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REDAKTIEWOORD

EsPéOErTé
Die jogger die je 's avonds met reflecterende kledij tegemoet
ziet komen opde Ruurloseweg, op de Harreveldseweg, op de
Zegendijk of in ’t Koekenveld. Die bejaarde vrouw die voor de
30-ste maal de Vierdaagse van Nijmegen heeft volbracht. Het
vak ‘gym’ op school.
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Waarom is dat allemaal? Waar doen ze dat nou voor? Wat leer
je nou van het vak gym? (Zeg even dat het als een volwaardig
schoolvak gezien wordt.)

Of neem die6fietsers uit Zieuwent, die met dat ‘rondje IJssel-
meer’ in de benen.

De verzamelnaam voor dit allesis Sport. (Jeugdige sport in de
vorm van spel er even bijin begrepen.) Sport om te doen.
Aktief: voor uiterlijk en innerlijk. Sport om te volgen. Passief:
langs de lijn, op TV of om overte lezen. Een woord van 5
letters. De betekenis ervan voor velen lijkt nauwelijks uit te
drukken.

De Redaktie (JH)

STRIJD TEGEN GATEN,
B

GRAS EN VOLLE SLOTEN

Nog niet lang geleden was
het nog een onbekende enA 7 iten

KVDeHemmele Ss, wet vreemde spon. Èr& opgericht 461985 / waren weinig actieve beoe-

Graan fenaars en de naam deed
L vreemde vermoedens op-

wekken. De laatste jaren is
het klootschieten echter, in
deze regio, bekender ge-
worden onder de mensen
en eenieder heeft wel eens,
voor wat voor een barbe-
que dan ook, kloot gescho-
ten.

nig

Reden voor PIOT om eens een zondagmorgen-training mee te
lopen, en eens wat meer te weten te komen van deze sport.
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Rond half tien komen de leden van de K.S.V. ‘de Hemmele’
hun clubhuis, café Bongers, binnen. Nadat de vermoedelijklaatste is binnen gekomen warden, onder het genot van een
kop koffie, de spelers door de voorzitter ingedeeld in drie
groepen. leder stemt tevreden toe zodat men kan vertrekken
naar het startpunt (begin van de Ottersweg).

SPELEN OM TE SPELEN
Twee teams spelen tegen elkaar, het derde team speelt alleen
en gaat er met een noodgang van tussen (het mee-wandelen
gaat hier niet op. red.). Het eerste team moet afwerpen, waar-
na het tweede teamhier voorbij moet gooien. Lukt hendat niet
dan moetenze net zo lang gooien totdat ze voorbij het eerste
team komen, Dan gooit groep één weer langs twee, enz.

Hoewel een leek zal denken dat op de hobbelige met klinkers
belegde Ottersweg het een rampis om opte gooien blijkt niets
minder waar. Doordat er een mooie ronding in de weg zit rolt
de kloot niet zo snel in de bermof beek. De Maatweg (richting
‘Brander’) is minder goed gooiterrein, zeker op het gebied in de
Hemmele waar zich smalle bermen en na ongeveer 24 uur
regenvolle sloten bevinden. Herhaaldelijk moet met de hark,
soms na lang zoeken, de kloot uit de sloot worden gevist. Ook
worden zeer verre worpen van ongeveer 100 meter gegooid
(De week ervoor werd het mooie aantal van 13 worpen op een
kilometer gegooid). Goede en slechte momenten worden zo
afgewisseld. En naast het goed willen gooien staat ook gezel-
ligheid hoog in het vaandel en wordt er tijdens de training ook
over allerlei andere dingen gesproken dan klootschieten.

De twee teams kiezen voor de 'kleine ronde’ engaan(voorbij
A. Kemkens) de Hellerweg op, na het nemen van een zeer
lastige bocht. Er wordt nu goed doorgegooid. Na nog wat
moeilijke bochten (0.a. bij Sniedas) komt menop de Rouwhors-
terdijk engaat men richting Sourcy Center de finish tegemoet.Als mende eindstreep is gepasseerd gaat men na ongeveer 60
worpen tevreden terug.



SPELEN OM TE TRAINEN
De derde groep klootschieters speelt niet tegen een andere
groep en gaat fanatiek aanhet trainen. Zij proberen zo min
mogelijk te werpen omhet parcours af te leggen. Van wande-
lenis hier geen sprake. Na een worp moet de werper snel zien
aante sluitenbij de andere twee. In een hoog tempo wordt er
doorgegooid, waarbij aanwijzigingen worden gegeven. Zij
bespelen het ‘grote parcours’ en gaanbij de Hellerweg recht-
door (langs ‘Brander’) en via de Vondermansdijk de Rouwhors-
terdijk weerop. Zij gooien in 65 worpen 5,4 kilometeren zijn
na ongeveer anderhalf uur de finish gepasseerd. Het tempo van
hen blijkt zo hoog dat ze het grote parcours nog iets sneller
afleggen dan de anderen het kleine parcours.

Na afloop van de training wordt er nog gezellig nagezeten en
gesproken over de resultaten van de dag.

De PIOT-redactie ging nadien met één
van de meer fanatieke klootschieters in
gesprek. Martin Domhof, getrouwd en
vader van drie kinderen, is al vanaf de

e oprichting in 85 bij de vereniging betrok-
ken. De reden voor hem om te gaan
klootschieten is tweeledig. Ten eerste
omdat hij moest stoppen met het voet-
ballen wegens een blessure en ten twee-

ì de omdat hij iemand is die graagin de
\ buitenlucht is en ervan houdt om 's

ochtends op tijd uit bed te gaan om w:
te doen. Het klootschieten sloot
perfect op aat

begonnen met he

ichtten n sct een
ging op, maar wilden eer
aantrok. Dit b

ging ontstaan.

t eens zien of de sport hen wa
deis de vereni:k dus wel het geval en zodo:
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LIKDOORNS
SCHIMMEL/KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS
OVERTOLLIG EELT

GEDIPL PEDICURE /UD

VOETBLUS
Kleuterstraat 39-7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 2123

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORG cv.

