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Fietsen, lopen, roeien
Na veel regen, scheen vandaag weer
eens de zon!
Dan komen de kriebels en het gevoel
van voorjaar. Langer licht, zon, zonder
jas naar buiten, terrasje...
Een heerlijke ijd gaan we weer tege-
moet. Over een paar maanden het Eu
ropees kampioenschap voetbal. Ja,
zel ik vind dat leuk. Oranje versiering,
chips, wijn, vrienden. Met zijn allen
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Mark Lankveld
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genieten van spanning en hopelijk een
overwinning.
Op dit moment geniet ik van mijn eigen
overwinning; ik ben sinds 5 weken weer
begonnen met sporten. Mijn 3e lidmaat
schap bij een sportschool is ingegaan.
Nog geen trainingsavond overgesla-
gen. Trouw vertrek ik elke week met
mij sporttasje naarhet Sourcy.Bij eer-
dere pogingen 10: sporten, stopte mijn
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bezoek bijde sportschool wel eens aan de bar,
om daar onder het mom van "even bijkletsen
onder het genot van een kop chocolademelk
en appelgebak”, de hele avond te bijven zit-
ten. Wat mijn broers en zusje al jarenin zich
‘hebben begint ook bij mij te werken. eigen
wijs volhouden!

Fietsen, lopen, roeien. Ik kijk niet meer alleen
naar de calorieën die ik al verbrand heb, ik ga
het nog leuk vinden ook!
Na al dat bewegen even in de sauna, douchen
en naar huis met het gevoel: "zo, dat heb ik

toch maar mooi weer even gedaan.”
Nu maar hopen dat ik het volhoud ook in die
mooie zomermaanden te blijven sporten. Zo
veel redenen om niet te gaan. Feestjes,
Paaspop, kermis(sen), concert Marco Borsato,
vakantie, terrasjes.
Misschien ga ik dan buiten wel fietsen, lopen,
roeien.

De redactie (Wendy)

dn
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J. WAENINK Wine b2nen

SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-351462
Tevens verkoop aan huis FAX0S44351452

ZITA,
Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)

Ziekenvervoer
Groepsvervoer (24 pers.bus)

Contracvervoer
FAM. G. MEULENVELD

Ruurloseweg1 7136 MC Zieuwent
voewzitax.nl info@zitax.nl

|!ÍEí
totale geluidsverzorgi

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-51741875
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMAN VOF

Voor:
- Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen

enlichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen

- Schadetaxatie en -reparatie

G verkeersschool
GUUS KOLKMAN

+ autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* motorrijopleiding
+ aanhangwagenopleiding (E bij B)

* theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent tel. 0544 - 351939
bgg. 06 - 53933054



KZVC - SPORTCAFÉ
RKZVC - SPORTG

RKZVC - SPORTCAFÉ

AEae]INGRKZVC - SPORTCAFÉ

Het is alweer enige tijd geleden, maar op woensdag 28 ja
nuarí |. organiseerde voetbalvereniging RKZVC voor de 2e
maal een sportcafé. Min of meereen live praatprogramma
overgewaaid van de televisie. In het bijzijn van publiek wor:
den meerdere personen geïnterviewd. Voor de redactie van
de PIOT een mooie gelegenheid om meerdere vliegen in
één klap te vangen. Enerzijds waren we benieuwd hoe plaat-
selijke sporters door een professional (Henri Weikamp) wor
den ondervraagd (kunnen we misschen nog wat van leren}
en anderzijds een mooie gelegenheid om te ervaren hoe drie
verschillende Zieuwentse sportmensen denken over hun
sport.

Terwijl het KNMI de mensen adviseert om vooral thuis te
blijven (er wordt veel sneeuw voorspeld) loop ik om 19.45
uur naar de kantine van RKZVC. Geen sneeuwvlok te be-
kennen, maar de parkeerplaats is angstvallig leeg. Ik was
bewust wat vroeg gegaan om een plekje aaneen tafeltje te
kunnen bemachtigen om wat aantekeningen te kunnen ma-
ken, maar datis achteraf niet nodig. Het is stil in de kantine.
Onder het genot van het gratis kopje koffie (was ook in de
reclamecampagne nadrukkelijk vermeld, waarschijnlijk om
extra bezoekers te trekken) druppelde het publiek binnen
Toen om 20.15 uureen start werd gemaakt (het zieuwentse
kwartiertje bestaat dus nog steeds) bleef de teller helaas ste.
ken op circa 30 bezoekers. Een half gevuld sportcafé met
meer opgestelde asbakken dan bezoekers.
De tegenvallende opkomst van het publiek ligt in ieder geval
niet aan de gasten. Waren het vorig jaar 3 Zieuwentse
voetbaltrainers (en een volle kantine),

dit
jaar had de organi
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satie 3 prominente zieuwentse spor:
ters uitgenodigd. Te weten; Areke
Hassink (wielrenster op
(inter)nationaal niveau), Marloes
Wensink (aanvoerdster van Dames:
1 Pacelli) en Sander Eekelder (aan
voerder van RKZVC-1). Drie verschil
lende personen die weten wat Spor
ten op niveau is.

In het anderhalf uur durende interview
dat volgt kom ik een hoop te weten.
Het voert te ver omhier een nauw-
gezet verslag van it gesprek (en alle

vragen en antwoorden) weer te ge
ven, maar een bloemlezing van ver
schillende uitspraken wilk u nietont
houden.

