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REDAKTIEWOORD

DE PADEN OP, DE VAARTEN IN
Sporten kun je binnen en buiten. Als je buiten sport heb je altijd
te maken met de natuur en het milieu. En daar wou ik het nou
eens over hebben. Sport en milieu hoe zit dat eigenlijk, en waar
denk je dan aan.
Om maar met een open deur te beginnen: auto- en motorracen
is sowieso slecht voor het milieu. Voor je eigen welbevinden
onnodig kwalijke gassen en dampen uitstoten, vind ik een tikje
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egoïstisch. En dan zijn er nog die afgekalfde en opgeskiede
wintersportgebieden, fervente skiërs die er zelf voor zorgen dat
hun sport over enige tijd niet meer te beoefenen is. In de Alpen
wil men aan iedere skiër een extra milieuheffing opleggen. Of
dat werkt?

Maar waar ik me groen en geel aan erger, zijn de beelden die
regelmatig te zien zijn op TV. Beelden van sporters die zo
zuinig zijn op zichzelf, en zo nonchalant ‚ zo achteloos omgaan
met het milieu.

Bijvoorbeeld marathon-lopers, weken van training, een uitge-
kiend dieet, en strak leefschema, om zo optimaal mogelijk te
presteren. Want dat staat natuurlijk buiten kijf, het is een
sublieme combinatie van lichamelijk en geestelijk fit zijn als je
42 km en 195 m binnen 3 uur kunt lopen. Maar waar komt dan
die achteloosheid vandaan om tijdens deze prestatie aangebo-
den (plastic!) waterbekertjes na gebruik gewoon maar ergens
neerte gooien, tassen met etenswaar onnadenkend op straat
te werpen. Gedurende de loop een spoor van goederen achter-
latend waar Klein Duimpje blij mee zou zijn. Waren dit geen
sporters geweest, dan zou men er schande van gesproken
hebben en had het misschien zelfs het jeugdjournaal (of ten-
minste ‘Berg’) gehaald.
Ik snap die mensen niet, natuurlijk hoeven ze niet 2 km om te
lopen om hun afval in een bak te deponeren, maar je kunt toch
langs de route grote tonnen neerzetten, waar afval in gemikt
kan worden. En waarschijnlijk zal alles toch wel opgeruimd
worden door een bezemwagen. Maar dat niet nadenken over
de gevolgen, die nonchalance, dat wegwerp-gebaar, dat stoort
me mateloos.

Nog schrijnender vind ik de vertoning begin januari, ook weer
gezien op TV. Het NK marathon schaatsen op natuurijs. Het
feit dat zowel afstand als winnaar me zijn ontschoten zegt al
iets over het beeld datik er nu van heb. Even een situatie-
schets, het had stevig gevroren (let wel: had!), nu niet meer
dus. Op de centimeters dikkeijsvloer lag een flinke plas water.
Het waaide behoorlijk. Kortom, uitgevallen deelnemers spraken
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Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

ZIEUWENT - Tel. 1257
Adidas Puma L.A. Gear - Cruijff Sport

Rucanor Mitre Goudie - Yonex
Dunlop Hummel - Masita- Oliver- VikingZaad BA

Waar zullen we afspreken?
Natuurlijk bij.

Hotel- Café - Restaurant

‚‚t Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.
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BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 05443-77448

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

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

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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van een buitenmenselijke strijd. Een grote prestatie moest
geleverd worden, brandstof in de vorm van eten en drinken
werd op vele plaatsen aangeboden in een linnen tas. Ontgoo-cheld zag ik hoe een van de koplopers twee tassen greep, en
achtereenvolgens uit de eerste tas: een gevulde koek, een
appelpunt, Liga's en nog meer verpakte spullen op het ijs
smeet, alvorens een banaan uit de tas te kunnen graaien, endaarna de overgebleven spullen, inclusief de tas, als een lastiginsekt van zichaf schudde.
Dit was pas tas 1, tas 2 was een zelfde lot beschoren. En zoals
ik hoop dat er achter marathon-lopers een grote klop-veeg-en
zuig machine rijdt, hoop ik in dezesituatie tegen beter weten in
op een oplossing. Want de volgende dag waser al haast geen
ijs meer te bekennen.
Dus wie van de zomer gaat roeien in die omgeving, hoeft heus
niet aan te meren voor een versnapering. Een keereen peddel
in het riet, binnenhalen, en smullen maar van gevulde koeken,
appelpunten, Liga's, etc.
(P.S. Voor een patatje met kun je trouwens ook altijd terecht in
de berm naast het fietspad van de Zieuwentseweg)

De Reda (MHW)

EEN INTERVIEW MET
HARRY EN WILLEMIEN

Nagenoeg elke voetbalvereniginginNederland beschikt tegen-
woordig over een kantine. De plaats waar spelers en suppor-ters elkaar ontmoeten voor of na een wedstrijd of training. Een
plek waar gepraat wordt over voetbal en interne verhoudingen.
Gesprekken die het verenigingsgevoel en de onderlinge band
ten goede komen. Ook eenplek waar gedronken en iets gege-ten kan worden. Een kantine levert de vereniging geld op.Zonder deze inkomsten kan ZVCniet zijn wat hetnu is. Met
alleen contributiegelden en subsidies kom je niet ver meer. Trai
ners worden nu (te) goed betaald, het trainingsmateriaal is in
prima staat en er blijft wat geld over voor de jeugd.
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Een goed kantinebeheer is van groot belang voor een vereni.
ging. In sommige kantines worden de meeste werkzaamheden
volgens een roulatie-schema door een groot aantal vrijwillige
leden uitgevoerd. ZVC heeft gekozen voor een vaste beheerder
met een beperkt aantal vaste krachten.

Voor ZVC voeren Harry en Willemien Beerten nu al bijna 20
jaar het beheer. Harry wordt in maart 65. Voor hem (en Wille-
mien;zij doen ’alles" samen) een reden om te stoppen. Voor
PIOT een reden om hen te interviewen.

