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Ook de aankomende 10 nummers van PIOT weet de redaktie
zich weer gesteund door de plaatselijke middenstand.
Hun vernieuwde advertenties treft U aen in dit nummer.
Door hun financiële bijdragen is het mogelijk dat U

allen dit blad kostenloos in Uw brievenbus vindt.
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Dit ondanks een substantiële stijging van de koste:
PIOT wordt steeds dikker (het aantal tekstpagina’s is
met ruim 30Z gestegen) terwijl de oplage met bijna 107
is toegenomen.
De plaatselijke middenstand steunt het sportgebeuren
in Zieuwent. Steunt U ook de plaatselijke middenstand?

Met de familie Domhof (bezorger van de Gelderlander)
zijn afspraken gemaakt dat PIOT huis aan huis wordt
bezorgd. Mocht U onverhoopt PIOT toch niet ontvangen,
kan kunt U hierover reklameren bij Domhof (tel. 1517)
of de redaktie (tel.:1964), opdat de desbetreffende
krantenbezorger hierover kan worden aangesproken.

Mocht U buiten het bovenvermelde verspreidingsgebied
wonen en toch PIOT regelmatig willen ontvangen, dan
kunt U dit doorgeven aan de redaktie (tel.:1964).
Tegen portovergoeding (f 1,75 per nummer) wordt U
PIOT per post toegestuurd.
Tenslotte zij nog opgemerkt dat van elke uitgave van
PIOT een aantal exemplaren in de kantine van ZVC en
het Sourcy Center voorhanden zijn.
Aan de uiterlijke vormgeving van PIOT wordt steeds
meer aandacht besteed. Een goede leesbaarheid is een
eerste vereiste. De personal computer en laserprinter
hebben hun intrede gedaan. Artikelen worden met een
tekstverwerker geschreven, waardoor het "gewone type-
werk’ tot het verleden is gaan behoren. Wij bedanken
Annet ten Bras voor het vele typewerk dat zij voor
PIOT heeft verricht.
De weg naar “desktop publishing’ ligt open. Het
drukken geschiedt reeds op professionele basis.
De uiterlijke vormgeving is niet het belangrijkste.
Het gaat om de inhoud, PIOT moet een interessant en
lezenswaardig blad zijn voor alle Zieuwentenaren met
een affiniteit voor sport. Dit geldt voor zowel de
aktieve beoefenaar als de geïnteresseerde toeschouwer.
PIOT is een soort doorgeefluik tussen de sportvereni-
gingen en de Zieuwentse bevolking. Voor berichtgeving,
kommunikatie binnen de eigen vereniging is PIOT niet
het aangewezen medium. Dat kan b.v. plaatsvinden via
eigen circulaires en/of prikborden en is niet inte-
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ressent voor de gemiddelëe lezer. Op grond hiervan
zijn wij voornemens om vanaf het volgende nummer de
plaatsing van competitie-indelingen, standen, oefen-
en wedstrijdprogramma's tot een minimum te beperken.
Tussenstanden (op de helft v.d. competitie (winter-
stop) en de eindstanden (wanneer de competitie is
afgelopen) volstaan.
Het aankondigen van thuiswedstrijden (zowel vriend-
schappelijk als competitie) past ook in deze opzet
(potentiële toeschouwers worden op de hoogte ge-
bracht). Het noemen van uitwedstrijden is een interne
verenigingsaangelegenheid en is voor de PIOT-lezer

overbodige informatie.
Om de overzichtelijkheid te bevorderen zullen wij
de aangeleverde kopie m.b.t. thuisprogramma’s van de
verenigingen, die aktief zijn in het Sourcy Center,
binnen één overzicht samenbrengen.

Hopende U veel leesplezier te bezorgen en benieuwd
naar Uw reakties, ideeën en/of kritiek sluiten we af
met U allen een zalige kerst en een sportief, vredig,
maar bovenal gelukkig 1991 toe te wensen.

De Redaktie.

EEENEeDe kopie voor het volgende nummer (18° jaargang
nr. 4 (verschijningsdatum 26 januari a.5.) dient
uiterlijk ZONDAG 20 januari in het bezit te zijn
van de redaktie.TEEeeen
eeESSSSPODEEEEEENDENHet voltallige ZVC-kantinepersoneel wenst U allen
een zalige kerst en een voorspoedig 1991.NRN
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- 28 dec.:T.T.V. Slagvaardig : open tafeltennis.

kampioenschappen van Zieuwent.

-- In de nacht van 5 op 6 jan. "Sourcy Sport Nacht".
Van 17.00 tot + 05.00 uur.

-- 20 jan. : PIO? : kopie inleveren.

- 26 en 27 jan. : Toneeluitvoering Semper Avanti

-- 30jan. : Toneelvereniging Semper Avanti speelt
voor alle bejaarden het blijspel "Het Eindpunt’.

-- Zen 3 feb. : Toneeluitvoering Semper Avanti.

-_ 8 feb. : Jong Nederland : Carnaval.

15 en 16 maart : Uitvoering Harmonie.

-- 30 maart, 31 maart en 1 april: PAASPOP’91.

-- 28 april : Schuttersconcours, georganiseerd
door Schutterij St. Sebastiaan.

- 30 april : Jong Nederland : Koninginnedag.

=- 1 juni : Jong Nederland : Kermisspelen.

-- 14 t/m 16 juni : Jong Nederland : Kleinkamp.

-- t/m 11 aug. : Jong Nederland : Zomerkamp.

- 31 aug. en 1 sept. : Jong Nederland : Ouderkamp.
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Damesmode wisselt snel. Daarop speelt Voorhuis in met

intemationale merken zoals:
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#5 PASS PORT

/ TAI FUN etc.
Dus dynamische damesmodein allerlei variatie:

Daarmee scoor je altijd.
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NICO DOMHOF

daar Oude Ruurloseweg 28
moetik Zieuwent Tel. 1436

zijn 1860

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 ZIEUWENT - tel. 05445-1705

“4 Jos Lageschaar
* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Dorpsstraat 17 A Zieuwent
Telefoon 05445 - 1954



z5=

INTERVIEUU MET VINCENT DOPPEN
(Voorzitter squashvereniging ESZET'90)

Een van de jongste sportverenigingen in Zieuwent isde squashvereniging ESZET'90. De 'ES* staat voor de
"s" van squash, de °ZET" staat voor de ”z* van Zieuw-
ent en *90" is 1990, het jaar van oprichting.
De vereniging, officiëel opgericht op 19 maart j.l.,groeit als kool, getuige het feit dat onlangs hethonderdste lid (Ronald "Olthuus"; voor een prachtigefoto verwijzen wij naar de ELNA van week 50) kon
worden ingeschreven.
Ook landelijk groeit de squashsport explosief. Na
sporten als windsurf en tennis, lijkt squash het.
helemaal te gaan maken. Volgens de Nederlandse
Squash Rackets Bond (NSRB) slaan momenteel zo’n
300.000 Nederlanders, verdeeld over ruim 1000 banen
(waarvan 2 in het Sourcy Center), regelmatig met hetracket tegen een squash-balletje. Het aantal officiBel bij de bond aangesloten leden is slechts 16.000,
maar men heeft zich ten doel gesteld dit aantal bin.
men 5 jaar op 100.000 te brengen.
Het werkwoord "squash" staat in de engelse taal
voor "kneuzen; platdrukken of gedrukt worden; totmoes maken (slaan).
Eén en ander is voor PIOT aanleiding om middels eeninterview met de voorzitter van ESZET'90, de Zieus-
entse squashvereniging wat beter te leren kennen.
Wil je ín het kort uitleggen wat de sport squash
precies inhoudt. Wat zijn de spelregels en wat is deessentie ?
In een kleine ruimte (4 6 bij 10 meter) wordt door
2 spelers om de beurt tegen een balletje geslagen.Het balletje moet via de voorwand tussen een hoogte

—_—.....
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van + 40 en 400 cm naar de tegenstander worden gere-
tourneerd. Alvorens de voorwand op de voorgeschreven
hoogte te raken mag gebruik worden gemaakt van de
achter. of zijwanden. De tegenstander probeert het-
zelfde, doch alvorens dit te doen mag het balletje
de grond maximaal éénmaal geraakt hebben. Wordt deze
slag niet gemaakt (het balletje heeft de vloer meer
dan Génmasl geraakt) dan krijgt de tegenstander een
punt. Er wordt gespeeld om 3 gewonnen sets tot 9
punten volgens de standaard "volleybalpuntentelling*.
Men dient de tegenstander vrij baan te geven om zijn
slag te maken. In de weg staan is dus verboden.