Marloes heeft Areke in haar kin
derjaren leren fietsen (ze zijn fa
milie).
De opleiding van Areke (PABO)
gaat soms ten koste van het wiel
rennen.
Sander houdt niet van napraten
na een wedstrijd. Wat geweest is,
is geweest.
Areke traint in de opbouwfase
minimaal 18 uur per week en ei
genlijk vindt ze dat nog te weinig
Sander doetin de zomerstop wei
nig aan voetbal. Omeen accu
weer goed op te laden, moet je
hem eerst helemaal leeg [aten Io:

pen.
Van Marloes moet een trainer zijn
spelers kunnen motiveren en tel
kens wat nieuws brengen. Haar
trainer (Daan Jolink) kan dit al on:

geveer 10 jaar
‘Sander vindt dat de trainer vooral
‘boven de groep moet staan, maar
voor de gedachten van wat hij

werkelijk van de trainer (Hulshof)
vindt, kan hij (ondanks herhaalde
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vragen) geen woorden vinden.
Areke wordt door meerdere per:
sonen begeleid. Helaas hebben
de ploegleider en de trainster op
bepaalde momenten verschil
lende (commerciële) belangen.
Pieken betekent per definitie dat
je niet altijd scherp kunt zijn.
Arekeis faliekant tegenhet ge-
bruik van doping in de wielersport
en doet daar dus absoluut iet aan
mee. Of haar medewielrensters in
het circuit daar hetzelfde over
denken betwijfelt ze. Hoe kunnen
vreemde blauwe plekken op hun
achterste, een mannelijk uiterlijk
‚en onverklaarbarepieken anders
worden verklaard?
De belangrijkste (sportblessure
van Sander was een ontstoken
verstandskies.
De blessures van Areke hebben
ookweinig met haar eigen sport
te maken. Ze heeft rugklachten als
gevolg van een ski-ongelukje en
regelmatig koude vingers als ge
volg van een kneuzing opgelopen
tijdens een partijtje handbal
Hetsterke punt van Arekeis klim
menin de bergen, en dan vooral
omhoog.
Sander is wel aanvoerder, maar
vindt het "moeilijk om binnen te
dringen in een andermans karak
ter’ om zodoende iedereen op één
lijn te krijgen.
Pacelli speelt regioklasse, echter
regio is een betrekkelijk begrip.
Pacelli (het beste damesteam uit
de Achterhoek)speelt competitie
tegen teams uit bijvoorbeeld Lim:

burg en Zeeland.
De doelstelling van Marloes en
Pacelli was handhaving in de hui

____....



Dames- en Herensalon
” J. ”

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent

T 0544362391 >ASe
Openingstijden:
Dinsdag /m vrijdag: 8301800 wir Zaterdag: 8.00-14.00 uur

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

O1) H. BEERTEN en Zn.TET \€e Zieuwentsemen Telefoon 0544 - 351205

Garage
Kolkman VOF

òDrukkerij Westerlaan
v&. Meer de Walcherenstraat T Alle reparaties, APK.2-Keuring,

ZIT ON neede Roetineting & Verkoop
Tetoon 0644 371207Ie Zieuwentseweg 44

worker esterlaen TISB Te Teen
biertrretee Tel, 0544 351603

. . . . . Fax 0544 352075



DAIHATSU

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

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

FIT-CARE
center sourcy

Vraag vrijblijvend informatie over: Voor iedereen een zpor
Indoor activiteiten: tennis, squash, het huren van Body Pump
(deel) sporthal, Xtreme bowling, midgetgolf Body Attack
‘handboogschiefen, darten, reuzesjoeien Body Balance
Outdoor activiteiten: golf, kickbiken (volw. steps), Body Combat
kanovaren, quadrijden, huifkartocht of fietstocht Body Jam
Schrik Je rot tocht 3 NIEUW Body Step
Kinderarrangementen: diverse arrangementen Fitness en cordie

RPIA (indoor cycling)
Feestlokaties: Budo en kidsoerobie
Lounge, Trish Pub, Wintertuin, Sportcafé, terras

Tedere ochtend kinderopvang
Sourcy Center entertainment:
Sourcys Top Feest Zonnebanken
SoieE eend Spelchow ie!
Achterhoeks Spinel zelu® Gratis gebruik zauna en
Tippi5 E Tris stoombad

U zoek een ideale loc: om te sporten
feesten of vergaderen? Het is dichterbij dan u denkt!

Seure Center. Zepedijk 3e. 71315 Zien el (0544) 5

22
22 ww rcycente nl foC our eyenter nl



dige klasse, echter inmiddels kijkt
men naar boven. Een 2e plaats
{en dus kans op promotie) is mo-
gelijk en haalbaar.
De doelstelling van Areke is de
wereldtop en Olympische Spelen.
Of Sander zijn voetballoopbaan
beëindigt bij RKZVC is nog maar
de vraag. Hij wil in ieder geval
graag promoveren naar de 3e klas
KNVB. Met welke club liet hij in
het midden.
Areke wil wel graagbij de ploeg
van Farm Frites. Of dat lukt is nog
maarde vraag. Personen uit het
Oosten hebben het moeilijk bij
deze ploeg uit het Westen.
Sander vindt het tijdstip van de
Studio-Sportuitzending op

zondagavond 19.00 uur (in ver:
band meteen uitgebreide derde
helft) “onmenselijk”
Bij RKZVC betalen (volgens San
der) de spelers zelf de kosten van
een gele en/of rode kaart
Of het bestuurvan Pacelli boetes
betaald is onbekend. Volgens
Marloes komen schorsingen daar
niet voor.
Wat de naam Pacelli betekent
blijft onduidelijk. In ieder geval
was er vroeger een Paus die

Paceli heette. Misschien heeft in
het verleden onze plaatselijke
pastoor ook een woordje meege-
sproken en zijn we "Roomser dan
de Paus". In dit verband werd ove-
rigens nog opgemerkt dat wordt
overwogen om de afkorting R.K
(van RKZVC) te vervangen door
de sponsornamen Rouwhorst ‚

Krabbenborg …

Kort samengevat kan worden terug
gezien op een boeiende, gezellige,
onderhoudende en interessante
avond. Zowel Areke, Marloes alsSanderzijn drie enthousiaste allround
sportmensen die hun passie door de
respectievelijke ouders met de pap-

lepel ingegoten hebben gekregen en
daar leuk over kunnenpraten. Ech:
ter wat de echte werkelijke drijfveren,
gedachten en emoties zijn, is moei
lijk te achterhalen en blijft ondanks
alle vragen en antwoorden op de één
of andere manier verborgen onder de
oppervlakte. Een constaterend ge-
voel dat ik ook vaak heb nadat ikzelf
Iemand heb geïnterviewd voor de
PIOT. Met je echte ik loop je niet te
koop, vertel je niet publiekelijk en blijft
dus privé. Meestal begrijpelijk, maar
soms ook jammer.

