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REDAKTIEWOORD

Bij het lezen en naslaan van de kranten en enkele sportbladen
vallen enkele verhalen over ultrasporten me op. Verhalen over
de Spartathlon (250 km lopen), de tienvoudige triathlon (38 km
zwemmen, 1800 km fietsen en 420 km lopen) en de Dolomiten
Mann (een combinatie van berglopen, windglyding, wildwater-
veren en mountainbiking). Velen vragen zich af; is dit nog
werkelijk sport of sportverdwazing? De meeste mensen vinden

vele duursporten al niet gezond, laat staan zulke onmenselijke
afstanden, alsof de gewone afstanden al niet lang genoeg zijn!
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Maar vele sporters zoeken naar steeds nieuwere en grotere
uitdagingen, om maar steeds dat bijna onmogelijke te bereiken.

Natuurlijk; sport kan grensverleggend zijn, maar dat kunt u ook
bij uw plaatselijke vereniging. Of je nu voetbalt, volleybalt,
touwtrekt, biljart of tennist; je kunt je altijd opwerken tot het
Te team om dan in een hogere klasse competitie te spelen. Met
een gezonde dosis zelfvertrouwen kan jouw sport ook grens-
verleggend zijn, waarbij ontspanning en sportiviteit voorop
staan!

Kortom, laat uw sport u voldoening geven en laat dat extreme
sportgebeuren maar over aan die enkeling die dat beoefent.
Eraar kijken is op uw manier genieten van andermans inspan-
ning en daar blijft het bij. De Redaktie (J.v.W,)

De aankomende tjd kunt u weer volop genieten in PIOT over
het ‘reilen en zeilen" van onze sporters, dankzij de financiële
steun van de plaatselijke 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.I. (Pneumatische Transport Installa-
ties) 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 (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 1,90 per nummer) wordt PIOT u per post toegestuurd.
Tenslotte zij nog opgemerkt dat van elke uitgave van PIOT een
aantal exemplaren in de kantine van ZVC, het clubgebouw van
ZTV enhet Sourey Center liggen.
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Binnen de redaktie van PIOT heeft zich een wijziging voorge
daan. Rene Doppen heeft a.g.v. drukke werkzaamheden zijn
lidmaatschap moeten opzeggen. Wel zal hij als ‘free-lance-
medewerker’ de vaste rubriek “profielschets" verzorgen. Wij
willen hem, hopelijk mede namens alle lezers, bedanken voor al
zijn inzet, inbreng en medewerking. Joris Wassink zal zijn
pleats innemen.

De Redaktie.

OP EN TOHP VOORZITTER

Ook dit keer weer een interview met een
gedreven sportman. Niet zo zeer gedre-
ven qua sportprestaties maar meer qua
sportorganisatie. Geen enkele vereniging

E kan zonder personen die zich tot op het
bot verantwoordelijk voelen en boven-

& dien nog echte regelneven zijn.
Henk Krabbenborg (Henkie Grobben),
getrouwd met Marja, is zo iemand. Over-
dag is hij coördinator van de Centrale
Bedrijfsadministratie bij de Hamaland-
groep. In de avonduren is hij al zeker 15
jaar voorzitter van TOHP. De man vóór
en achter de schermen. PIOT proudly
presents Mr. TOHP.

Sinds wanneer ben je voorzitter van TOHP ?
Ongeveer 15 jaer geleden was ik met vakantie toen er een
ledenvergadering was. Voor ik wegging hadikgezegd datals
er iets moest gebeuren, ik me dan beschikbaar zou stellen.
Toen ik terugkwam was ik opeens voorzitter. De eerste taak
was het opstellen van de statuten van de vereniging met als
belangrijkste aspect dat bestuursleden niet persoonlijk aange-
sproken kunnen worden.
Een voorzitter is attent naar zijn leden toe, is betrokken en
heeft feeling, hij weet water leeft. Toen we nog in het oude
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zaaltje zaten kwam ikalle leden regelmatig tegen, de orgenisa-
tie van de vereniging liep toen gemakkelijker, dat werd even in
de wandelgangen gedaan.

Welke wandelgangen; een tochtig halletje en twee beschimmel-
de kleedkamers ?
Begrijp me goed; ik zou niet terug willen naar de oudesituatie,
wezijn heel blij met de nieuwe sporthal. Maar de sfeer die er
vroeger wasbij een belangrijke wedstrijd en dan de supporters
in het toestellenhok, dat is een beetje weg. We proberen die
sfeer wel terug te krijgen. Maar het team dat nu gespeeld
heeft, moet bij een volgende wedstrijd fungeren als scheids-
rechter, teller of coach, je mist een groep supporters en de
supporters die erzijn, zitten meestal in de kantine achter glas
te kijken. Daar hoor je op het veld ookniks van.
Een voordeel is wel dat we sinds de opening van de sporthal
meer leden hebben gekregen, vooral jeugdleden. Daar zijn we
heel blij mee.

Een grotere vereniging vergt ook een andere organisatie ?
Inderdaad, sinds een jaar of twee werken we met commissies.
Er is een organisatie, een technische-, een aktiviteiten-, een
rekreanten- en een jeugdcommissie. Vooral die laatste doet het
erg goed. ledere commissie heeft een woordvoerder die over-
legt met het bestuur. En natuurlijk kunnen de leden ons ook
rechtstreeks bereiken. Het werken met commissies voorkomt
dat 1 of 2 personen hun stempel op de vereniging drukken, en
bevordert de doorstroming van commissieleden naar het
bestuur.

Komter een nieuw bestuur dan ?
ledere 2 jaar zijn er bestuursverkiezingen. Ik ben dus al vaak
herkozen, De leden zeggen: 'Woarum ’n ander, e'j doot ut toch
good!” Als ik over 3 jaar geen voorzitter meer zou zijn, dan ben
ik nog wel aktief voor de vereniging. Maar ik denk ook wel
eens: vrijheid, blijheid, eens een keer geen verplichtingen. Want
ondanks het werken met commissies zijn het toch uiteindelijk
een paar personen die de zaak aan het begin van het seizoen
weer op de raîls hebben.
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Waarom voorzitter van TOHP enniet van b.v. Pacelli ?
Volleybal is een prachtige teamsport. Je speelt niet voor jezelf
maar in dienst van het team. De laatste tĳd is er wel een
kentering te bespeuren. Men geeft vaker de voorkeur aan
individuele sporten, je kunt dan zelf het tijdstip bepalen waarop
je gaat sporten.
Ik voel meniet alleen verantwoordelijk voor het team waarin ik
speel, maar ook voor de vereniging. Daar zit ook een stuk zorg
bij, als niemand anders kan, dan doeik het zelf. Bellen ze me
bijvoorbeeld ’s zaterdagmiddag terwijl ik aan het grasmaaien
ben, dater een speler te kort is, dan laat ik alles liggen en speel
ik mee.
De leden weten dat ook, Henk doet het wel als het er op aan
komt. Als ik in het bestuur zit zeg ik A en dan wil ik ook B

zeggen. Ik probeer wel wat meer afstand te nemen. Op dins-
dagavond gaan Marja en ik naar danslesen daar komt niemand
aan. Maar voor het overige besteed ik veel tjd aan volleybal.
Zo hebik een paar jaar geleden eens beloofd aan het begin van
het seizoen dat als Heren 1 kampioen zou worden, ik een
feestje zou geven. Niet alleen werd Heren 1 kampioen, maar
ook Dames 1. Dan nodig ik beide teamsuit voorhet feestje.