Hoe is de ontstaansgeschiedenis van ESZET’90 geweest.
Vat was daarin de rol van het Sourcy Center 7

Ongeveer 2 jaar geleden ben ik zelf (m.n. samen met
mijn broer Arno) begonnen met het spelen van squash.
Elke week trokken wij naar Zevenaar, Zutphen, Vreden
of Doetinchem (sedert eind 1989 ook naar Lichtenvoor-
de) om deze sport te kunnen beoefenen. We waren wild-
enthousiast en al pratende over deze vorm van vrij
tijdsbesteding ontstond (samen met Paul Knippenborg
Rene Doppen en Jeanet v. Wijngaarden) al snel het idee
om zelf een vereniging op te richten. Toen de komst
van het Sourcy Center (inclusief 2 squashbanen) zeker
was, kregen deze ideeën vastere vormen. Na een behoef-
tepeiling in oktober '89 (+ 25 positieve reakties)
werd op 4 februari 1990 een kennismakingsmiddag op de
squashbanen van het "Tennis-Center" in Lichtenvoorde
georganiseerd. Bij de aldaar gehouden voorinschrijving
konden we + 40 namen noteren. Nadat we in feb. '90
onze plannen hadden doorgesproken met Ronald Kruip
(exploitant v.h. Sourcy Center) kon tot daadwerke-
lijke oprichting worden overgegaan.
Ronald zelf heeft tijdens de gehele oprichtings-
periode géén initiatieven genomen, wij hadden het
voortouw. Uiteraard is hij gebaat bij een squash-
vereniging, doch wij hebben geen enkele morele ver-
plichting aan hem. Ônze kontakten met hem zijn
uitstekend, maar de samenwerking geschiedt zuiver op
zakelijke basis.
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

Tel. 05445 - 1534
ALTIJD GEOPEND Fax. 05445 - 2085

Zeergoed bereikbaar voor alle combinaties.
Aangegeven vanaf de weg Zieuwent-Ruurlo

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
‚en gezaktte leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:

RD APK keuringen
N - Onderhoud en reparaties

GEMAN Schadeen spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: ° Teciyt en ML ben.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen! !

Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT
Telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 uur,
onder tel.nr. 05445 1542

NIEUW. Ook voor banden, uitlaten en accu's bent U bij ons beter af,

Dit alles wordt verkocht onder volledige garantie. Bel eens
voor een vrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

wij maken van
uw opdrachten
DEEMasi

DRUKKERIJ WESTERLAANENNENeesSSN EsCEESE
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Vet bezielt iemand om een vereniging op te richten ?
Ik vind organiseren en regelen een leuke bezigheid.
Ook in mijn zaak is dat aan de orde van de dag.
Dat mijn hobby andere mensen ten goede komt (in dit
geval de leden van de squashvereniging) is mooi mee-
genomen. Het mes snijdt als het ware aan twee kanten.
Iets kunnen doen voor een ander geeft mijzelf een
prettig bevredigend gevoel.
Waarom is de squashsport zo populair geworden 7
Hiervoor zijn een aantal redenen aan te geven:
2. De mensen hebben steeds meer vrije tijd, die ze

gezond willen invullen.
Db. Het is een individuele sport. Nadat men één tegen-stander heeft geregeld, kan men squashen. Men isniet afhankelijk van een team.

(In de squashsport is "het dubbel” onbekend, ditten gevolge van de beperkte speelruimte.)
c. De squasher kan ten alle tijden spelen.

De benen zijn 7 dagen per week open, weer of
géen weer.

qd. Squash is cen sport die relatief weinig tijdvraagt. Men kan het snel tussen 2 andere aktivi-teiten indoen. Een gemiddelde squasher speelt
een half uur.

e. Squash is een sport bij uitstek om je even snel
af te reageren. De stress wordt uit je lichaam
en geest geslagen. Het is, ondanks dat het de
modige conditie en inspanning vereist, zéér
ontspannend.

f. Steeds meer mensen doen aan meerdere sporten.
Squash wordt vaak als tweede sport (naast b.v.
voetbal, volleybal of tennis) bedreven.

8- Squash is snel te leren. Er is relatief weinigtechniek nodig om het spel leuk te vinden.
Vier basislessen van een uur zijn voldoende
om op recreatief niveau een leuk balletje teslaan. Tennis bijvoorbeeld vraagt een langereleer- en oefenperiode.
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1. Squash is niet duur. Voor f 50,= is een redelijk

racket te koop. Een balletje kost f 5,=.
Afgezien van "standaard-sportkleding' en de
contributie zijn geen extra investeringen nood-
zakelijk.

Kent de squashsport ook nadelen ?

Ja, doch deze vallen in het niet bij de voordelen.
Het feit dat squash een individuele sport is wordt
door sommige, sociaal ingestelde, mensen als nadeel
ervaren. Binnen teamsporten kunnen leuke persoonlijke
kontakten worden gelegd en/of verdiept.
Daarnaast vereist de squashsport de nodige basis-
conditie. Een gemiddeld squasher is na zijn partijtje
waternat. Echter ieder gezond individu (van 10 tot 80
jaar) kan squashen. Door het kiezen van het juiste
balletje (hoe zachter het balletje, hoe trager, moei-
lijker en vermoeiender het spel) kan eenieder binnen
zijn eigen mogelijkheden spelen.
Iedereen kan op eigen initiatief voor een half uurtje
of meer, "ten alle tijden", een baantje in het Sourcy
Center afhuren. Waarom zou iemand Lid moeten worden
van de squashvereniging ESZET'90 ?
De vereniging biedt een groot aantal mogelijkheden,
die een niet-verenigings squasher moet missen:
a. Een regelmatig spelend verenigingslid is goedkoper

uit. Voor het kontributiegeld van f 175,= per jaar
kan elk lid (tegen een medelid, introducee’s zijn
verboden) elke week een half uur gratis spelen
gedurende de tijd dat de vereniging de banen heeft
afgehuurd. Momenteel is dat 23 uur per week en wel
op de maandeg- dinsdag- woensdag- en donderdagavond
en op de donderdag- en zondagmorgen.
Buiten deze verenigingsuren krijgt elk lid 202
korting op de door het Sourcy Center gehanteerde
tarieven. (let Sourcy Center vraagt, afhankelijk
van dag en tijd, f 6, tot f 7,50 per persoon per
half uur.).

b. Een verenigingslid kan tegen veel verschillende
tegenstanders spelen. Elk lid heeft een lijst met
telefoonnummers van alle leden van de vereniging in
zijn bezit. Een tegenstander is snel gevonden enii
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schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-14562

a GEsanns

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30x 30 en 40x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544514517[VOOR AL Uw : mee]
INSTALLATIEWERKEN

zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING-RENOVATIE of ONDERHOUD
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INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217
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één telefoontje naar het Sourcy Center is voldoende
om de baan te bespreken i.c. vast te leggen.

©. De vereniging biedt training/les-mogeli jkheden.
Door Werner Möller worden regelmatig trainingen/lessen verzorgt. Leden die daar gebruik van willenmaken moeten hiervoor wel extra betalen.

d. De vereniging biedt een stuk gezelligheid.
Regelmatig worden onderlinge toernooien en buurt-toernooien georganiseerd. Tevens wordt binnenkort
gestart met een interne "laddercompetitie”.M.i.v. het seizoen 1991 kan via de vereniging
deelgenomen worden aan de door de N.S.R.B.
georganiseerde competities.

