelen

íd Schoenen en Sporthuis

==
ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457&,

SNG] Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings
zE;

Yonex - Lotto - Dunlop
Hummel- Masita - VikingZAAN DB:

1
Ey

IAK

a
Ey

A

5



Wanneerwasje voor het laatst

bang: 22 september. Wiert was ziek op zijn ver-
Jaardag. Hij zat onder de bulten. Een of an-
dere allergische reactie ergens op.

Wat denkje als je in de
spiegel kijkt: Het gaat nogal

Bedenk een andere naam
voor ‘Zieuwent: Ik hoef geen andere naam

Welke zin of woord gebruik

je te vee! Precies"

Wie zou je nog willen

ontmoeten: Tracy Chapman, onnavolgbaar goede zan-

geres en gîtariste.

Wat zou je geen 2ekeer doen: Door rood licht rijden. Kostte€ 86,-. En vol
gens mij was het ook nog oranje.

Beschrijf jezelf in & woorden: Ik kanniet sti zitten.

Hebje sinds het begin van
deze profielschets gelogen: Nee, ik lieg (bijna) nooit.
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jaar begon hetsei
en met clubteam-

| dstrijden. Dat was
| vom er eenbeetje
| :ekomenen nieuwe

1gen uitte proberen.
ize wedstrijden wa-
10 23novemberin

de tumnal In Voetinchem. Er waren
groepen gemaakt van verschillende
niveaus.
De Zieuwentse meisjes zaten in ver-
schillende groepen.
Mayra Holkenborg zat in groep 1

(LOS niveau 1-23). Zij doet dit jaar
eigelijk nog een niveau hoger, maar
mocht nog wel aan deze wedstrijd
meedoen.
Het groepje verwachte niet zoveel
van deze wedstrijd, toch behaalden
ze de 3e plaats en konden de bron
zen medaille omhangen
Marjan en Martine Doppen en Joyce
Heutinck zaten in groep3 (Los niveau
3-4-5 voorgeschreven oefenstof). Ze
hebben het geweldig goed gedaan,
want ze hebben daar de eerste plaats
behaald.
Nicol Beertenzat in een andere groep
van datzelfde niveau. Ook deze
groep ging geweldig en behaalde de
2e plaats.
Dus sowieso met 3 groepen in de
medailles had Spirit een goed begin
van het nieuwe jaar.

SPIRIT
90

pag.14  PiOT Januari 2003

ubteamwedstrijden

Indi uele Wedstrijd

De eerste individuele wedstrijd was
een week later in Winterswijk. Deze
wedstrijd was voor de Jongste meis:
jes en de meeste van hen hebben nog
niet veel wedstrjdervaring.
Voor Annet Hulshof en Lottekl
Goldewijk was het de 1e echte wed-
strijd. Ze doendit jaar mee in de In-
stap klasse (worden dit jaar 9 jaar)
en doen niveau LOS 8.
Annet behaalde de 11e plaats, met
vooral een goede sprong.
Lotte haalde de 17e plaats met vooral
een goede matoefening.
Martine Doppen draait al een aantal
jaartjes mee en heeft dus meer
wedstrijdervaring.
Zij is pupil 1 (wordt dit jaar 10) en
doet LOS niveau 6
Zij tumde een heel goede wedstrijd.
Op brug tumde ze een niveau hoger,
waardoor ze op dat toestel een bo-
nus kreeg van 0,5 punt. Ze behaalde
de 3e plaats.



VOOR

EN EEN

DRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.

Telefoon35 16 07

2Se5esSSONEErosESESSENENenEN= BARBECUE binnenien buitenEENSNSEN |

S |

Esen
% Tegelwerk

O.a. Badkamer
Keuken

Plavuizen

Á Afwerkvloeren

[U Sierbestrating

Adres:
Dorpstraat 30a
713611 Zieuwent

Telefoon: Fax
0544352320 0544-352557



o5imPSr
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

The new $

non jgfn
77 ZIEUWENT TEL: 0544-351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
pe3% tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

tuinonderhoud tuinideeön tuinaanleg
tuinideeôn tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



