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REDAKTIEWOORD
Grote sportevenementen wisselen elkaar af in het “kleine” sportwereldjevan Zieuwent. Hadden we eerst de Run-Bike-Run wedstrijd en de rom-melmarkt georganiseerd door de sportverenigingen, in het afgelopenweekend vonden de Nederlandse karate-kampioenschappen en deAchterhoekse squash kampioenschappen plaats. Verder kunnen we het
klootschiettoernooi en de Sourcy Sportnacht nog verwachten |

Er wordt veel georganiseerd in "sportmindend" Zuwent. In het organise-ren van zo'n dergelijk evenement gaatveel tijd en geld zitten, immerswat is er nog goedkoopte organiseren ? Veel verenigingen wachtendan vaak ook enkele jaren om het benodigde bedragbij elkaar te
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sparen. Vaak zijn het ook nog aktiviteiten om de clubkas te spekken.
Wordt er nog georganiseerd om de sport of om b.v. een leuk sporteve-
nement naar Zieuwent te halen; geen idee ? Hopelijk is het om beide
en komen de financiële opbrengsten daarvan nietatijd als belangrijkste
aspekt naar voren.

Kortom het organiseren van een soortgelijk evenement brengt veel
teweeg in de vereniging en laat veel mensen van optimaal sport genie-
ten en daar draait toch alles om.

De aankomende tijd kunt u weer volop genieten in PIOToverhet“reilen
en zeilen" van onze sporters, dankzij de financiële steun van de plaat
selijke middenstand die er voor zorgt dat u het komend jaar PIOT weer
gratis in huis krijgt. Naast de H.H. Adverteerders wordt dit blad mede
mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van P.T.. (Pneumatische
Transport Installaties) en Buurtsuper Knippenborg.

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, dan kunt u hierover reklameren bij Domhof
(tel. 1517) of de redaktie (el. 1964), opdat de desbetreffende kranten-
bezorger 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 1,90 per nummer) wordt
PIOTu per post toegestuurd.
Tenslotte zij nog opgemerkt dat van elke uitgave van PIOT een aantal
exemplaren in de kantine van ZVC enhet Sourcy Center liggen.

Veel leesplezier. De Redakt

De kopie voor het volgende nummer (19e jaargang nr. 5 (verschij-
ningsdatum 21 december a.s.) dient uiterlijk Zondag 15 december
in het bezit te zijn van de redaktie.



Ook wij zitten niet stil…
U houdt niet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden.

En om het u nog makkelijker te maken.
Zo heeft ieder een goede reden om aktief bezig
te zijn.

> Rabobank95A: , Blijft aktief.



Brood- en Banketbakkerij
S Clemens Krabben

Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent 2E2z Wee -
trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden doorons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer

Bies AUTOBEDRIJF
QBENgBOUWBEDRIJF vr OoGtET ©

hy zn,Wopereis usKens ai ENNE
Verkoop en reparaties

Dorpsstraat 48 van merkauto's

7136 LN Zieuwent ES
Telefoon 05445-1209 enbeg. 1928 Waalderweg 12a
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Ad EVENEMENTEN-AGENDA|23 en 24 nov.: Uitvoeringen van "De Notenkrakers :"Krakend Vers”.
- 23 nov. : Open klootschiettoemooi (AFK / vrije klasse)

georganiseerd door "|
. De Hemmele”.

-15 dec. : PIOT: kopie inleveren.
-18, 19 en 20 april: PAASPOP.
--19 april Paasvuur
—30april Fietstocht georganiseerd door de

feestcommissie.
20, 21 en 22 juni: Kermis.

"VOETBALBU ITENLANDERS
BIJ RKZVC-A

Velen onder ons zullen niet weten, dat erbij de A-selectie van RKZVC
een 5-tal spelers zitten, die niet uit Zieuwent komen. Dit betreft namelijk
4 spelers uit Harreveld en 1 uit Vragender. De reden hiervan is, dat er
daar helemaal geen A-elftal bestaat. Met deze manier van samenwer-
ken kon RKZVC met 16 man aan de competitie deelnemen. Boven:
staande was voor de redaktie van de PIOT een reden om eens te
bekijken hoe het reilt en zeit voor een “voetbalbuitenlander" in Zieu
went. Gesproken werd met Mark te Molder, de 16-jarige keeper uit
Harreveld en met Hans Kampshof, laatste man, 18 jaar en tevens
wonend in Harreveld.

WAAROM RKZVC
Mark: Zieuwent is op zich natuurlijk het dichtst bij en dan zijn eral snel
goede onderlinge contacten. Eris afgesproken tussen de verenigingen,
dat we bij ZVC konden voetballen, omdat er bij KSH veel te weinig
jeugdleden waren. Als we naar de senioren moetenzijn we in principe
dan ook verplicht om terug te gaan naar KSH.
Hans: We hadden gezamenlijk eigenlijk geen zin om al bij de senioren
te gaan spelen, dus alles bij elkaar genomen was het voor ons gewoon
beter, ook omdat er hier met een vrij goed A-team gespeeld zou
kunnen worden,
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Mark: KSH blijft in principe mijn clubje, maar dit was toch ook een
stimulans om ons op een hoger niveau te bewijzen, want ZVC speelt
natuurlijk toch wel een paar klassen hoger dan ons en verder hac

ook geen zin om bij Longa te gaan spelen. Wat sfeer betreft lijken KSH
en ZVC namelijk best wel op elkaar.
Hans: Dat geldt ook voor mij. Van te voren had ik trouwens niet ver-
wacht, dat het allemaal zo mee zou vallen. Ik had zelf het geluk, dat ik
al wat jongens kende. Momenteel is het dus echt een leuke groep bij
elkaar. Qua voetbal doen we goed mee en de sfeeris ook heel goed.