Hoe ziet de vereniging er over5jaar uit ?
Belangrijk vind ik dat de vereniging een goede financiële basis
heeft, en dat er met plezier op eigen niveau gevolleybald kan
worden. Beide aspecten worden enigszins tegengewerkt door
de NeVoBo. De afdracht per lid aan de NeVoBois de laatste
paar jaar met zo'n 25% gestegen. En dat allemaal voor die
landelijke geldverslindende besluiten. Verder legt de NeVoBo
overal boetes op, kom je niet naar ’n vergadering: boete;
nummers van de spelers omgedraaid op formulier (dus 5-4-6
Lp.v. 4-5-6): boete! De kritische geluiden die wij als Distrikt
Oost-Gelderland laten horen, worden voor kennisgeving aange-
nomen. Met een paar verenigingen hebben we voor de groep
recreanten onderlinge oefenwedstrijden opgezet. Misschien is
dit uit te bouwen.

Stel TOHP valt weg, wat dan ?
Dan hou ik een zee van tijd over, en zou misschien 2 avonden
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in de week kunnen gaan dansen. Ik zou wel zonder de vereni.
ging kunnen, maar ik vind het een leuke invulling van de vrije
tjd. Natuurlijk ben ik erg verweven met TOHP. Ondanks alles
voel ik me verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. En zeg
nou zelf: volleybal is toch een prachtige sport.

Bedankt Henk voor je enthousiaste verhaal, een bevlogen
voorzitter waardig

HET TOETJE VAN HENK:

1. Watisje favoriete gerecht ?

{Veert enthousiast op uit z'n stoel (Red.).) Tomaten-Groente-
soep met veel vlees. Gebakken rundvlees met aardappelen.

2. Wie nodig je abs nietuit opje verjaardag ?
Paul de Leeuw, dat vindik een grote schreeuwerd.

3. Watisvolgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik oordeel vrij snel, zonder goed nagedacht te hebben.

4. Wat is volgens jezelf je besteeigenschap ?
Ik ben altijd beschikbaar voor een ander, en niet alleen als
het om volleybal gaat.

5, Wie vindje de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Bennie Storkhorst, omdat hij zo veelzijdig is.

6. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnenje eigen
vereniging ?

(Antwoordt resoluut (Red.).) Paula Cuppers. Bijna niemand
weetwat zij allemaal doet: wedstrijden en scheidsrechters
regelen. Iedereen moest dat eens een keer doen: een wed-
strijd verzetten en zorgen dat de teller en scheidsrechter er
zijn. En alsalles geregeld is, is er vaak wel iemand die om 5
voor 12 zegt dat ie niet kan.
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7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten worden ?
Nobbenhuis. Hij is goed met woorden en benadert mensen
op een gepaste wijze.

8. Watis je grootste hobby momenteel ?
Volleybal, dansen en tuinieren,

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?

Op korte termijn: dat de weg snel klaar is. Op de lange
termijn: dat Zieuwent niet vergrijst, het verenigingsleven
bloedt dan dood. En ik hoop dat er in de toekomst voldoen-
de nieuwbouw blijft.

Sl  OAVERPEINZINGEN
DE SCHIETVERENIGING ST.SEBASTIAAN
De schietvereniging in Zieuwent telt op dit moment nog 13
leden, datis weinig in een dorpals Zieuwent.
Ik heb somshet idee dat de Schietvereniging niet serieus wordt
genomen, een handvol van die gekken met oorlogsneigingen
die denken aan niets anders dan aan plat schieten die handel.
Toch is het een sport met veel concentratie en geduld, het is
niet alleen richtenen de trekker overhalen. Het gaat erom om
te presteren, je doelwit te raken, dat kleine zwarte stipje op
een stuk papier.

Vroeger was schieten een onderdeel van de Schutterij met als
taak de bescherming van een stad of dorp. Tegenwoordig is
het meer ontspanning en prestatiegericht, behalvebij het leger

beschermingstaak.
ij schieten in Zieuwent met luchtgeweren en pistool kaliber

177 (4,5 mm). Andere verenigingen schieten zowel lucht als
vuur (6 mm randmunitie). Wij schieten in twee disciplines zoals
diopter en open vizier. De meesten die thuis een buks hebben,
hebben er een die is uitgerust met open vizier.
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Om goed te presteren moet men oefenen zoals bij andere
sporten, en toch kan het vermoeiend wezen. De buks heeft de
neiging te gaan zakken, bij de pistool nog erger. Maar ja het is
een kwestie van trainen. Er zijn schutters met een aangeboren
routine van aanleggen-richten, afdrukken en raken. M.a.w. een
jager hoeft geen goede schutter te zijn. Hij heeft een aangepast
wapen, een jachtgeweer voor hagelpatronen.

Diopter wordt zowel individueel als in competitieverband
geschoten. Open vizier bij de overkoepelende vereniging A.S.B.
de Aaltense Schiet-Bond. Diopter schieten we bij de overkoepe-
lende vereniging Oost Gelderland. We schieten zowel uit en
thuis, zodat het wedstrijdelement groter wordt.

Ik wil het hierbij laten. Ik zou zeggenals het jij of jou intere:
seert, kom eens langs dinsdagsavonds in het Schietgebouw
Kevelder, Je bent van Harte Welkom.

Eric St (id Schietvereniging)

7
N DE MOMENTEN VAN

DE

6 R,K.Z.V.C, PUPILLEN

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd : WVC F3 - RKZVC F1
Uitslag 1-1
Doelpuntenmakers:Ferdinand te Fruchte.
Mooiste goal : Ferdinand te Fruchte.
Mooiste moment  : De schitterende goal van Ferdinand, vanaf

10 meter een verwoestende uithaal, welke
in de kruising belandde.