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 05443-76605

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



i

KIJK EENS WAT VAKER
IN DE SPIEGEL

Dorpsstraat 1,
Zieuwent Tel. 1797

EASSALEINel==ecie
SOURCY CENTER ZIEUWENT

’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
viteiten, culturele mani

festaties en sportevene
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in
Tormatie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN e CONFERENTIERUIMTEN © EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN @ SPORTHAL @ SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGETGOLF @ JE DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT



Kun je wat meer vertellen over de vereniging ?
De vereniging is dusin 85 opgericht. We hebben nu 13 senio-
ren en 4 jeugdleden. We zijn actief bezig om groter te worden.
Jeugdleden zijn zeker nodig om later hogerop te kunnen kloot-
schieten, wat een streven van de vereniging is. De ene week
trainen we op de zondagmorgen. De andere week spelen we
competitie, meestal op de zaterdagmiddag. De competitie is
ingedeeld in acht klassen, wij spelen vierde klas. De competitie
wordt georganiseerd doorde Achterhoekse Klootschiet Federa-
tie (De AKF valt weer onder de Nederlandse Klootschiet Bond).
Daarnaast nemen we ook deel aan toernooien, hier in de buurt,
in Twente, en ook wel in Duitsland. In de herfst organiseren we
zelf eentoernooi en ieder jaar hebben we een toernooi voor
buurten en straten.
Waar we ons ook nog wel eens mee bezig houdenis het bege-
leiden van recreantendie een keer willen klootschieten.

Wat is er nu het leuke van klootschieten en wat het minder
leuke ?
Het aantrekkelijke is ‘s morgens in de buitenlucht lekker bezig

ijn,

een stuk lichaamsbeweging te hebben. Ook al zien vele
maar er komt zeker eenstuk lichaamsbeweging bij

ken. Daarnaast hou ik ervan om fanatiek te zijn en lekker snel
door te gooien, dus het tempoerinte houden. Een nadeel is
0.a. dat je soms lang moet zoeken naar een kwijtgeraakte
kloot. Je hebt dan net het tempoerinzitten en dan moetjeweer vijf minuten zoeken. Wel is het zo dat langs sommige
parcoursen delen worden afgezet zodat de kloot niet kan
worden kwijt geraakt.

Welke eigenschappen heeft een goede klootschieter ?
Heel belangrijk is, net als bij veel andere sporten, omop jonge
leeftijd te beginnen. Dan kunje spelers nog techniek aanleren.
Het probleem bij ons is ook dat wij, ouderen, wel weten hoe
het moet, maar hetniet goed kunnen voordoen aan de jonge-
ren. Inzicht is ook een vereiste. Je moet de weg kunnenbe!
ken. Omdat het onmogelijk is om over 70-80 meter alles pre
cies goedin te schattenis het aangevenvan je medespeler ook
belangrijk. Hij staat op afstand en geeft het punt aan waar jeje

ni
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op moet richten. Ik denk dat het aangeven en het gooien even
belangrijk is. Op al deze dingen trainen we. We besteden
aandacht aan krachttraining, uithoudingsvermogen en lichaams-
techniek. Deze dingen worden schematisch afgewerkt.
Waar is een kloot van gemaakt ?
Er zijn verschillende soorten kloten. De houten kloot is gemaakt
van beuken. Deze is doorboord en met lood gevuld. Zo'n kloot
kost ongeveer f 8,=. Tegenwoordig worden kloten ook vaak
gemaakt van kunststof, gevuld met lood. Die kloten zitten al
gauw rond de f 35,=. De kloten gemaakt van porselein zijn
niet voor AKF-wedstrijden toegestaan. Bij de kloten is het
belangrijk dat de gaten waar het lood inzit haaks op elkaar
staan. Is dit niet het geval dan hebben ze een afwijking en dat
merk je direct met het gooien.

Tenslotte, * 10 jaar geleden werd er nog wel eens lacherig
gedaan rond het klootschieten, is dat anno ’93 nog't geval ?
Ja, soms wel. Soms hoor je nog wel eens wat opmerkingen
van voorbijgangers. Maar als dit het geval is lachen we gewoon
meeen spelen dan weer lekker verder.

HET TOETJE VAN MARTIN
1. Watis je favoriete gerecht ?

Ik lust alles, behalve vis. Het lekkerste vind ik Franse jacht-
schotel.

2. .

Wie
nodig je absoluut nietuit op je verjaardag ?

Tom Mulder. Die vind ik erg iritant, hij noemt bv. om de
paar minuten de tijd.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik kan geen ‘nee’ zeggen.

at is volgens jezelf je beste eigenschap ?
Plichtsgetrouw, bv. afmelden is ook afmelden.



BEKKEN assurantiën
|EEEN| MEGG|]timpV|Sá

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

DrukkerijJ
WD Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207



Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW

14 VERBOUW

x4 ONDERHOUDSWERKEN
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5. Wie vindje de beste sportman
Henk Krabbenborg, op alle gebi
alles.

trainen, organiseren,

. Wieisde
vereniging ?

Guido Beerten, hij doet echt heel veel voor de vereni

est ondergewaardeerde persoon binnen je eigen

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, widan burgemeester moeten worden ?
Jan Cuppers, hij is iemand die zeer veel klaar krijgt als hetecht moet.

8. Wat is je grootste hobby moment.
‘Boeren in het klein’, ik heb wat schapen, geiten, enz. Dit
doe ik echt met plezier.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
Dat de sloten beter worden gemaaid.

Martin bedankt voor het gesprek en de klootschietverenigingbedankt voor de gastvrijheid.

"DE KINDERPIOT
Wij zijn supersportief naar het Sourcy centrum gefietst, omdaar ons verslag af te nemen over GYMNASTIEK !I/II!!

DE TRAINING
Aond de begintijd zetten de leidsters alle toestellen klaar, die
voor de gym nodig waren. De kinderen waren druk aan hetinlopen, en toen dat gebeurd was kon de gym beginnen. Delichten gingen aan(want het was eerst helemaal donker in de
zaal).
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Terwijl Sandra extra haar best deed omdat wij keken ….,
waren de anderen niks vermoedend aan het gymmen. Toen wij
aan het kijken waren, trainden de Selectie en een van de
jongste groepen. De laatsten begonnen met een koprol en de
Selectie begonnen aan de spanbrug (2 rekstokken achter
elkaar): Wilma hielp de kinderen met de handstand en de rest
draaide om de spanbrug met acrobatische oefeningen.

KAST SPANBRUG

De kinderen sprongen overde kast entegen de kast en liepen
over de balk (evenwichtsbalk). De Selectie (Eva, Christie,
Sandra en Malou) deden vlugge oefeningen via de plank, een
soort kleine trampoline, over de kast. Ze ruilden van oefening,
dus dat de jongsten (Ellen, Marjolein met korte ei, Marleen,
Norie en Hilde) gingen naar de spanbrug en probeerden rondjes
om de paalte draaien (linke soep, aldus ons) en op de mat
werd door de Selectie een Arabier en handstandoverslag (nog
linker) gedaan. Er wilde nog wel eens iets mislukken, maar dat
gaf niks. Daarna een koprol over de balk, volgens ons heel
pinlijk. We vroegen ons achteraf af, hoeveel blauwe plekken
iedereen had gekregen.