VERSCHIL KSH / RKZVC
Mark: De accommodatie bij KSH is toch wel beter. Mooiere kleedka
‘mersen "eenbetere stroal" onder de douche.
Hans: Het trainingsveld bij ZVCis beter, zeker met die verlichting erbij
De overige velden zijn hetzelfde. De kantine is in Zieuwent wel weer
leuk, al mocht die door de week ookwel open zijn. Zaterdags na de
wedstrijd is het er namelijk altijd heel gezelig. Wat de ballen en zo
betreft is het toch wel goed verzorgd hier.
Mark: Bij KSH kreeg ik altijd keepershandschoenen, maar dat zit er hier
schijnbaar niet in, dat is dan weer een nadeel. Hier komt trouwens wel
vrij veel volk, waaronder ookuit Harreveld en datis natuurlijk ook wel
weer leuk spelen
Hans: De organisatie is volgens mij hetzelfde als bij KSH. Daar gingen
we wel eens een weekend weg of we hielden een barbecue, maar dat
zalhier allemaal ook nog wel komen. We merken erop zich weinig van,
maarje ziet dat alles best wel goed geregeld is. Al met al weinig
verschil dus.

JEUGDKADER EN - BELEID
Hans: Daar zit toch wel veel verschil in, Bij KSH was met het trainen
b.v. altijd een positie-spelletje, dan afronden en dan een groot partijspe!
Bij ZVC is dat toch wel wat anders verzorgd, ookals je naarde andere
jeugdteams kijkt. Je kunt ook merken, dat er hier technisch gezien
betere voetballers zitten en dat kan toch geen toeval zijn
Mark: Absoluut, bij KSH zitten altijd fysiek sterke jongens, die er aftijd
wel "inkleunen" terwijl hier in Zieuwent eigenlijk iedereen wel aardig
goed kan voetballen.
Hans: Bij KSH hadden we ookeenleider, die het best wel goed bedoel-
de, maarhet niet haalt bij de leider van ZVC. Die is er namelijk veel



SPATTE
VOOR AL UW: Sportschoenen =

SportkledingSportartikelen EE
Zal Schoenen en SporthuisLI TEN BRAS

ZIEUWENT - Tel. 1257dg Adidas - Puma - Quick - Cruijff Sport

eo] Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex
in Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

ZAAN GA
Waarzullen we afspreken?

Natuurlijk bij.
Hotel- Café - Restaurant

„„'t Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

daar Lichtenvoorde
moet ik Tel.05443-77448

zijn 77449

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

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

Jos Lageschaar5epe, * Tuinaanleg en onderhoud

49 * Tuin-architektuur
< * Kwekerij

2dis

ef44 à
* Partikuliere verkoopTiEZad Dorpsstraat 17 A - Zieuwent
Telefoon 05445 - 1954
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fanatieker mee bezig. Dat merk je aan alles.
Mark: Eigenlijk was het bij KSH altijd maar een beetje aanklooien, terwijl
hier in Zieuwent iedereen er echt fanatiek mee bezig is. Wat het voet-
ballen betreft is het hier nogmaals meer echt voetballen en bij KSH een
beetje kleunen.

TOEKOMST
Mark: Net zoals ik al eerderzei blijft KSH mijn club en ik zal daar dan
ook weer gaan spelen zo gauw daarvoor de mogelijkheid bestaat,
hoewel het me hier duswe! bevalt
Hans: De afspraak is dus, dat we eerst terug gaan naar onze eigen
vereniging. Mocht ik in Zieuwent kunnen blijven spelen en misschien
zelfs in een hoger team, dan zal ik dat zeker gaan doen, ook omdat een
aantal spelers min of meer mijn vrienden zijn geworden.

EINDCONCLUSIE
Al metal bevalt het Hans en Mark prima in Zieuwent. Erzijn uiteraard
een aantal dingen anders georganiseerd en geregeld in Zieuwent, maar
dat is logisch. Mark wil toch weer terug en Hans wil eigenlijk best wel
blijven. Opvallend is volgens de PIOT wel, dat ze beiden de accommo-
datie in Harreveld beter vinden en ook, dat ze beiden constateren, dat
er bij ZVC zeker in vergelijking met KSH, minder “geklooid en gekleund”
en meer gevoetbald wordt. Misschien is dit toch een hoopvol teken voor
de toekomst van ZVCals dit opvalt bij "voetbalbuitenlanders”.

Hansen Mark; veel succes en bedankt voor dit gesprek. De Redaktie,

Z.V.C. B1-Junioren
Beste PIOT-Iezers,
In augustus begonnen onze trainingen weer. We kregen voordat onze
kompetitie begon een serie van 5 oefenwedstrijden. Hier de uitslagen:

RKZV.C. -Zelos :02
Erix -RKZVC. :04
KSV. -RKZVC. :12
RKZV.C. -SSSE. 44
RKZV.C. -Diepenheim :3-0
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Onze eerste competitiewedstrijd was tegen W.V.C. uit Na een goed
afgeronde eerste helft en een matige tweede helft wonnen we toch nog
met 3-4.

Kotten kregen we op bezoek op een woensdagavond. Het was warm
weer. Onze moed zakt tot in de wortels van het gras toen we 11 zeer
grote jongens op het veld zagen stormen. Kotten had namelijk geen A-
elftal, Hun fysieke kracht had de overhand op hetspel en we verloren
met 6-1.

De daarop volgende wedstrijd was uit tegen M.E.C. Na een wel zeer
matige wedstrijd en het onderschatten van de tegenstander speelden
we gelijk met 1-1.
We hadden op dat moment 3 wedstrijden gespee!t 3 punten. Het aantal
punten bleef staan doordat we uit tegen Vosseveld verloren met 4-3.