Man v.d. wedstr.:Pieter Molleman, onze keeper.

Wedstrijd : RKZVC F1 - Meddo F1

Uitslag -0
Doelpuntenmakers : Arne Hassink, Mario Wopereis, Roel Pen-

terman, Jurgen Goldewijk en Ferdinand te
Vruchte.



BEKKEN assurantiën
NES NESTN GEEN

voor bedrijf en particulier

VEREENSEEENE|
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij> Westerlaan
Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207



Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

DPT
Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf

3 NIEUWBOUW

1 VERBOUW



9

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

: Mario Wopereis. Een schot over 20 meter!
De aanhang, die super fanatiek was.

eter Molleman, omdat hij geen fout
maakte, maar heeft ook geen bal gehad.

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man

v.d.
wi

: Winterswijk D1 - RKZVC D1

6-0

Ton Vos,

Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

: RKZVC D1 - Longa D2
0-2

De hele wedstrijd, er werd eindelijk eens
goed gevoetbald.

Man v.d. wedstr. : Hans Stapelbroek.

Wedstrijd : RKZVC D1 - WVC D2
Uitslag :2-3
Doelpuntenmakers : Johan te Vruchte en Gijs Reukers.
Mooiste goal : Solo van te Vruchte.
Mooiste moment : Na de wedstrijd de spelletjesin de kantine.
Man v.d. wedstr. : Dennis klein Goldewijk.

Voetbalvereniging R.K.Z.V.C

JEUGD-HONK RKZVC
Binnen het jeugd-bestuur en de jeugdleiders bestond al enorm
veel jaren de wens om een soort van jeugd-honk te realiseren
in de kantine van RKZVC. Helaas is dit door uiteenlopende
redenen niet tot stand gekomen. Dit jaar hebben we weer een
poging ondernomen.
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Na overleg metde kantinebeheerder bleek dat hij (H. Berten}daar wel aan zou willen meewerken, mits de spelletjes elke
zaterdag weer netjes opgeruimd zouden worden. Hiermee
gingen wij akkoord en zijn we op zoek gegaan naar enkele
spellen om mee te beginnen. Al snel vonden we de tafelten-
nis-vereniging bereid om een van hun tafels af te staan enkosteloos te verhuren. Verder hebben we nog een tafel-voet-
balspel en een sjoelbak kunnen regelen.

Wat proberen we met dit alles te bereiken: We hopen met dîtalles te bereiken dat er een grotere betrokkenheid van de jeugdzal ontstaan bij de vereniging, zodat het niet meer alleen dat
je voetbal is zaterdagmorgen of -middag. Verderkunnen de spelletjes in geval van afgelastingen worden ge-bruikt zodat er toch wat te doen is voor de spelers en dat zeniet zomaar weer naar huis hoeven te gaan.

We hopen dat het een groot succes wordt en we willen alvastHarrie en Wilhelmien Beerten hartelijk bedanken voor de mede-
werking die we van hun gekregen hebben voor ons jeugd-honk;verder willen we ook degenen die de spellen beschikbaarhebben gesteld bedanken.
P.S. Als er nog mensen zijn die thuis nog iets leuks hebben

liggen voor ons jeugd-honk: allesis van harte welkom.
(b.v. een lectuurbak, damspel etc.}

Namens het bestuur, Joris Wassi John Krabbenborg,

Aan: alle ouders van de jeugdleden van R.K.Z.V.C.
Van: alle jeugdleiders/jeugdbestuur R.K.Z.V.C.

Beste ouders,
leder jaar blijven er weer gigantisch veel (sportkleding, voet-balschoenen, handdoeken, enz. liggen in de kantine van R.K.Z.-
V.C. Vaak worden deze voorwerpen naderhand niet opgehaald
in de kantine enblijven ze dus liggen. Wat de oorzaak hiervan
is, Is ons onbekend. Wat we wel weten is dat het zoekrakenee
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NICO DOMHOF

md Tongerlosestraat 52
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vaak gebeurt doordat de jeugdleden niet controleren ofze alle
sportkleding ook weer mee naar huis nemen. Ons verzoek is
daarom of ook u eens wilt kijken of uw zoon niets heeft verlo-
ren ofiskwijt geraakt. Wij hopen dat er zodoende minder
kleding zoek zal raken,

Met vriendelijke groet: Jeugdleiders/jeugdbestuur.

HET JEUGDTEAM: DE A-1
De A-1 van R.K.Z.V.C. doet het tot nu toe opvallend goed.
Reden genoeg om ze eens onder de loep te nemen.Een specif
catie:
Team : A1
Leiders:Edwin Waalders

Joost Rouwhorst
Frank ten Have
(Tweede jaar R.K.Z.V.C., daarvoor twee jaar Erix en
drie jaar K.S.H.)

Trainer

De A-1 begon dit jaar met het spelen van een zgn. indelings-
competitie. Dit houdt in dat een poule met vijf teams spelen
om een indeling in de verschillende competitieklassen. De
eerste twee van de poule gaan naar de hoogste klasse welke te
behalen is in deze poule. De A-1 behaalde een mooie tweede
plaats wat betekende een indeling in de A-2 klasse. Met volle
verwachtingen werd aan de competitie begonnen, welke zeker
geen valse start opleverde. Na vijf duels voert de A-1 de rang-
ĳst aan met vier gewonnen en een verloren wedstrijd. De

wedstrijd die verloren ging werd ook nog tegen een mindere
tegenstander gespeeld.
Dit mooie resultaat werd behaald met aanvallend voetbal. Er
wordt met drie spitsen gespeeld en achter speelt de A-1 man
op man. Tot nu toe pakt het dus nog goeduit. Verwacht wordt
dat Zelhem en Bredevoort de concurrerende ploegen zullen zijn
in deze competitie. Zelf wordt er gehoopt op een kampioen-
schap welke, zoals heter nu uitziet, er in zit.
Afgelopen zaterdag werd Longa A-2 verslagen met 2-0. On-
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danks het te laag gespeelde tempo werden de punten behou-
den middels een goal voor en een goal na rust.
Een opvallend feit in dit seizoen is de oefenwedstrijd tegen het
derde elftal van K.S.H. Hierin speelden enkele spelers die vorig
jaar nog bij Zieuwent in het A-team speelden, De A-1 speelde
goed en een mooie 3-3 werd dan ook behaald, Zeker de eerste
twintig minuten waren voor K.S.H. niet te volgen,

EEN VAN HEN
Naam Normen Rouwhorst,
Plaats : Links- of rechts-half.
Team Een heel leuk en gezellig team met een goede

leiding. Zezijn zeer fanatiek, zeker Edwin Waal
ders.