De redactie (Huub Wopereis)
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Evenals voorgaande jaren wordt er dit
jaar weer een biljarttoernooi
georganiseerd die plaats zal vinden bijt
Clubhuis 't Kevelder,
Café Bongers,Café Heutinck en Café
Wieggers.
Opgave voor deelname dient uiterlijk
plaats te vinden voor15 maart
a.s. bij bovenvermelde locaties.
De plaatsing van de deelnemers over de
lokaliteiten wordt door de organisatie
commissie
bij loting vastgesteld.
Duidelijk is hierbij dat de deelnemer geen
keuze heeft van plaats ofwel tegenstan:
der betreffende dît toernooi.

21e Open Z.M.-biljarttoernooi.
Belangrijk is te melden dat de Hr Willy Paul zich als voorzitter,
dan wel inspirator
van dit biljartgebeuren heeft teruggetrokken.
Veel dank zijn wij aan hem verschuldigd voor zijn inzet, kennis
en vooral door zijn precisie manier van werken.
Gezien zijn vele jaren van dienst een begrijpelijke beslissing,
nogmaals Willy bedankt maar hopelijk zullen wij u nog vaak
aan de bijarttafe! tegenkomen.

Zoals boven omschreven is dit een open toernooi, waarbij ie
deren zich kan opgeven die deze sport beoefent, uitgezon
derd kaderspelers. Lidmaatschap vaneen biljartvereniging is
niet verplicht nog vereist.
Hopelijk laat de jeugd ook weer van zich horen.
De winnaars van vorig jaar waren Jan Cuppers bij de senioren
en Michel Doppenbij de junioren. Vanuit gaande dat zij aan dit
toernooi deelnemen, zullen beidezeker hun best doen om dît
te prolongeren
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DKLUSSENIER

vakman voor
USTA

Laurens Berendsen

enen Rabobank
Telefoon (0544) 35 23 15
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

De leukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351259

B ea Bj VOR

Josen Tineke Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk

Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46

Tevens winkelverkoop

—_—“,___-
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WESSELS AFWERKINGSBEDRIJF B.V.
LICHTENVOORDE

De spe projectmatige tegelwerken
Naast het uitvoeren van tegelwerken vorzorgen wij ookde levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
‚en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten,
U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naarnieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baan In een
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding}

Telefoon: 0544-371042 JamesWatistaat6 Postbus 86
Telefax 0544 375007 7130 AB Lichtenvoorde
Internetsite: vnwwesselsafwerking.nl
£-maiadres: info@wesselsafwerking.nl



Het toernooistrekt zich uit over tweeronden.
De voorronde wordt in drie avonden afgewerkt via poules vanS deel-
nemers in de periode 29 maart t/m 20 april.
Deze voorronden worden verdeeld over bovengenoemde locaties.
De 32 spelers met de beste prestaties uit de voorrondes, plaatsen
zich voor de finaleronde.
Dezefinale vindt plaats van 26 april Um 6 mei
Speeldag(en) voor de jeugd wordt bepaald n.2.v opgave.

Naast een sportief gebeuren zijn er 4 prijzen beschikbaar voor de 4
best geplaatsten.

Namens de commissie een sportieve strijd, maar vooral rekenen wij
weer op een grote deelname. Voor aanvullende informatie voor in-
schrijving zie advertentie bij de keitjes.

Voor deelname 21e Open Z.M.biljarttornooi
uiterlijk 15 maart aanmelden:

- Clubhuis 't Kevelder tel. 352385
- Café Bongers tel. 351271
- Café Heutinck tel. 351237
- Café Wieggers te.351527

PIOT Februari 2004 pag.7



Nieuws van
Wederom vroege start van tennissen in 2004!
Als u dit leest staat het tennisseizoen op het punt van begin-
nen. Ook dit jaar zijn de banen door vrijwilligers van de vere-
niging zelf klaar gemaakt, zodat ze ongeveer vanaf 13 maart
te bespelen zijn als het niet meer vriest. Er mag weer op de
banen gespeeld worden als de netten zijn opgehangen.

Het programma voor 2004iszowel voor de jeugd als „B
volwassenen weer opgezet. Hierover meer in volgende afle-
veringen van PIOT. De jeugd heeft in ieder geval op 14 maart
een uitwisseling met De Kei uit Lichtenvoorde.

Zowel de jeugd als de volwassenen krijgen op 13 of 14 april
allemaal een nieuwsbulletin van ZTV.

Nieuwe leden zijn van harte welkom
Duidelijk is dat ook in 2004 weer het één en ander gebeurd bij
ZTV. Daarom is het nu de beste tijd omje aante melden als
lid, want dan heb je het hele jaar voor de boeg.

Het leuke aan tennis is, dat iedereen een lekker potje kan
tennissen op eigen niveau en op het moment dat het jouw uit
komt. Heb je interesse, vraag dan vrijblijvend meer informa-
tie bij:

Moniek Theissen Anton Mollemanhof 6 tel. 351466

- Bennie Storkhorst Zegendijk 8a tel. 351947

Informatie is ook te vinden op de website van ZTV:
wuw.kntb.nl/verenigingen/20354

Auke Borckink is de nieuwe trainer voor 2004
Omdat Andre Toebes full time tennistraner Ís, wilde hij graag
bij een grotere vereniging werken. Daarom werkt hij it jaar in
Ulft / Gendringen. In zijn plaats komt Auke Borekink. Hij is
een zeer enthousiaste jonge trainer die uit Eibergen komt en
zelf in de zondagcompetiie op een behoorlijk niveau speelt.