Wat zijn de toekomstverwachtingen en hoe ziet hette voeren beleid eruit 7
Mede gelet op de reeds genoemde voordelen van de
squashsport en een toenemend aantal gerealiseerdebanen, verwacht ik landelijk gezien voorlopig eenverdere groei van deze sport. Voor wat betreft
ESZET’90 denk ik dat we de grootste groei gehadhebben. Een stabilisering van het huidige leden-
aantal ligt voor de hand. Met de huidige twee banenkunnen we goed uit de voeten. Het is gezellig vol;
een uitbreiding van de accommodatie is op dit momentniet relevant.
In de nabije toekomst (vanaf 1991) zal naast eenrecreatieve benadering, het prestatieve squash meeraandacht krijgen. Binnen het bestuur zijn de takendaarin reeds verdeeld. Er is een wedstrijdkommissieingesteld. Het deelnemen aan competities en toernooi-
en wordt steeds belangrijker. Het neerzetten vanprestaties (het verslaan van een tegenstander) is 6én
van de uitgangspunten van een sport-vereniging.
Momenteel kent de vereniging slechts seniorleden
(overigens meer van het vrouwelijke dan van het
mannelijke geslacht) en geen jeugdleden.
Het ligt in de bedoeling om ook de jeugd enthou-siast te maken voor de squashsport. Wie de jeugdheeft, heeft de toekomst.mm...
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Binnen de squashvereniging is elk Lid individueel
bezig. Er is geen sprake van een hechte verenigins-
band. "Het hele zaakje zit als los zand aan elkaar.”
Yet is hierop jouw kommentaar ?
De belangrijkste taak v.d. vereniging is om haar
leden op een prettige wijze te kunnen laten spelen,
en hun belangen te behartigen. Squash ís een ind:
viduele sport en haar leden zijn op dit gebied indi-
vidueel ingesteld. Iemand wordt géén lid van een
squashvereniging voor de gezelligheid. Daar zijn
andere verenigingen voor in het Leven geroepen.
Uiteraard is onderling kontakt tussen de leden
wel belangrijk (dit wordt door ons ook gestimuleerd
door onderlinge toernooien e.d.) doch is géén hoofd-
zaak, géen absolute vereiste.
Zieuwent kent steeds meer verenigingen. De onderlinge
konkurrentie (voor b.v. jeugdleden) wordt steeds hevi-
er. Is een onderling samenwerkingsverband (b.v. in de

vorm van een omivereniging near he:
KSB) wenselijk ?
De onderlinge konkurrentie valt volgens mij nog wel
mee. Steeds meer mensen beoefenen meerdere sporten,
terwijl op steeds oudere leeftijd wordt doorgesport.
De rek is er nog niet uit. Daarnaast is het voor
iedereen (dus ook voor de jeugd) prettig om te kunnen
kiezen uit een breed scala van sporten. Wij bieden
squash, een andere vereniging haar sport. Daar is
niets op tegen. Een gezonde konkurrentie, zonder
ronselpraktijken, is goed.

Een en ander neemt niet weg dat, daar waar nodig,
samenwerking prima is. Nu regelt b.v. elke vereni-
ging haar eigen zaakjes met het Sourcy Center.
Dit kan en zal nadelig kunnen zijn voor andere
sportverenigingen. Voor het Sourcy Center telt uit-
eindelijk alleen het zakelijke en commerciële succes.
Vanuit haar standpunt gezien volkomen terecht, maar
het is niet verkeerd om als gezamelijke sportvereni-
gingen op te komen voor onze ‘belangen. Dit geldt
natuurlijk ook voor een instantie als de Gemeente.
Overigens zie ik m.b.t. het 66n en ander ook voor
“Zieuwents Belang” een rol weggelegd.—
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Schoenen en Sporthuis
STEN BRAS Di

ZIEUWENT … Tel. 1257 EzAdidas - Puma - Quick - Cruijff Sport L%Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex Â!Dunlop - Hummel Masita Oliver - VikingALE
Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een primaservice, slaagt u bij

Buurtsuper
KNIPPENBORG kn

ASSURANTIEKANTOOR

STORIEDER

voor al uw

VERZEKERINGEN

altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel



KIJK EENS WAT VAKER
IN DE SPIEGEL

VAN DE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrumin de Gelderse Achterhoek

Velein en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak-
tiviteiten, culturele mani
festaties en sportevene-

| menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in
formatie en documentatie

VERGADERRUIMTEN e CONFERENTIERUIMTEN
TENNISBANEN © SPORTHAL © SQUASHBANE

EVENEMENTENHAL
BOWLINGBANEN

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 136 LS ZIEUWENT—
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Tot slot "HET TOETJE van VINCENT DOPBEN"
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Nassi en bami. Alle alternatieven van de
aardappel.

2. Wie nodig je persé niet uit op je verjaardagsfeest?
Saddam Hussein.

3. Wat is je slechtste eigenschap volgens jezelf 7

Eigenwijs.

4. Wat is je beste eigenschap volgens jezelf ?
Mijn doorzettingsvermogen en standvastigheid.
Het “van op aan kunnen” (zijn vrouw Helma knikt
bevestigend (Red. }).

3. Wie vind jij de beste sportman of -vrouw van
Zieuwent ?

Sylvia kl. Goldewijk om haar doorzettingsvermogen.
6. Stel Zieuwent wordt morgen een zelfstandige

gemeente. Wie moet er dan burgemeester worden ?
Ik zou het niet weten. Hier komen meerdere personen
voor in aanmerking.

7. Wie is volgens jou de meest ondergewaardeerde
persoon binnen je eigen vereniging 7

Peter van Zutphen, onze penningmeester. Hij ver-richt ontzettend veel werk, doch is bij de leden
nagenoeg onbekend.

8. Wat is je grootste hobby 7

Mijn honden (Twee prachtige Golden Retrievers luis-terend naar de namen "Joeri" en "Chinto’ (Red.)).
9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?

Zieuwent moet groter worden. Dat komt de leefbaar-heid ten goede. Voorlopig gaat het overigens de
goede kant op.

De Redaktie.
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BONEREEN ZEULWENT

De badmintonvereniging is al enkéle maanden na de op-
richting aan het spelen in het Sourcy Center. Wij spe-
len op de woensdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur, op
de donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur en op de
zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Er is ook begeleiding bij, die de leden het badminton
op een gezellige manier probeert bij te brengen.
Op de woensdagmorgen en de donderdagavond is dat Beb
Hulzink - Elferink en op de zondagavond Frans en Rikie
Wamelink.

Graag zouden wij als vereniging nog enkele jeugdleden
en heren op de donderdagavond toe willen voegen. Op
de woensdagmorgen is ook nog plaats.
Er is ook een voorlopig bestuur tot stand gekomen en
wel: Voorzitter; Frans Wamelink, Edisonstraat 4c,
Lichtenvoorde : Secretariaat; Yvonne Eekelder - te
Welscher, Dorpsstraat 83 en Penningmeester: Willie
Eekelder, Ruurloseweg 184.

Degene die interesse hebben, kunnen informatie krijgen
bij Annie Eekelder - te Starte (tel. 1664).
De contributie bedraagt voor de seniorleden f 40,= per
kwartaal en de jeugdleden f 20,- per kwartaal en het
inschrijfgeld bedraagt f 10,

De Badmintonvereniging

EESENNSONSNEEEEEEN eneen
De H.H. ADVERTEERDERS wensen alle PIOT lezers en leze-
ressen PRETTIGE FEESTDAGEN en een VOORSPOEDIG 1991.EENGG



Je eigen sport,
Je eigen bank

Rabobank
Meerbank voorje geld



BEKKEN Assurantiën

esUEA74aeen FINANCIERING

met: UITSTEKENDE SERVICEEEENKa
_

Hoge rente istroefbijbijide
NMS. U heeft hetzelfin de
hand.

‘alle nformatie

over
onze spaarvormen, kunt terecht

bij ons agentschap:

assurantië:
LJ

inancieringen-hypotheken
BEKKEN ZIEUWENT zeizoszassasi

NMS
Spaarbank



snSEENETDEEEDEN
RK.Z.V.L. : SENIGREN-NIEUWS

Mededeling.
Vanaf maandag 24 december t/m dinsdag 1 januariis het gehele complex ’De Greune Weide® gesloten.Dit geldt voor zowel de kantine als alle velden.
26 December (2e kerstdag) vindt in het Sourcy Centerte Zieuwent het jaarlijkse onderlinge kerst-zaalvoet-baltoernooi plaats. ’s Morgens voor de lagere elf-tallen (zie verderop in deze PIOT), ’s middags (van13.00 tot 16.00 uur) voor elftal 1 t/m 4&

Zaterdag 29 december wordt er gezaalvoetbald om de
“Super Direct Cup’ (voorheen "Kruiptoernooi®).
Het tweede elftal begint om 10.00 uur in de Hameland-hel te Lichtenvoorde. Het eerste begint om 13.00 uur, |

eveneens in de Hamelandhal. Het derde, vierde envijfde spelen tussen 10.00 en 20.30 uur in het SourcyCenter te Zieuwent.