Verwachting : (Eerste of tweede ?) Laten we maar beginnen
bij R.K.Z.V.C.-8.

Vrijdagavond : Ik ga wel uit, maar houer wel rekening mee.

Wij wensen de A-1 veel succes en hopen op een kampioen-
schap. Het Jeugdbestuur.

EEN DAGJE UIT MET HET ACHTSTE

Edwin Kroos zat op zaterdagmiddag aan de tap, terwijl ik
moest werken. Hij zat vol met zenuwen over de wedstrijd die
op zondagmorgen om half 10 zou worden gespeeld. Ik begon
me af te vragen om wat voor team dat ging; "het achtste”, zei
Kroos heel trots. Aangezien ik benieuwd was naar dat myste-
Tieuze team sprak ik af om met hen meete gaan om te kijken.

MEDDO-ZIEUWENT
Spelers : Tonnie Lammas, Raymond Nienhuis,

Leo nijjhoes, Antoon Stortelder, Hans
te Molder, Guus Rouwhorst, Guus
Woltas, Vincent Klein Nienhuis, Jurgen
Ponds, Dolf van het Hoofd.
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Invalspelers Michael Kampshof en Robert Harbers.
Leider Edwin Kroos
Coach : Edwin Kroos
Grensrechter RKZVC:Edwin Kroos

(Ja, ja onze Kroos is onmisbaar)
Jan ten Bras met zoon Leon
Mark Vos

Langs de lijn
Pupil van de week

Om half 10 moesten ze spelen. Ik stond voor de kleedkamers
te wachten. Opeens kwam Tone Lammas naar buiten lopen;hij
keek zo verdrietig dat ik hem heel voorzichtig vroeg wat er aan
de hand was (je moet toch een beetje meeleven met de jon-
gens). Hij had de verkeerde tas uit de kantine meegenomen;
namelijk die van Jammas (of zoiets). Ik heb hem maarin de
auto gezet en weer teruggestuurd om zijn spullen op te gaan
halen.

Om 5 voor half 10 kwamen de eerste jongens naar buiten. Nog
druk in gesprek over zaterdagavond slenterden ze naar het veld
waar de spelers van Meddoal lang aan het warmlopen waren,
Ik mocht de tas met portemonnaies en ‘toeten shag’ (tegen
rook-katers) dragen. Het warmlopen kon beginnen, Leo Ni'jhoes
gaf het goede voorbeeld en begon met strekoefeningen. Hans
te Molder moest keepen, omdat Eric Nijenhuis niet aanwezig
kon zijn. Als keeper hoef je helemaal niet mooi te zijn (dat leidt
alleen maar af), maar om nou meteen trainingspak maatje 164
waarvan de pijpen nog net de knieën bedekken te keepen? (die
had hij nog uit de tijd dat hij bij de B-jeugd speelde). Ik heb me
kapotgelachen samen met de trainer van Meddo.

De wedstrijd begon met aan de ene kant warme spelers (Med-
do) en aan de andere kant koude spelers (RKZVC). Kroos was
nog drukker dan hethele achtste bij elkaar. Hij moest rennen,
kijken, vlaggen en het team oppeppen. En een kritiek dat hij
heeft; heel goed. Je ziet dat het teâm ervan opknapt. Kritiek
van Kroos: "Organiseren, jongens”

“Kom op,zoek je mannetje, zoek je mannetje”
"Nee, nee

…
(hierbij noem ik geen namen) de bal

moet in het andere goal!!!"



VERENIGINGEN:
RKZVC. Veldvoetbat
Voorziner J Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281
sekretaris © 1e Molder, Ravelstraat 8. Lichtenvoorde, tel 05443-75179
Penningmeester Mvh Bolscher, De Haare 68, Zieuwent, tel 1660

Wedstrijd zekr H Bokkers, G Bomansstraat &4, Lichtenvoorde
RKZVC Zaalvoetbal
Voorziter 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
Sekr/Penningm:A Krabbenborg. Dorpsstraat 1. Zieuwent tel 1591

Weastijd sekr 8 SoL Hellerweg 3, Zieuwent, tel 2127

H.V. PACELLI: Handbal
Vooriter B Wensink. De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sekrotarosse L Aouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05443 79814
Penningmeesteres Klein Goldewijk, Linnenmeyer 2, Groenlo, el 05240 65478
Weasrijg ook A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent. el 1531

TOHP: Volleybal
Voorziter H Krabbenborg. Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel 1875
Sekretaresse € Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwonl, el 1822
Penningmeester A Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 1400

Wodstrijd-seke P Cuppers-IJzereef, De Maare 29, Zieuwent, tel 2059
Aecreanten A Klein Tuerte, Lantherweg 42. Mariënveide tel 7409
Jeugdzaken + Kolkman Cuppers, Ruuloseweg 20, Zieuwent tel 2194

IV: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers. Oude Maat 1, Mariënvelde, tel 1281

Sekrotaresse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, te 1581
Penningmeester W Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, tl 1445
Weasrijg sek A vd Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent. tel 1563
Jeugdkommissie A Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent, tel 7705

M Kemkens, Brandersdijk 12, Zieuwent, tel 0544376724
ZGV: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging
Voorzitster 1 Hummelink, Oude Torborgsew 289, D'chem, el 08340-60442
Sekretaresse 4 Wolters, Batsdijk 42, Marienvelde. tt 1711

Penningmeesteres £ Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tol 159!