De trainingen beginnen waarschijnlijk eind maart al. Volwas-
senendie les wilen hebben dienenzich zo snel mogelijk te
melden bij Willem Rouwhorst (tel. 351907).
pag.&  PiOT Februari 2004
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LOS-wedstrijden

» Zieuwentse meisjes van Spiri"90 hebben weer hun beste
entje voor gezet tijdens de afgelopen twee LOS-wedstrij
n van rayon Gelderland Oost
totaal tumen zeelk jaar 3
‘dstrjden en de twee beste
sultaten tellen mee voor
t eindtotaal en daarmee
or de eventuele plaatsing
de finale.
turen 4 onderdelen. De

… enwichtsbalk, de ongelijke
brug, de sprong (over paard of kast) en de
vierkante mat. Voor Mayra Holkenborg,
Nicol Berten en Joyce Heutinckis de vrije
matoefening op muziek. Eenvrije oefening
op muziek is moeilijk voor wat betreft de
timing. Precies optjd beginnen èn eindigen.
De wedstrijden waren in de Saza turnhal in Doetinchem,
De meisjes turnen in verschillende groepen, qua leeftijd en niveau.
De LOS-niveau's gaan van niveau 1 tot 12, waarbij niveau 12 het laagsteis‚en dus niveau 1 het hoogste.
Mayra heeft vorig jaar NWS-2 geturnd. Dit is een hogere klasse dan het LOS
niveau
Omdat ze vorig jaar NWS-2 heeft getumd tellen haar resultaten één jaar niet
mee voor een medaille. Nicol en Joyce hebben vorig jaar LOS niveau 5
getumd en zij tumen dit jaar voor het eerst de vrije mat-oefening op muziek
in niveau 4

J
SPIRIT

0

Martiné Doppen turnde vorig jaar LOS ni
veau 6 en tutditjaar niveau 4. Een grote,

Y zware stap omhoog! Naomi Heutinck tumde
vorig jaar niveau 7 en turnt dit jaar niveay 6.

Tenslotte Loraine Heutinck, zij is 6 jaar en
mag nog niet met de LOS wedstrijden mee-
doen, omdat ze nog te jong is. Voor deze
leeftijdscategorie zijn er echter 2 onderlinge
wedstrijden.
Haar eerste wedstrijd is 28 februari as.

De uitslagen van de afgelopen 2 wedstij
den:

POT Februari2004 pag.9—.....



Niveau: 1e wedstrijd: 2e wedstrijd:
Mayra Holkenborg junior niveau 2 1e 2e
Nicol Berten jeugd niveau 4 12e 5e
Joyce Heutinck jeugd niveau 4 11e 16e
Martine Doppen pupil 2 niveau 3e 11e
Naomi Heutinck instap niveau 6 10e 5e

De volgende laatste en beslissende wedstrijdenzijn21|februari en13 maart.
Mayra, Nicol, Joyce, Martine, Naomi en Loraine, allemaal veel succes toe
gewenst met heel veel tum plezier !!

Maandag 15 maart

Zaterdag 10 april
| Zondag 11 april :

Maandag 12 april :

Zaterdag 12 juni
Zondag 13 juni:Maandag 14 juni

pag.10 PIO Februari 2004

EVENEMENTENAGENDA

Donderdag25 maart:

me|!20.00 uur:
Uiterlijk inleveren Kopie
20.00uur Jaarvergadering
Feestcommissie en
Zieuwents belang bij
Herberg het Witte Paard.
PaasPop
PaasPop
PaasPop
Kermis
Kermis
Kermis



Siebert & Wassink

Siebert & Wassink is de Bent u op zoek naareen interessante baan
specialist op het gebied van|op MBO of HBO niveau en wilt u deze baan
werving & selectie op MBO ó Ge ESEe eenvoudig vinden via een professione
Nederland. intermediair?

Kijk naar ons vacatureaanbod op:Onze Kemactiteten:
© PBO Aries 5 ï
© Werving & Selectie www.siebert-wassink.nl
©InterimManagement

me Achtethoeke
5 : gebie AaenSJames VER 100info@siebert-wassink.nl OGER Echel TST IE eeEone

TOE 80050 GEO STEE
FSR OSI ABOE ax OBA 382748

é& Donny RotsSS Boom- en rozenkwekerijen

Voor uw - Tuinaanleg
- TuinonderhoudROMEO DELTA|pariuiere verkoop af kwekerij

MULTIMEDIA BV

POSTBUS 107
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
TELEFOON 0544 3522 35 Telefoon 0544 352133

TELEFAX 0544 35 20 35 Fax 0544 - 352237



L SECRETARIATENLIJST (CONTACTPERSONEN) VAN DE:

[oRGanSaTE Corsen ADRES Foer woonnaars  TELEFOON

saenmomeengnn en Br De ass TI36MK Zuwe 351799
amer Kester © wionga Wieschersasts 7I31GE Udine 37018]
eregeekeZemefeCz) FisvaVon  Chucilsarte  7166MB Zeuren 351999
easter Ruweseneg  HoorigHondk  Ausosewegt34  71GEMO Zouwent 35202
umer Spence CG Humreink  Schoppetegta 13E Zuwe 351797
ease tHoensermoom  tosrHund  Churchilstaars  7IGGMA Zowwent 351960

user tKorseer A Koken Ziamensewegso 7138LC Zien 35159
auster Zogenek PKlinGlderik Bedank?  T261RZ Rue 0573 49132)
|oartas Pastoe Oopsswaaet 719616 Zeuwent 35122
oane9m ASpokcoen  Keertaatss  7I36LP Zavwent 352124
enso tt otor Hetersog® 7186KS Zieuwent 35225
Foescomnisse # Ezcot Romtwrserik20  TIGBKW Zeuwent 352269