Harry ("Melkboer') en Willemien (van
“Winterink-Drieks") waren in het verle-

E den de huis-aan-huis-leverancier vanij melkprodukten in Zieuwent. Hun ver-
£ 4 koopwagen met gekoelde drank stond

in ) geparkeerd aan de Schoppenweg 16, pal
jj naast het voetbalveld. Toen in 1972 de
/ legendarische wedstrijd tegen Grol plaats

\ vond {er konden 5 verenigingen kampi-
oen worden, er waren 4.000 toeschou-
wers, het was bloedheet en ZVC be-
schikte nog niet over een kantine) kwa-
men veel mensen bij de familie Beerten
om drank (water) vragen. Harry beschik-
te wel over een ventvergunning maar
niet over een standvergunning waardoor
van verkoop geen sprake kon zijn. Hij
vond dat jammer en vertelde het hele
verhaal tegen voorzitter Jan Cuppers.

Toen 2 jaar later ZVCzijn huidige kantine en kleedaccommode-
tie had gebouwd vroeg Jan Cuppers (nadat Bennie Kl.Goldwijk,
de eigenaar van het Clubhuis ("Dikken") er van af had gezien)
of Harry er nog steeds voor voelde om drank te verkopen en
dus kantine-beheerder wilde worden. Het antwoord was ja en
zo is het dus gekomen en zo zijn we 20 jaar verder.



BEKKEN assurantiën
EESuKVVENEEN

voor bedrijf en particulier

ECESEEEE)

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

BBT
Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf

7X NIEUWBOUW

ETE Ä 14 VERBOUWWN 4 ONDERHOUDSWERKEN



HET BEGIN
“Het was spannend. Waar zijn we aan begonnen? Kunnen wehet aan? Doen we het wel goed? Blijven de mensen komen?
Angst om het verkeerd te doen. Slapeloze nachten. Gelukkigalles goed gegaan. Met in de beginjaren de vaste hulp vanFrans en Line Klein Goldewijk ("Tillas') en Adèle ("Reukers-
Berten") gedurendealle 20 jaar de volledige medewerking enhet volste vertrouwen van het bestuur als enorme steunin de
rug.”

HET VOLHOUDEN
“Je moet {en zo hebben we het ook ervaren en gedaan) hetwerk doen ‘alsof het je eigen is’; werken voor eigen baas, metveel verantwoordelijkheidsgevoel en geen uren tellen. En na-
tuurlijk de hulp van goed personeel. Het werken achter de bar
is hollen of stilstaan. In het kwartiertje van de rust wil iedereen
wat te drinken hebben. Na een training of wedstrijd komen de
spelers niet één voor één maar met tientallen tegelijk binnen.
Ze hebben dorst alsof er in een woestijn gevoetbald is. Het
personeel moet dan goed op elkaar ingespeeld zijn en elkaar
verstaan. Je moet efficiënt, snel en samen kunnen werken.
Iedereen doet alle werkzaamheden zonder aanzien des persoons op basis van gelijkwaardigheid. Niet iedereen is geschiktvoor dit werk, vandaar ook dat we een proefperiode van 4weken hebben ingesteld.
Als alles goed gaat, iedereen is tevreden, je krijgt geen com-mentaar en de jaarcijfers zijn goed, dan geeft dit werk plezier
en voldoening en houje het vol.”

ZWIJGEN
“Je ziet een hoop en hoort een groot aantal gesprekken of
flarden daarvan. Vaak verneem je een bepaald verhaal van &én
persoon verteld aan verschillende personen op verschillende
momenten, Hetzelfde verhaal of voorval wordt telkens anders
verteld afhankelijk van de gesprekspartner. Wie zegt wanneeren tegen wie de waarheid?
Wat wij horen wordt

niet
verder verteld, blijft binnenskamers

en privé. Als het in de bestuurskamer knettert gaat de radio in
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de kantine harder. Met toevallig onbedoeld verkregen informa
tie moet je integer omgaan. Weet wat je zegt, weet wat je
zwijgt. Die zwijgplicht geldt ook voor hetpersoneel.”

DE CONTACTEN
“De contacten zijn goed, maar niet persoonlijk en diep. We
bewaren een bepaalde afstandelijkheid om het werk goed te
kunnen doen en onze funktie goed te kunnen uitoefenen.” Van
een soort vertrouwensfunktie of 'uitlaatklep-aanhoorder is
geen sprake. "Als bijvoorbeeld een bestuurslid zijn onvrede of
frustratie over iets wil spuien doet hij dat wel na afloop van de
vergadering tegen een ander bestuurslid, niet tegen ons.
De contacten met nagenoeg iedereen zijn bijzonder prettig te
noemen, Natuurlijk ligt de ene persoon je beter dan de ander.”

In positieve zin wordt door Harry oud-trainer Bennie Helmink
genoemd: “een gewone aardige jongen, zonder kapsones". De
favoriet van Willemien is oud-trainer Wim Jansen: ‘een per-
soonlijkheid met een warme belangstelling en interesse voor de
gehele vereniging”. "Je praat toch veel met de selectie-trainers
en ziet ze bijna dagelijks. Echter gaan ze weg, dan is het handje
schudden en niet meer weerzien. Uit het oog uit het hart is de
praktijk.”

DE IRRITATIE
Harry: “Ik baal er enorm van als een (oefen)wedstrijd niet
doorgaat of als het tijdstip van spelen wordt gewijzigd zonder
dat dat aan ons wordt doorgegeven. De ene keer doe je een
hoop werk voorniks, er komt niemand opdagen, de andere
keer kun je geen service verlenen omdat je'erniet of te laat
bent. Het is toch een kleine moeite om de gewijzigde speelt
den evenaan ons doorte geven?!"
Willemien: “Waarom zetten ouders geen merktekens of namen
in de sportkleding van hun kinderen? Er blijft voor kapitalen aan
dure trainingspakken, shirts, schoenen, en dergelijke liggen
zonder dat iemand ze ooit ophaalt. Als al die spullen gemerkt
zouden zijn konden wij ze tenminste nog terug brengen naar de
eigenaar.



Bomere LAMB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ‘KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

Je eigen sport,
je eigen bank

Ed

Rabobank
Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel. 05445-1542

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
zieuwent tel: 05445 -1939
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Ondanks het feit dat er al sinds jaren een bordje in de kantine
hangt met de tekst “consumpties halen’ wordt door menigeen,
gezeten aan één van de tafels, een keer met de bierfles geram-meld om aan te geven dat ze er nog wel één lusten. De con-
sumptie worden dan onmiddellijk gebracht. Harry en Willemien
ervaren dat gedrag niet als “als een hondte worden behandeld:
Fikkie kom hier" Ze ergeren er zich niet aan en vinden het
prima.