In de wedstrijd tegen A.Z.S.V. hadden we veel pech. We stonden nog
wel voor in de wedstrijd met 0-1, maar al snel had A.Z.S.V. een paar
snelle uitbraken en toen was de tussenstand 2-1. We kondende stand
nog wel gelijk trekken (2-2) maar daar bleef het ookbij. Als we al onze
kansen hadden benut dat was de eindstand wel 15-2 geweest

Winterswijk was daarintegen veel makkelijker. We wonnen dan ook met
gemak met 7-0 maar ook in deze wedstrijd hadden we onze vele
kansen niet kunnen benutten.

K.SH. zou onze volgende gast moeten zijn maar deze wedstrijd ging
niet door omdat ze vertrokken naar een hogere klasse. Dat was maar
goed ook want ze wonnen wedstrijden in onze poule met 15-0 of 8-1
enz. Daarvoor in de plaats kregen we V.LO.S. op bezoek. Deze kwa
menuit de hoofdklassen maar waren gezakt tot in onze poule. Het was
een felle en mooie wedstrijd en we wonnen met 3-0.
De wedstrijd tegen Haarlo was makkelijk en we wonnen met 0-9.

Tussen deze competitiewedstrijden door hadden we nog een paar
oefenwedstrijden:

RKZVC. - Marienvelde :2-5 (baal, baal, baal)
Doetinchem -RKZVC.  :10
Graafschap -RKZV.C. GRAPJE
RKZV.C.  -Keyenburgse B. :3-4

Dit was het weer. We hopen nog veel gelukte hebben en nog mooi
hoog mee te draaien want we staan nu nog tweede. De 8-Selectie



BEKKEN assurantiën
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DedeENEAe
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SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 1269

POTTERIËN KATJES
DARTEN CADEAU ARTIKELEN

Fnijpbenborg
Dorpsstraat 11 - Tel. 05445 1544

PTT POSTAGENTSCHAP



Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW

TX VERBOUW
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Z.V.C. C1-Junioren
Hier weer een stukje van de C1-junioren. De 5e competitie wedstrijdspeelden we thuis tegen Lochem. We waren zeker niet minder dan hun,maarzij hadden geluk dat ze halverwege de 2e helft 0-1 scoorden.Enkele minuten later maakten zij de 2e treffer.
Een week later speelden we weer thuis, nu tegen Markelo. Onzepompbediende (Toby) maakte de eerste 2 goals. De 2e helft ging hetminder. Achteraf hadden we nog geluk dat we met 2-2 gelijk speelden.

Toen gingen we naar Ruurlo. Technisch deden we niet onder voorRuurlo. Maar zij hadden 3 jongens die 3 keer zo lang en 2 keer zobreed waren dan ons. We hebben op kracht verloren.

Zelos was een nieuwkomer in onze klasse. (Zij hadden alle wedstrijdenin een lagere klasse dik gewonnen.) Het liep niet zoals het moest. Enwe verloren met 7-0.

De 9e competitiewedstrijd was tegen Neede C1. We speelden redelijk,maar Neede benutte de kansen beter. Eddy maakte bijna een wereldgoal, maarzijn lob kwam tegen de lat. We verloren met 4-0.

Hierna werd de wedstrijd van Vorden afgelast. We hebben nu 5 puntenuit 9 wedstrijden. Het is wel een beetje weinig, maar we houden demoed erin. Kom vandaag 23 november om 13. 00 uur naar het voetbal:veld en zie ons in het mooie tenue van aannemersbedrijf Hoenderboomvoetballen tegen Vios Beltrum.

Namens de C1, Danny, Sander, Toby en Foff

Gedurende de wintermaanden, wordt er in de kantine van R.K.Z.V.
op de 2e maandag van de maand(9 december, 13 januari, 10 febru
ari en 9 maart) een kruisjaskaartavond georganiseerd voor leden endonateurs. De aanvang is 20.00 uur.



DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd : Winterswijk Di RK.Z.V.C. D1

Uitslag :42
Doelpuntenmakers : Justin Mul + Luc Spekschoor.
Mooiste goal Justin Mul: schot vanaf de 16 meter.
Mooiste moment_:Johan mistte een kans, een halve meter voor

degoal
IRKZV.C. Di W.V.C. D2

We kregeneen rondje van onze leiders.
Dennis Kl. Goldewijk. Hij is onze rechts-back,
maar was vandaagde keeper, wat hij perfect
deed.

Wedstrijd IKSV.DI-RKZV.C. DI
Uitslag :50
Doelpuntenmakers

: Eindsignaal van de bedroevend slechte wedstrijd.

RK.Z.V.C. F-1
Wedstrijd AZS. F2-RKZV.C. F1

Uitslag 11
Doelpuntenmakers.:Niemand (eigen doelpunt).

Mooiste goal Het eigen doelpunt van AZ.S.
Mooiste moment _: AZ.S.V. maakte een eigen doelpunt, waarop

Arne Hassink meteen een antwoord had: "wat
een knuppels".

Man v.d. wedstr.  : Chris Eekelder.
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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-

OPAs,
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415
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Ec. Etc.

Zegendijk 16 k- 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445 - 2103



Bakkerij Jos Kippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tel (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tel. (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling !

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt Zaal tot 400 personen

Div. keine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme bulfeen,
gourmetien, diners en:
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus Hét adres vooral Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpssraat 3, 7136 LM Zieuwent, 0545-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor AP.K.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
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ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE
GROENLO

BELTRUMSESTRAAT 23 TEL OSMOSE.
BGG. 064 1696

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 28

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING

EENDAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL 06445 1656

ao E16

Tel. 05445 - 1666
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Wedstrijd R.K.Z.V.C. F1 - Meddo F1
Uitslag :21
Doelpuntenmakers:Clemens Mul en Wout Eekelder.
Mooiste goa! Clemens Mul.
Mooiste moment _: Onze keeper Lucas Molleman probeerde een

bal tegen te houden. Tevergeefs, de bal ging
tot zijn schrik het goal

VOLLEYBALVERENIGING H

Even bellen met.Paula Cuppers, een van de initiatiefnemers van de rommelmarkt en desteunende kracht van TOHP.