Foote A Stoner Outostensewegzt 7131 2ZC Uienoore 972714)

lev. Faber Doest tWA  TI36LK Zom 351816)

leonmeesenrm GER Voos Doper IGEL Zwe 351509

eye camee ARo  Zimensowgss 712810 Zwet 351522

anar Paco EMemeak  Dopestaate  7I36LK Zamwen 352229)
[Harmonie Zieuwent Angela Beerten Ruuoseweg 15 7136 MC Zieuwent 351747|
[oroNecetandttee  Danëlantare  Henmeeake  TIS7RB ere as1a2e)
Longerokorzomen Asréwperse  OoWasets  TIGELT Ziemen 382292)

ko BekGrteense Kamer} 10 726360 Marenvece 351961)
koseeupwucHn Gustin Larkestoais  7I22CS Lidtemooe 374926}
kteoenieter De Hommes S Papenbos Vga © 7263RHi Maisnee 8882)
70 Slee  SomamegZ  TIGSPK Vragender 0823 22012)
ousgoep PeraSournis  Beuzoros 7 TIW Wetserik 95435251
koeseemimevy  MomWoeris  Zegeoks TIG6KR Ziauwen: 351574
luxe Gs ze har) Ematambeek  Verdeingwegs  7269SR Merde 3623
Nes terers Darmatening Morr Booster De Hac 6 7106 MG Zeuren 351956
louseraasgasehon Janson tenue Gronsueg 2 TIGKN Zieuwent 282999

louise verzame Hary Spekschoor Dr Afdoeumatt  TISIXM Uchemoere 372688
Paoriebesuun ouwen Paste Oopesrestet 7I06LG Zuwe 361202

E Wijzigingen doorgeven aan : Huub Wopereis, Harreveldsen



EUWENTSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES(2 truz004

[oncansaTE CONTACTPERSOON ADRES zoSTeoDE woonmaars TELEFOON]
peuterzaar H Hustof Zieuwensewegs3  TIJGLA Zieorent 351800|
Ponyeb"De Schansnsters* Mevr Grotere Schurinkweg 8 T135KJ Hameveis a51510|
ier Zeuwent/Harroverd 1 encrke Mistersraat 58 TI26CE Bredoon 0543-452351
exzve. Joie Wassink Do Haas 4 71G6MJ Zieuwent 352810
roze Knie FansHeuindk  Roleerzueg & 7136KX Zeuwoe 351490
spit oo Jen PterKuonenger Gratesrast 7 7182DC tiertemoorde 37940]
[stern Frater Marike Engelen Dorpsstraat 1 TISELG Zeuwet 351995)
[sterungHepende Hans Mew J Bekken Werenftecstraats 71362 Zieuwent 351461
[steun seugdroaa andetemoder De Stesge8 7136 MP Zeuwon 351429
tering Kerepacen Moleman Dorpssta 32 TIG6LM Zement 351698}
[stesing Paaspop Hu Wopereis Harevekkseeg39  7I36LW Zieuwent 351964
\sching Paaevar B Neh Kewersrastsr  TIGGLP Zieuwent 35244
Stchingspeeoociening  AmnetesAnkond Zeuwentzeweg3IA 7IG6LC Zieuwent 95123|
|Stieting ziemaDac Volendava Pte Dorpssrat Et TIS6LH Zeer 9s184s|
schietvereniging Zieuwent A Papen De Haar 32 TIS6 MK Zieovert 381970|
schuterjst Sebastaan A Stelen kunner 7263 RM Maienelce 3s1818|
\schoolcommieie Rx TheaWoperels Ruuoseegsla  7IG6MC Zieuwent 352544
|sporraadeortaepersocn A Romhorst Rustosewes2s 7136 MD Zeuwert 351294

[Sponeoroundeling Zieuwent A Romherst Zegen 16 713615 Zeer 32109
Tetetennsver Stagvaardig € Hoonderboom De Stoege 71 TIS6MN Zeuwent 3291)
[rennisverenigng ZV Theissen AMolemarhot6  7136MS Zieuwent 35146
[Toneever SemperAvani  MationEekelder  Dorpsstaat&A  TI38LJ Zieuwent 3s1968|
oere vetcce CasperteBraie  Groening25 7132ED tientenvoorde 378758
\oteybavererigngTOHP 4 Holkenborg Boerswegd TIJ6KK Zieuwent 351488
vv Mew RSpergoor  Rendereneg 7 7I36KJ Zieuwent 351481
|Wezinsraadcontetperscon Mevr Voster Oopsstaate7 TI36LJ Ziemer 35158|
[zaatoetbar zv z RuudDondenwikel Vogeersstaat2s  7132CD Lihtenvoorde 379582)
|zangioor RK B snor ZieuwensowesS3/A TISGLA Ziet 351204)
[zeuwents oatng WimakKolkman  Zieuwonseweg40  7I36LC Zieuwent 351500|
[zonnerioem De Meu Heuinek FolcorswogdA __TI36KX Zeumen 351490

139, 7136 LW Zieuwent of e-mail h.wopereis@chello.nl



1 architektenburoNy a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398Ei:HELGA'S HAARSALON
DE STEEGE 73
7136 MN ZIEUWENT
@> 0544 - 352290

RTI Transportinstallatiës B.V. Aelefoon 0544-377050
Albert Schweitzerstraat 29
7131 PG Lichtepvgorde

( |
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Meest favoriete sport: Motorrace.

Minst favoriete sport: Schaken en dammen, hier komt niks
tysieks bij kijken.