HET DIEPTEPUNT
"De inbraken waren verschrikkelijk. We zijn er kapot van ge-weest. Wildvreemden zijn ongevraagd aan het onze, aan het
mijne, aan het persoonlijke, gekomen. Dat maakt je kwaad,
verdrietig en machteloos. Gelukkig toonde het bestuur begrip
en zorgde vooreen goede opvang en begeleiding.”
"Slaande ruzies hebben we gelukkig nooit meegemaakt. Er
waren wel eens verhitte discussies aan de bar, maarde afloop
bestond uit het gezamenlijk drinken van een pilsje. Zo hoort
het.

HET HOOGTEPUNT
"De gezelligheid na afloop van geslaagde wedstrijden van het
eerste. Zoals laatst nog tegen Reunie. In de laatste minuten
van de wedstrijd werd door zowel Reunie als ZVC nog ge-scoord. Een tiental Reunie-supporters probeerden vanuit de
kantine de wedstrijd te volgen. Zij hoorden om de minuut eenandere wedstrijdstand. De reakties waren prachtig. Na afloop
van de wedstrijd was iedereen (zowel Reunie als Zieuwent)
tevreden. Het werd een compleet feest in de kantine.”

DE CONCURRENTIE
“In een oneerlijke concurrentie ten opzichte van de horeca
geloven we niet. Degenen die in de kantine komen zouden opdat tijdstip niet naar het café gaan. Degenen die normaliter
naarhet café gaan komen op dat tijdstip niet in de kantine.
Door de komst van het Sourcy Center hebben zich in de kanti-
ne geen merkbare veranderingen voorgedaan.”



DE VERANDERINGEN
“Eigenlijk is er weinig veranderd in de afgelopen twintig jaar.De samenwerking met bestuur, trainers, terreinknecht, spelers

en supporters is altijd prima geweest. Het valt ons op dat de
bereidheid om iets vrijwillig te doen altijd groot is geweest en is
gebleven. *

Momenteel worden er binnen het jeugdbestuur initiatieven
ontwikkeld om voor de jeugd in de kantine iets extra's te
organiseren. Men probeert een soort jeugdhonk te creëren
waarbij ook plaats is voor het beoefenenvan spelletjes.
“Jammer dat de ruimte erg klein is. De jeugd heeft recht op
meer ruimte. Door de jeugd bij elkaar te houden is de toekomst
van ZVC verzekerd. Dat het openzijn van de kantine voor de
jeugd financiëel gezien niet rendabel is (er wordt weinig omge-
zet), is voor ons nooit een argument geweest.”

HET AFSCHEID
Na twintig jaren stoppen Harry en Willemien met het kantinebe-
heer. Ze zijn in de loop der tijd fanatieke voetbalsupporters
geworden. Hun dochter Margret heeft door het helpen in de
kantine interesse ontwikkeld voor het horeca-werk en daarin
haar man ontmoet. Hun dochter Tonnie heeft in de kantine
Joost van de Meij leren kennen en is met hem getrouwd. Harry
wordt 65. Het lang achtereen staan wordt steeds moeilijker en
zij achten de tijd rijp voor een opvolging door jongere krachten.
Wie dat gaan worden is nog onbekend. Het bestuur is zoeken-
de. "We hopen dat onze opvolgers met net zoveel plezier met
iedereen mogen samenwerken als wij gedaan hebben.”

"Onlangs merkte een selectie-speler op, dat we de jongens wel
zouden gaan missen. Dat is zo, maar we hebben zelf ook een
hoop gemist. Het werk schiep een hoop verplichtingen en bood
weinig ruimte voor hobby's. Dat gaat veranderen, maar hetzalaf en toe best kaal worden.”

Harry en Willemien; bedankt!



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445:1259

Ookvoor u hebbenwij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!!

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445- 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 32
7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133
Fax. (05445) 2237



Wan W.J.M. Kleín Goldewijk

Las mn, verkoop van nieuwesi en gebruikte auto's aAa APK G&}SS keuringsstation Wi“Sa vewiekewes | GEEE Mariënvelde — 5bedrijfsauto's Tel, 05448 1872 personenbusjes
verhuur verhuur

W DRUKKERIJ
WESTERLAAN

… toch ook uw drukker …

Dijkstraat 26 - LICHTENVOORDE - Telefoon 71207
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HET TOETJE VAN HARRY EN WILLEMIEN:

1. Wat is je favoriete gerecht ?
Harry: Nasi-speciaal met veel vlees. Door wie het klaar

gemaakt wordt, maakt me niet uit.
Willemien: Rijstepap.

2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?
Harry: Alle relschoppers, vandalen en racisten die het

voetbal proberen kapot te maken.
Willemien: Paul de Leeuw.

3. Watis volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Har Ik wind me snel op, vooral wanneer er geen

begrip wordt getoond voor andermans werk. Ik
ben het overigens wel snel weer vergeten.

Willemien: Ik kan moeilijk nee zeggen.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Harry: Laat dat anderen maar beoordelen. Ik doe m'n

best.
Willemien: Dat laat ik aan een ander over.

5. Wie vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Hamry: Willy Penterman: wat hij er in z’n eentje allemaal

voor doet om in conditie te blijven, vind ik ge-
weldig. Soms heb ik medelijden met z’n hond die
soms, zo te zien, conditie bij Willy te kort komt
en er dan achter na moet lopen.

Willemien: Tonnie Lammas: hij is een trouw lid en is er
altijd.

6. Wieisde meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
Harry: De Hacron: wat zij allemaal presteren ondanks

hun handicap. Zij doenal het ondankbare, verve-
lende pokken-werk.
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Willemie: Diny Stoltenborg: zij wordt nooït genoemd, maar
wast wel alle smerige shirtjes en trainings-over-
gooiers.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zouzijn, wie zou er
dan burgemeester moeten worden ?
Herry: Jan Hulzink: Hij kan goed luisteren, heeft begrip

voor een ander en bezit veel mensenkennis. Hij
heeft veel voor een ander over en je kunt bijna
alles bij hem gedaan krijgen.

Willemien: Annie Aagten: Zij heeft een goed organisatie-
vermogen en doet heel veel voor dekerk,

8. Wat is je grootste hobby momenteel ?
Harry: Voetbal kijken en de paardensport in z'n alge-

meenheid. De liefde voor het paard stamt al
vanaf de tjd dat ik nog een werkpaard had voor
mn melkwagen.