Paula, hoe verliep de rommelmarkt 7
Prima, het was konstant gezellig druk. Twee jaar geleden bijvoorbeeldwas het op zaterdagavond erg rustig. Dit keer was dat niet zo, na de
stormloop om 14.00 uur toen de rommelmarkt begon liep het eigenlijkde gehele tijd door.

Wat heeft het opgebracht ?
Ongeveerf 13.000,-, daar moeten dan nog wel alle kostenvanaf zoals
spelletjes, grabbeltonpresentjes en advertentiekosten.

Wanneeris er weer een rommelmarkt ?
We denken over2 1/2 jaar. Dusin het voorjaar van 1994. Het voorjaarlijkt ons een betere tijd voor een rommelmarkt omdat danveel mensen
opkamers gaanen daar spullen voor zoeken.

Bedankt Paula. De inwoners van Zieuwent weten nu weer wanneerze‘hun zolders kunnen plunderen, tot die tijd: hamsteren !

Het Bestuur,

HEREN TOHP-2 IN DE WINNING MOOD.
Najaren van sukkelen in de vierde klas lijkt nu voor Heren 2 de tijdaangebroken om eindelijk successen te oogsten. Nog nooit werd eenseizoen zo florissant gestart als dit seizoen.



VERENIGINGEN:

RKZVL. Veldvoetbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Sokretaris © te Molse AavelsraatS L voorde 11 5443. 15179
Penningmeester: M, vh. Bolscher, De Hoare 69, Zieuwent, tel. 1660
Wedstrijdsekr :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
RKZV.C. Zoatvoetbat
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm.  R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1697
Wedstrijdsekr.78 Sun, Heleng3 Zieuwent et 2127

HV. PACELL: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent tel 1838

ekretarosse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, el 05443 73814
Ponningmeesteres  P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënvelde, tel. 1983
Wedstijd-sekt. A. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1591

OMP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent tel. 1875
Sokretaris £. Rouwhorst, De Haere 75, Zieuwent, te. 1822
Penningmeester = A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstrijdsekr. =P. Cuppers-IJzergef, De Haare 29, Zieuwent, tel. 2059
Recreanten A. Klein Tuente, Lamtherweg 43, Mariërvolde tel. 1409
Jeuaken Kolman Cuppers Fuse20. Zeuwent 1! 2104
ZIV: Tonnis
Voorzitter €. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Sekretarosse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1891
Penningmeester: W Wejers Zouwenseueg7. Zieuwent tl 1445

Wedstrijdsekr.7A KI Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tel 1993

GV: Gymnastiek on Jazzgym vereniging
Voorzitter L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60442
Sekretaresse J. Wolters, Botztijk 42, Mariënvelde, el. 1717
Penningmeesteres:T. Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent tel 1928
Wedstijdsekr.=L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, te 08340-60242

MU CHIN: Karate
Voorzitter AL Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Seer7Penningen G RipcereLarksstaat 181 voorde ef 05443-74926

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter  L. te Molder, B. v. Meursstroat 24, L'voorde, tel. 05243-75454
Sokretaris 8. Hunk, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel 2112
Penningmeester

 °
M. Wopereis, Zogendijk 5, Zieuwent, tel 1978



SLAGVAARDIG: Tafetennis
Voorzitter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tl. 1257
sekretaris € Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel, 1324
Ponningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, tel 1973
Wedstrijdsekt  K Hummeiek Emereweg® Lievelde 1e! 05443. 77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzie A Meekes, Strausstraat 16, L'voorde, tel 05443 76508
Sokretaris 1e Molder De Steege 23. Zieuwent el 214

Penningmeest A Papen, De Haare 32, Zieuwent, el. 1970

BV. 't KEVELDER: Biljarten
Voorziner 8 Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, el 1494
Sekr/Penningm.3C Schuiink J. v Eykstraat 12, voorde, tel 0644373217
Wedstrijdsekr.7€ Woperes Schopperwog 13 Zeuwent tel 1432

8.8.2: Biljarten
Voorzitter A. van Meli, Kad. de Jongstr 1, E'voorde, el 05443 74582
Sekr/Wedstr-sekr T. Bongers, Dorpsstraat 3, Zieuwent, tel 1271
Penningmaesteres F. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstrat 63, Zieuwent, tel 1217
Seke Wedstr skr.…P Dool Samanswag 22 Belvum ll 05248. 2191
Penningmeester 7. Bongers, Dorpsstraat 38, Zieuwent, el. 1271

ESZET "90: Squashvereniging

Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel. 1982
Sekreta 8. Doppen, Aaltenseweg 48, Lichtenvoorde, tel. 05443-76772
Penningmeester: P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, U'voorde, tel. 05243 767E3
Weesijd zoer Prippentorg Dorpsstraat 243 Zieuwert el 1856
BADMINTON:vereniging:

Voorziner F. Wamelink, Edisonstraat 46, Lichtenvoorde, tel. 05443-71149
Sekretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent,tel. 2172
Penningmoesteres A. Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, te. 1664



Het begon al tijdens een oefenwedstrija in en tegen Marienvelde. Marvo
speelt derde klas, maar hier trokken weons natuurijk niks van aan. Met
de Klinkende cijfers van 6-15, 5-15 en 4-15 werd Marvo door ons van
het veld geveegd. Dit was voor ons een enorme motivatie om het
competitieseizoen goed te beginnen.