PLANK



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 05445 1205

de beheerder
van het Voor een goede

€ k
2e hands of nieuwe auto

BaPoChiehUiS||‚sate orenraraook A.PK:keuring
wenst

naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds G arage
AANGENAME T. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zieuwent 4, Zieuwent

telefoon 1603
en veel succes!



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

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

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

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

dà = a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-1389
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INTERVIEW MET WILMA (DE TRAINSTER)

7. Hoelang geefje al les ?
Al heel lang hier, eenjaarof vijf, maarik geef al vanaf mijn
17e les. Ik heb altijd geturnd en een cursus gevolgd om
tumente geven.

2. Hoeveel kinderen zitten er in jouw groep ?
Tien kinderen, en de Selectie.

3. Wat houdt de Selectie in ?

Ahum, een extra uur voor degenen die willen en kunnen een
stukje extra gym (ik vind het ook geen antwoord hoor).

4. Watis er zo leuk aan gym ?
Ik vind het gezellig en uitdagend.

5. Is deze sport goed voorjeconditie ?

Gedeeltelijk, het is meer voor lenigheid. Een beetje,
6. Watzijn je hobbies ?

Tumen, volley, lezen en kleding maken.
7. Hoe vaak ís er training en wedstrijd ?

Wedstrijden beginnen in januari, en training is er voor deze
leeftijdsgroep op maandag en woensdag eenuur lang.

8. Hoe lang ben je van plan ermee door te gaan ?
Dat weetik niet.

KINDEREN INTERVIEW

Hilde: Ik vind alles leuk en ik zit er al & weken op. Ik vond
het op televisie ook leuk.

Christie: Ik vind de spanbrug heel leuk en ik zit er al 3/4 jaar
op.

Waarom ben je danop avm gegaan, Christie ?
Omdat Eva erop zat en ik vind het leuk.

Eva, wat vind je wel en niet leuk aan degym ?
Dat er jongens zoals jullie in de kleedkamer zijn, haha. Dat we
allemaal verschillende dingen doen: voetbal is saai, want dat is
eentonig. Ik zit al 4 jaar op gymen ik ben erop gegaen omdat
ik het leuk vond en toen mocht ik op Selectie.
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MASSEY-FERGUSON

LENTE
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

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

OPA:
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415
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(BenESE ON|Pesse 05443-72400
Postbus 46, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

fiscaal en financieel adviseurs

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

Zegendijk 16 k - 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445 - 2103
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Sandra, wat vind je wel enniet leuk aande qym ?
Hu-hichi-h-hi-hi-hi-beeee, ik vind de mat geen donder aan en de

brug wel leuk.
Hoe lang zit je al opqym ?
Ongeveeeeceeeer 4 jaar.

Malou: Ik vind Balk geen klap aan en Kast leuk, Mat leuk en
Spanbrug leuk (lidwoorden niet soms?). Ik zit al
zevenjaar op gym,ik ben erop gegaan omdat ik het
Jeuk vond.

Wij van de Kinder-PIOT vonden het daar heel gezellig maar wel
gevaarlijk en niks voor ons, behalve Joris dan, die was er van
overtuigd, dat hij vast wel op gym mocht .

Thijs, JohanenToon.
DE MOMENTEN VAN DE

R.K.Z.V.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd :RKZV.C. E1 -VIOS B. E1

1-2
: Clemens Mul.

De wedstrijd was heel spannend. Na een
1-0 voorsprong hielden we lang stand.
Na de 1-1 kwamerde ‘klad’in.Jammer.

: Danny Wopereis.

K.Z.V.C. E1 - Kotten E1
2

Clemens Mul (2x) en Danny Wopereis.
: Danny Wopereis die met een ‘keiharde’

kopstoot de winnende goal maakte.
: Het fantastische voetbalweer weer!
: Lucas Molleman,die ondanks kou en

weinig ballen een goede wedstrijd keepte.
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Wedstrijd RKZV.C. El -S.KV.W. E1
Uitslag 4-2
Doelpuntenmakers : Wout Eekelder (3x) en Clemens Mul.
Mooiste goal : Doelpunt van Wout waarbij de achter-

hoede werd weggetikt.
: Die waren er wanneer er ‘getikt’ werd.
: Lucas Molleman, (Wordt een echte

‘regisseur’ bij corners.)

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd R.K.Z.V.C. E2 - AD'69 E2
Uitslag 2-4
Doelpunte! Arne Hassink en Roel Penterman.
Mooiste goal : Arne Hassink, een uittrap van de keeper

nam hij inéén keer opzijn pantoffel.
: Ruud Hummelink werd 2 minuten hetveld

uit gestuurd wegens natrappen. Trots als
een pauw was hij.

Man v.d. wedstr. : Jurgen Klein Goldewijk.

Wedstrijd :R.K.Z.V.C. E2 - Fortuna W. E2
Uitslag :3-4
Doelpuntenmakers : Arne Hassink (2x) en Jurgen KI.Goldewij
Mooiste goal : Arne Hassink, Vanaf 20 meter een formi

dabele lob over de keeper.
Mooiste moment  : Het eindsignaal zodat we eindelijk konden

genieten van een heerlijke warme douche
Man v.d. wedstr. : Ferdinand te Fruchte, hij verving onze

keeperop grandioze wijze.

Bij de voetbalvereniging R.K.Z.V.C. bevindt zich een grote
stapel achtergebleven (sport)kleding en handdoeken. Voor
informatie en/of het ophalen van uw zoekgeraakte kleding
kunt U tijdensde reguliere openingstijden terecht in de
kantine.
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Wedstrijd IRKZV.C. E2-W.V.C. E2
Uitslag 4-4
Doelpuntenmakers : Arne Hassink (2x), Roel Penterman en

Jurgen Klein Goldewijk.
Mooiste goal : Arne Hassink's tweede goal, Een diago-

nale streep vanaf 10 meter.
: Bij een overwinning zouden de jongens

een rondje krijgen. Helaas speelden w
gelijk. Het was Ruud Hummelink die
het laatste fluitsignaal doodleuk vroeg:
"Krijgen we toch nog een rondje?"

Man v.d. wedstr. : Mario Wopereis.

HET VERTROK IN EEN BUURT,

GEBEURDEIN EEN WEEKEND
START: DE HAARE
Een straat in Zieuwent. Op zaterdagochtend 11 september1993 vertrekken8 toerfietsers om 07.00 uur voor een 2-daag-
se fietstocht rond het IJsselmeer.

IN DE BEUGELS
Op de Zieuwentse kermis van dit jaar wordt er door enkele
leden van fietsclub de Haare even aan herinnerd, zo van: "dat
rondje Ijsselmeer gaat dat nog door dit jaar?".
(Al zo'n5jaar kent de club een afsluitende rit. Op de palmares
staan bijvoorbeeld Holterberg - Posbank - Peeskesbult (176
km.) en de rekreantenklassieker Luik - Bastenaken - Luik (2x).
Voor dit jaar stond ‘Rondje Ijsselmeer’ op de afspraakkalender.
Eén van de rijders wasin zijn uppie voordezeuitdaging al eens
gestrand bij Harlingen, dus wat ligt er dan nog meer voor de
hand dan een soort sportieve revanche.)