Wedstrijd zeke L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, el 08340 60442

MU CHIN: Karate
Voorzitter H Olthof. De Waareise 23, Zieuwent tel 1262

Sekt/Penningm G. Bijnders, Lariksstraat 18, Lichtenvoorde tel 05243-76928

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder, Bv Meursstraat 26, Lvoorde, tel 05443-75454
sekretaris 8 Huitink, Kleuterstraat 7. Zieuwent, tel 2112
Penningmeester M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tatetennis
Voorziter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sakretaris € Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1324
Penningmeester J te Roller, Verkavelingsweg 2 Mariënvelde, to! 1373
Wedstrijd-sokt K Hummelink, Eimersweg 8, Lievelde. tel 05243-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter A Meekes, Strausstraat 15, ‘voorde, el 05243-76506
Sokretaris GteMolder, De Steege 23, Zieuwent, 1e! 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32. Zieuwent, tel 1970

BV. t KEVELDER: Bieren

Voorziter 8 Hulshof, Zieuwentsewg 590, Zieuwent tel 1494
Sekr/Penningm © Schuiink, JV Eyketrast 12. UYoorde. tel 05443 79217

Wedstrijd-sokr E Wopereis, Schoppenweg 13, Zieuwent, et 1432

882: Bijoren
Voorzitter A van Melis, KarG. Ge Jongs1, U'voorde, tel 05443 74584
Sekr/Wedstr-sekt T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

Penningmeesteres F Goldewijk en Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent te 1663

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Sekr/Wedstr-sekt  P Domhof, Starmansweg 29. Beltrum, el 05443-2191
Penningmeester T Bongers. Dorpsstraat 6. Zieuwent. tel 1271

9
Voorzitter V. Doppen. Dorpsstraat 77. Zieuwent, el 1982
Sekretaresse M. Knippenborg. Kleuterstaat 1, Zieuwent, tel 2037

Penningmoester P.van Zutphen, Bentinckstraat 23, Lvoorde, tel 05443-76783

Wedstrijd sokr P. Koippenborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent. tl. 1850
BADMINTON:vereniging:

Voorziter M. Stoelaar, Middachtenstraat 34, Lvoorde, tel 05443-77019
Sokretaresse Y Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Penningmeester W Eekelder, Ruurlosowog 183, Zieuwent, te! 1684
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Opmerking van Leo Níjhoes tijdens een gevaarlijke actie:
“Wendy,

Ï'j
mot ons neetzo uutlachen, want dan wordt het

neet wat!” In de rust heb ik Kroos even verlost van zijn taak
en de jongens in de kleedkamer onder het genot van een beker
thee detaktiek voor de tweede helft uitgelegd.

(Rust; tijd voor een bakje thee en een …… (Red.))
Ondertussen kwam ook Tone Lammas terug zodat hij in de
tweede helft gewisseld werd met Dolf van ’t Hooft. Toen ik
weer in de duck-out zat te genieten van de wedstrijd kwam er f

een supporter van Meddo naast mij zitten. Ik bood hem ook
maar een paar trainingsjassen van de jongens aan, zodat hij net
als ik de benen nog een beetje warm kon bedekken. Op dat
moment werd het 1-0 voor Meddo. Toen de supporters op de
druk bezette tribune (ahum...) uitgejoeld waren vroeg die man0
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of ‘die jongen in dat kleine pakje’ altijd voor het achste keepte.Ik Ze: “die jongen is ontzettend goed,

hij
doet vanmiddag metet eerste mee.” Ongelooflijk, vond ook hij. Er volgden nog eonpaar mooie akties, maar het wilde niet lukken, zodat de stand1-0 bleef.

Gelukkig waren we dat algauw weer vergeten, zodat het in deKantine hardstikke gezellig werd. Kom ook eens eon keer kijkennaar gen wedstrijd van het achtste; een perfect team, Enigenadeel is dat je er pijnlijke kaken aan overhoudt

Groetjes: Wendy Krabbenborg.

Vanaf deze PIOT zullen we proberentelkens iemand beter aan U voorte stel-len middels een profielschets. Dit doenwe dooreen aantal standaardvragen, die
gesteld zullen worden. Er is dus verder
geen enkele bedoeling mee, maar door de
oubolligheid van de vragen denken we,dat het wel leuk kan worden. Er zullen
personen gevraagd worden die een bandhebben met een willekeurige sportvereni-ging in Zieuwent.

Als eerste is gekozen voor Herman Bokkers wedstrijdsecretarisen tevens 2e secretaris van voetbalvereniging R.K.Z VC. Hijbijt dus de spits af en heeft zich dusniet, zoals de volgendendat wel zullen kunnen, voor kunnen bereiden.
NAAM:
Herman Bokkers (ook wel Kook genoemd door sommigen).
FAVORIETE SPORT:
Voetballen; dit was van huis uit altijd al zo, omdat iedereen

—38333
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voetbalde. Mooie acties en onverwachte dingen spreken mehet meeste aan.

MINST FAVORIETE SPORT:
Dammen en schaken worden pas mooie sporten als je erbijonder de tafel mag kijken.
BESTE TRAINER:
Louis van Gaal; jong en prestatie gericht. Hij heeft in het beginveel kritiek gehad, maar handhaaft zich nu goed met een primavisie op het voetbal.

LEKKERSTE ETEN:
Vooral Chinees en verder alle vleesgerechten.

LEZEN:
Dagbladen vanwege de variatie in artikelen en we hebben deleesportefeuille, hoewel ik die bijna nooit lees, Verder lees ik
graag in boeken van Konsalik en Ludlum.

FAVORIETE MUZIEK:
Dave, Dee, Dozy, Backy, Mick & Tich, voor de meesten onbe-kend, maar het is in ieder geval muziek van de eind jarenzestig, want die house-muziek van tegenwoordig doet me pijn

aande oren,

VAKANTIELAND:
Cyprus, want daar is iedereen nog vriendelijk. Nederland ken ikNiet eens, omdat ik van de zon hou en die dus op zoek. Dit jaarzijn we trouwens in Egypte geweest, maar daer ga ik nooitmeernaar toe.
TELEVISIE:
Paul de Leeuw, want die is lekker scherp en verder zijn alleseries met Engelse humor welkom. Een hekel heb ik bijvoor-beeld aan Prijzenslag, want aan Hans Kazan heb ik een giganti-sche hekel, Verder kijk ik veel naar actualiteitenprogramma'sen natuurlijk alles met sport. Ik kijk soms's morgens al en deTest van de dag zo veel mogelijk.



H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

Zieuwent

Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Vooreen 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



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensTG.L. + TH.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
bent u van harte welkom
inde
Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

wg a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-1389
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POLITIEK:
Heel interessant, hoewel ik geen echte voorkeur heb. Van
Mierlo (D'66) is de meest sympatieke van een goede midden-
partij. Kok in ieder geval niet, want PVDA'ers zijn meelopers.Eerst overal tegen in gaanals ze niet in de regering zitten endan met alle winden mee waaien als ze er wel in zitten.

FAVORIETE SPORTMAN\WROUW\TEAM:
Lev Yashin, de vroegere keeper van Rusland was de beste aller
tijden en nog heel sportief ook. Ook heb ik respect voor het
Nederlandse volleybalteam van de Olympische Spelen, die veel
geld lieten liggen om daar te kunnen presteren,
OVERSCHAT WORDEN:
(Hemmie Oolthuis zit er evenbijen er ontstaat een leuke
woordenwisseling, want het antwoord is:) Trainers, wantdiekunnen in de wedstrijd toch niets meer veranderen. Verder de
betaalde spelers, want die doen veel te weinig voor veel geld.