Oefenprogramma winterstop 1991.
06-01-91:10.30 uur:Grolse Boys 1 - ZVC 3

09.30 uur:ZVC 4 - Grolse Boys 2
09-01-91 : 19.30 vur:ZVC 1 - We 1
13-01-91:10.30 vur:Longa 1 -2v01

11.00 uur : Doetinchem 2 - ZVC 2
09.30 uur:ZVC 3 - PAK 3
11.30 uur :.PAK 4 - mc 4

16-01-91 : 19.30 uur : ZVC 2 - WG 2
17-01-91 : 20.00 war : ZVC 3 - DZSV 1

: 20.00 uur : DSV 2 - ZVC 4
20-01-91:11.15 uur:Hector 1 -2wo1

11.15 uur Zvc 2 - Hector 2



wi
Zealvoetbaltoernooi Ze Kerstda, december 1990:
Aanwezig: 08.00 uur Plaats: Sourcy Center.
Groepsindeling van de elftallen 5, 6, 7 en 8.
Groep 1 Groep 2 Groep 3
P. Holkenborg E. Hulzink Huub WopereisR. Hogenelst E. kl.Holkenborg Lau DonderwinkelW. Venderbosch W. Waalderbos J. SeegersA. Rouwhorst A. Spekschoor F. kl.ZeggelinkR. Donderwinkel W. Slot T. HulshofD- v.’t Hooft Leo Donderwinkel ff. te Molder

M. kl. Holkenborg
Groep 4 Groep 5 Groep 6
E. Nieënhuis A. Beerten G. HulshofR. kl.Holkenborg G. Stortelder H. KrabbenborgM. Waalderbos N. Wessels L. KolkmanU. Domhof P. Hummelink L. StoltenborgHarry Wopereis B. ten Bras V. kl.NiënhuisM. slot G. Rouwhorst F. StortelderR- Humelink A. Stortelder J. Ponds

Groep 7
B. Dijkstra -- Elk team zorgt ervoor dat menJ. Hoenderboom 5 minuten voor aanvang v.d.F. Domhof wedstrijd gereed is.J. Groes - Groep 1 speelt geheel in hetJ. Domhof wit van ZVC. De overige teamsA. Vos krijgen passende shirts.I- kl.Holkenborg … Een speler mag alleen uitkomen

in zijn eigen groep en beslistniet in een andere groep.
09.54 uur 1-3 11.18 uur 6-1
10.06 uur 2-5 11.30 uur 5-3
10.18 uur 4-7 11.42 uur 2-7
10.30 uur 6-3 11.54 uur 4-1
10.42 uur 1-5 12.06 uur 2-610.54 uur 2-4 12.18 uur 5-711.06 uur 7-3 12.30 uur 4-6
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R.K.Z.V.C. : B-JUNIOREN

Hallo hier zijn we dan weer met een verslag van de B-
junioren, een echte Zöwentse aangelegenheid.
Na een slechte start in de competitie (zie vorigePIOT) kwam de wedstrijd tegen Fortuna Winterswijk.
We begonnen de eerste helft goed en stonden al snel
met 1-0 voor. Fortuna maakte daarna snel gelijk.
De ruststand was 2-1. Na de rust viel de hele ploeguiteen. Na slecht samenspel werd er met 6-3 verloren.
De week erop was de uitwedstrijd tegen Eibergen. Dit
was nou een goed voorbeeld van Boerenkoolvoetbal:
lange halen, vroeg thuis. We hadden deze wedstrijd
zeer veel kansen om te scoren, maar de einduitslagbleef slechts 0-1.

De week na deze wedstrijd werd er zeer hard getraind,
want zaterdag zou er tegen Longa gespeeld worden.
Eindelijk was het moment aangebroken: de streekderby
tegen Longa was begonnen. Nadat we de eerste wedstrijdhadden verloren met een vernederende uitslag van 0-6
begon de eerste helft in dit poolveer zeer goed. Met
rust was het al 3-0. Na de warme thee schoten we er
mog 7 bij in, waarvan er twee op naam van Björn kwa-
men (1) Eindstand 10-1.

De laatste wedstrijd voor de winterstop was uit tegenRekken. Het was een stevige wedstrijd, maar door wei.nig kansen aan de tegenstander weg te geven en zelf te
scoren werd het 0-2.

In de winterstop hebben de leiders voor ons nog enkele
oefenwedstrijden georganiseerd en op 30 december is er
nog een zaalvoetbaltoernooi.
We bedanken de trainer, leiders en diegenen die zater-
dags gereden hebben en hopen dat U de volgende PIOT
weer leest.

junioren



desOee enbeek
RK.Z.V.C, : JEUGD-NIEUWIS

De komende weken zullen er gedurende de winterstop
(vanaf 24 december t/m 25 januari) traditiegetrouw
weer allerlei activiteiten door het jeugdbestuur en
de jeugdleiders georganiseerd worden.
Voorlopig zijn de volgende activiteiten gepland:

30 December: ’s morgens van half negen t/m twaalf uur,
spel- en circuitochtend voor D, E en F pupillen in
het Sourcy Center.
30 December: ’s middags van half twee t/m half vijf,
idem, maar nu voor A, B en C junioren.
Daarnaast is er voor de A, B en C-jeugd een sterrit/
dropping in de maak die op een nog nader te bepalen
datum ín janurari of februari gehouden zal worden.
Voor de D, E en F-jeugd wordt er weer, eveneens op
een nog nader te bepalen datum, een playbackshow
georganiseerd.
Over deze laatste twee activiteiten zullen de genoemde
jeugdelftallen t.z.t. nog nader geïnformeerd worden
via de leiders en/of PIOT.—_—,| ELESSENAKTIE FLESSENAKTIE||Ï Daar het organiseren van activiteiten altijd |
ll kosten met zich meebrengt, wordt ook dit jaar |
| weer de jaarlijkse flessenaktie gehouden. l

Op 2 januari kunt U daarom de ZVC B-jeugd san ||

| Uw huisdeur verwachten. Tussen 09.00 en 15.00 |
| uur zullen zij U vragen om lege (statiegeld) |
ll flessen in ontvangst te mogen nemen, teneinde |
ll de jeugdkes te spekken. Voor U een ideale ge- |
ll legenheid om U te ontdoen van een hoop ballast |
l en voor ons een financiëel houvast ! l
l Bij voorbaat dank voor Uw medewerking namens |
ll de zvc-jeugd en het jeugdbestuur. l

| ELESSENAKTTE ELESSENARTTE |||mm



Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

trouw, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



VERENIGINGEN

RKZ.C. Veldvoetbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 3, Mariënvelde tel 1281
Sekrotaris W. Slot, Vragenderweg 37e, U'voorde, tel. 05443 76950
Penningmeester M, vh Bolscher, Oe Haare 69, Zieuwent, tel 1660
Wedsijdsekr H Bokkers, G. Bomansstaat 24, Lichtenvoorde
RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel, 1257
Sekr/Ponningm. 8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1691
Wedstrijdsekr.:A, Doppen, Dorpsstraat 32, Zieuwent, tel, 1290

HV. PACELU: Handbal
Voorzitter 8 Wensink. De Hare 18, Zieuwent, tel 1838
Sckretarosse +. Rouwhorst, Rouwhorsterik 3, Zieuwent, te. 05243 73814
Ponningmeesteres:P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Marienvelde, el 1383

Wedstrijdsekt A Mummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1697

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Sckretris € Rouwhorst, De Haare 25, Zicuwent tel 1822
Penningmeester: A, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstrijdsckt. P. Cuppers IJzereef, De Haare 29, Zieuwent, el 2059
Recreanten A Klein Tuente, Lantherweg 43, Marienvelde, tel 1403

ZIV: Tennis
Voorzitter C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1267
Sekrotaresse B. Krobbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1691
Penningmeester J. Domhof, Churchiltraat 7. Zieuwent, tel 1782
Wedstridsekt A KI Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 12,Zieuwent, tel 1933

Z6V: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Voorzitter L Hummelink, Oúde Terborgse. 269, D'chem, el. 08340-60242
Sokretaresse J. Wolters, Batsdijk 42, Morienvelde, el 1711
Penningmeesteres*T. Wopereis, Dorpsstraat 223, Zieuwent, tel 1928

Wedstrijdsekt L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, el 0834060442

MU CHIN: Karate
Voorziter H Olthof, De Waoreise 23, Zieuwent, tel, 1262
Sokretaris L ten Have, Kard de Jongst. 15, voorde, tel 05443 76912
Penningmeester G. Rijnders, Kard. de Jongstr. 40, L'voorde, tel 05443-72620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzien L. te Molder, B. v. Meursstraat 24, 'voorde, tel 05423-75454
Sekretariz B Huitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel 2112
Ponningmeester ML Wopereis, Zogendijk 5, Zieuwent, tel 1374



x SLAGVAARDIG: TafeltennisNN voorne 8 ton Gros. Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
sekretaris € Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, el 1326