De trainingsavond na de kermis wordt de mening en behoefte
van de andere groepsleden gepolst. Het geraamte van hetplan
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VERENIGINGEN:

BKZV. Veldvoetbal
Voorzitter J Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, tel 1281
sekretaris Cte Molder, Aavelstraat 8 Lichtenvoorde, te 05443-75179
Penningmeester Mvh Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1660

Wedstrijd sokr M Bokkers, G Bomansstraat 44. Lichtenvoorde
BKZVC. Zaalvoetbal
Voorzitter 8 ten Bras. Dorpsstraat 23, Zieuwent, te1 1257

ekt/Ponningm A Krabbenborg. Dorpsstraat 1, Zieuwent, el 1591
Wedstrijd sekr B Slot, Hellrweg 3. Zieuwent, tl 2127

HV. PACELU: Handbal
Voorzitter B Wensink. De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sekretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent tel 05443-73814
Ponningmeesteres P Klein Goldewijk, Linnenwever 2. Groenlo, tel 05440 65478

Wedstrijg sek A Hummelik, De Haare 30, Zieuwent, tel 1531

TOHP: Volleybal
Voorzter H Krabbenborg. Dorpsstraat 220, Ziouwent, tel 1875
Sekretaresse E Rouwhorst De Maare 25, Zieuwent, tel 1822
Penningmeester A Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, te! 1400
Weestrijd-ookr P. Cuppers-IJzereef. Oe Haare 29, Zieuwent, tel 2059
Recreanten A Klein Tuente, Lantherweg <2, Marienvelde tet 1409
Jeugezaken + Kolkman-Cuppers. Ruurlosoweg 20, Zicuwent, te! 2194

ZIV: Tonnis
Voorzitster © Cuppers. Oude Maat 1, Mariënveide, tel 1281
Sckrerzresse A Krabbenborg, Dorpstraat 1, Zieuwent, el 1591
Penningmeester W Wijers, Zieuwentseweg 77. Zieuwent, (el 1445
Westijd- zekr A ud Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent, te 1553
Jeugdkommissie A Domhof, Past Zanderinkstaat 10, Zieuwent, tet 1705

M Kemkens, Brandersdijk 12, Zieuwont. te 05443-76724ZGv: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Vooreister L Hummelink. Oude Terborgsew 269, D'chom. tel 0834060442
Sekretaresse J Wolters, Batsijk 42. Mariënvelde, tel 171t
Penningmeesteres £ Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el 1591

Wodstrijd-sekr L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, te! 08340 60442

MU CHIN: Karate
voorziter H Olthof, De Waareise23, Zieuwent, tel 1262
Sekr/Penningm 6 Rijnders, Larikestraat 18, Lichtenvoorde. tel 0544 74920

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter L te Molder, B Meursstraat 24, Lvoorde. 1e! 05443 75453
Sokreraris A Huiink. Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel 2112
Penningmeester M Wopereis, Zegendijk 5. Zieuwent, el 1974



SLAGVAARDIG: Tafettennis
voorziter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
sekretaris € Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1324
Penningmeester J te Roller, Verkavelingeweg 2 Mariënvelde, tel 1973
Weastrijd sekr K Hummelink, Eimersweg 8, Lievelde. tel 05243 77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter A Meokes, Strausstraat 15, L'Voorde tel 05643-76508
Sokretaris 1e Molder, De Steege 23, Zieuwent tel 2214
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. t KEVELDER: Biiorten
Voorziter 8 Hulshof, Zieuwentsewg 590, Zieuwent tel 1494
Sekr/Penningm °C Schuiink, JV Eystraat 12, UVOorde, 11 05443-73217
Wedsrijg sokr € Wopereis, Schoppenweg 13, Zieuwent, tel 1432

882: Biljarten
Voorzitter A van Molis. Kar de Jongste 1, L'Voorde, Ie! 05443 74584
Sekr/Wedstr-sekt T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tl 1271

Penningmeesteres  F Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20. Zieuwent. el 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter MH Schoepbouwer. Dorpsstraat 63. Zieuwent tel 1217
SekrWeostrsekr  P Domhof, Startmansweg 22, Beltrum, tel 05448-2191
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36. Zieuwent, tel 1271

ESZET "90: Squastwereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 1982

Sekretaresse M Knippenborg, Kleuterstrast 1, Zieuwent, tl 2037

Ponringmoester P.van Zutphen, Bontinckstraat 23, voorde, tel 05443 76783

Woasrrijd-aokt P Knippenborg. Dorpssiraat 249, Zieuwent tel 1856
BADMINTON verenigin
Voorziner M Stoelaar, Miedachtenstraat 34, voorde. tel 05443-77019
Sckrctaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83 Zieuwent, tel 2172
Penningmeester W Eokelder Ruurloseweg 16e, Zieuwent, el 1662
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staat daarna al snel. Een geschikt weekend (hoe is het weer?thuis één en ander afstemmen want de vrouwen gaan mee, dekinderen worden dus uitbesteed etc.) afspreken en er persoon.lijk voor zorgen dat je zelf als deelnemer voldoende kilometersin de benen hebt.
De groepsavonden, d.w.z. woensdags gezamelijk met de buurtfietsen, lenen zich hier prima voor. Ook de Achterhoektocht is
en leuke graadmeter om te peilen hoe je ervoor staat.
Als de tocht dichterbij komtis er 1 x een vergadering. Fiets-kaarten zijn van het trajekt gekocht (3 weken daarvoor wordtde te fietsen afstand met bosatlas en liniaal als kompas primageschat op 450 km.)

BESLAGEN TEN IJS
Om de tocht redelijkerwijs te volbrengen is een van de uit-
gangspunten: 'de-eerste-dag-flink-over-dechelft’. Omgerekendbetekent dit: in Friesland overnachten. Eén van de fietsersweet als projektleider in de bouw Regio-Noord wat hem tedoen staat, namelijk als hij er toch weer in de buurt is: hotegelen van een geschikte plaats om te overnachten in 'Erys-lan’. (Ook op andere manieren wordt de dagelijkse werkpraktijkmet het aangename verenigd. Zo weet de één de beste wegvoor een reisverzekering (er is geleerd van hetjaar daarvoortoen een derailleur het begaf} en wordt via een andere fietsereen busje van de baas geleend voor het 2e septemberweekendmet standaard daarin een telefoon).