Mooiste sportherinnering: Café voetbal op Texel; toen mocht en kon
ik de hele wedstrijd uitspelen.

Lekkerste eten: Italiaans, pasta en zo.

Favoriete sportman/sportvrouw: Car! Forgarty, een motorracer.
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Welk Tv-programma moet er onmiddellijk van de buis?

Waargebeurde verhalen.

<
Beste boek/schrijver: "Lenige boek dat ik ooit beb gelezen is

Dances with wolves.‚{7

Mooiste film: Green mile

Politieke kleur: Middenin.

Beste Nederlandstalige lied: "ik bun moareen eenvoudige boerenlul en
doar schaam ik mien niet veur" van Nor-

maal

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

Hebik niet. kan alles wal gebruken”

Grootse miskoop: De motor van mijn broer
hoepel”

"zo krom as een

Omscholen tot: Verpleger.

Favoriete vervoermiddel: Motor

PIOT Februari2004 pag.13—””,'-



Tent opzetten: Bij Herberg Mulderin de achtertuin.

‚s aangehouden door de politie:
Te vaak.. gisterenavond nog werd de taxi
aangehouden. Ik moest van de politie mijn
mond houden, want ze vonden datik te
veel praatjes had (217)

f4 aan mensen die: “hetglas eerder leeg hebben.

Uit bed te halen voor: Monique, om een lekker ontbijtje voor haar
z > te maken.

Waar droom je over; ons nieuwe huisje in Zieuwent

Wanneer wasje voor het-laatst bantEN
“> Toen de tap leeg was

Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

De parkeerplaats wordt te groot. (ik word
kaal)

Welke zi of welk woord gebruik je te veel:

Ik vloek te veel.
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U kunt bij ons terecht voor een professioneel
maar vooral persoonlijk advies.

Vraag geheelvrijblijvend naar informatie inzake:
+ Verzekeringen (schade en leven)
+ Verzekerd sparen
+ Sparen (via spaarrekening)

Bekken ASSURANTIEN
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 * Fax 054-352 145
E-mail: Bekkenassurandien@frecler.nl

IMATIC
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 deee 1, Tel. 0544 37 12 07
maakt 't je gemakkelijk

DOMHOF & WESTFLEISCH
@

By
Oude Ruurloseweg 28

Zieuwent
Tel. 0544 - 377448
Fax 0544 - 377449

Denn. Schwein soll man haben.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop SIKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 6: EL. 0544-35 ZIEUWENT

BelkanJos
3 ZIEUWENT

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

EETRANSPORTBEDR!

STUKGOEDERENVERVOER
KIPPERVERVOER

AVIA
Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

WISTU…
Dat ubij ons SERVICE STATION 7 dagen per week, 24 uur per dag kunttanken. Buiten onze normale openingstijden kunt u terecht met All Cards.

WPETPOST Servicepunt
Openingstijden: U kunter terecht voor:
ma. Vm vr: 8:0020,00 uur  porzogel bfefkaarten en adeenisiingekaatenhet ophalen van brieven on pakkettenee oe = het afgeven van briofpost binnen. en buitenlandzondag: SHOP gesloten. = hetafgeven van pakketten en aangetekend binnenland

2 stippenkaarten, telefoonkaarten en boncadeaus
+ nformatetrochures.



Wie zou je nog willen ontmoeten:

Jannes van de Wal.

Prins worden, ze hebben me gezegd dat

Wat zou je geen tweede keer doen: |

|

dit langer dan 5 jaar duurt!
|

Jezelf in 5 woorden: Zoon van Bennie Harmes Drieka.

Wij wensen jou Steve samen met je adjudant Dave een heel fantas-
tisch carnavalsjaar toe!

De redactie (Wendy) |

k

|

|

|
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De momenten v/d pupillen
DATUM: 14-02-2003
WEDSTRIJD: Lochem F6 — RKZVC F2
UITSLAG: 2-2
DOELPUNTENMAKERS: Melvin Klein Goldewijk en Reinout Ankonë.
MOOISTE GOAL: Afstandschot van Reinout vanaf 20 meter strak

onder in de hoek.
MOOISTE MOMENT: Tijdens de wedstrijd werd er druk overlegd wie

bij wie kwam spelen.
MAN V/D WEDSTRIJD Martijn Wopereis; zeer goed gekeept en met

penalty's schieten bijna alle ballen gestopt

(2-4 Hallo lezersLS
Wij zijn de jongste speelsters van tohp!

Wij doen aan de competitie mee, met circulatie volleybal. We
hebben alheel veel toemooien gehad. We hebben eenpaarbekers gewonnen!

Onze trainer Arie leert ons heel veel dingen van volley.
bal, wij gaan bijna naar niveau 4! Dat is al wat moeilijker dan
niveau 3 watwij nu doen.
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE
tijdens derust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

Zie

Telefoon: 0544 - 35 16 07

Afbouwò
SE|| Á Tegelwerk

Diverse ZALEN voor O.a. BadkamerEs - Keuken

SEN Plavuizen
OUD-HOLLANDSE SPELENSN i ijB [{ Sierbestrating

EEn= BARBECUE binnen en buitenEEENENSEN
Adres:
Dorpstraat 30a

7136 LL Zieuwent

Telefoon: Fac
0544352320 0544-352557



Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines.

+ Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaarnheden, bestrating en soopwerk,
+ Gespecialiseerd op het gebied van Kauwverzorgingsboxen,

gereedschappen en veeschoermachines.
« Sfipen van messen terwijl u wac!

Officieel dealer MF en Zetor tractoren.