: Powingmoonter volt, Voaeeingmsg Manie WEIJSWedzriaaekr  K Mammeink. Kementenee 10were51 ST. SEBASTIAAN: Sehienereniging

€ Voorzie A Masks, Soussaa 15, voorde, ol 0543 70506P/N Eokretans G. te Molder, De Steeg23, Zieuwent
Peingmeester A Papen. De HaaiBEIE 1670

TJ BV. KEVELDER: BijanenEe) voorne B Hulshof, Zieuwentseneg 59b, Zieuwent tl 1498®

Sel Ponnngen 6 Schuin 1 kau12 Lone de BRR TSEITgi] Wedstrijd zekr 1 Donderwinkel, Ziëuwentseweg 38 Zieuwent tel 1387

882: Bijnen
voorzien A van Mols Kaa de Jongste 1 voorde, 1 5483 504See Wese-oke 7 Bongers Dorpen 20 PrAEN
Ponoingmeeners °F Goeij tn Bran Ghcat 2 Ziacwn, 1 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel 1217
Sekr Wedstr sek P. Domhof, De Haare 9, Zieuwent, tel 1824
Penningmeester T Bangers. Dorpsstraat 36 Zieuwent, el 1271

ESZET "90: Squashvereniging

/ Penningmeester°P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel, 05443 76763

BADMINTON-vereniging:

IEN  veocie F. Wamelink, Edisonstrot 4, Liconvoode, tl. 448 7T14SNN mee ee ogeePenningmeesteres A. Eekelder, Ruurloseweg 189, Zicuwent,tl. 1662

BOUWBEDRIJF UDopereis

Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 05445-1209 b.g.g. 1928



Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

Hotel- Café - Restaurant

‚‚t Witte Paard”
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-12682

HAAL, DRINK EN EET,

WAAR MEN NOG VAN SFEER EN KWALITEIT WEET.

FAM. A. STOVERINK

Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

Lichtenvoorde - ZieuwentB
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ESSEN SEDEDE EINE NKEDEDEEEEK

“WHERE THE ACTION IS"

Zaterdag & december jongstleden was
de grote hal van het Sourcy Centerhet decor van de turnshow van Hol-
land Gymnastics. Holland Gymasticsis een gevariëerde show met turnen,
trampoline-springen, ritmische gym-
mastiek, jazzballet en zeker ook
‘humor.

GYMNASTICS

De opening van deze show begon met cen grandioze dans-act met veel vuurwerk, licht en eigentijdse muziek.
Vervolgens ging het achtereenvolgens door met fraaiestaaltjes op de brug, de trampoline, op de’ balk, derekstok en het paard.
In iedere hoek van de zaal, met centraal ín het middende grote mat, was er een act in de kleurrijke licht-en geluidshow te zien. Bijzondere hoogtepunten wissel-den elkaar af, met de Nederlandse kampioen trampoline-springen die een driedubbele salto met halve schroefliet zien, maar ook de Nederlandse kampioen aan derekstok greep zijn hoogste staaltjes kunnen aan omzijn topniveau te bewijzen.
Het damesturnen op de mat deed direct terug denken aande Russische meiden tijdens de Olympische Spelen, alis het Nederlandse topniveau nict zo hoog, maar deuitvoering was daarom zeker niet minder boeiend.Humoristisch acts zoals de Nederlands kampioen turnendie in cen apepak over allerlei toestellen *vloog”,en twee heren verkleed als "turndames” die ictwatstuntelig hun kunsten vertoonden.
Een cowboyact van twee heren op de muziek van EnnoMorricone, alsof "Once upon a time in the West" hieropnieuw herleefde.

—
EE



18.
Zo waren het ook de dames die jazzballet van de hoog-
ste plank lieten zien. Begeleid door licht, muziek,
rookgordijnen en videobeelden waarmee hun synchronisa-tie in het licht en in de rook een bijzonder effect
gaf.

Tijdens al deze acts door was het de plaatselijke
gymastiekvereniging die met enkele jeugdige leden
kleine staaltjes turnen ten tonele brachten, waarnalater in het programma ook de afdeling jazzgym van
Zev een uitvoering gaf.
De groep voornamelijk leden van gymastiekvereniging
Pro Patria uit Zoetermeer en bestaande uit zo’n 20
artiesten behoren allen op hun specialiteit tot de
vaderlandse top. Veel acts werden vaak synchroon uit-
gevoerd, zo ook de trampolinespringers die door toe-
doen van enkele lichteffecten hun schaduwen mee zagen
springen.
Holland Gymnastics is in 1984 ontstaan uit een idee
van drie heren. De spektakulaire show is inmiddels
uitgegroeid, waaraan alle toppers en zo’n 20 technici
hun hobby of uitstapje beleven. Veel van de ’arties-
ten" doen dit naast hun normale turnwerk in de diverse
landelijke selecties en treden in deze samenstelling
maar 3 Of 4 maal per jaar op.

De leiding vindt het enthousiasme 6&n van de belang-
rijkste peilers en weet met de zeer goed getrainde
topsporters een show in elkaar te zetten.
Een show die zo precies op elkaar is ingepast, dat
het haast beroepsturnen lijkt !

De Redaktie.
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INTERVIEW MET ROBWAALDERBOS
(BILJARTVERENIGING “ ”T KEVELDER")

RoD Waalderbos is zoon van Hinnen-Bennie, 19 jaar,MTS-scholier richting werktuigbouwkunde en lid vanBiljartvereniging 't Kevelder (+ 30 leden).In 1989 behaalde hij een 3e plaats bij de open- jeugd-kampioenschappen. In 1990 werd hij hierbij 4e.
Na de voorrondes voor de "Willy Paul - bokaal” (kam-
pioenschap van Oost-Achterhoek) werd hij hiervooruitgeschakeld.
1. Hoe kom je als jeugdige verzeild bij ’t biljarten ?

* 5 Jaar geleden ben ik met een stel kameraden (15)begonnen door deel te nemen aan een open- jeugd-toernooi. Dit beviel zo goed, dat we lid zijn ge-worden en 4 daarvan zijn nog steeds jeugdlid.
2. Wat is er nu leuk aan biljarten, of waarom zoudener veel meer jeugdige biljarters mosten zijn 7

Alles hangt van jezelf af en het mooie Ïs, dat jeiedere keer probeert te moyenne (gemiddelde) teverhogen, waarbij je niet afhankelijk bent vananderen. Verder is ’t bijna te vergelijken met
een avondje uit, hoewel het biljarten echt geencafé-sport is.

3. Wordt er binnen de club veel voor de jeugd gedaan ?Iedere zondagmiddag is er training en elk jaar de
"Willy Paul - Bokaal’. Verder zijn er allerlei
open toernooien en eigen onderlinge wedstrijdendie georganiseerd worden. Al met al ben je daarmeewel een jaar zoet.

4. Komt je sport veel c.q. genoeg op T.V. ?
Ik vind duidelijk van niet, hooguit 3 minuten perweek. Dit moet dus eigenlijk veel meer en dan voor-al op de normale zenders en niet op de kabel.Hoe dit kan is eigenlijk niet echt duidelijk, want’t is wel degelijk erg spannend.

—3
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5. Welke sporten vind je nog meer leuk 7

Momenteel kan ik aan weinig andere sporten doen,
vanwege mijn rug-operatie 2 jaar geleden. Zwemmen
en tafeltennissen doe ik wel eens, maar b.v.
squashen en motorcross trekken we wel degelijk.

6. Hoe is ’t met jouw sport in Zieuwent gesteld ?
Op het moment is ’t natuurlijk prima. In de sport-
hel wordt er van alles georganiseerd, dus vat
sport betreft kunnen we in Zieuwent niet klagen.

7. Besteedt PIOT genoeg aandacht aan de jeugd ?

Voetbal staat nog steeds voorop, maar ’t wordt
beter. Vroeger was er de jeugdhoek en dat was ei-
genlijk best wel leuk, moest maar terugkomen.

8. Wat zou je in Zieuwent voor de jeugd willen
veranderen ?

Een zwembad bij de sporthal zou ideaal zijn,
verder is ’t voorlopig allemaal goed geregeld.

9. Stel dat je op dit moment in deze wereld alles
voor het zeggen hebt. Wat verander je dan als
eerste 7

Meer jeugdleden bij ’t biljarten staat voorop,
en verder wereldwija gezien mocht de honger,
zoals nu in Rusland, wel ophouden.
Uiteraard is de oorlog her en der niet leuk.