De uitgestippelde route kent voor de fietsers de volgendeijkpunten: Zieuwent - Doesburg - Voorthuizen - Laren - Amster.dam - Edam - Medenblik - den Oever - (Afsluitdijk) - Workum(overnachten na 280 km.) - de Lemmer - Vollenhove - Zwolle -Olst - Deventer - Lochem - Zieuwent.

Geen poespas als aerodynamische brillen of ossekopsturenvoor de groep. Gedegen materiaal. Fietsend vanuit de ervaringen wetenschap dat de beweging Vooruit op een fiets vooralvoortkomt uit het samenspel tussen lichaam(de benen vooral}
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en geest (hoezit je mentaal, kun je als het moet afzien e.a).
Een gestaag tempo van zo rond de 29 km per uur lijkt de groep
het beste te liggen. De Ausdauer doetde rest.

Een busje met een van de vrouwen als chauffeuse begeleidt de
2-daagse fietstocht. (Idee bezemwagen zoals bij de Tour de
France). Om een indruk te geven van wat er zoal meegaat: 1

reserve-fiets, 2 reserve-wielen, een EHBO-koffer en als wieler
proviand onder andere macaroni, dextro-druivesuiker, fruit en
belegde broodjes (ca. 150]. Daarnaast: als luxe-voorziening is
genoemde ‘vaste’ mobiele telefoon in het busje aanwezig. Het
gemak van deze laatste uit zich al spoedig. Als 1e kruispunt
tussen de 6 fietsers en het achteropkomende busje is het
plaatsje Voorthuizen op de Veluwe afgesproken. Als de rijders
daar aangekomen zijn, bellen ze naar het busje. Dit bevindt zich
op dat moment te Hoenderlo. Naar boven kijkend besluit de
groep door te fietsen. (Het busje komt vanzelf wel later achter-
op).

HET IJS GEBROKEN
De tocht loopt gesmeerd. Het weer zit mee en de benen zijn
goed. Enkele indrukken van onderweg:
- de groep rijdt minder hard dan op de trainingsavonden.

Maximaal 30 km. per uuris de groepsafspraak,
- verkeerslichten ervaar je als hinderlijk als je de gang er

lekker in hebt (op het eigen oog vertrouwend smokkelt de
groep dan ook nog weleensdoor rood),

- enkele wilde rijders’ mengen zít in de groep (ze pikken eerst
aan en draaien daarna als het ware mee. Ja, wat kun je van
zoiets zeggen? (Blijkbaar kennen ze de kodes van rekreatief
fietsen in groepsverband niet, (red.)),

- m.n. de Gooistreek is druk (veel bordjes). Dit maakt het
fietsen wat minder leuk,

- vlak voor Amsterdam moet het regenpak aan,
- helmen verplicht’ is gewenst(als het slechter weeris en er

wordt over klinkers gereden, is het dragen van een helm
‚echt geen overbodige luxe).
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In Ransdorp, even boven Amsterdam, is het middageten. Een
kwestie van aanschuiven. Alsof ze van het werk thuiskomen.
De vrouwen hebben de stoeltjes uitgeklapt en de soep staat
klaar. Voor pantoffels en de krant is nu even geen tijd want de
trein vertrekt als snel weer.

Naar de kop van Noord-Holland. De ‘hel van het Noorden’ in op
de zaterdag-namiddag. Met dan al zo’n 190 kilometer gaat de
rit gedurende 10 kilometer over losliggende klinkers. De benen
zijn inmiddels al wat aangesproken, nu zijn met name de han-
‘den aan de beurt vanwegehet stoten van hetstuur.
De hindernis wordt genomen. De Afsluitdijk volgt. Midden op
de Afsluitdijk is er op de parkeerplaats weer een ontmoeting
met het busje.

v.l.n.r. : Andre Eekelder, Willy Weijers, Hemmie Toebes,
Stanny Beerten, Willy Rouwhorst en Joop Schotman.

————
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Je eigen sport,
je eigen bank
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merken. (Huurauto beschikbaar)
APK-Keuringen
Schadetaxatie en reparatie

motor- en aautorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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Om 19.00 u. arriveren de 6 voldaan in Workum (Fr). 12 uur
fietsen zit er voorlopig op. Eerst een lekker biertje, dan dou-
chen, vervolgens eten en nazitten tot 23.00 uur. Einde dag 1.
Mooi op schema. De benen ook. Als ieder s'avonds in het
pension de trap oploopt, wordt de 280 km. in de benen ge-
voeld.

De volgende ochtend wordt om 08.00 uur al weer vertrokken.
De wind nu schuin-voor gaat het doorhet polderlandschap van
Friesland en Overijssel. Op zondag wordt duidelijk minder
onderling gepraat dan op de zaterdag. De aanwezige energie
wordt vooral aan het fietsen zelf gespendeerd. De groep voelt
elkaar goed aan. Ze kennen elkaars rijgedrag. Je neemt kop
wanneer je kunt en het gezamelijke tempo wordtals het ware
bepaalt door degenen die op dat momenthet minsthard fietst.
Als regel fietst men 2 aan 2. Ingeval van bijvoorbeeld het
polderlandschap vormt de groep automatisch eensliert.
In Deventer krijgt men even het ‘autoloze zondag-gevoel. Go
Ahead speelt thuis tegen Fc Twente, De voetbalsupporters
gaan onder politiebegeleiding van station naar stadion. De &

Zieuwentenaren wordt beduid over de hoofdweg te fietsen.
(Blijkbaar ogen ze professioneel overigens, getuige de vraag
van een passerende bromfietser, namelijk: “Is dit een wieler-

wedstrijd?" Het PIOT-antwoord zou kunnen luiden: “Nee, dat
niet. Maar hier wordt wel een prestatie neergezet!")

Naarmate men dichter bij huis komt gaat het tempo van de
groep omhoog. Men gaat over de norm 30 heen. Uiteindelijk
blijkt het voorstel dat degene die vanaf dat moment boven de
30 komt in Zieuwent een rondje moet geven het tempo wat te
temperen.

LIEVER GEENIJS NA
In Zieuwent aangekomen blijken de dames al weer thuis op de
Haarete zijn. De finish-foto gaat via de herhaling. Ook al zijn
de dames eerder terug (op alle ijkpunten tijdens de tocht was
de groep eerder op de plaats van bestemming dan hetbusje,
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behalve als het gaat om Ransdorp, Workum en thuis te Zieu-
went (red.)), het fototoestel hebbenze niet in de aanslag als de
groep de Haare oprijdt. De groep gaat nog even een blokje om
voor de foto.

Een bos bloemen voorde eigen manis er. Het bier voor de 6
staater ook. Eerst gezamelijk een biertje, dan gaat ieder weerz'n eigen weg. De maandag na het weekend is er voor de
meesten een snipperdag. De zitvlak-pijn verdwijnt vanzelf. (En
die wasal vergeten trouwens).