Willemien: Zwemmen, fietsen en Yoga,

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
Willemien: Een trottoir vanaf de kantine tot de Schoppen-

weg. Ontzettend veel (oudere) mensen die naar
het kerkhof gaan, moeten langs de drukke Harre-
veldseweg door de gladde berm met hondepoep
lopen.

Harry: Hetzelfde trottoir. Het kan niet vaak genoeg
genoemd worden.

De Redaktie.

NDA

27 februari : TOHP:Volleybaltoernooi.
28 februari : PIOT:kopie inleveren,
26en27 maart  : Veiling t.b.v. restauratie kerk.
10,11 en 12 april : PAASPOP.

-1 mei : TOHP: Jeugd-instuif.



Bakkerij Jos Krippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

te, (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tel. (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maaktvan uw bestelling !

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

Div. Keine zalen voor alle doel-
cinden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme buffetten,
gourmeten, diners nz.
Goede hotelvoorzieningen
En alls wat U bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 3, 7136 LM Zieuwent, 05445-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K.

Garage Elschot staan wij klaar
Waalderweg 32 A Tevens bouwen wij L.P.G.

7263 RW Mariënvelde in en repareren
Tel. 05445-1855 schade-auto's



ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

ï MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

OENLÒ

BELTRUMSESTRAAT 2 TEL Oso Gem.
BGG wees1

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

W.A.KEMKENS bv.
voor/ave

LLATIE- behriek |

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING

5
KEMKENS if:SERVICE-MAN*E:
TECHNISCHEmt roreer

4 l
PAYTEE SEERIN

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL 05045 1658 T

ooo eres ä
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Verbeten onder in de beugel rijdend klamp ik eindelijk aan bij de
kopgroep. D'r op en d'r overdenk ik en ga even laterals eerste
over de meet. Na de koers komt een klein mannetje naar me
toe. Zonnebril, lange jas en een sigaret in de mondhoek. Of ik
bij hem in de ploeg wil rijden. Kleding, fiets, inschrijfgelden en
korting op fietsspulletjes. Een sponsor!

Was hetaltijd maar zo makkelijk. Een voorbeeld dat tegenwoor-
dig ook al haast niet meer opgaat. Uitzonderingen daargelaten
zal het geen enkele sporter overkomen zijn. Als je een team-
sporter bent gaat het allemaal was makkelijker. Voor een
sponsor is een team ofelftal natuurlijk veel interessanter. Vaak
wordt een plaatselijk bedrijf of andere zaak benaderd. Meestal
komt het wel tot een compromis waarbij het bestuur of team
een nieuw tenue, sporttas of trainingspak voor haar leden
aanbiedt. Daarnaast spelen privé-omstandigheden soms een rol
wanneer een persoon uit die familie actief binnen die betreffen-
de sportvereniging is. Zelfs bij een voetbalclub als ZVC, loopt
bijna geen enkel lid tijdens een wedstrijd zonder reclame van
een plaatselijk middenstander. Ook bij het zaalvoetbal ontbreekt
dat niet. Datzelfde geldt voor het volleybal, handbal, touwtrek-
kers en nu ookde squashvereniging!

Voor de individuele sporter uit Zieuwent ligt dit verhaal was
moeilijker. En ook al zijn er dat niet zo veel, ze

zijn

voor een
sponsor minder aantrekkelijk. Een biljarter ìs gebonden aan
zwartwit en die enkele hardloper of triathleet zal zich eerst
regionaal moeten bewijzen!{?) En mocht die einzelgänger”
toch een sponsor hebben dan zal zelfs de regionale pers die
sponsornaam niet noemen. Misschien met een foto in de krant.
Als je nu precies in de juiste wedstrijden eerste wordt, daar
waar TV aanwezig is, dan is de kans op een sponsor het
grootst. Vele suptoppers is het gelukt een sponsor te vinden en



VERENIGINGEN
RKZV.C. Veldvoetbal
Voorier J Cuppers. Oude Maat 1, Mariënweide. tel 1287
Sekreraris © Ie Molder, Aavelstraat 9, Lichtenvoorde el 05443-75179
Penningmeester M vn. Bolscher, De Haare 69. Zieuwent et 1660
Wedstrijd sokr H Bokkers, G Bomansstraat 44 Lichtenvoorde

RKZN.C. Zaalvoetbal
Voorziner 8 ten Bras, Dorpsstraat 20, Zieuwent. tel 1257
Sekr/Penningm B Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent. tel 1591

Wedstrijd zekr B Sot, Helleweg 3, Zieuwent, iel 2127

HV. PACELLI: Handbal
Voorziter B Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sekretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, te 05443-73614
Penningmeesteres  P. Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel 0544065478
Wedstijd-sekr A Hummelink, De Haere 30, Zieuwent. tet 1591

TOHP: Volleybal
Voorzitor H. Krabbenborg. Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Sokreraresse € Rouwhorst, De Haare 25, Zieuwent, el 1822
Penningmeester A Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, te! 1400
Weostrijd zekr P. Cuppers-lJzereef, De Haare 29, Zieuwent, tel 2059
Recreanten A KLein Tuente, Lantherweg <2, Mariënvelde, 1e! 1409
Jeugdzaken J Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent. te! 2194

ZIV: Tennis
Voorzitster © Cuppers. Oude Maat 1, Mariënveide, tel 1287
Sekrotmrosse A Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el 1591

Penningmeester W Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, el 1445
Weastrijg-sekr A vd Lingen, Dorpsstraat 20, Zieuwent, tel 1553
Jeugdkommissie A Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent tel 1705

M Kemkens. Branderstijk 12, Zieuwent, te! 0544376724
ZV: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Voorzaster L Hummelink, Oude Torborgsew 268, ('chem, tel 08349 60442
Sekretaresse J Wolters, Batsgijk 42, Marienvelde, tel 1711

Penningmeesteres Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1591

Wedstrijd-sekr L Hummelink, Oude Terborgsew 268, D'chem, tel 08340 60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olthof, De Waaroise 23, Zieuwent, tel 1262

Sekr/Penningm=G Bijders, Lariksstraat 18, Lichtenvoorde, tel 05443 74926

TTV DES: Touwtrekken
voorzitter L te Molder. 8 v Meursstraat 24, voorde, tel 05443-75454
sekretaris 8 Hulin, Kleuterstraat 7, Zieuwent, el 2112
Penningmeester M Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1974