ONDERSCHAT WORDEN:
De mensen erom heen, zoals de terreinknecht, de mensen die
de boel onderhouden en bijvoorbeeld de donateurkaart-verko-
pers. Wat het voetballen zelf betreft; de verdedigers in het
algemeen.

FAVORIETE ONTMOETING:
Ik zou wel eens met Cruijff willen praten, want die heeft name-
lijk een hele grote uitstraling. Ik denk trouwens, dat Cruijff mi
ook wel zou willen ontmoeten om dezelfde reden. Ik zou bij-
voorbeeld nooit Kurt Waldheim willen ontmoeten, want die
loopt de boe! constant te belazeren. Toen al en nu nog.

HEKEL AAN: 5

Mensen, die zich niet aan afspraken houden en vooral aan
belasting betalen.

VERBETERING IN ZIEUWENT:
Meer voorzieningen en verscheidenheid aan winkels. Met sportzit het wel goed, zeker met het Sourey-Centrum natuurlijk.
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BURGEMEESTER VAN ZIEUWENT:
Rien van 't Bolscher, want die is namelijk heel rustig vanaf een
afstandje en toch is hij heel motiverend voor anderen.
VERBETERINGEN VOOR PIOT:

Ik vind de vermenging van sporten geen vooruitgang. De
meesten lezen alleen de eigen favoriete sport en dat is meestal
voetballen. De PIOT houdt het wel lekker lang vol, want ’t
stond geloof ik al eens op stoppen. Vroeger hielp ik trouwens
zelf ook vaak met het sorteren,

SEX EN SPORT:
Als het kan tijdens de rust nog. Ze zeggen altijd: geen sex voorde wedstrijd, maar wanneer dan ook:je zit altijd voor een
wedstrijd.

DRUGS\DRANK EN SPORT:
Drank kan wel als het dan maar met mateis (2!) Niet dan weerveel, dan weinig, maar normaal een lekker pilsje moet altijdkunnen.

TENSLOTTE:
(Na lang denken.) Het 2e en het 3e zouden eigenlijk allebei eenklasse hoger moeten spelen in verband met de aansluiting naarhet 1e.

Herman, bedankt en neem nog een normaal lekker pilsje van
ons. De Redaktie,

- 27 december : PIOT:kopie inleveren.
— 9-10 januari : 3e Sourcy-Sportnacht.
-26en 27 maart  : Veiling t.b.v. restauratie kerk.
—10, 11 en 12 april : PAASPOP.



J. WAENINK enSCHILDERS: en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL 054451452

ZIEKENFONDS TAXI ERV. 05445-1509

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 verkoopvan
VEE en VARKENS

vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent tel. 1508ee 7

B

Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reserveb:

Een

N assurantiën-financieringen-hypotheken
EAN TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT zer 05451461
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HANDBALVERENIGING PACELL!
We zijn nog niet halverwege de competitie maar we kunnentoch al wel een hele kleine balans opmaken. De dames van heteerste team doen het goed, de dames van het tweede teamminder met twee gelijk gespeelde wedstrijden, de beide junio-renteams draaien goed mee en de heren hebben helaas tot nutoealles nog verloren. Hier volgt een overzicht van de laatstewedstrijden:

DAMES 1

Op 24 oktober moesten ze thuis tegen AAC 3 (Arnhem) spe-len. Na een gelijk opgaande strijd namen ze halverwege deeerste helft een voorsprong van 3 doelpunten, dit konden zedoor goede verdediging en aanval behouden tot rust: 8-5. Nade rust ging het nog beter en konden ze uit lopen tot 12-7. Deconcentratie zakte toen iets terug maar AAC-3 was niet bijmachte om de wedstrijd nog în hun voordeel af te sluiten.Eindstand: 14-10.

Op 1 november ging het naar Ulft. Ze begonnen zeer flitsendaan de aanval en stonden al snel met 3-0 voor. Daarna stoktede aanval en kon UGHV wat terug doen. Ruststand: 6-7. Detweede helft begon even goed als de eerste maar daar bleefhet dan ook bij. UGHV was aanvallend meer in het spel, enscoorde daardoor ook meer doelpunten. De eerste nederlaagwas een feit. Eindstand: 11-9.

Op 8 november tegen Grol thuis viel er in de eerste paar minu-ten al een speelster uit (Marian te Woerd) en was men even dekluts kwijt en kon Grol een voorsprong nemen. Daarna namPacelli de leiding weer over. Ruststand: 9-4. De tweede helftwas aanvallend aan Pacelli-zijde minder dan de verdediging. Dedames verzuimden om de kansen af te maken, maar door eenzeer goede verdediging kwam de overwinning niet in gevaar.Eindstand: 12-8.
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15 november jl. ging het naar Bemmel om tegen Angeren te
spelen. Al snel bleek dat de dames niet in goede doen waren.
En helaas vielen er in de eerste helft opnieuw 2 speelsters uit:
Hedwig Hulshof en Annet Hummelink. Ruststand: 8-2. Na dit
blessureleed verwerkt te hebben begon menaan een inhaalrace
maar hetbeetje geluk wat nodig was om de wedstrijd gelijk te
laten eindigen ontbrak. De tweede nederlaag was een feit.
Eindstand: 12-9.

Uitslag van 22 november: Pacelli-Swift: 8-7

DAMES 2
Op 1 november ging het naarErica in Dieren. Daar bleek weer
eens dat de wedstrijd begint vanaf het fluitsignaal en daar
hebben de dames nogal eens moeite mee. Ze werden het
eerste kwartier compleet verrast door de tegenstander, met als
gevolg een 8-1 achterstand. Totde rust kwamen ze nog iets
terug met 9-5. Puur naar het handbal gekeken zoudenze opbasis daarvan de tweedehelft gewonnen hebben. Maar helaas
de achterstand waste groot om deze nogin te kunnen halen.
Eindstand 13-10.

8 november werd er thuis tegen Vios (Beltrum) gespeeld. Wijs
geworden van de vorige wedstrijd werd er vanaf de eersteseconde goed geconcentreerd gespeeld. Men wist ook regelma-
tig te scoren. Ruststand 6-2. In de tweede helft kwam Vios
langzaam maar zeker terug, en pakte op een gegeven momentzelfs de voorsprong. Maar gelukkig kon Pacelli in de allerlaatse
minuut nog net een puntje meepakken, en de stand beëindigen
in gelijk spel, 7-7.