10. Wat wil je nog kwijt aan de Zieuwentse jeugd ?

laten alle Zieuwentse jongeren maar eens in het
clubhuis ’t Kevelder komen om een potje te stoten.
Dan zien ze hoe mooi dat ’t is. Velver-Joep heeft
de koffie wel klaar.
Tenslotte wil ik Antoon Stortelder bedanken namens
het jeugdteam.

Rob bedankt. De Redaktie.EEE



PlasreteHOLMES

Hydroliek aandrijvingen
Tel. 05443 - 77050 LICHTENVOORDE (Gld.)

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN |

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN RSAGE'S

Zu ide GRAFWERK

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



EeeEezebedrijfsauto’s
verhuur

verkoop van nieuwe [
el

‚en gebruikte auto's

|
SÀAPK =@keuringsstation

De Witte Rieteweg 38
Mariënvelde 5

Tel, 05445 - 1872 personenbusjes
verhuur



2ONB EESENSDSSDE EES EONSOSEINEK
BĲ HOEVELAKEN RECHTDOOR

Een uitwedstrijd voor de dames van Slagvaardig. Tegen“de Spaarne", naar een riviertje in de buurt, te Haar-lem. Geen brug te ver. Aanvangstijd: 13.00 uur,
09.30 u.: Vertrek op de afgesproken tijd. Want tevens

nog even familiebezoek bij tante Annie.
’t Regent. Effen langs de bank draaien enhet mooie weer tegemoet.
Een militaire colonne.
Het ANP: veel bewolking, periode met regenen motregen (zeg maar gewoon regen).10.08 u.: ’Er hapert ook iets" aan de Escort.
De coach heeft een rooie. Zou dat schelen 7

10.10 u: Luchtverontreiniging vanuit de vuilver-
brandingsoven te Duiven.

09.55
10.00

10.29 Een duitser.
10.55 Een geluidswal.
11.00 u.: Vinkeveen.
11.08 Haarlem 20 kn.
1.12 Schiphol met z’n lampen. Mooi gezicht.Altijd.
11.17 u: Haarlem-Zuid: 1200 m., Haarlem-Zuid 600 m.,Haarlem. There we are. Laat de brug maarzakken.
De binnenstad in. Beetje sightseeing. Rood is stoppen.Tante Annie. Ze is blij met het weerzien en met de
voorspoedige reis. De koffie staat al klaar en denassi-bestelling blijkt vooruitgegaan te zijn,
Ze wijst de weg op haar stadsplattegrond. Dat kan nietmissen. Naar de Maarten van Heemskerkstraat. Ergens inde binnenstad van Haarlem.
De routebeschrijving is geen overbodige luxe. De
eerstvolgende straat links moet het zíjn. Het straat-bordje: aha, hier is Maarten. Hier kan toch geensporthal staan ? Op nummer 67 moet het zijn. Je kijkteen lange straat in met smalle huisjes aan elkaar.

—
88
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Achter in de straat rechts dus ergens. Dichterbij ge-komen hetzelfde beeld. Huis aan huis en geen hal ofschool zoals verwacht.
61, 63, 65, hier moet het zijn. Precies. We zijn nogsteeds op de juiste weg. Een klein blauw uithangbordjeaan de straatzijde: "de Spaarne". 3 Hoog achter. Een
steegje. Een onderkomen gebouwtje. Aha, een deur.
Daar zal het wel naar binnen moeten. (Da’s tenminste
wel vaker met deuren.)
Een opgeslagen tafeltennistafel wijst ons dat we het
gekozen pad kunnen vervolgen. Even luisteren of we cenballetje horen. Het is immers al na enen. Je hoort nogniets. Een leeg kleedlokaal. Wat onbestemde ruimtes.
De trap maar op. Weer een deur. Linksaf. Zie je wel:
de bovenverdieping van de oude fietsenmakerij annex
sportschooltje is ingericht als tafeltennishome met
een kantine erbij. Ook al zijn ze nog aan het ver-
bouwen, gezelligheid zit er al in.
De rest van de Zieuwentse kolonie is er al. Er is nogniet begonnen. Er wordt ingespeeld. Ze hebben wat moe-ten zoeken en ook "lichte haperingen’. Rood scheelt
blijkbaar niet. Groen is doorrijden. Straks voor de
terugreis nog even schroevendraaien.

Je hoort met Haarlems accent: "Slagvaardig komt vanZieuwent, da's bij Winterswiek'. Na de wedstrijd wetenjullie het wel. Na het inslaan de le partij ín de watholle, stenen bovenzaal. Laag plafond. Een goede smash
en het plafond is geraakt. Nagenoeg dezelfde vloer alsin het M.F.C. Het Heemskerk-scheidingsdoek tussen develden hun je hier in elk geval beter thuisbrengen dan
een tafel met die naam in het M.F.C.

De wedstrijd: een sterke opening van onze dames. Ze
nemen zelfs een 1-4 voorsprong tegen de nummer 2 vande ranglijst op dat moment. Bij Winterswiek.
Alle Zieuwentenaren in het zaaltje rond de speeltafel.1 Speelt en de rest moedigt aan. Om de beurt ver-schijnt én van de 3 blondines van de Spaarne aan detafel. De anderen (hun 2 andere speelsters, hun coach
en kantine-binnenlopers) blijven de wedstrijd volgenvanachter de glazen wand die de kantine scheidt van de
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Knippenborg

_| zitje goed
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HOTEL BONGERS
biedt U meer dan w denkt Zaal tot 400 personen.

Div. kleine zalen voor alle doel
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufetten, warme bufetten,
gourmetten, diners enz

e hotelvoorzieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGEI

Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0544512

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voorA.Garage Elschot staan wij klaar

Waalderweg 32 A Tevens bouwen wij L.P.G.
7263 RW Mariënvelde in en repareren wij

Tel. 05445-1855 schade-auto's



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTG.L. + TH.B, Pehalin Edelhout
kwasten - gereedschappen - plakletters etc.

Tevens uw adres voor alle glas, verfen behangwerk,
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä wg a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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speelzaal. Idee business-seat. Terwijl je een hapje
van je friet neemt kun je door tegen het raam te beu-
ken een goede aktie van je favorieten begeleiden.
Voorlopig weinig gebeuk. Bij Winterswiek.

Plotseling wel een supporter in de zaal. De hond van
een van hun speelsters moedigt z’n bazin wel aan. Hij
komt de ruimte ingesneld, vergist zich niet, neemt
even het wedstrijdballetje in de mond en wordt terug-gefloten. Onze pepernoten voor onderweg heeft hij niet
zo snel opgemerkt.

De 7e partij is het spannendst. Bij een 2-4 stand.
18-18 in de 3e set. Via 2 kantballen (gevolgd door,
van hen, een zuinig “sorry” - sportief maar daar koop
je op dat moment niets voor - en, van ons, een ver-twijfeld "ik mag gewoon niet winnen’) komen de Spaarn-
se dames dichterbij. 3-4. Ze maken zelfs gelijk 4-4.
De eindstand deze middag, met als uitsmijter een
slagenvisseling van ongeveer 70 maal voor een simpel
puntje, 5-5.

Ne de wedstijd zegt de eigenaresse van de hond: “hoe
kunnen jullie nou zo laag staan"? fiet antwoord van
deze middag: te gretig spel, teveel willen slaan, en
verkramping (niet meer doorslaan) na het 18e punt.
By the way: goede reis terug.DeRedaktieEEEN EENOPEEEKEEE

Terwijl het buiten kouder en kouder wordt, gaat het
handbal vrolijk door. Alle teams hebben weer enkele
wedstrijden gespeeld. Sommige gingen beter als andere,door verschillende redenen.
De dames senioren 1 hebben de laatste wedstrijden een
Paar puntjes bij elkaar gespeeld. Dit door tegen Ree-horst gelijk te spelen met 9-9. Tegen DAV werd thuis
een zege behaald met 11-7. In de le helft besliste



24.
Pacelli de wedstrijd al. De verdediging was goed en in
de zanval werd door 0.a. goede break-outs een voor-
sprong van 8-2 opgebouwd. In de Ze helft verslapte het
spel van Pacelli bij de stand van 10-2. Dit gaf DEV de
kans om iets van de achterstand af te knabbelen. Maar
de overwinning kwam niet in gevaar.
De week hierop werd met maar een puntje verschil tegenSwift verloren, en wel met 13-12.