SLAGVAARDIG: Tateltennis
Voorzitter B ten Bras. Dorpsstraat 23, Zieuwent, te! 1257
sekretaris E Hoenderboom, Zegendijk 12. Zieuwent, te 1324
Penningmeester J te Roller, Verksvelingsweg 2, Mariënvelde, te 1373
Wedstrijg-sekr K Hummelink, Eimersweg 8, Lievelde, tel. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Sl ereniging
Voorzitor A Meekes, Strausstraat 15, U'voorge. tel 05443 76508
sekretaris (3 1e Molder, De Steege 23, Zieuwent, el 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32. Zieuwent, tel 1970

BV. “t KEVELDER: Biljarten
Voorziter 8 Hulshof Zieuwentsewg 59, Zieuwent, el 1494
Sekr/Penningm  C Schuitink, JV. Eykstraat 12, L'Voorde, tel. 05443-73217

Wedstrijd zeke E Wopereis, Schoppenweg 13, Zieuwent, tl 1432

8.82: Bijten
Voorziter 'A van Melis, Kard_ de Jongstr 1, L'voorde, tel 05643-74584
Sekr/Wedstr-sekr  T Bongers, Dorpsstraat 26, Zieuwent, tel 1271
Penningmeesteres f Goldewijk en Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zcuwent, te! 1217
Sekr/Wedstr-sekr  P Domhof, Startmansweg 22, Beltrum, tel 05443 2191
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el 3271

ESZET ‘90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent tel 1982

Sekretaresse M. Knipponborg, Kleuterstraat 1, Zieuwent, te: 2097

Penningmeester P.van Zutphen Bentinckstraat 23, U'voorde. tel 05443-76783

Wedstrijd zekr P. Koippenborg, Dorpsstraat 242, Zieuwent, tel 1855
BADMINTON:vereniging:
Voorziter M. Stotelaar. Middachtenstraat 34, L'voorde, tel 05443-77019
Sekretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83 Zieuwent, tel 2172
Penningmeester W Eekelder, Ruurloseweg 182, Zieuwent, tel 1664
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halen de regionale pers soms wel en soms net niet. Zodoende
kan die individuele sporter niet altijd met een plakboek vol
knipsels op zoek gaan naar een kandidaat-sponsor.
Als je nu eenmaal geen kruiwagen hebt om een sponsor tevinden zul je al die tijd gewoon moeten doorgaan met keihard
trainen. Totdat een plaatselijke middenstander jouw geploeter
en gezweet wel kan waarderen. Sponsoring gebeurt het meest
bij teamsporten of daar waar een ploeg, zoals bij wielrennen,
voor een prestatie kan zorgen. Doe maar gewoon, dat is al gek
genoeg en wezijn allemaal gelijk.

De Redaktie (JW).

ck, getrouwd met Hedwig en
vader van zoon Bas. Aanvoerder van

5 RKZVC-1 en jeugdtrainer van de A-junio-
ren van Doetinchem.

FAVORIETE SPORT:
Favoriete sport : Voetballen, dat was al
van jongsaf aan. We hadden thuis geen
sporthal, maar wel een weide naast het
huis, dus.

Een teamsport ligt me toch beter dan een individuele sport.Vroeger hadden we natuurlijk minder keus dan nu met die
sporthal, maar het is me natuurlijk altijd heel goed bevallen.

MINST FAVORIETE SPORT:
Biljarten bijvoorbeeld zegt me weinig. Alle sporten trouwens,
waarbij geen lichamelijke prestaties vereist is zeggen me ge-woon minder.
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LIKDOORNS Kom eens bij ons
SCHIMMEL/KALKNAGELS een passende kaart
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DE BESTE TRAINER:

iedere sport gaat het erom, dat je de taal van de spelers
spreekt, zowel letterlijk als figuurlijk. Het contact speler/trainer
is erg belangrijk. Cruyff en van Gaal zijn toch wel voorbeelden
en vooral Cruyff kan alles natuurlijk heel goed overbrengen,
hoewel ikzelf, geloof ik, nog nooit onder hem heb getraind. Ik
heb het in ieder geval niet op trainers, die het alleen maar overinzet hebben en de spelers dus verder tactisch niks bijbrengen.
Dat idee heb ik dus bijvoorbeeld wel van Kistemaker.
LEKKERSTE ETEN:
Koolhydraten. Nee zonder gekheid, maar Hedwig weet onder-
tussen wel, dat er op trainingsdagen veel spaghetti en nasi en
zo moet worden gegeten en trainingsdagen heb ik er nogal
veel, dus … De meesten, die dit lezen zullen trouwens wel
denken, dat het antwoord zou zijn : tomatensoep, varkenshaas-
je en een tartaartje, maar dat heeft weereen andere reden.

LEZE
Ik lees de voorpagina van de krant graag en natuurlijk alles,
wat met sport te maken heeft. Ik heb er eigenlijk weinig tijd
voor, maar alle voetbaltijdschriften en uiteraard het blad “Kin-
deren" gaan er altij
FAVORIETE MUZIEK:
Ik vind eigenlijk alles wel goed. Vooral Nederlandstalige muziek
vind ik niet slecht. Lionel Richie is trouwens bijvoorbeeld weer
iets, wat in de auto harder wordt gezet, want ik ben natuurlijk
ontzettend romantisch ingesteld.

VAKANTIELAND:
Ik blijf graag thuis, want normaal gesproken ben ik al zo veel
van huis weg. Ik heb er dan dus geen behoefte aan om weg te
gean, maer als het dan toch moet, dan moet het erin ieder
geval warm zijn.

TELEVISI
Alles, wat met sport te maken heeft, al blijf ik er tegenwoordig
niet meer voor thuis, zoals vroeger. Ik ben bijvoorbeeld op de

—
8%
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zondagavond na een weekend vol voetbal veel te kritisch voormezelf om ontspannend naar het voetballen op Studio Sport tekunnen kijken en duskijk ik meestal maar niet. Voor de restvind ik de Engelse humor wel leuk, maar jeugdjournaal vind ik
weer niks, want daar begrijp ik meestal niks van.