Voor de competitie moesten we voorde eerste wedstrijd naar Gendrin:
gen om tegen Blok71-4 aan te treden. Tijdenshet inslaan dachten we
met een vrij sterke tegenstander te maken te hebben. Dit viel echter
vies tegen en we wonnen dan ook vrij gemakkelijk met 3-0.
De volgende wedstrijd was op 19 oktober thuis tegen Gemini6 uit
Borculo. Ook met deze tegenstander hadden we weinig moeite en ook
hiervan wonnen we met 3-0. Nu hadden we de smaak echt te pakken.
Onze volgende tegenstander Bovo-9 uit Aalten kon ons ook niet van
een 3-0 overwinning afhouden.
De moeilijkste wedstrijd speelden we op woensdag 6 nov.thuis tegen
Huevo'85-4 uit Doetinchem. De eerste 2 sets speelden we slecht en
deze werden dan ook gewonnen door Huevo. Na deze 2 verloren sets
kregen we een donderspeech van onze nieuwe aanvoerder Henk (een
oude rot in het vak) en deze schudde ons wakker. De volgende2 sets
werden dan ook door ons gewonnen waardoor onze ongeslagen status
bewaard bleef.
Tot op heden hebben we dus 7 punten uit 4 wedstrijden, bijna net
zoveel als het gehele vorige seizoen.

We hopen dat de rest van het seizoen ook zo voorspoedig verloopt
zodat we mee kunnen draaien in de kop en niet in de staart zoals we
gewend waren.
We hopen wel dat de Nevobo het volgend seizoen wel iets meer
Tekening met de indeling van onze klasse houdt, want Pannerden,
Beek, Kilder en 's Heerenberg zijn wel erg ver weg.

Namens Heren-2:A. Weyenborg.

HANDBALVERENIGING PACELLI

Zoals U in de vorige PIOT wellicht gelezen heeft, hebben alle teams
van Pacelli een goede start in de competitie gehad. Nu zijn er al enkele
wedstrijden meer gespeeld en er kan nual iets meer overde sterkte
van de verschillende teams in de competitie worden gezegd.



VOORHUIS ALTIJD IN BEWEGING
Damesmode wisselt snel, Daarop speelt Voorhuis in met

intemationale merken zoals:

Ú ESSENTIO
PASS PORT
TAI FUN ete.

Dus dynamische damesmode in allerlei variatie:
Daarmee scoor je altijd.

MARKT 5 LICHTENVOORDE - DORPSSTRAAT 47 ZIEUWENT

UA
Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer

Oliehandel - Tankstation

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORE c‚v.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent



We)
KIJK EENS WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VANDE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
‘mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
tiviteiten, culturele mani-
festaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in
formatie en documentatie.

Ee)ESES
VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN e EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN

@
SPORTHAL

@
SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGETGOLF @_ JUE DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWE



Bomers LMB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

VerkoopKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

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

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

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
‚en gezakt te leveren,
in samenwerking met

|
GUNNEWwICK

| MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



Ook uw Adviseur voor:
APK keuringen

- Onderhoud en reparaties
- Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: ° Tectyl 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 beteraf.
Dit alles wordt verkocht onder volledige garantie. Bel eens
voor een vrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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DAMES 1
De dames 1 van Pacelli speelden tegen het jeugdige team van UGHV
in Uift. Pacelli startte, bijna traditiegetrouw, stroef, wat een 2-0 achter-
stand tot gevolg had. Daarna begon hetechter beterte lopen. Met
enkele scherpe doelschoten, voornamelijk uit vrije worpen, bogen de
Zieuwentse handbalsters de achterstand om in een 6-2 voorsprong.
Toch wist UGHV goed terug te komen. Mede doorslap ingrijpen van de
gasten werd het een 8-7 ruststand. Na de hervatting vergrootten de
Zieuwentsen de stand tot 6-8, maar de Ulftse vrouwen knokten sterk
terug. Met een zeer offensieve dekking, waar de gasten de nodige
moeite mee hadden, bleef de thuisclub In de race. Met nog ruim 5
minuten te gaan en een stand van 10-10 kreeg het duel een spannend
slot. Enkele dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen (naar beide
kanten overigens) werden het best door de gasten uitgebuit. Met enkele
goede combinaties werd het duel in een 10713 zege voor de Zieuwent
se ploeg beslist, die daarmee het maximale aantal punten had behaald
uit de tot dan toe gespeelde drie wedstrijden.

Twee weken later moesten de dames thuis tegen AAC uit Arnhem.
Zoals gewoonlijk stonden de dames met 1-0 achter. Pas na 8 minuten
scoorden de dames hun eerste doelpunt van de wedstrijd. Het tempo
werd hoog gehouden en men scoorde hierna regelmatig. De ruststand
was 7-4 in het voordeel vanPacelli. De verdediging zat goed dicht. Na
de rust schakelde Pacelli nog een tandje bij en liep uit naar een wat
gefiatteerde overwinning van 19-7. Deze overwinning was wel verdiend,
alles lukte en het publiek kon genieten van technische hoogstandjes en
situatiesdieop de lachspieren van menigeen werkten.

Doordeze overwinning stond Pacelli bovenaan in de ranglijst. Afgelo-
‚pen weekend moesten de dames uitspelen tegen Reehorst. Ze verloren
hier door slecht spe! met 12-7. Hierdoor was de eerste plaats op de
ranglijst ook verkeken.

DAMES 2
De dames 2 van Pacelli gingen deze competitie ook goed van start.
Ook tegen Grol beloofde het een leuke wedstrijd te worden. Grol begon
met bal uit en wij met het eerste doelpunt. Een paar breakouts van
onze kant liepen goed. Gro! maakte de meeste doelpunten vanuit de
vrije worpen. De ruststand was 4-3. In de tweede helft kwam er nog een
speelster van Pacelli bij voor versterking. Toen vielen de weinige
doelpunten door breakouts, waar ook wel eens wat aan de afronding
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ontbrak. Maar al met al wonnen de Zieuwentse dames toch met6-7 in
Groenlo.
Het afgelopen weekend hoefden de dames2 pas weer aan te treden en
wel tegen AAC in Arhem. De dames wonnen verdiend met 6-15 en
hierdoor verkregen ze een goede klassering.