Het gezellig samenzijn als jaarlijkse toetje volgt over enkele
weken. Wie weetzit er volgend jaar een 11 provincieën-rit in.
Met een goede schaatswinter voor de boeg moet zoiets voor
‘de mannen van fietsclub de Haare in wat zo ongeveer het 11e
jaar van haer bestaan wordt een goed te nemen hindernis zijn.
Ook die bocht komen ze wel door.

FINISH: FIETSCLUB DE HAARE
Een aspekt van het buurtleven op het Te stuk van de Haare.
Gekoppeld aan de jaarlijkse zomertijd-periode. Eenclub meteen
ogenschijnlijk wat onuitgesproken en op hetzelfde moment
vanzelfsprekend karakter. Met een goede atmosfeer.

Praktisch, klein en gezellig. De werk- en thuissituatie, de fiets-
teller en het persoonlijk biologisch ritme vormen tesamen de
fietsbarometer voor de buurt. Geen statuten, kontributie of
verplichtingen zoals veelal gekoppeid aan een lidmaatschap van
een sportvereniging.

Niet prestatief ingesteld, wel voor jezelf en als buurt er een
prestatie neerzettend. De onuitgesproken buurtambitie
wellicht vooral: dit lekker zo houden.

Vergeleken met enkele jaren terug wordt er ook op de woens-
dagavonden wat harder gereden. De buurtnorm iets onder
druk? Ach, de korrektiefaktor vormen de fietsers zelf. Daarmee
lijkt de toekomst voor fietsclub de Haare geborgd.
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e VOOR AL UW: Sportschoenen5 SportkledingSportartikelen
Var Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257

Adidas Puma L.A. Gear- Cruijff Sport
Rucanor Mitre- Goudie- Yonex

Dunlop Hummel - Masita- Oliver Viking

AT AN
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.

FAM. A. STOVERINK



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF

Sj Tongerlosestraat 52
Dak daar Lichtenvoorde
ï —g moet ik Tel. 05443-77448

Je zijn 77449
TT

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

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

* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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Vanuit het busje wordt wel gebeld, als PIOT weer eensin haar
beugels moet. Succes met het fietsenen als tip: ‘helmen op en
- voor de rest - houen zo’.

De Redaktie (JH)

| HANDBALVERENIGING PACELL!

Nu het handbalseizoen weer voor de deur staat (eerste compe-
titiewedstrijd op zondag 10 oktober) laat ook Pacelli weer eens
wat van zich horen. De verschillende teams zijn alweer een poosje
aanhet trainen. Op dit moment zijn er 2 dames-senioren teams, 1

herenteam, 1 juniorenteam en voor het eerst sinds jaren hebben
we eindelijk weer een jeugdteam.
Met dit laatste team zijn we natuurlijk hartstikke blij, zo merken
we dater nog toekomstis in het Zieuwentse handbal. Deze meisje
trainen altijd op maandagavond van 5 tot 6 uur. Mochten er
kinderen zijn die het handbal ook leuk lijkt, kom dan eens kijken
naar zo’n training, meedoen mag natuurijk altijd. De jeugd wordt
getraind door Monique Bolster. Zij wordt binnenkort bijgestaan
door Tanja v.d. Linden.
Voorde coaching van de wedstrijden op zondag hebben we (naast
de steun van de verschillende ouders} Agnes Storteler bereidt
gevonden om ze met raad en daad bij te staan. We zijn hier
harstikke blij mee en wensen dan ook alle ouders, trainsters, de
coach en verder natuurlijk de speelsters zelf heel veel succes het
komende seizoen
Het juniorenteam wordtdit jaar weer getraind door Annet Humme-
link, hopelijk eindigen ze ook dit jaar weer bovenin het eindklasse-
ment net als het vorige jaar. Voor de dames en de heren washet
vinden van een nieuwe trainer een moeilijke opgave. Goede
trainers zijn er wel maar of ze dan ook nog betaalbaar zijn dat is
dan vaak de tweede vraag. Gelukkig vond de vereniging Marian
Spekschoor bereidt de trainingen en de coaching voorlopig op zich
te nemen. Zij is met veel enthiousiasme aan deze taak begonnen.
Halverwege de voorbereidingen kreeg zij hulp van Daan Jolink,
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zodat de vereniging nu de luxe heeft over 2 goede, enthiousiaste,trainers te beschikken. We wensen deze twee dan ook veel
succesin het komende seizoen metals doel het terugpromoveren
van het herenteam en het tweede damesteam en hopelijk eengoede eindklassering voor het eerste damesteam.

Zoals al vermeld start het seizoen op zondag 10 oktober. Alle
teams spelen de eerste wedstrijd een uit-wedstrijd. De eerste
thuiswedstrijden in het Sourcy-Center zijn op zondag 17 oktober
a.s. De jeugd bijt om 14.00 uur de spits af en we eindigen deze
handbalmiddag om 18.15 uur met de wedstrijd van de heren vanPacelli

HET JUBILEUM
Hoe zou het daar nu mee gaan? Het jaar 1993 was voor de
handbal het jaar waarin de vereniging 40 jaar bestond. Allereerst
werd er een jubileumcommissie op poten gezet om de diverse
activiteiten te organiseren. Vanuit het bestuur kwam echter het
verzoek en daar stond de jubileumcommissie volledig achter, om
geen officiële receptie voor de verenigingen in de buurt te geven,maar om iets te doen voor de leden zelf. En zo ging de commissieaan deslag.
De commissie besloot om een reunie te houden voor alle oud-
leden en er samen met de huidige leden een gezellige avond vante maken. Ook hadden ze van oud-leden materiaal zoals foto's endergelijke opgevraagd om te tonen op deze avond. Helaas ondanksherhaalde oproepen in de PIOT, de Elna en de kabelkrant reageer.den weinig mensen. De commissie zat echter niet bij de pakkenneer en besloot om er een paar avonden vooruit te trekken, omalle oudleden persoonlijk een uitnodiging te sturen. Er gingenongeveer 200 brieven de deur uit, zowel rechtstreeks naar de oud-leden danwel via de ouders ervan. Het mochtniet helpen. Op eentiental (vaak enthiousiaste } reacties na, was er veel te weinigdeelname om het hele feest door te laten gaan. Blijkbaar bestaat
er weinig belangstelling voor zoiets als een reunie. Spijtig voor de
mensen die wel hadden gereageerd (waarvoor onze hartelijkedank) maar de commissie besloot om het feest helemaal af telassen.
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Naast de reunieavond had de commissie een gezellig weekendje
weg in gedachten vooralle Íeden. Ook de leden voelden hier wel
voor en samen werd er naar een geschikt weekend gezocht. Na
veel gezoek werd dit dus het weekend van 18 en 19 september
jl. Het was een weekend bestemd voor de leden, de coaches, de
trainers en de vaste scheidsrechtes van de vereniging, en dat
allemaal ZONDER AANHANG. (Dit was voor sommigen onder ons
misschien nog wel het mooiste gedeelte van allemaal).
Om de kosten een bestje te drukken en om zo toch nog iets leuks
in elkaar te brouwen werd er van ieder lid een eigen bijdrage
verlangd, dat in de loop van het afgelopen jaar bij elkaar werd
gespaard.