POLITIE
Ik heb weinig voorkeur, al vind ik het in Nederland wel goed
geregeld allemaal met onze democratie, zeker als je het met
Duitsland vergelijkt, waar het momenteel wel heel droevig isals er zelfs kinderen door brandbommen worden vermoord,
alleen omdat er verschillende soorten mensen op de wereld

FAVORIETE SPORTMAN\VROUW\TEAM:
Van Hanegem is altijd een idool van me geweest. Hij was
geniaal als voetballer, hoewel ik hem als trainer weer niet zo
heel hoog inschat. Bettine Vriesekoop bewonder ik als sport-
vrouw, vanwege haar manier van het met topsport bezig zijn
en het Nederlands Volleybalteam, omdat ze de sport belangrij
ker vonden dan de centen.

ONDERSCHAT WORDEN:
ledereen, die het werk doet, wat niet wordt gezien en daar
bedoel ik detrainers dus niet mee, want die staan genoeg opde voorgrond.

FAVORIETE ONTMOETING:
Hedwig voor de zoveelste keer en daarna zou ik het niet ergvinden, als ik een tijdje met Cruyff of van Hanegem zou moe-
ten optrekken om te kijken, hoe ze nou in hetechtzijn.

Ik wil zelf eigenlijk altijd als eerste overal zijn,
maar verder zijn er niet veeldingen, waar ik echteen hekel aanheb.

VERBETERING IN ZIEUWENT:
Momenteel is het met die nieuwe straten natuurlijk prima en
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ook is het metde sporthal qua veelzijdigheid goed gesteld, dus
er is niets echt specifieks, wat verbeterd zou moeten worden.

BURGEMEESTER VAN ZIEUWENT:
Harrie Heutinck natuurlijk, al haalt hij Johan Nobbenhuis na-
tuurlijk nooit meer in que stemmen. Voor de beleving met de
Zieuwentse bevolking is Harrie uiteraard het beste alternatief.

VERBETERINGEN VOOR PIOT:
Wisselingen in de redactie zijn altijd prima voor het nieuwe
bloed, dat er daarmee door stroomt. Ik vind het welheel posi-tief dat qua veelzijdigheid alle sporten aan bod komen. In de
Tedactie-woorden wordt er overigens wel vaak negatief gedaan
over het ZVC-bestuur.

SEX EN SPOR
Hedwig zegt altijd, dat het niet kan, maar zelf denk ik, dat het
na sex met wie dan ook gezellig sporten is. In ons elftal zitten
wat dat betreft in ieder geval genoeg hele leuke jongens, of
niet Joris,

DRUGS\DRANK EN SPORT:
Drugs zijn in ieder geval taboe, want dat is de weg van de
minste weerstand. Drank isals je bij het eerste speelt ook niet
echt goed op de zaterdagavond, maarna de wedstrijd hoort het
er wel weer bij, want je bent bij een sport voor de gezelligheid.

TENSLOTTE:
Ik vind, dat het in Zieuwent meer zou moeten leven, dat we
naar de 3e klassewillen. De jonge knapenin het eerste hebben
die instelling wel, maar ik merk, dat de rest er om heen het
allemaal wel goed vind zo. Het bestuur heeft b.v. ook niet echt
een doelstelling wat dat betreft, denk ik.

De Rede

De kopie voor het volgende nummer(20e jaargang nr. 7
(verschijningsdatum 6 maart a.s.) dient uiterlijk zondag 28
februari in het bezit te zijn van de redaktie.



16

VOLLEYBALVERENIGING T.O.H.P
|

VOLLEYBALTOERNOOI
Aan alle inwoners van Zieuwent en allen die een binding metZieuwent hebben:
Op zaterdag 27 februari aanstaande organiseert TOHP eenvolleybaltoernooi voor straten, buurten, families, vrienden, etc.Het startschot valt voor de jeugd om 18.00 uur en voor desenioren om 20.00 uur.
Bij de samenstelling van de teams gelden de volgende beperkin-
gen: AJeugd: - Maximaal 2 Nevobospelers.

maal2 damesin het veld.
B-C-Jeugd: - Maximaal 3 Nevobo spelers.

- Minimaal 2 dames in het veld.
Senioren: - Maximaal 2 Nevobo spelers.

- Minimaal 2 damesin het veld.
- De seniorenteams moeten zelf voor een scheidsrechter

zorgen.
- De teams dienen een half uur voor de wedstrijd aanwezig te

zijn.
- Het wedstrijdprogramma wordt u tijdig toegestuurd.
- De kosten bedragen voor de jeugd f 15,= per team en voorde senioren f 30,= per team.

Opgave van de teams voor 17 februari bij
- L. Papen, telefoon 1970.
- A. Hogenkamp, telefoon 2285.

Gaarne tussen 18.00 uur en 19.00 uur.

De organisatie wenst u alvast een prettige en sportieve dagtoe. De organisatie van TOHP.

RECREANTEN TOHP-3
Hallo Tohp vriendinnen en vrienden,
Verslag van een uitwedstrijd van ons.
Op ‘n stormachtige avond gingen de dames recreanten van
tohp 3 ook eens uit (want we goat jo al nooit uut). Het vetrek-
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punt was vanaf het Sourcy-centrum. Doorde binnenlanden van
Zieuwent naar ’t brook, Ruurlo, Borculo, Geesteren en Gelse-
laar, waar de wedstrijd gespeeld moest worden. Onze aanvoer-
ster waszo verstandig om zondags al de route te rijden, om te
kijken waar we heen moesten. Maar goed ook anders hadden
wehet nooit gevonden.

Een van de vaste setupsters was afwezig, maar wat ze alle-
maal naderhand hoorde, vond ze het wel jammer dat ze niet
meekon. Alleen al voor de patat. Ik als eerste vaste invalsetup-
ster sluit me volledig bij de vorige schrijfster aan.

Zoals ook “het weer’ was die avond, zo begon ook onze
wedstrijd. Een stormachtige” overwinning van 15-2. De rest
van de uitslag laten we maar in het midden. Het was een kleine
en lagezaal, dus je raad wel hoe het verloop was.

Nadien even lekker douchen. Jammer dan, alleen koud water.
Om toch weer van binnnen lekker warm te worden, werd er
een bak patat gegeten in Ruurlo. Daarna werd de barre tocht
weer voortgezet. Wat gezelligheid betreft een zeer geslaagde
avond dus.

Groeten sportvriendinnen en -vrienden : Recreanten TOH!