HEREN
De heren van Pacelli waren de competitie gestart met een zeer grote
overwinning. Dit moesten ze maar vol zien te houden. De heren moes-
ten in Groenlo aantreden tegen de heren 4 van Grol. Ze hadden er
allemaal wel zin in, dat blijkt ook wel aan de uitslag, 3-33 voor de heren
uit Zieuwent. De keer daarna moesten de heren voor een streekderbyaantreden in het Sourcy Center tegende heren van Erix. Op papier was
dit een gemakkelijke wedstrijd. Dit bleek dus al gauw. Na 5 minuten
stonden ze voor met 7-1. Dit kwam ook wel omdat de tegenstander
slechts 6 spelers tot hun beschikking had. Via vele break-outs liepen ze
uit naar een ruststand van 18-6. In de tweede helft was het niet anders.
Heel geleidelijk breidden ze hun voorsprong uit naar 42-10. Een simpe-
Ie overwinning.

Zie voor de verdere uitslagen en standen op het prikbord in het Sourcy
Center.
De sponsoren van de thuiswedstrijden van Pacelli in het weekend van
10 november waren:

* Wessels afwerkingsbedr
” kapsalon Ceciel,
” Hoenderboom aannemersbedrijf.

Wij willen deze mensen hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor hun
bijdrage.

Komt allen kijken bij de thuiswedstrijden van de verschillende, tochwel
succesvolle, teams van Pacelli in het Sourcy Center. (Voorde data en
detijden zie achter in de PIOT.)

Bestuur H.V. Pacelli.

OAVERPEINZINGEN"
In het kader van “oaverpeinzingen” is nu het handbal aan de beurt. Wie
heeft er wel eens gehoord van Paul! Schuurkes, Wil Jacobs of Marianne|



J. WAENINK neSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452

Drukkerij
“D Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
vee on varkenshandel„batsdijk46 Zieuwent

_

tel. 1508

Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
Teserveba!

‚A assurantiën-financieringen-hypothekenENENEEN
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Bulten ? Hetzijn in de handbalwereld bekende namen, maar voor de
meeste PIOTIezers zullen deze namenniet bekend in de oren klinken.

Handbal is een hechte teamsport en voor mensen die veel doelpunten
willen zien moeten juist hier naar toe gaan. Een ander voordeel is nog
dat het nooit wordt afgelast i.v.m. het slechte weer.

Handbal is een sport waar nogal veel lichamelijk contact is; hierdoor
wordt al snel gezegd dat het een harde sportis.Als men naar het
Duitse handbal kijkt, danzeg ik ook dat het hardis.Dan zijn wij Neder.
landers echte lievertje. Of de sport wel of niet hard is, wordt maar door
een kleine groep beslist. Dat zijn de mensen in het zwarte pak (scheids-
rechters)

Op het moment dat dit geschreven wordt, gaat het Pacelli sportief
gezien voorde wind.Alle seniorenteams hebben na3of 4 wedstrijden
nog geen enkel verliespunt en datis toch netjes.

Maar toch wil ik tenslotte nog enkele andere punten de aandacht geven:
1. De hoge zaalhuur.
2. Geen groei van jeugdleden

Voor3 jaar geleden trainde men nog in Lichtenvoorde (senioren,
Junioren) en in het houten gymlokaal in Zieuwent. Natuurlijk waren alle
verenigingen blij met het Sourey Center, maar hier komt ook een
kostenplaatje aan voor de vereniging. Als men dan eens een vergelij
king maakt wat men aan zaalhuur betaalt per spelend lid voor 3 jaar
geleden en nu; dan men toch wel. Datis nu 2,5 maal zoveel. De
belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: a. Het verschi in uurtarief van de
Gemeente en dat van een Particulier iemand. b. Men heeft ook minder
ledendan voor 3 jaar geleden.
Ad

2,:Sinds dit jaar heeft de vereniging geen pupillen en aspiranten
meerdie aan de competitie deelnemen en dît is jammer voor de op-
bouw van de vereniging. Door bestuur en leden is op verschillende
manieren geprobeerd om nieuwe jeugdleden te werven, maar helaas
een direkte oplossing hebik direkt niet. Hoe wordt een vereniging, die
geen jeugdleden heeft ? 1 of 2 jaar zal dat geen enkel probleem zijn,
echter als het langer duurt zal het moeilijk worden om het ledenbestand
op peil te houden.
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Tot slot wens ik iedereen nog veel handbalplezier toe en zal de goede
comptitiestart dan toch nog uitmonden in een kampioen(e) en Jan
Publiek komt dan ook wel kijken en zal de vonk overspringen naar de
jeugd. Die zin in de toekomst belangrijk.

Tonnie Krabbenborg.

SPORT EN SPONSORING

Er zijn nog maar weinig takken van sport waar het fenomeen sponso-
ring zijn intrede niet heeft gedaan. Ook op vrijwel ieder (tot het meest
amateuristische en recreatieve) niveau van sportbeoefening vindt men
op de een of andere manier een vorm van sponsoring. In de praktijk
varieert dit tot het ophangen van een vlag van een bedrij tijdens een
evenement of het plaatsen van een reclamebord, het verstrekken van
sporlkleding of materialen tot zelfs het op de loonlijst plaatsen van
sporters die contractueel gebonden zijn aan de club waarvan een bedrijf
de hoofdsponsor is.
Om ons zelf als redactie (en uiteraard) u als lezer van ons blad wat
nader te informeren omtrent de achtergronden van sponsoring hebben
wij een Zieuwents bedrijf (Kemkens b.v.) benaderd om een tipje van de
sluier op te lichten.
Binnen Zieuwent treedt Kemkens b.v. 0.a. op als sponsor van RKZVC
(reeds 25 jaar) en de tennisvereniging ZTV. Opmerkelijk detail bij dit
interview is dat als woordvoerder van Kemkens bv. optrad Laurens
Knippenborg (afgekort LK). Een persoon met een duidelijke binding met
prestatiegerichte (voetbal)sport en hierdoor wellicht ook een ondubbel-
zinnige visie ten aanzien van sponsoring.