Telsen Havel 54-3726 18
Zeuwer 0544 351520

Veens misserVET NONn

ELUMEN
VOOR EEN MOOIE FELLE
OF DIEPE KLEURING

The new ©

KAPSALON He Ín
DORPSSTRAAL 77 ZIEUWENT TEL: 0544 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
Jy tuinaanleg tuinonderhoud tuinidecën

ER tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinidecën tuinaanleg tuinonderhoudè ed Ä

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



Zaterdag 14 februari gingen wij naar Varsseveld gaar
gingen we volleyballen met twee groepen Tohp 1 en Tohp 2
Toph 1 moest 4 wedstrijden zij hebbener 2 gewonnen en 1

gelijk en de laatste net verloren met 3-2 daardoor zijn ze 2°
geworden geweldig gespeeld dus! Tohp 2 moesten 5 wed-
strijden ze hebben er 3 gewonnen en 2 verloren Tohp2 be-

haalde de 3° plaats! Dus ook prima gespeeld. We waren erg
moe en ’s avond gingen we naar Longa'59 kijken in de ham-
elandhal! En ze wonnen met 3-0!!! We willen jullie nog wel
even vertellen wanneer je ons kunt zien trainen. We trainen
op de donderdagmiddag om half5 in het Sourcy Center. Heb

” je zin of wilje gewoonweten wat we doen kom dan gerust bij
ons binnen, je mag zelfs een paar keer voor niks met ons
meedoen. We hebben nog een foto gemaaktvan ons groepje,
zodat je kunt zien wie we zijn.Op de foto ontbreken nog Lotte
Vredegoor en Melanie OrriënsLa
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VOLLEYBAL VERENIGING TOHP

Volleybal vereniging TOHP heeft dit
‘moment ongeveer 30 leden. We
‘hebben binnen de vereniging een
ieugdcommissie bestaande uit
Ingrid Hulshof, Paula Cuppers,
Yvonne Vredegoor en Jeannet
Stoverinck. Deze commissie zorgt
0.a. voorde begeleiding van de
jeugdleden, contact met ouders (zo
nodig), promotie volleybal op
school, organisatie van activiteiten,
enz, enz
De leeftijd van de jeugdleden loopt
uiteen van7 jaartot 15 jaar. Omdat
we met name het contact met de
jeugdleden belangrijk vonden, want
dit kan altijd meer en beter, en ook
om de ouders meer te betrekken bij
‘het volleybal hebben we gekeken
‘hoe en wat we hiermee moesten/
konden doen.

Vanuit de Nederlandse Volleybal
Bond (Nevobo) worden er allerlei
verenigingsondersteunende cursus-
sen gegeven. Deze zijn tot stand
gekomen met de Gelderse Sport
Federatie Hiervoor krijg je subsi
die. De cursus Jeugdsport
coördinatie op weg naar een jeugd
vriendelijke sportvereniging werd

ookgegeven. Deze cursus leek ons.

TOHP Zieuwent

wel wat. En dus togen Paula Cup-
persenik in november naar Veld
‘hoek, waar deze cursus gegeven
werd. De cursus bestond uit 4
avonden. Er waren allerlei verschil-
lende verenigingen aanwezig
Dezecursus werd gegeven doorde
heer Simon Steenstra.

Het doel van deze cursus was om
het jeugdbeleid van de vereniging
eens kritisch onder de loep te ne-
men. WIE DE JEUGD HEEFT,
HEEFT DE TOEKOMST! Dit zou
moeten leiden tot voldoende con-
tinuiteit en doorstroming binnen de
vereniging. Helaasis dit niet altijd
zo, ook niet binnen TOHP. En hoe
komt dit; te weinig oor en oog voor
wensen binnen de jeugd mis
schien, of te weinig mogelijkheden
binnen de vereniging

De Te avond ging voornamelijk
over een jeugdbeleidsplan. TOHP
heeft wel een algemeen beleids-
plan, maar geen specifiek jeugd-
beleidsplan. Hierbij aan vast hoort
natuurlijk een visie, en de daarbij.
behorende doelstellingen. Deze
kennen we wel binnen de vereni-
ging. Dit was een voorwaarde voor
deelname aan het convenant met
Marvo en KSH. Het punt beleids-



WELKOOP speciazaen in:

* tuinartikelen
* diervoeders &

dierbenodigdheden
w ijzerwaren &

gereedschappen
Welkoop Zieuwent

* agrarische artikelen Pastoor Zanderinkstraat 30
7196 [A Zieuwent

* werkkleding & schoeisel Telefoon: 0544. 351221

4
Bloemsierkunst „ERNA“

Open: Dim Vrij. 830- 12.30 uur + 13.30 18:00 uur
Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur

Za. 830 16.00 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372AsheSCHOOKNHEIDSSALON

De Steege 77, 7136MN ZIEUWENT=> O544 352304



IO) i

Ha Partieulier

OETOfS: EeTAX10544 -35 1416 Traa | Zoas
FaxO544 352166 Traclttart

Zieuwentseweg 6771361 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN van merkauto’sse ï So,

S LtzoU: o bag. 001
SIEN® Waalderweg 12a

EPAG EN
VOOR AL uw: SportschoenenSportkleding >

Sportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT- Tel. 351257 - Fax 352457

, Adidas - Puma - Umbro - Rucanor - Wings
Yonex - Lotto - Dunlop 3Hummel - Masita - Viking =

ATA DA



plan gaan we komend jaar aan wer-
ken.

«De 2e avond ging over de jeugd, wat
beweegt hen. Er werd ingegaan op
motieven waarom iemand lid wordt,
bv vriendinnen/vrienden gaan ook
op volleybal, leuk spel, deelnemen
aan competie, voor de gezondheid,
enz. enz.. Het is belangrijk dat je
weet dus waarom iemand voor vol
leybal kiest. Je kunt dan beter in-
spelen op het kind.

Op de 3e avond ging het over com-
municatie. Het blijkt dat een jeugd
id onbewust veel aandacht besteedt
aan de wijze waaropje iets zegt. Dit
‘bepaalt medehoeveel geloof hijzij
hecht aan wat je zegt, enhoelang
hijzij naar je luistert. Het geven van
feedback aan de jeugdspeler is erg
belangrijk, positieve feedback uiter-
aard!!