HANDBALVERENIGING PACELL|
Dit keer geen verhaal over de wedstrijden van Pacelli maar een
verslag van onze diverse nevenactiviteiten, waaronder de
Oliebollenactie, Minihand-baldag en 40-jarig jubileum.

OLIEBOLLENBAKKEN 31-12-1992.
De oliebollenbakkers van H.V. Pacelli begonnen deze dag nog
vroeger als andere jaren met het bakken van de oliebollen zodat
de inpakkers en verkopers voldoende voorraad hadden. Om
23.00 uur was de olie al aangezet omdat het buiten zeer koud
was en het extra lang zou duren voordat het goed heet zou
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zijn. De eerste bakkers begonnen om 0.00 uur, sommigenhadden al geslapen (nou ja, geslapen, je droomt altijd overoliebollen de nacht ervoor) en anderen die gingen na het bak-
ken naar bed. Zoals al gezegd het was verschrikkelijk koud
(10) en we waren dan ookerg ingenomen met het aanbod vanTonny en José om af en toebij hen binnen weer op tempera-tuur te komen, De inpakkers begonnen enthousiast (om 5.00
uur) aan de oliebollen-berg en beseften al gauw dat de voor-raad wel erg groot was. Ze raakten hierdoor bijna overwerkt,
hierop besloten de bakkers, de inpakkers te helpen de achter-
stand in te lopen. Hierna liep alles gesmeerd.

Om 09.00 uur kwamen de eerste verkopers om met de oliebol-
len Zieuwent in te gaan. Er werd goed verkocht. De verkopers
in de kar pakten het ookslim aan. Omdat deze actie ook “voor
de kerk’ was werd besloten ook lege zakken te verkopen voorde prijs van f 1,=. Een leuke zet maar gezegd moet wordendat de gevulde zakken beter aan de man gebracht werden. De
gehele dag heerste er weer een 'jolige" stemming. Het zonne-tje scheen en een aantal bakkers probeerde in de “bakker”
onder het bakken een paar solo's weg te geven (0.2. Gordon
en Queen waren te horen) Tonny v.d. Mey woont immers
dichtbij dus wie weet worden ze binnenkort gevraagd voor het
jongerenkoor.

De verkopers deden goed en snel hun werk. Af en toe werden
ze even opgehouden door de vraag “Woar buj eigenlijk van?",
en na een korte uitleg wie vader en moeder zijn en waar zewonen ging men weer verder naar het volgende adres. Ja, dat
is Zieuwent, iedereen kent elkaar, ken je iemandniet dan vraagje het gewoon!

Al met al een gezellige dag en om 15.00 uur kon worden
teruggezien op een goedlopende actie. Doordat alle rekeningen
nog niet bekend zijn, kunnen we op dit moment nog niet het
exacte bedrag vermelden dat wordt overgemaakt naar het
Restauratiecomité.

Alle kopers, Bakker Jos, Tonny en José Peters, leden en niet-
leden van Pacelli bedankt voor jullie inbreng en medewerking!
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Totslot werd er een drankje en patatje genoten in het Sourcy
Center, een gezellige afsluiting. Tegen 17.00 gingen de laat-
sten (na de schoonmaak) richting huis. Twee keerin bad, een
poosje slapen en wakker worden met die heerlijke oliebollen-
geur nog in je neus.

MINIHANDBALDAG 30 JANUARI 1993.
Zaterdag 30 januari was het dan zover, de Minihandbaldag in
Zieuwent. Om 11.30 uur stroomden de eerste kinderen (leeftijd
4-8 jaar) het Sourcy Center binnen om aan deze dag deel te
nemen. De organisatie zette om 12.00 uur in een razend tempo
de 3 velden uit zodat om 12.15 uur het handbalprogramma kon
beginnen. Minihandbal is meer spel dan sport, de scheidsrech-
ter houdt de stand nietbijmaar geeft aanwijzingen, doet soms
zelfs mee evenals de coaches. Dit om de kinderen te leren
samenspelen, vrijlopen ballen vangen enz.

Pacelli deed ook met 2 teams mee. Ze deden het best goed,jekon zien dt ze al een poosje samen trainen. De regels zijn nog
wel een beetje moeilijk, want “waarom mag de keeper wel
buiten de cirkel komen en ik niet in de cirkel komen’ vroeg een
van de meisjes. Tja, dat is nou eenmaal een regel bij het hand-
ballen om de keeper te beschermen.

Naast het handballen was er in de kantine van alles georgani
seerd om de kinderen tussen de wedstrijden door te vermaken.
Men kon tekenen/kleuren, blikken omgooien, sjoelen, koekhap-
pen en men kon geschminkt worden, als hond-kat-vlinder-
clown oftijger. Tegen 15.00 uur liepen er bijna alleen maar
“gekleurde koppies" rond.

Om 15.00 uur wathet einde van de middag. Iedereen had zich
prima vermaakt. De kinderen, leiding en organisatie waren flink
vermoeid, maar dat geeft wel voldoening. De tijd vloog om.
Allemaal bedankt voor het meedoen en/of helpen en tot vol
gend jaar. Organisatie Minihandbaldag H.V. Pacelli.
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GROTE CLUBACTIE:
Mensen die van de Handbalver. Pacelli een lot voor deze actie
hadden gekocht met de lotnummers 0642716 of 0642816
hebben een geldprijs van f 25,= gewonnen en kunnen zich tot
eind mei 1993 melden bij de Stichting Grote Clubactie. Tel.nr.
013-635370.

OPROEP:
De handbalverening Pacelli bestaat dit jaar 40 jaar. Voor
jubileum zoeken wij mensen die nog materiaal (foto's, vaan-
tjes, kranteknipsels e.d.) hebben dat over de handbalverening
geet. Tevens zoeken wij oudleden van deze vereniging. Dus:
heeft iemand materiaal, ben je zelf oud-lid of ken je iemand die
dat geweest is, neem dan s.v.p. contact op met de jubileum-
commissie. Twee contactpersonen zijn: Paulien Krabbenborg,
Godfriedbomanstr. 13, Lichtenvoorde, tel.05443-75542,Petra
Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel. 05440-65478.

