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REDAKTIEWOORD

SPORT EN GELD
Wie kent ze niet die voorbeelden van kombinaties van sport engeld, Eén keer Wimbledon winnen en 'all your dreams cometrue’. Ondertussen miezeren we wat met een tweedehandsracket in onze spaarzame vrije tijd (we moeten immers werken
voor ons geld]. Plezier hebben we wel, het werkt ontspannendomde bal eens lekker te raken, want lijkt die niet een beetje op
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de vervelende collega die ons de hele week op de nek heeft
gezeten. Zoef, weer een ace.
En kijk hem daar staan, die direkteuren-auto. Te winnen als je
dat kleine balletje in één keer in dat net iets grotere gaatje
slaat. Zou dat niet wat zijn, geen autodealer die wappert met
foldertjes over de enige echte juiste lening, of een bankbedien-
de die zuinig knippert met zijn ogen. Gewoon, hup aan komen
rijden in die kar, omdat je het geluk hebt gehad dat de wind
toevallig richting kleine gastje blies.

Voorbeelden die meer herkenbaar zijn, je best doen omeen
sponsor te vinden, zodat je eindelijk eens nieuwe trainingspak-
ken kunt kopen voorhet hele team.
Besturen van verenigingen die opschrikken omdat de zaalhuur
weer verhoogd wordt, en zich afvragen of de leden een contri-
butieverhoging pikken. De bond die opeens een aanmerkelijk
hogere afdracht per lid van de vereniging vraagt.
Zorgen, zorgen, zorgen, terwijl je toch eigenlijk bij een club
bent omje te ontspannen. Maar gelukkig sport verbroedert
ook, dus samen de schouders eronder.

Voorbeelden van nog persoonlijker aard. Je hoort van een sport
die je absoluut het einde lijkt. Precies wat je zoekt, dus je zegt,
schrijf me maar in, je wilt immers niette laatzijnen opeenwachtlijst komente staan.
Pas later hoor je de verdere gegevens en wat het kost, f 15,=
voor 45 minuten. Zenuwachtig zit je uit te rekenen wat het wel

iet kost als je van de 10 keer 2 keerniet kunt, en 3 keer
oppas moet hebben. Nee sony, zeg je beschaamd door de
telefoon, dit gaat me toch te ver en bovendien komt het me
juist op die geplande avonden niet uit.

Sport en geld horenbij elkaar. Onlosmakelijk en overal. Ook
voor PIOT, vorige maand hebben we ons jaarlijkse ererondje
langs alle adverteerders in PIOT gemaakt. Het is gelukt. Ook
komend jaar treft u ze weer lezend aan. Dank dames en heren
middenstanders. Alweer eenzorg minder.
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De aankomende tjd kunt u weer volop genieten in PIOT overhet “reilen en zeilen’ van onze sporters, dankzij de financiële
steun van de plaatselijke middenstand die er voor zorgt dat uhet komend jaar PIOT weer gratis in huis krijgt. Naast de H.H.
Adverteerders wordt dit blad mede mogelijk gemaakt door eenfinanciële bijdrage van P.T.I. (Pneumatische Transport Installa-

s).

Met de familie Domhof (bezorger van de Gelderlander) zijnafspraken gemaakt dat PIOT huis aan huis wordt bezorgd.Mocht u onverhoopt PIOT toch niet ontvangen, dan kunt u
hieover reklameren bij Domhof (tel. 1517) of de redaktie (tel.
1964), opdat de desbetreffende krantenbezorger hierover kan
worden aangesproken.
Mocht u buiten het bovenvermelde verspreidingsgebied wonen
en toch PIOT regelmatig willen ontvangen, den kunt u dit
doorgeven aan deredaktie (tel. 1964). Tegen portovergoeding
{f 1.90 per nummer) wordt PIOT uper post toegestuurd.Tenslottezij nog opgemerkt dat van elke uitgave van PIOT eenaantal exemplarenin de kantine van ZVC, het clubgebouw vanZTV en het Sourey Center ligt.

De Rex

Gedurende de wintermaanden iser in de kantine van Z.V‚C.
op elke tweede maandag van de maand een kruisjaskaart-avond voor donateurs van deze vereniging. De
aanvangis 20.00 uur. De eerstvolgende kaartavond is opmaandag 13 december.