Op 15 november moesten de dames naar Gaanderen om te
spelen tegen het tweede team van Minerva. Na een goedestartmet veel doelpunten uit ballen ging het gelijk op. Met
telkens niet meer dan 1 of 2 doelpunten was deruststand 8-9
in het voordeel van Pacelli, In het begin van de tweede helft
werd de voorsprong nog even opgebouwd tot 9-11 maardaarna stokten de aanvallen en werd er minder gescoord.OEE



Bomers LxMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop vKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

Je eigen sport,
je eigen bank

9
Rabobank

Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136KK ZIEUWENT
Tel. 0545-1542>UTOBEDRIJF

RTIN HEGEMAN

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bederijfswagens tot 3500 kg
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuweut tel: 05445 -1939
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Minerva kwam terug en wist uiteindelijk de wedstrijd te win-
nen. Eindstand 17-14.

slag 22 november: Pacelli-DHV 1 6-7

JUNIOREN A
De junioren moesten op 24 oktober thuis tegen Apollo. Beide
teams waren aan elkaar gewaagd en de stand ging dan ook
gelijk op. Er werd leuk gespeeld met een aantal flitsende com-binaties. Doordat de dames van Pacelli in de laatste fase van
de wedstrijd nog even een eindsprintje aanzette konden ze
deze wedstrijd winnend afsluiten met 15-13,

Op 1 november werd er thuis gespeeld tegen Brummen. De
tegenstander werd door hun eigen coach nogal “opgejut* en
daardoor gingen onze dames ook veel "gejaagder' spelen.
Hierdoor werd het een tamelijk harde wedstrijd, De dames van
Pacelli slaagden er echter in het hoofd koel te houden en zo de
wedstrijd te winnen met 13-9.

Op zondag 22 november werd er voor de derde achtereenvol-
gende maal thuis gespeeld, ditmaal tegen Minerva. Het werd
een leuke sportieve wedstrijd met goed spel van beide partijen.
In de eerste helft waren ze aan elkaar gewaagd, ruststand 5-4.
In de tweede helft was de concentratie bij de Pacelli-dames verte zoeken en stonden zeal snel achter met 6-8. Ondanks een
kleine inhaalrace konden ze de achterstand niet meer inhalen en
verloren ze de wedstrijd met 10-13.

HEREN 1

24-10-1992: Pacelli -Vios 9-15
01-11-1992: WWV-2 - Pacelli 16-13
08-11-1992: Pacelli -Grol2 8-14
15-11-1992: Minerva - Pacelli 17-10
22-11-1992: Pacelli -AACS 9-29
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DAMES-JUNIOREN B
01-11-1992: WWV -Pacelii 9-8
08-11-1992: Pacelli -Erix 128
22-11-1992: Pacelli - Minerva 10-7

SPONSORS: 24-10-1992: Hoenderboom Aannemen bedrijf
Wessels Afwerkingsbedrijf
Krabbenborg Transportbedrijf
Kemkens Installatiebedrijf

08-11-1992: H. ter Woerds, Sportzaak
Kapsalon Ceciel
Cuppers Carrosseriebedrijf
Albert Hein, Supermarkt
Holkenborg, Architektenbureau

22-11-1992: Rabobank, voor al uw geldzaken
Tenten Autobedrijf
Dusseldorp Taxibedrijf
Holkenborg Schildersbedrijf
Meermark, Reymer

Het Bestuur.

LOLLY-TAARTENTOERNOO!I
Jongens en meisjes: Zoals beloofd een klein verhaaltje over het
Lolly-Taartentoernooi en de daaruit voortvloeiende trainingen
op maandagavond.
In de herfstvakantie hebben we als handbalverening Pacelli een
Lolly-Taarten toernooi georganiseerd. Dit is zeer goed verlopen.

De deelname was redelijk goed. De groepen 4 tm 8 van de
basisschool konden hier aan mee doen. De winnaars van de
jongste groepen 4 en 5 kregen lolly’s en de ouderen van groep
6, 7, en8taarten.
Naar aanleiding hiervan zijn we weer met een jeugdgroep
begonnen en wel met het trainen hiervan. De kinderen kunnen
een jaar lang gratis meetrainen in het Sourcy Center. Op het
moment hebben we een gemengde groep van 6,7 en 8-jarigenmmm
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LIKDOORNS
SCHIMMEL/KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS
OVERTOLLIG EELT

Behandelt o.a

GEDIPL PEDICURE /UD

VOETELUS
Kleuterstraat 39- 7136LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 2123

TRANSPORTEEDRIJF

KRABBENBORG c‚v.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

lets te vieren?
geboorte huwelijk jubileum

Kom eens bij ons
een passende kaart

uitzoeken.
Of neem één van de

vele modellenboeken
mee.

DRUKKERIJ WESTERLAAN

Dijkstraat 26 Lichtenvoorde
Tel 05443-71207 Fax 05443 76505

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



,KIJK EENS WAT VAKER
IN DE SPIEGEL

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 manie
festaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in-
formatie en documentatie.
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en 4 meisjes van 4 en 5 jaar. Maar hier kunnen natuurlijk altijd
meer kinderen aan mee doen. Om volgendjaar aan de competi-
tie te kunnen meedoen hebben we nog meisjes en jongens
nodig die het leuk vinden om te handballen.

KOM EENS KIJKEN OP MAANDAG VAN 16.30 TOT 17.30
UUR IN HET SOURCY CENTRUM!!! Het is hartstikke leuk en
iedereen vanaf 4 jaar kan meedoen.

Groetje: Karin en Anita.

3ESOURCY SPORTNA\

ZATERDAG 9 JAN, 17.00 UUR TOT
ZONDAG 10 JAN. 05.00 UUR

Voor de derde maal wordt op zaterdag 9 januari 17.00 uur tot
zondag 10 januari 05.00 uur de Sourcy Sportnacht gehouden
met als hoofdingrediënten zaalvoetbal, squash en badminton.
De combinatie van sporten die vorig jaar zeer succesvol bleek
te zijn en nog meer actieve sporters trok dan heteerste jaar
toen tennis i.p.v. badminton één van de onderdelen was.
Badminton in de tennishal kan dan namelijk overzeker 5 banen
beschikken, waardoor veel meer mensen hieraan kunnen deel-
nemen.

ZAALVOETBAL
Bij het zaalvoetbal waaraanin totaal 24 teams kunnen deelne-
men wordt er gespeeld in 2 categorieën t.w. heren- en dames-
teams. De deelnamekosten per team zijn f 45,= Opgave
hiervoor bij Ruud Donderwinkel! (tel. 05437-76831) of B. ten
Bras (tel. 1257).