De dames senioren 2 wonnen een wedstrijd tegen Vios
met 9-5, de twee daarop volgende wedstrijden werden
verliezend afgesloten. Tegen Fortuna verloor men met
14-7 en tegen Dynamo verloor men met 13-7.
De heren senioren verloren tegen DAV met grote cijfersze verloren met 25-8. De week daarop werd dit groteverlies goed gemaakt door met grote cijfers van Grol
te winnen, 23-15.

De dames junioren wonnen van HC’87 met 14-4 en verlo-
ren daarna twee wedstrijden heel nipt. Van Minerva uitverloren ze met 16-14 en van M.OBW C verloren ze thuis
met maar een puntje verschil, met 13-14.
De meisjes Adspiranten verloren ook een wedstrijd met
maar een puntje verschil, tegen WWV en wel met 4-5.
Tegen Blauw-Wit maakten ze dit een beetje goed door
met 18-5 te winnen. Tegen Grol verloor men een wed-
strijdpuntje door met 7-7 gelijk te spelen.
Dit resulteert in de volgende standen op de ranglijst:
Dames Senioren Kl.1 Dames Senioren K1.3D
UDr’96 1 8-12 H.C.871 8-14Erix 1 8-12 Dynamo 1 8-13W.Huissen 1 7 - 10 Fortuna 1 8-10Pacelli l 8-10 Minerva 3 8-9Reehorst l 7-9 WW 3 ks5-7 Pacelli 2 8-87-5 Erix 2 8-765 AAC 1989 7 9 - 65-2 Vios 2 8-39-2 100 3 8-2
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Ze)admi!—ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259
Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering,
rolluiken enz,

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel.05445- 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 32
7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133
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TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-1509

0652-932-342
Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld.)

Hulzink
Bouwbedrijf

3 NIEUWBOUW

34 VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

>{ZIEUWENT Tel. 05445-1214
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Heren Senioren K1.3C Dames Junioren A K1.B
DEV 1 8-15  UGEV A 8-14
Groessen 2 7 13 Eix A 7-10Pacelli 1 7-10 Minerva A 7-10
Duiven 2 7- 8 Pacelli A 8-6Erica’762 6. 6  M.OBWC 7-4Blauw-Wit 7- 4 H.C. 787 A 7-0Grol 3 6-2Minerva 4 6-2Brummen 2 6-0

Deze standen zijn perPacelli A 2 december 1990.
Grol A s De nieuwe standen hangen
Avanti A 4 iedere week op het prik-
Blauw-Wit A ä bord van Pacelli.
Fortuna A 1
Dynamo A 0

Zoals je kunt zien, doen de verschillende teams van
Pacelli vooral niet slecht. Dit kan altijd beter.
Als U nu in het Sourcy Center komt kijken hoe de teams
het doen en ze komt aanmoedigen, weet ik zeker dat het
dan nog beter gaat. Vooral nu het buiten kouder wordt
en het voetbal de winterstop ingaat is het een goede
reden om eens bij Pacelli te gaan kijken.
Het thuisprogramma voor 13 en 17 januari 1991 zijn:
13 januari 1691
14.00 uur:Mad : Pacelli A - Fortuna A
14.45 uur : DJA : Pacelli A - UGHV A
15.50 uur:DSZ:Pacelli 2 - Fortuna 1
16.55 uur : DS1 : Pacelli 1 - De Vossen 1
27 januari 1991
10.00 uur : Mad : Pacelli A - Avanti A
10.45 vur Pacelli 1 - UDI'96 1
11.50 uur Pacelli 1 - DEV 1
12.55 uur Pacelli 2 - Erix 2

Het gehele speelprogramma hangt op het prikbord van
Pacelli, net zoals de zaaldiensten.
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Pacelli werd op 2 december j.l. gesponsord door:* Sporthuis Bolster Lichtenvoorde
* Afwerkingsbedrijf Wessels Da Jp* Autorijschool Guus Kolkman WdJs #1VE* Garage Voorhuis8ll Oliebollenactie H.V. Pacelli op maandag 31 dec. ||

| Verkoop aan de kraam achter de Timp tot 14.00 ||
ll vur. We komen ook bij U aan de deur, tot dan ! ||

Bestuur PacelTOS eIENEeeE

T.D.H.P. : VOLLEYBAL

Inmiddels is bijna de helft van de kompetitie ge-speeld. Jammer dat de wedstrijden van 15 december
zijn verzet, anders hadden we misschien al meldingkunnen maken van een kampioenschap, en wel van de
jeugd-meisjes. Wij als vereniging hopen, en verwach.ten dat ook, dat het bij deze ene keer zal blijven,wat verzetten van de wedstrijden betreft.
Dan volgen hieronder de standen per eind november
Klasse ?A : Heren l Klasse 28 : Dames 1
Magis/Bovo 5 8 - 13  Vios 2 7-14Gemini 2 7-11 Bovo 2 8-221.0.8,P. 1 7-10 zonTornado 1 7-10 Orion 7 8-11Dynamo 2 7-10 Sparta 3 7-10Boemerang 2 7 - 8  Wivoc 3 7-8Mevo 1 7- 6 vov2 87Nijha/BVc 2 7. 6  BlokK712 8. 6
Dynamo 4 8- 6 Dynamo 4 8-6Wivoe 2 7- 4 Halley 4 7-4Yervo 2 7- 1  Longa’S9 6 8. 1
Erix 1 7- 1 Boemerang 4 7 - 0

—3SS
SEE



VV 7MASSEY-FERGUSON

MIEMEVER|
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

TEVENS VERZORGEN WIJ AL UW LOON- EN
GRONDWERKZAAMHEDEN.
GESPECIALISEERD OP HET GEBIED VAN
KLAUWVERZORGINGSBOXEN EN GEREED-
SCHAPPEN.

OPAey
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415
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| GOOD kiep met of zond

Ne f
dea de 19 Veni ‘dier OEeeDE(Ea —Gie bv T

|Genie EI)Postbus 46, 7130/AA [Lichtenvoorde-Holland

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

Complete boekhoudingen Startende ondememers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Bte. Etc.

Ruurloseweg 26,7136 MD Zieuwent Tel:05445-2103—
neee
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Klasse 38:Dames 2 Klasse 4D:Dames 3
Mervo 1 8-15 oc 7 5-22
Avanti 3 7-14 VWV4á 6-10
Grol 2 7-13 Sparta 6 7-87-11  VeV4 4-67- 7 Orion 11 4-47- 7  Mevo3 5-47- 5 Bovo 4 5-37- 4 Volga 2 SiDynamo 5 7- 4 5-0
Boemerang 6 8 - 4
Gemini 4 IEVios 3 7-0
Klasse 4A:Heren 2 Klasse 34: meisjes asprianten
Grol 4 6-12  Longa'59E 7-11
Tornax 2 7-12 6-9Wivoc 6 6-9 6-6Gemini & 6-7 7-5Gemini 6 6- 5 Tornax B 6-1Tornado 3 5-4Bovo 9 6-4Mevo 2 6-4IOEP. 2" 5-3Tornax 4 7-0
Zo, dat was het hele overzicht. Op 12 januari spelen
de teams weer thuis. Sinds kort bestaat de mogelijk-
heid om zittend een TORP-wedstrijd te bekijken: het
Sourey Center is inmiddels voorzien van tribunes.
Thuisprogramma van 12 januari:
14.00 uur:Beren 2 - Bovo 9
14.00 uur:Dames 2 - Grol 2
16.00 uur:Dames 1 - Bovo 2
16.00 uur : Heren 1 - Bovo 5

Het Bestuur



28.ESTEN SOTSEE HNK
DVER OONK, OKE EN T.0.H.Peea.
Gemini 2 - TOHP 1.
Herenteam Tohp 1 uit Zieuwent. Vorig jaar promotie-kansen gehad en het laten liggen. Dit jaar met trainerJan Oonk: ombouwtrainer/speler/coach/time-out aanvra-ger. Fanatiek. Op zoek naar een evenwicht tussen z’neigen inzet en doelen en de aspiraties van de langemannen uit Zieuwent, die aan het volleybal anderewaarden ontlenen als: “dit seizoen blessurevrij bliven" en “2x per week trainen is niet zinvol want alswe promoveren willen, moeten we het van talent hebbenen niet van het trainen
Tegenstander Gemini 2 uit Borculo. Niet van Gemini enAtlas uit klas 3. Nee, herenvolleybal ín klasse 24,District Oost-Gelderland.
Borculo. Bij de Timp kan (een kater ís de oorzaak:wie, wat, waar en hoe) het rechtsaf. IJs ligt er nogniet. In Beltrum is wel markt maar dat kan niet langophouden. Tussen Beltrum en Borculo is de weg verbe.terd. Vrij baan.
De te Riet Scholten hal. Naar een leraar M.O. Z'n por-tret hangt bij de ingang. Welkom.