EVENEMENTEN-AGENDA

= Il en 12 december : Notenkrakers: "Doar kump proat van"
19 december PIOT: Kopie inleveren.

—8en9 januari : Sourey Sportnacht.
8 en9januari : Notenkrakers: “Doar kump proat van”
2, 3en 4 april : PAASPOP



—DE BEZIELING
Een interview met Jan en Annie Domhof

Even voorstellen: Jan Domhof, "Jan
van de Banke', 57 jaar, van beroep
assurantie-adviseur, geboren in Lich-
tenvoorde, getrouwd met Annie van
Uem, 51 jaar, huisvrouw en volleybal
trainster, geboren in Groenlo, ouders
van 2 dochters (Marieke (24 jaar) en

kia (22 jaar). Zij wonen sinds 1979
in Zieuwent. Hun leven werd en wordt
grotendeels bepaald door sport.

De sportactiviteiten die Annie uitge
fend heeft of nog steeds doet
wedstrijdzwemmen, waterpolo, (veld]-
handbal, tafeltennis, volleybal (spelen,
trainen, coachen) en tennis. Jan is
actief (geweest) op het gebied van
voetbal (scheidsrechter, jeugdleider),

® ï schaken, volleybal (speler, coach) en
tennis (speler, bestuurslid}.

Samen zijn ze de laatste jarenéén van de drijvende krachten
achter de Zieuwentse Tennis-Vereniging. Redenen genoeg
voor PIOT om deze twee menseneens beter te leren kennen
ente informeren naar hun drijfveren, het wat, hoe en waar
om dus.

Via de ATAG, het begrip detachering binnen de huidige
economische arbeidsverhoudingen, hun twee dochters die
binnenkort het ouderlijke huis gaan verlaten en de jongehond die hun plaats ‘gedeeltelijk moet opvullen’ gaat het
gesprek al snel over op het onderwerp sport; hun lust en
leven.mm
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Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 05445 - 1542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

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



Jan:

Annie:

“Toen wein 1979 in Zieuwent kwamen wonen ben
ik coach geworden van het eerste dames-volleybal-
team van T.O.H.P. Een goed team datrelatief hoog
speelde. Ik volleybalde zelf ook (bij “Allemoale Noar
Veur'n" (A.N.V.) uit Lichtenvoorde) en het leek mij
leuk om een funktie binnen een vereniging te bekle-
den waardoor je in een ‘onbekend’ dorp snel sociale
contacten kunt leggen."

"Tevens ben ik zo’n 5 jaar jeugdleider geweest bij
voetbalvereniging R.K.Z.V.C. Niet dat ik verstand
van voetbal had, maar de organisatorische kanten
van het leiderschap spraken me wel aan.”
“Daarnaast was ik ook nog voetbalscheidsrechter.
Naar zeggen een gevreesde scheidsrechter overi.
gens, omdat ik veel penaltys gaf. Ik was ook niet
goed, omdat ik dus zelf nooit gevoetbald heb. Dat is
een groot nadeel, want je ziet niet precies wat er ge-beurt.”
“Dat klopt. Ik ben eens een keer naar hem wezen
kijken toen hij moest fluiten. Het was nog in onze
verkeringstijd. Ik hoorde zoveel kritiek langs de lijn
dat ik van armoe ben gaan lopen. Ik kon er niet meer
tegen.”

Is voor Jan het volleyballen nagenoeg geschiedenis. Annie is
er nog dagelijks druk mee.
Annie: “Ik ben coach en/of trainster geweest van bijna elke

volleybalvereniging in de Gemeente Lichtenvoorde.
Alleen in Vragender ben ik nog niet geweest. Mo-
menteel train ik K.S.H. Dames-1 en coach ik nog het
eerste Dames-team van T.O.H.P. Onze dochters
speelden er ook. Op voorhand ben je bang om ze
voor te trekken, wat in de praktijk kan betekenen
dat je ze achterstelt, dat je ze het moeilijker maakt
dat de anderen.”
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Met een lachend gezicht vervolgt ze:
“Maar ze zijn gewoon goed, dus dat is geen pro-
bleem.”

Toen in 1981 de tennisvereniging het levenslicht zag heeft
Jan de funktie van penningmeester op zich genomen.
Jan: "Ik werd gevraagd tijdens de oprichtingsvergadering.