De laatste avond werd er gepraat
over de ouders vande jeugdleden.

Hoe betrek je ze bij de vereniging.
Bij TOHP zijn er al een groot aantal
ouders actief bezig. Ze rijden naar
wedstrijden, zijn coach, helpenbij
activiteiten. Zoals de spooktochttj
‘dens kamp, die de kinderen en ik
‘denk de ouders ook niet snel zullen
vergeten

Watdit betreft scoorde TOHP op
veel vlakken erg goed. Er werd veel
voor de jeugd gedaan, en wat nog
belangrijker wasze hebben er zelf
ook een stem in, om aan te geven
watze leuk vinden om te doen.

Daarnaast hebben we nog een aan-
tal test’ vragenlijsten ingevuld over
onszelf; dit ging over de sociale re-
latie t.a.v. TOHP,(de roos van leary)
ende jeugdgerichtheid van de sport-
vereniging, zoals de quick scan J
score. Deze quick-scan zal door alle
jeugdleden ingevuld worden. Het be-
langrijkste was nog wel dat wij als
jeugdcommissie niet over of voorde
kinderen mochten beslissen. Zi kun
nen dat namelijk heel goed zelf.

Al met al was het een zeer boeiende
‚en zinvolle cursus, waar we veel aan
gehad hebben, en waar we zeker
nog een heleboel mee gaan doen.
Jeannet Stoverinck
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Elke zaterdag.
Hetis zaterdagmorgen half tien, en
ik sjok naar het Souroy met de sport
tas op de rug. Gisteravond was ik er
ook nog. Zwaar verloren met ZVZ4
met zaalvoetbal. Op één of andere
manier kunnen wij van het vierde dit
verlies heel goed verwerken. Veel te
gezellig wordt het altijd na de wed-
strijd. Zo ook gisteravond. Het bier
vloeide rijkelijk en zo’n twee uur later
dan gepland roldeik mijn bed in.
Voorzichtig steek ik de straat over.
Wijn hoofd protesteert bij elke stap
die ik zet. De parkeerplaats over en
vriendelijk groetend naar veel beken-
den betreed ik voornoemde sporthal
Ik sla de bar over en slof de gang
door. Helemaal aan het eind moetik
rechts de kleedkamer. Als de sport-
kleren aan zijn rjg ik eindelijk rust.
Ikkus Marleen en wens haar veel pie:
zier met de gym en beloof haardat
ik boven ga zitten kijken naar haar
verrichtingen. Ooh sorry, ik was ver
geten te zeggen dathet inderdaad
over de gym van mijn 3-jarige doch
ter gaat.
Elke zaterdagmorgen gaat
mijn

doch
ter naar de gym voor peuters. Prach
tig om te zien. Veel attributen zijn
voor de dag gehaald en verlekkerd
kijken de meeste peuters naar de uit-
dagingen. Eerst in een kring kijken
of iedereen er is. Als dît duidelijk is
gaat het beginnen met een dansje in
een kring. Onder aanvoering vande
aldoor aanwezige muziek. Niet direct
rijn keuze om doorlopend geluid op
de achtergrond te hebben bij jonge

pag.20  PiOT Februari 2004

kinderen die toch zo wennen aan te
veel geluid. Later moeten ze weer
leren wennen aan stite en stil zijn.

Eindelijk gaan de toestellen uitgelegd
worden. Eén van de kinderen doet het
hele parcours voor en uiteindelijk
gaan alle kinderen aande slag. Op
vallend is het hoe makkelijk de peu
ters de bedoelde onderdelen uitvoe
ren. Eris veel lef bij de meesten en
veel onderdelen lijkenmij op hun leef
ijd lastig, maar niets is minder waar.
Met weinig tot geen hulp kunnen kin:

deren zich prima redden.
Als we tien minuten voorhet einde
zijn is er nog een gezamenlijk eind
spel. “Schipper mag ik over varen”.
Nu valt me op hoe moeilijk iets kan
zijn wat zo simpel lijkt. De meeste
kinderen kunnen namelijk niet hinke
len.

Langzaam bekruipt mij de vraag
waarom ik haar eigenlijk naar de gym
breng. Het moeilijke gedeelte kan ze
makkelijk. Bewegen doet ze meer
dan voldoende en het moeilijkste
voor haar, het hinkelen, leert ze wel
op het schoolplein.
Veel ijd om na te denken heb ik niet.
Ik moet terug naar beneden en help
mijn dochter weerin de gewone kle:
ren. Als ik haar aankleed merkik dui
delijk aan haar wat het antwoordis
op mijn vraag. Ze vindt het gewoon
heel leuk om te doen. Net zo leuk als
ikhetvind om met de jongens te zaal
voetballen. Alleen komt mijn dochter
wel optijd thuis.

ML



“HEBT U NAAST IC 2DE LAAGSTE RENTE,
NOG EEN ANDER

VERZOEK?”

De Hypotheekshop,
v.d. Meer de Walcherenstraat 2 * 7131 EN Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 71 13 © wwwhypotheekshop.nl

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

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



‘Wij staan voor een
doordacht stuk vakwerk.’

mee.
Bij Hoenderboom weet u de planning, realisatie en tum-key-

oplevering van uw woonhuis of bedrijfspand in goede handen.
Oplossingen op maat, een praktische instelling en het nakomen van
afspraken staanhierbij aan de basis. Vakwerk tot in de puntjes noemen
wij dat bij Hoenderboom.
Bel voor informatie of een vrijblijvende presentatie 0544 35 13 32.

aannemersbedrijf

HOENDERBÖÓM
[Vak en mensen goed begrepen

Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent wuw:hoenderboom.nl