De laatste keer was een vrijdagavond om zaalvoetbal tekijken. Beetje een reunie dus. Nog altijd een halapert. Schuine wanden. Veel lichtinval. Een stenenvloer. Vandaag de dag minder kans op blessures wantniet meer de geasfalteerde vloer van eerder. Nu, tegende lichtinval, met grote lichtgroene doeken voor deramen. Wat donker. Nederland-Cuba hangt ook aan devand en Leo Vos is er ook met z’n Longa 2-dames.Succes.

Tohp 1 heren staat gedeeld 3e (10 uit 7). Magis/Bovo 5is koploper, dan Gemini 2 en Tohp 1. Tornado 1 enanderen volgen en Erix’80 sluit de rij.6 Spelers is het veld, 2 aanvoerders. Dit laatste voorhet verlengstuk in het veld en in verband met de time-out.a



TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN
Zieuwent

Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties)
ook A.PK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603
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529
Tohp in de opbouwfase. Van 3-1-2 naar 3-2-1. Met vaste
spelers op mid, buitenaanval en vaste spelverdelers.
En elk z’n eigen drinkbeker. We hebben onze eigen
kodes en spelen ons eigen systeem. C2 is C2. Oke.
Ooooohkee.

Woensdag is alles al doorgenomen. Er is geen taktische
voorbespeking. Gewoon ons eigen systeem. De voorwed-
strijd loopt uit. Gebeurt wel vaker. Ligt er onder
meer aan hoe ze plannen. Aan de rand van het speelveld
wachten. Dan 7 minuten circulatie-varming up (Soort
warming up), 7 minuten rekken en strekken en 15 minu-
ten inspelen en inslaan.
De scheids kontroleert de pasjes. De koppen kloppen.
De nummers van de shirts en die op de drinkbekers
hoeven niet te korresponderen. Als je maar van je ei-
gen drankje neemt.
Tijdens het inspelen en inslaan merk je al wat of de
collektieve geest er straks zal zijn. Als er teveel
gepraat wordt is dat geen goed voorteken. Het inslaan
gaat serieus.
De le set. Er wordt goed gespeeld. Je moet er wel wat
voor doen. Het loon is ernaar. Hou die eigen service
vast. De scheids fluit goed. Jan kent hem. Niet zeage-
ren. Jan kijkt hem af en toe wel aan. Blokkering is
goed. Sluiten ook. Met de kop volleyballen. Foutje
gemaakt, niets aan de hand. In een roes lanceert Tohp
zich. De stille kracht van het volleybal. 11-15.
Oke.

Set 2. Met 2-7 voor. Gemini slaat terug. Met een goede
serve. 7-7. Time-out. Brengt de wending niet. Gemini
heeft het gat achter het blok gevonden. Nu gaat het
erom. Hier ligt de kentering in de wedstrijd. Hoe
waterdicht ís het systeem al ? Is er al voldoende
hechting of hangt het ook nog wat als het bekende zand
aan elkaar ? We drijven toch niet weg ? Kop op en
kom op.
Jammer: de twijfel sluipt erin. Een foute opslag
(les 1), een persoonlijke fout, een scheef gezicht,
een keer godver. Nog een keer proberen: kom op mannen,
wel fanatiek en toch rust. Evenwicht. Zoek het bij



-30-
jezelf en we staan er samen voor. De set gaat met
15-10 verloren.
De 3e set gaat uit in 15-3.
Een lichtpuntje aan het begin van de laatste set
(tot 6-6) kan niet verhinderen dat de kaars langzaam
maar zeker dooft (15-6, 3-1 in setstanden).
De mannen van Toph bouwen samen met de nagekomen
reservespeler hun iglo aan de rand van het speelveld
Daarna onder het net door naar Gemini 2 om te felici-
teren. 2-2 Had vanmiddag gemoeten.

Het vuur van de open haard en het napraten bij Stove-
rink brengen niet helemaal de oplossing. Kan wellicht
ook niet bij een systeem in wording. Vooralsnog lijkt
er sprake van onvoldoende cement. Zonder uit de school
te klappen: niet alles ligt al vast of laat zich vast-
leggen. Bouwend aan de Toekomst. T.0.H.Peee. Succes.

De RedaktieeeRiK,ZVl: ZAAL VOETERL

De eerste helft van de kompetitie zit er voor de
meeste teams alweer op.

ZVC 1 is nog steeds ongeslagen, hoewel Eibergen 2 op
slechts 2 punten volgt. Woensdag 23 januari kan het
eerste bij een overwinning te Eibergen (20.30 uur)
in het onderlinge treffen bij een overwinning het
kampioenschap bijna niet meer ontgaan. Ze zijn echter
gewaarschuwd, want thuis werd met moeite slechts met
2-1 gewonnen.EE



sin
Het tweede heeft definitief afstand genomen van de
degradatieplaatsen en heeft inmiddels 9 punten vit10 wedstrijden (laatse zege 7-2 tegen Gonemo) is nogniet in de stand verwerkt.
Het 3e en 4e draaien goed bovenin mee. Het 4e heeftzelfs nog kans op een 2e plaats die recht geeft oppromotie, maar dan dient men geconcentreerder te spe-len dan afgelopen maandag (9 dec.) toen maar liefstmet 11-1 verloren werd van Haarlo.
Het programma ie:
Week 1 +2do. 10 jan.
ma. 14 jan.
ma. 14 jan.
vr. 18 jan.
vr. 18 jan. :

ma. 21 jan. :

wo. 23 jan. :

vr. 25 jan.

Allen
22.30
Zvc 1
22.00
20,30
Zvc 2
21.55
20.30
19,30

Standen (bijgewerkt
Ze klasse D ze.
Eurohal 2
Reunie 3
Huur en Kijk 3
A.Z.S.V. 4
F.C. Gonemo 2

S.
9.og
9-

10 -
10-
os

10 -
G=

vrij
wur:Markelo 3 - ZVC 4
+4 z oefenduel / training
uur : Zavodo 8 - ZVC 3
uur:AZSV 5 - Zvc 4

oefenwedstrijd
uur:Longa 3 - ZVC 2
uur : Eibergen 2 - ZVC 1
uur:Reunie 1 - ZVC 4

t/m 09-12-90)

3e klasse A
18 9
17 Sp. Eibergen 2 8
12 Dynamo 9
11 Grol 3 8
10 Pavanda 3 8essSE 2 7

8 W.ZV. 3 8
7 Sp. Eibergen 4 8
6 Reunie 4 7
4 Markelo & 8
3

*) 2 winstpunten in
ring gebracht.
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3e klasse B 3e klasse C

Sp.Eibergen 3 9 - 15 Oeken 9-15
Sp. Haarlo 9-11 Freds Counter 2 7 - 14

v 7-10 Veldhoek 3 8-1W.Z.V. 4 Tes 8:59
Markelo 3 8- 8%) RK. 7A.Z.S.V. 5 6- 7  Pavanda 5 9-6Reunie 8- 7 Olburgen 2 6-5S.S.8.-E. 3 7- 6  Zavodo’76 8 6- 4%)
Longa’30 4 7- 5 Markelo 2 7- 3%)
Dynamo 2 7- 4  Longa’30 5 8-3Pavanda 4 7- 4 F.C. Flophouse 2 7 - 1

D.E.0. 8-3
*) 2 winstpunten in mindering gebracht.||| Bezoek de Sourcy Sportnacht. l

| Volop sport, spel en gezelligheid. |
| Dit mag U niet missen. |
| Zaterdag 5 januari vanaf 17.00 uur ||

| tot zondag 05.00 uur. lefHet Bestuur.

eeNSDK eeneben
De besturen van alle verenigingen wensen hun trainers,
verzorgers, (bege)leiders, spelers, supporters, spon-
sors, terreinmeesters, consuls, kantinepersoneel, do-
mateurs en begunstigers PRETTIGE FEESTDAGEN en een
GELUKKIG, SPORTIEF en SUCCESVOL 1991 toe.



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN. |
Om die ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u
na deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H.W. M. TOEBES TEL. 05443-77113 PE

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare a7136 MH ZIEUWENT
Tel, 0545-1766
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ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

(CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

|

LoOpGiETeRswERK SERVICE

|

SANITAIREINSTALLATIES ONDERHOUD

MILIEUTECHNIEK ADVISERING