Na diverse voorbereidingen waarbij alles in het diepe geheim
moest gebeuren omdat de leden de bestemming niet mochten
weten kon het weekend op 18 en 19 september j.l. beginnen.
Hierbij dient te worden vermeld dat sommigen onder de leden wel
erg nieuwsgierig waren naar de bestemming. Er ging er één zover
(we zullen geen namen noemen) dat de computer van zijn vader
(die zat in de jublileumcommissie) tot in het kleinste programma
werd doorzocht naar een kleine aanwijzing. Stom Lawrence!!, je
had gewoon even op een videoband moeten kijken want daar
stonden heel interesante dingen op. De commissie was namelijk
van te voren even polshoogte wezen nemen of de accomodatie
werkelijk geschikt voor ons zou zijn.
Ook was er één die er vast van overtuigd was dat we naar de
Belgische Ardennen zouden gaan voor een heuse survival. Om het
zekere voor het onzekere te nemen had hij al zijn Belgische Francs
en Duitse Marken maar vast meegenomen. De waarheid gebiedt
ons te zeggen dat Erik ondanks het feit dat we niet naar het
buitenland gingen zijn geld bij de barkeeper daar wel mooi heeft
kùnnen wisselen.

Zaterdag 18 september jl. was het dan zover. Om 07.00 uur
moest iedereen aanwezig zijn bij het Sourey Center voor een
lekker kopje koffie. Hierna werden de routebeschrijvingen per
groep uitgedeeld. De groepen waren lekker doorelkaar gehusseld
zodat er geen vriendjespolitiek kon ontstaan. De commissie had
enkele leden verzocht om metde eigen auto te rijden en zo had-
den we in totaal 10 auto's die op weg gingen naar de uiteindelijke



22

bestemming. Helaas voor de leden moesten er onderweg diverse
opdrachten opgevolgd worden en een puzzel opgelost voor ze
wisten waar ze precies naartoe moesten rijden. De uitkomst van
de puzzel was Zwolle en omde spanning erin te houden was dit
niet de eindbestemming maar slechts een korte koffiestop met
heerlijke (gesponsorde) broodjes van Knippenborg. Na de koffie en
de broodjes kreeg men dan uiteindelijk de laatste routebeschrijving
met de echte bestemming. Voor de lezers die nog niet wisten
waar Pacelli dat weekend naartoe is geweest houden we de
spanning er nog even in. Dit wordt namelijk een vervolgverhaal in
de diverse PIOTsdit jaar. We verzekeren u dat op het eind vanhet
weekend de verhalen steeds mooier werden dus dit verhaal
waarschijnlijk ook. We eindigen dit verhaal dan ook met WORDT
VERVOLGD. mi

PROFIELSCHETS

NAAM: Bennie Storkhorst, 43 jaar, ge-
trouwd met Margriet Spekschoor, 2 kinde-
ren (7 + 4 jr), leraar economie/manage.
ment en leerstofschrijver op de MAS. Al
vele jaren actief als voet-baller en tennisser
en tevens betrokken bij de organisatie van
open tennistournooien.

FAVORIETE SPORT: Voetballen en tennissen. Hetene in teamver-
band voor 0.a. de groepssfeer en het andere in individueel ver-
band, want dan moet je jezelf waarmaken of je komt jezelf tegen.
Vroeger heb ik tevens nog gedaan aan skiën, handballen, zaalvoet-
bal, volleybal, surfen en wedstrijdroeien. Vissen is weereen sport,
wat ik niks vind. Alleen maar stilzitten.

VAN GAAL, DE MOS OF VAN HANEGEM: Datiseen kwestie van
afstrepen. Van Hanegem heb ik qua presentatie niet zo hoog
zitten en De Mos kenik eigenlijk niet goed, dus blijft Van Gaal
over, die je toch iets meer hoort. Iedereen heeft in ieder geval zijn
eigen kwaliteiten op welk niveau dan ook.



LD oei zieneDorpsstraat13 7136 LE Zieuwent
tel (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
te. (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling !

HOTEL BONGERS
biede U meer dan u denke Zaal tot 400 personen

Div. kleine zalen voor alle doel
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buifeten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
Fn alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpssraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten

gratis montage
Betrouwbare

onderhoudsbeurten
Ook voor AP.K.

Garage Elschot staan wij klaar

Waalderweg 32 A Tevens bouwen wij L.P.G.

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



W.A.KEMKENS bv,

LATIE- becheieh |

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE
GROENLO

BELTRUMSESTRAAT 23 TEL 6440 GEE.866 0644 1666

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

voor/ave

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD
|

ADVISERING

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL 05ees 1656

Oseo ers

Tel. 05445 - 1666
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LEKKERSTE ETEN: Ik eet niet veel, maar wel alles. Jac
wel een favoriet, terwijl ik vis niet zo hoog heb zitt:
heeft trouwens niets te maken met de vraag ove!
riete sport.

chtschotel is
Dat laatste

de minst favo:

FAVORIETE LEZEN: De krant leesik van voortot achter enook
leesik zeker 3 uur per week vakliteratuur, wat enerzijds verplicht
is, maar me ook wel interesseert. Verder komik weinig aan lezen
toeof het moet de PIOTof de ELNA zijn.
WAT NEEM JE MEE NAAR EEN ONBEWOOND EILAND: Het is
eigenlijk een zinloze vraag. Als het dan toch moet: Een voetbalen
vrouw en kinderen en datin een willekeurige volgorde. (Kunje dat
vrouw en kinderen aandoen?)

FAVORIETE MUZIEK: Hoewel ik het niet meer zo volg vind ik alle
muziek wel goed, van yazz tot rock and roll. De radio staatinieder geval altijd aan.

SPANJE OF IJSLAND: Beide zijn goed; het ene in de zomer, het
andere in de winter. De volgorde is afhankelijk van dekinderen. Ze
konden eerst nog niet skiën, dus danga je nogniet
TELEVISIE: (direct]; Sport en het nieuws. Meestal staat de TV wel
aan, maar als ik alleen thuis ben gaat hij nog wel eens uit. Dage:
lijkse series gaan langs me heen, maar nieuwe ontwikkelingen
houdik wel in de gaten. De reclame moet niet erger worden.