Het leek me wel wat. Je moet iets over hebben voor
de ander. Jezelf nuttig maken in de leefgemeen-
schapis niet verkeerd. Natuurlijk is het ook een eer
om gevraagd te worden. Blijkbaar wordt je geschikt
geacht.”

“De financiële situatie binnen de tennis-vereniging is
altijd gezond geweest. Om aan het benodigde start-
kapitaal te komen was, naast een hypotheek met
een particulier borgstelling(die gelukkig niet behoef:
de te worden aangesproken) een groot aantal leden
bereid om de contributie van een aantal jaren (som-
migen zelfs 10 jaar) vooruit te betalen !! Prachtig.
Samen met de opbrengst van een veiling was dat
voldoende om financieel goed onderbouwd te begin-
nen. Nu, twaalf jaar later, hebben we een prachtig
complexineigen beheer, compleet met clubgebouw,
een automatische sproeiinstallatie en een verlich
ting.”

Over die verlichting hoor je een groot aantal klachten. De
opgemeten lichtsterkte zou voldoen aan de normen, maar de
spelers klagen steen en been dat ze 'geen bal’ zien. En dan
heb ik het niet over visueel gehandicapten met nachtblind-
heid.
Jan: ‘Klopt, de verlichting kan beter. Als de ledenver-

gadering (voorjaar 1994) akkoord gaat met de beno-
digde investering, komt er een kompleet nieuwe
verlichting met nieuwe bakken en lampen die onge-
veer 30% meer licht geven.”

LL
NW
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MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop {|
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

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

Div. kleine zalen voor alle doe!
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufetten, warme bufetten,
gourmetten, diners enz
Goede hoteivoorzieningen
En alles wat U bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres vooral Uw horecaxensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpssraat 36, 7136 LMZieuwent, 5445 1271

D.M.C. Borduurgaren
Durable brei- en haakkatoen
Gutterman naaigaren
Option senYvonne

ë Bordurpakketen van:

nippenborg Li
Textielfornituren Vderrenburg?Sapro: wens- en prentbriefkaarten

Kindenuinodigingskaanen

PITT. Postagertschap: ook jdagsavonds Dorpsstraat 11en zaterdagssmorgens geopend 7136 LE Zieuwent
Tel: 0544: 544
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Jos Beening
Vooral uw Reklame en Schilderwerk
Dorpstraat 274, Zieuwent

Tel.: 05445 - 23 46
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In de loop der jaren hebben Jan en Annie zich ontpopt als
gedreven beheerders van het tenniscomplex. Een sportparkdat in principe 15 uur per dag, 7 dagen in de week, 7 maan-den per jaar, door de verenigingsleden wordt gebruikt;* Elke morgen tegen 08.00 uur doet Jan het tennispark

open.
* Elke avond tegen 23.00 uur doet Jan het tennisparkdicht.

Elke avond rond 18.00 uur zit Annie in het clubgebouw
om de telefonische baanreserveringen te regelen.Annie verzorgt continue het schoonmaken van de ’kanti-
ne’, kleedlokalen en douches.
Jan verzorgt de verenigingsmaterialen.
Annie regelt de bevoorrading van de kantine.

* Tijdens verenigingsactiviteiten (competitie, toernooien,etc.) regelen ze samen het gehele kantinegebeuren.
Annie organiseert een laddercompetitie op basis van eenpoule-systeem.

Waarom doen ze dat allemaal? Wat zijn hun drijfveren? Is
het geen verplichtig?
Jan: Ik woon dicht bij het complex en werk in Zieuwent,dus even langs draaien is geen moeite. 's Morgens

tref ik regelmatig de 'groundsman{terreinknecht”
Antoon Kolkman, Ach, en verder, ik mag graag wat
dingetjes regelen.”

Annie: “In het oude clubgebouw (een omgebouwde direc-
tiekeet op wielen} werd het schoonmaken door
diverse leden volgens een roulatieschema gedaan. In
de praktijk schoot dat schoonmaken er wel eens
bijin. Als één persoon daar verantwoordelijk voor is,gaat het beter. Voor wat betreft die laddercompeti.tie het volgende: dat was een eigen initiatief; ik vind
dat er veel, met name beginnende, leden zijn die
weinig andere leden persoonlijk kennen en een anderniet durven te vragen om te gaan tennissen, Door
zo’n laddercompetitie worden drempels verlaagd enkomen leden met elkaar in contact.”
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Beide: "Die verplichting valt wel mee. Als je wat doet, als
je ergens voor kiest, dan moet je daar achter staan
en niet zeuren. Alhoewel, het is wel prettig dat het
tennissen seizoensgebonden is. Van november tot
april wordt er buiten niet getennist. Een verplichting
het gehele jaar door is iets te veel van het goede.