BADMINTON
Voor het badminton (recreatief) dat in diverse categorieën
speelt, enkel, mix, dubbel, e.d., kan men voor informatie en
opgave terechtbij Yvonne Eekelder (tel. 2172).
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SQUASH
Voor de geïnteresseerden in squash, die net als vorig jaar in
diverse poules van gelijke sterkte gaan spelen, zowel bij de
damesals heren, kan men voor informatie en opgave terecht bij
Peter van Zutphen (tel. 05443-76783) of Monique Knippen-
borg (tel. 2037).

Opgave vooral deze drie sporten is mogelijk tm zondag 20
december,

Alle sporters kunnen tijdens deze sportnacht vrij gebruik maken
van de bowlingbanen. Daarnaast zal weer gezorgd worden voor
een gezellige muzikale begeleiding in de kantine, waardoor het
voor de sporters, maar ook voor de vele toeschouwers, weer
een gezellige nacht beloofd te worden.
Vorig jaar werd geprobeerd de tijd tussen de diverse wedstrij.
den voor de sporters op te vullen dooreen spellencircuit op de
midgetgolfbaan. Dat bleek echter niet in een behoefte te voor-
zien, vandaar dat de organisatie ditmaal ook die mensen bi

deze sporthappening hoopt te betrekken die om diverse rede-
nen niet aan de andere 3 sporten kunnen deelnemen, maar best
te porren zouden zijn voor zo'n sportnacht. Vandaar dat de
organisatie voor deze een grandioze

"KRUISJAS MARATHON:
wil houden van 20.00 uur tot ca. 03.00 uur (minimaal 7 ron-
den), met als hoofdprijs voor het winnende koppel f 500,=.
Inieggeld per koppel bedraagt f 15,=. Voor opgave of informa.
tie hiervoor: Sourcy Center (tel 2222) of Joost v.d. Meij (tel.
1629)

De Organisatie.

VERLOREN: Joep Lankveld (terreinknecht van R.K.Z.V.C)
heeft tijdenshet uitoefenen van zijn werkzaam-
heden een tractorstang verloren. Wie heeft
deze stang gevonden op de route: Oude Maat -
Zegendijk - Boekelderweg - Ruurloseweg-Schoppenweg- Harreveldseweg ?
Reakties gaarneop tel. 1281 of 2147.



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Ook vooru 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

A
Roldersweg 3

7196 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax (05445) 2237
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"1 [pzAN]WESTERLAAN

en CTIE]ACIE
Dijkstraat 26 - LICHTENVOORDE - Telefoon 71207



Z
OEFENPROGRAMMA WINTERSTOP 1993 (Selektie)
10-01-1993 ZVC1 -Grol1 Aanvang 10.30 uur
12-01-1993 Neede 1 -ZVC1 Aanvang 19.30 uur
17-01-1993 Longa 1 -ZVC1 Aanvang 10.30 uur
19-01-1993 AZSV1 -ZVC1 Aanvang 19.30 uur
2401-1993 ZVC1 -Eibergen1 Aanvang 10.30 uur *

31-01-1893 ZVC1 -SDOUC1 Aanvang 11.00 uur *

07-02-1893 DVC1 -ZVC1 Aanvang 10.30 uur *

1402-1993 WVC1I -ZVC1 Aanvang 10.30 uur *

21-02-1993 ZVC1  -Varsseveld 1 Aanvang 10.30 uur *
{*;bij afgelasting van de competitiewedstrijd)

Het Bestuur.

(Redaktie: Om een veelvoud van 4 plus of min 2 aan pagina's
vol te maken zult u af en toe een verhaal (of gedeelte daarvan)
kunnen lezen van “externe schrijvers. Deze keer betreft het
een verhaal van Kees van Kooten uit de bundel "Meest moder-
nismen" (deel 3).

(Zie de twee vorige nummers van PIOT voor ‘Deel-1 en -2")

- Dusjullie kunnen hem niet even kraken?
- Dat gaat alleen met fietsen.
- Alleen met fietsen.
- Alleen door echtte fietsen. Of u moet een week lang elke

nacht aan dat voorwiel gaan zitten draaien, maar dan is dat
nogveel hoor, zesenvijftig kilometer.

-Isee.
- Dus zozit dat.
- Jij wielrent zelf toch ook nog steeds, John?
- Bij de nieuwelingenja. Volgend seizoen amateurs.
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- Ja ik kom je wel eens tegen in de Wieler Revue, bij de
uitslagen.

- Veel pech gehad, dit seizoen.
- En wat train je nou zo, gemiddeld?
- Honderd, honderdtwintig.
- Kilometer.
- Ook wel eens honderdvijftig, als ik hier wat eerder weg

kan.
- En elke week.
- Nee, per dag. ’s Avonds. Dan ga ik hier om vijf uur weg,

want god het is nog licht tot half acht.
- En vanavond? Gaje vanavond ook nog? Trainen?
- Ja, het ziet er goed uit. Ik denk Zwolle op en neer.
- Misschien een lullige vraag John en begrijp me asjeblieft

niet verkeerd, maar alsik jou honderd gulden geef, zou je dan
op mijn fiets willen gaan?

- Ben u gek, meneer Koot? Dat wil ik wel voor niks, een
keertje op de uwe. Special AA-frame, toe maar! Ik heb zelf
maareen heel gewoon fietsje hoor. Nee, doen we. Service van
de zaak.

- Fantastisch! Geregeld! Pak van mijn hart. Het gaat mij er
echt niet om dat ik iedereen wil laten zien hoeveel er op mijn
teller staat hoor John; het is enkel en alleen voor mezelf.

- Ik begrijp het meneer Koot.
- Puur voor mijn zelfrespect, hoe gek dat ook klinkt.
- Is geen punt. Maar nouik u toch hier heb: heeft u onze

Triathlon-sturen gezien? Die zijn in de reclame. De hele set.
Dus de beugel, twee elleboogsteunen, bouten, vleugelmoertjes,
stuurlint.

- Dat ziet er mooi uit John.
- Zal ik vanavond als ik terug ben d'r eentje voor u op zet-

ten?
- Doedat maar, John. Dat stimuleert weer.

De kopie voor het volgende nummer(20e jaargang nr. 5
(verschijningsdatum 31 december a.s.) dientuiterlijk zondag
27 december in het bezit te zijn van de redakti



NVM
HYPOTHEEK
sHoP =

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdic cnc, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van le geldverstrekkers selecteren wij
voorude juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 1766
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