WAT IS JE MENING OVER
HET HUIDIGE RUSLAND. Alles komt

wel op zijn pootjes terecht, denk ik. De lidstaten hebben elkaar ge:
woon nodig, dus ze komen ook van zelf weer |

Jeltsinisgebleven vindikwel een goede zaak, w

ze op lange te! *mijn toch moeten omsch:

voor n’. Voor de
» moeten het
lechter, want

dan wordt onze concur

econom
toch
als we voor pure sociale zekerheid kiezen,



24

rentie-positie t.o.v. het buitenland verslechterd. T.a.v. de inko-
mensverschillen is er een dilemma. In principe zou iedereen het-
zelfde inkomen moeten hebben, communist moeten zijn. leder
mens is gelijkwaardig, dus heeft recht op hetzelfde. Anderzijds
neemt dat elke motivatie omte presteren weg; 0.3. kansen op
promotie stimuleren tot betere prestaties. Een rechtvaardige
inkomensverdeling vindenis zeer moeilijk.

JE WINT 10 MILJOEN, WAT NU: Niets; daar moetje rustig over
nadenken. Het meeste houd ik vrij, maar misschien wordt mijn
vakantie wel iets uitbundiger. Rondom het huis zal er wel het
e.e.a. veranderen, maar ik zou b.v. wel blijven werken, hoewel ik
dat misschien wel minder zou maken. Ik doe in ieder geval abso:
luut geen gekke dingen, ook omdat de situatie er vaak nog niet
helemaal naar is.
FAVORIETE SPORTMAN\VROUWTEAM!: Ik heb geen idolen. Wel
heb ik bewondering voor absolute sportprestaties, zoals het
voetbalniveau van Cruyff of voor een Michael Jordan. De naam
doet er danniet toe. Ik doe in ieder geval niet aan verheerlijking,
wantiedereen presteert bij de gratie van anderen

VRIJDAG OF MAANDAG: Vrijdag, want ik werk omte leven en
niet andersom.Inhet week-end kun je je eigen tijd indelen, voor
zover als dat kan tenminste. Verder leef ik altijd nog naar de
wedstrijden toe, al is dat nu het 4e.

FAVORIETE ONTMOETING: Absoluut niemand en dat heeft te
maken met de vraag overde favoriete sportman

DROMEN/AMBITIES: In ieder geval gezond blijven, zowel geeste-
lijk als lichamelijk. Het laatste is vaak een gevolg van het eerste
trouwens. Verder praat ik met mijn werk vaak over het sturen van
een boerenbedrijf. Dat had ik best wel eens in de praktijk willen
brengen, hoewel ik dat fysiek toch niet aan zou kunnen.

HEKEL AAN: Kortzichtigheid, dus b.v. aan mensen met alleen
maar een grote mond. Ik ben daar namelijk zelf het tegenoverge-
stelde van, denk ik.



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544541259

Ook voor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
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 32

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237



& W.J.M. Klein Goldewijk

ie. sa, verkoop van nieuwe| ‚en gebruikte auto's

ed APK z5ws keuringsstation zeBMariënveidebedrijfsauto's Tel. 05445 1872 1verhuur verhuur

DRUKKERIJ
WESTERLAAN
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VERBETERINGEN VOOR PIOT: Ik heb zelf jaren in de redactie
gezeten. Ik kan dus zien, dat hij nu veel beter is dan toen. De
PIOTis nu veel gevarieerder en dus veel leesbaarder. Wel zou het
leuk zijn, als "De Flaporen® terug zouden komen.

TENSLOTTE: Het is een goede zaak als er zich veel mensen met
de organisatie van de diverse activiteiten bemoeien. Hoe meer,
hoe levendiger een vereniging is. Het bestuur van een club bepaalt
mede hoe actief de ledenzijn.
Bennie, bedankt voor de spontane medewerking en het gesprek.

René Dopps

cent Doppenjr Aan de fijn: vi
Zondag 26 september j.l. zou er in het Sourcy Center een squash-
clinic met Nederlandskampioen Lucas Buit worden gehouden.
Maarde squash-clinic ging niet door

Waarom in het niet doorgegaan ?
Omdat er niet genoeg opgave was!
Maar er waren die zondag toch minstens 30 mensen op komen
dagen daarvoor ?
Ja, maar die hadden niet de moeite genomen om zich voortijdig op
te geven. Daarvoor hadden wij besloten Lucas Buit niet voor een
paar mensen te laten komen !

Wordtde squash-clinic nog een keer opnieuw georganiseerd ?
Jazeker, wij houden het contact met Lucas Buit, om op een latere
datum zoiets nog eenkeer te organiseren.

Wat vind je zelf ervan ?
Ik baal er verschrikkelijk van dat het zo verlopen is! Er was dus
blijkbaar wel genoeg animo, maar dat ze niet de moeite nemen om
even één telefoontje te plegen om zich daarvoor op te geven.

De Redaktie.



R,K.Z.V.C. ZAALVOETBAL

ZAALVOETBAL tijdens SOURCY SPORTNACHT ’94
Ook dit jaar organiseert Z.V.C.-zaalvoetbal weer het zaalvoet-
balgedeelte tijdens de Sourcy Sportnacht. Deze nacht die op
zaterdagmiddag 8 januari begint en duurt tot zondag 9 januari
‘s morgens (totaal 12 uur) zal niet in het teken staan vangrote
veranderingen. Wel is het aantal teams teruggebracht van 26
naar 20 teams om dit aan de speeltijd ten goede te laten
komen. Er zal zowel worden gestreden in een dames- als in een
herenpoule.
- Het inschrijfgeld bedraagt f 50,= per team
- Opgave alléén bij Peter Domhof, Kerkstraat 26, Harreveld,

telefoon 05443-75486.
-P.S. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt !!!

He tuur,

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C
op elke tweede maandag van de meand cen kruisjaskaart-
avondvoor ledenendonateurs van deze vereniging. De
aanvang is 20.00 uur. De eerstvolgende kaartavondenzijn
op maandagen8 november en 13 december.

| De kopie voorhet volgende nummer(22e jaargang nr. 4
|| erschijningsdatum 20 november a.s.) dient uiterlijk

dag 14 november in het bezitezijn vande redaktie

 EVENEMENTEN-AGENDA

— 14 november : PIOT: Kopie inleveren.
-—11en 12 december : Notenkrakers: “Doar kumpproat van®

8 en 9 januari : Sourey Sportnacht.
8 en 9 januari : Notenkrakers: *Doar kump proat van”



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE |

NIET MEER MISSEN. |

Om dieene, voorujuiste hypotheek te kiezen, krijgt u |

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
l

alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
voor u dejuiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

IE £

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Haare 1e
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 -1766