Het Publicre/ations-gebeuren binnen Kemkens b.v. is in feite gebaseerd
op twee poten. Enerzijds de vaktechnische benadering via beurzen,
mailing en advertenties. Daarnaast timmert (of om in Kemkens-termen
te spreken: installeert) men aan de weg d.m.v. het kweken van goodwil
Dit laatste uit zich in activiteiten zoals hiervoor genoemd (sponsoring
van RKZVC, ZTV of b.v. zoals onlangs het steunen vanhet run-bike-un
evenement in Zieuwent en uiteraard d.m.v. het plaatsen van een
advertentie in de PIOT). Vaak is het ondersteunen van plaatselijke
activiteiten een zaak van gevoelsmatige sociale en morele aspecten.
Daamaast spelen privé-omstandigheden soms een rol wanneer een



Het beste vlees
komt van uw slager

°
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
van het Voor een goede

5 5 2e hands of nieuwe auto
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VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensTG.L. + T.H.B,, Pehalin Edelhout, Flexa

kwasten - gereedschappen - plakletters etc.
Tevens uw adres voor alle glas, verf- en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER. ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä = a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-1389
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persoon uit de familie Kemkens actief betrokken is bij een sportvereni-
ging.
Naast deze plaatselijke sponsoring is het heden ten dage een normale
zaak dat bedrijven als Kemkens via grote commerciële bouwprojecten
gekoppeld worden aan sportverenigingen. Zo is men 0.a. donateur van
De Graafschap en Doc Shop (basketbaliciub). Tegenover de financiële
bijdrage die men foumeert aan de club staan echter, volgens LK een
aantal aantrekkelijke privileges. Zo heeft men b.v. recht op enkele gratis
seizoenjaarkaarten en verkrijgt men toegang tot de zgn. businessclub of
de club van 200, een voorrecht dat commercieel gezien zeer interessant
kan zijn. Binnen deze club kan men nl. op een ontspannenen informe-
le manier contacten leggen met andere bedrijven die De Graafschap
ook op deze wijze steunen en waaruit mogelijk nieuwe opdrachten/pro-
jecten kunnen volgen.

Ook binnen de amateursport vindt men een steeds professionelere
benadering van het begrip sponsoring. Was het in het verleden vaak het
verstrekken van een nieuw wedstrijdtenue, tegenwoordig worden er
vaak meer concretere afspraken gemaakt. Deze kunnen dan betrekking
hebben op diverse doelstellingen. Te denken valt hierbij aan het opzet-
ten van een jeugdplan, investeringen in materialen c.q. voorzieningen of
jeugdleiders en trainers of via een meer prestatiegericht systeem van
een bedrag per behaald punt.
Als stelregel hanteert menbij Kemkens dat de club (RKZVC) zelf kan
bepalen wat er met de sponsorgelden gebeurt mits deze besteding zich
beweegt binnen de sportieve beleving van de sport, formuleert LK
diplomatiek. Of dît in de toekomst zo zal blijvenis volgens LK de grote
vraag. Niet dat Kemkens de behoefte heeft om meer invloed binnen
RKZVC te verkrijgen maar men wil wel een betere verantwoording van
de sponsorgelden. Te meer omdat RKZVC momenteel wat minder
draait, dit laatste heeft uiteraard betrekking op het eerste elftal. Volgens
LK zou het daarom een goede zaak zijn dat de voetbalclub wat van de
sponsorgelden in de toekomst van de club investeer. Dit zou dan
kunnen zoals reeds eerder genoemd, door sponsorgelden in een
jeugdplan te steken ofin het aantrekken van goed opgeleide jeugdtrai-
ners of te doen aan kadervorming binnen de eigen vereniging. Hierdoor
zullen dan op termijn de vruchten geplukt kunnen worden hetgeen zich
uiteraard moet uiten in de prestaties van het eerste en tweede elftal.
Hetartikel dat onlangs door B. Storkhorst werd geschreven in de
rubriek oaverpeinzingen van dit blad bevat volgens LK veel aankno-
pingspunten op dît lak en het zou dan ook een goede zaak zijn dat er
wat meer "leven" in de Zieuwentse voetbalclub komt. Een goede
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evaluatie van het huidige sponsorcontract (het beste dat het bedrijf ooit
met RKZVC heeft afgesloten, bekeken vanuit het oogpunt van de club)
is wel het minste wat voor de hand ligt wanneer beide partijen t.z.t.
weer om de tafel gaan zitten om te praten over een eventueel nieuw
contact.
Dat Kemkens b.v. veel waarde hecht aan een goed funtionerend
AKZVC heeft mede te maken met het feit dat het bedrij al meer dan 25
jaar (shirtjsponsor is van RKZVC en de twee namen in feîte met elkaar
verweven zijn. Zo staat bijvoorbeeld op het officiële briefpapier van
RKZVC ook het logo van Kemkens b.v. gedrukt. Negatieve publiciteit
tav. RKZVC (denk hierbij 0.a. aan slechte prestaties of misdragingen
op het voetbalveld) is daarom in principe ook negatief voor het imago
van het bedrijf. Nadrukkelijk stelt LK dat de invloed van de sponsor
nooit zo groot mag worden dat deze zich met bestuurlijke verantwoorde-
lijkheden gaat bezig houden ofin het andere uiterste met het technische
beleid gaat bemoeien (het ontslaan van een trainer of gelden beschik-
baar stellen voor het aantrekken van spelers). Een duidelijke uitspraak
van iemand die in het dagelijkse leven regelmatig werkzaam is aan
beide zijden van de zo gewenste duidelijke maar desondanks vage
scheidingslijn tussen sport en sponsoring.