NWS-2 Wedstrijden

Mayra moest, omdat ze vorig jaar
zich geplaatst had voor de Neder-
landse Kampioenschappen LOS,nu
een niveau hogernaar de Nationale
Wedstrijd Sport (NWS). Dit komt in
Nederland direct na Topsport. Omdat
de overgang van LOS (Landelijk
Oefenstof Systeem) naar NWS te
groot was, hebben ze de NWSnu in
2 niveaus en Mayra doet dus nu
NWS-2. Ja, ja, ze zijn bij de bond
lekker duidelijk met het verzinnen van
niveaus, een buitenstaander begrijpt
er volgens mij zo niet vee! meer van.
In de NWS wordt weer anders
gejureerd dan bij het LOS. Het is veel
moeilijker om van een 10 uit te gaan

en dat lukt bij Mayra dan ookniet,
maar ja daar heeft iedereen last van.
Mayra heeft er nu 2 wedstrijden op-
zitten. De eerste was 21 december
‚en de tweede op11 januari.
In onze regio doen maar5 meisjes
dit niveau bij de junioren (14-15 jaar)
en zoals we het konden beki
hebben ze alle 5 ongeveer dezelfde
kansen.
Mayra tumde de 1e wedstrijd welre-
delijk alleen op de balk liet ze veel
punten liggen, want ze viel er 3x af.
De 2e wedstrijd ging al iets beter,
ze viel nu nog maar 2x van de balk.
Ook had ze in een week tjd op brug,
salto met * draai af geleerd, wat
haar een hogere uitgangswaarde
opleverde
Beide wedstrijden werd ze 3e. Ge-
zien de andere plaatsen kan het nog
alle kanten op. Op 25 januari is de
laatste wedstrijd in de regio en de 2
beste wedstrijden tellen voor
medaillekansen en voor doorstro-

ming naar de landelijke wedstrijden.
Dusdat wordt wel hee! spannend of
ze die 3e plaats kan houden.
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IYABBA-DABBA-DOOO
Zoals de naam “Bamey’al doet ver-
moeden, houden veel darters er
nogal prehistorische gedragingen op
na, Dit werd nog eens onderstreept
op de sportnacht in het Sourcy Cen-
ter. Toen ABTB (Activiteitenkoning
Bennie Ten Bras) de uitslagen van
het kaarten bekend maakte, plakte
het gros van de bezoekers voor de
ruiten van de tennishal alwaar gedart
werd. Dit omdat een nogal onguur
type hetniet eens was met de punten-
telling en dit middels een hele andere
tak van sport, te weten de bokstak,
duidelijk probeerde te maken aan de
puntenteler in kwestie. Ondanks dat
de vechtjas door de security de deur
was gewezen stond hij na vijf minu-
ten weer binnen en moest hij dubbel
worden uitgegooid.

Ook wij hadden ons onder-
gedompeld in het sportleven vandie
nacht. Onder het motto “Let's play
cards” haalden wealles uit ons zelf
bij het kruisjassen. Na een lange
maar rustige nacht waren ook wij
getuige van de door Regilio Tuur
geïnspireerde topsporter, die de in
zijn bullseyes foutieve puntenteller op
een aantal bouncers trakteerde.
(voorgaande zin is nog nooit ge-
maakt) Maar goed, met onze kaart-
vrienden hadden we het over de her-
komst van het woord DARTS. Al
gauw warenwe eruit dat het een af-
korting was: De Atleten Raken Toch
Slaags. Een slogan die nog maar

pag.16 Pit Januari 2003

eens bewijst dat mannen het niet
erg vinden om te verliezen,als ze
maar winnen. Maar aangezien de
deelnemers aan de potjes darten
in het Sourcy niet gezegend wa-
ren met een atletisch figuur, is
Dikke Asociaal Ruineert Toernooi
Sportnacht in dit geval misschien
wel net zo treffend.
De laatste weken zal iedereen de
buik vol hebben van al dat hoge
ogen gooien. De TV gaataan en
de pijlen vliegen je om de oren.
Een zooitje kroegtijgers met de
charme van een olifant doen in
een klein Engels dorp een gooi
naarde prijzen en trekken daar-
mee dubbel zoveelkijkers als het
lijsttrekkersdebat

De eerdergenoemde man vanhet
handgemeen kan wat ons betreft
zijn pijlen beter richten op een an-
der bordspel. Misschien is mens-

iet hier een aardige Sug-

Tot slot twee dartroddels:
Door de negatieve prehistori-
sche bijklank van zijn naam én
omdat hij de hoofdprijs van de
Embassey heeft gewonnen
denkt Raymond van Bareveld
eraan zijn artiestennaam te ver-
anderen in Rijk de Gooier.

- Sylvia van Bameveld kan bin-
nenkort ookeentripel werpen,
zij is zwanger van een drieling

Toon & Johana



DE KANS DAT U {&IN DE WAO BELANDT
Is10P9

Hoe groot is dandekans
dat u moet verhuizen?

HO!

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

HUMMELINK

7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351766



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

Elk bouwprojekt brengt vanzelfsprekend de nodige spanning met zich
mee. Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en turm-key-
oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.
Oplossingen op maat, een praktische instelling en het nakomen van
afspraken staan hierbij aan de basis. Vakwerk tot in de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 - 35 13 32.

x HOENDESEOOM
vak en mensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent www:hoenderboom.nl