Hierbij willen wij ook nog bedanken de sponsors van Pacel
voor hun bereidwillige bijdrage tijdens de diverse thuiswedstrij-
den van 22-11-1992 tot en met 10-01-1993:
Rabobank voor al uw geldzaken, Tenten Autobedrijf, Dussel
dorp taxibedrijf, Holkenborg Schildersbedrijf, Meermarkt Rey-
mer, Hulzink Bouwbedrijf, De Timp Snackwagens, Bomers
Landb.mech. bedrijf, Radstake uitgaanscentr., Bakkerij Krabben,
Krabbenborg int.transportbedr., Doppen kapsalon, ABN/AMRO
Lichtenvoorde, Wopereis electra, H.ter Woerds sportzaak.

Het Bestuur.

(Redaktie: Om een veelvoud van 4 plus of min 2 aan pagina's
vol te maken zult u af en toeeen verhaal (of gedeelte daarvan)
kunnen lezen van ‘externe schrijvers". Deze keer betreft het
een vervolg van een voorwoord van W.H. Kaalberg (oud-pas-
toor van Zieuwent), geschreven in het programmaboekje uitge-
bracht ter gelegenheid van de sportdag (tevens 3e K.0.G.
wandeltocht) georganiseerd door de R.K. Sportcentrale “Pacel-
li” te Zieuwent op Zondag 5 juli 1953. Dit voorwoord geeft een
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goed beeld van de opvattingen die veertig jaar geleden golden
m.b.t. sport (man/vrouw) en kerk. (Voor het eerste gedeelte:
zie PIOT 20e jaargang, nr. 5.)

“EEN EVENEMENT VOOR ZIEUWENT"

n de zomer van het vorig jaar kreeg de voetbalclub
en uitnodiging voor deelneming aan de Avond-vier-

daagse te Lichtenvoorde, waarvan ook de damesclubin kennis werd gesteld. Bij deze laatste bleek meenthousiasme voor de wandelsport dan bij de hereEr werd stoer getraind, zodat de eerste meisjeswan-delclub van Zieuwent een goed Fixuur sloeg en de 28
Prijs in ontvangst mocht nemen. OokopMandeldagen
in deze zomer werden successen geboekt.
Meerdere ouders en ouderen, die eerst huiverig en
wijzend stonden tegenover meisjessport,werden hoelan-
ger hoe meer er voor gewonnen, Zo dat de wandelgro
zich mel uitbreidde en een tweede groep moest worden
geforzeerd.Waarschijnlijk mede ten gevolge van de suc-
cessen in het vorig jaar werä Zieuwent dit jaar door
de x. om een wandeldag te organiseren,die zal uitgroeien tot een sportdag.
Dat ook hier de belangstelling voor de sport zo snel
is losgeslagen en gegroeid, vindt zeker zijn oorzaakhierin,dat de sportinhet algemeen een grote plaats
inneemt in de belangstelling van jong en oud.Dit blijktuit de grote ruimte, die Voor sportnieuws in de bla-

en mordt ingeruimd.
ende takken van sport voerentot vereni-

e wedstrijden en feesten organiseren, waar-
van de resultaten net enthousiasme worden gevolgd.
We ku: de vraag stellen:"flelk doel streeft zen na
zet zo'n grote activiteit ” ? En het antwoord daaro:
luiat:” ‚de ontwikkeling en de beheersing
der krachten, Gie in het lichaam besloten liggen *

Het eerste aste doel van de ‘sport is dus: het
lichaam met zijn krachten op te voeden,te ontwikkelen
en te versterzen. Eet verwijderde doel is, de ziel in
staat te stellen het getrainde lichaam te gebruiken
voor het leven van de menselijke persoon;een nog die-
per doel is,te werken aan de volmaaktheid van de mens
en het hoogste doel, de wens dichter te brengen bij
God.

De versch
gingen, à:
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De Schepper van alle dingen vormde het lichaam van de
mens uit het slijk der aarde en blies erin de adem vanhet leven,maardoor het lichaam werd de woonplaats en
et instriment van de ziel. Hierdoor verhief Hij de

stof tot de onmiddelijke dienst van

de
geest en gafhaar de eer, de woonplaats van de geest, de ziel, te

zijn,maardoor het lichaam klaar was om de waardigheid
te ontvangen van"Tempel Gods",met zelfs hogere Yoor- :rechten dan een Hem toegewijd gebouw.Volgens het woord
van de Apostel Paulus immers behoort ook het lichaam
aan de Heer;de lichamen zijn "Ledematen ven Christus”

weet gĲĳ niet ", zo roept hĳ uit, "dat Uw lichsen
een tempel is van de . Geest, die in U woont en die
gö hebt ontvangen, ook at gij Uzelf niet toebehoort ?
Verheerlijkt @us God in Uw lichaam ! (1 Kor.6:19-20)

Laten daarom alle sportbeoefenaars bij het b
oefenen van alle takken van sport dit voor ogen houde:
Goà verheerlijken in hun lichaam ook door de sport, en
Goù verheerlijken wil zeggen, Zijn geboden onderhouden.
Aan de rijke jongeling van het Hvangelie antwoordde de
Heer zeer kort: "Wilt gĲĳ het leven ingaan, onderhoudt
dan de geboden." En op de nieuwe vraag: "Welke?" ver-
wijst de Zaligmaker hem naar de belende voorschriften
Yan &e tien geboden Gods. Zo kan men ook Zeggen: Wilt
gij bij Ge sport naar behoren handelen ? Onderhoudt dan
de gevoden.

Breng of de eerste plaats aan Goù de Hem verschì-
digde eer en heiligt voorsl de dag des Heren, want
de zondegviering mag niet onder de sport lijden. ” Ik
ben de leer, Uw God " zegt de Allerhoogste in de ti
geboden, "Gij zult geen sndere Goden naast mij hebben"
d.w.z. ook niet het eigen lichaam bij de sport.

Wanneer onze sportbeoefenaars úe doeleinden van âe
sport goed voor ogen houden, niet alleen het eerste,
waar ook het vermijderde en het hoogste, dan mogen w!

als katholieken niet tegen sportbeoefening zijn en zaÌ
juist door de sport worden gewerkt aan "anima sana in
Corpore sano" ,een gezonde ziel In een gezond lichaam.
In deze zin wens ik zome] de organiserende verenigine
alsook alle deelnemers en deelneemsters veel succes,
vleizier en voldoening A.M.D.G. ( Tot meerdere eer
en glorie van God ) W.K. Kaalberg

Pastoor, Zieuwent
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