De Redaktie

AAN DE LIJN : ARNO DOPPEN

Aan de lijn … Aro Doppen, de “beste” Zieuwentse squasher en
deelnemer aan de Achterhoekse Squash-Kampioenschappen in het
Sourcy Center.

Wat waren je verwachtingen ?
Weinig tot geen. Ik ben lid van een jonge vereniging en heb zelf nog
weinig wedstrijdervaring

In hoeverre legde het interview met jouw in "De Graafschapbode' een
ra

druk op jouw schouders ?
‘Geen. "De Graafschapbode” heeft weinig lezers in Zieuwent, waardoor
slechts enkele mensen op de hoogte waren van het geschrevene.
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Ook vooru hebbenwij DOnny Rotseen passende H

oplossing vooral Boom- en rozenkwekerijen
uw woonwensen! — hoveniersbedrijf

Voor uw - Tuinaanleg
Tuinonderhoud

Stoltenborg Partikuliere verkoop af kwekerij

Interieurverzorging

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

Roldersweg 3?
Dorpsstraat 33, Zieuwent 7136 KX Zieuwentee Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237



Amess
bedrijfsauto's
verhuur

ND

verkoop van nieuwe
en gebruikte auto’s

APK | Sekeuringsstation
De Witte Riteweg 34

Mariënvelde — :personenbusjes
verhuur

Tel. 05445 - 1872

pia AEN]
WESTERLAAN

…. toch ook uw drukker …

PENooESAVI
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Wat dacht je te kunnen bereiken ?
‘Goed tegenstand bieden onderhet motto “niets voor niets" en eervol
tenonder gaan.
Hoepakte het e.e.a. uiteindelijk uit 7
Voor mezelf goed gespeeld, wel alle 4 wedstrijden verloren, maar met
relatief kleine verschillen (15-9, 13-10, 13-10 en 1-8).
Wat heb je geleerd van dît toernooi ?
Rust brengen in je eigen spel is belangrijk. Je moet proberen de rust bij
je tegenstander te verstoren, waardoorje het spel naar je hand kunt
zetten.

Wat heeft de vereniging van het toernooi geleerd ?
De organisatie was goed. Wel was er in het begin een aantal misver-
standen omtrent de speelduur. In de competitie wordt normaal gespro-
ken tot 9 punten gespeeld, tijdens deze kampioenschappen werd er op
tijd gespeeld (15 minuten).

Heb je nog een slotopmerking ?
De publieke belangstelling had wat groter mogen zijn

Redaktie

SOURCY SPORTNACHT
Zaterdag 5 jan. 17.00 tot zondag6 jan. 05.00 uur

Na de geslaagde eerste sportnacht (januari 1991) wordt van zaterdag 5
januari 17.00 uur tot zondag 6 januari 05.00 uur voor de tweede maal in
het Sourey Center de sportnacht gehouden met zaalvoetbal, squash
en badminton als hoofdingrediënten.

Daarnaast zullen ook andere ontspanningsmogelijkheden worden
geboden zoals Bowling voor iedereenen niet te vergeten de muzikale
opluistering door live-muziek met de entertainment-band De Mist” en
organist "Raymond van Heerenveen’.

Bij het zaalvoetbal, waar in totaal 24 teams aan kunnen deelnemen,
wordt weer gespeeld in 3 categorieën; te weten Herenteams, Mixteams
en Damesteams. De deelnamekosten per team

zijn
f 45,= Opgave bij



18

Peter Domhoftel. 05443-75486 ('s avonds) of B. ten Bras tel 1257
(overdag)

Voor de recreatieve badmintonliefhebbers is er deelname mogelijk voor:
A. Jeugd (Um 16 jaar) mix of dubbel:van 17.00 tot 18.30 uur.
B. Jeugd + ouders dubbel : van 18.30 tot 20.00 uur.
©. Enkel senioren dames+ heren : van 20.00 tot 24.00 uur.
D. Mix senioren : van 24.00 tot 05.00 uur.

De deelnamekosten bedragen voor de jeugd f 2,= per persoon en voor
de volwassenen f 5,= per persoon per onderdeel. Opgave en inlichtin-
gen bij Yvonne Eekelder tel. 2172.

Het squash-gedeelte bestaat uit een gecombineerde uitwisseling met de
squashvereniging uit Doetinchem. Voor inlichtingen: Peter van Zutphen
tel. 05443-76783.

Voor alle onderdelen geldt dat opgave tot uiterlijk 20 december a.s.
mogelijk is, met dien verstande dat "vol is vol".
Mede dankzij de muzikale inbreng, die minder luidruchtig zal zijn dan
het afgelopen jaar, belooft het op voorhand weer een gezellige sport-
nacht te worden waar ook weer vele toeschouwers van mee kunnen
genieten. Voor hen is de entree natuurlijk gratis.

De Organisatie.

OVERZICHT THUISWEDSTRIJDEN

H.V. Pacelli
24 november 1330 uur DJA PaceliA -H.C.'87A

1435 uur DJB PaceliA _- AvantiA
15.40 uur DS2 Paceli2 _- Fortuna 1

16,45uur DS1 Pacelil - AHV Swit3
1750uur HS  Pacelit -Avantil

8december 17.30 uur DJA PaceliA - Minerva A
18.40 uur DS2 Paceli2 -Erx2

15 december 16.00 uur DJA PaceliA _- Avanti A
17.15uur DJB PaceliA -WWVA
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HYPOTHEEK
SHOP Ez

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
Om dic ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u
no 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. TOESES. TEL 05443-77113

— kaip- en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445-17668
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