Wat betekent sport voor jullie ?
Beide: "Het is een wezenlijk onderdeel van ons leven. Sport

houd je jong van geest. Door een lichamelijke in-
spanning, het moe worden, raak je geestelijk ont-
spannen. Het niveau van sporten in daarbij niet
belangrijk. Sport is mooi, als het maar leuk tegen
elkaar op gaat. Als men maar aan elkaar gewaagd is
en er plezier aan beleeft.”

In dit verband wordt het ‘historische’ verhaal vertelt van de
tenniswedstrijd die Wilma en Goretti te Molder vorig jaar
hebben gespeeld tijdens het open-dubbel D/E-tennistoerncoi.
Het was voor hen de eersteofficiële tenniswedstrijd;
Jan: "Wilma en Goretti bleken zelfs de spelregels van het

dubbelspel niet te kennen. Bij de servicebeurten van
de tegenstanders bleef de één continue aan het net,
terwijl de ander het achterveld bespeelde. De tegen:
standers hadden in eerste instantie niets in de gaten.
Het publiek, dat in grote getale op het terras van het
tenniscomplex van recreatief tennis en een zwoele
zomeravond zat te genieten moest de spelers de
basisregels van het dubbelspel uitleggen. Maar het
was wel een ontzettend leuke wedstrijd en bere
gezellige tennisavond. Ik geloof dat de speelsters om
02.30 s nachts naar huis zijn gegaan.”

Daarnaast is het natuurlijk zo dat elke sport zijn eigen speci-
fieke voor- en nadelen heeft.
Annie: “Ik ben helemaal verzot op volleybal. Een teamsport

wat leuke contacten met zich meebrengt. Een bal-ne



Bloemsierkunst „ERNA®
Werenfriedstraat 1

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445 - 2372

Voor al uw bloem- en
kado-ideeën

Ook uw adres voor:
BLOEMWERK, ZIJDEBLOEMEN EN -PLANTEN,BRUIDS- EN GRAFWERK

Open: Ma. 10.00 - 11.30 uur
Di Vm Vrij 8.30 -12.30 uur +13.30- 18.00 uurVrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 8.30 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Totziens !

Werenfriedstraat 1 - Zieuwent
TZ 05445-2391

3a— »Openingstijden:
Dinsdag /m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.
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sport waarbij je niet constant achter die bal aanhoeft te rennen. Een technische sport, dus geenvervelend lichamelijk kontakt. Maar bovenal is volleybal een sport waarbij elk moment in een wedstrijdeen spelmoment is. Ik bedoel daarmeete zeggen datje konstant bezig bent, elke seconde is anders enintensief. Er bestaat geen lang getreuzel op hetmiddenveld voordat die bal eindelijk eens voor de
goal wordt gebracht.”

Jan: “Voor mij is tennis de sport nummer é6n. Je bentlekker bezig in de buitenlucht. Als je de techniek vande slagen een beetje beheerst geeft dat voldoeningen plezier. Ja, zelfs een kick wanneer je door een‘lepe’ bal de tegenstander op het verkeerde been zetof het apezuur kunt laten lopen. '
DE TOETJES VAN ANNIE EN JAN
1. Watisje favorietegerecht ?

Annie: Zelf vla maken en daarna de pan uitschrapen.Jan: Chili-Concarne met ananas.
2. Wie nodig je absoluut niet

Anni
it

opje verjaardag ?
Paul de Leeuw. Hij wil ten koste van alles eniedereen zelf populair overkomen, hetgeen regel-
i

matig tot een bedenkelijk niveau leidt. De stem-
ming stijgt, hetpeil daalt.

Jan: Jan Maat van de Centrum-Democraten. Een toe-
lichting lijkt

mij
overbodig.

volgens jezelfjeslechtste eigenschap ?
Ik kan geen nee zeggen. Niet tegen een gebakje,maar ook niet tegen mensen die mij vragen omeen bepaalde funktie binnen een vereniging tevervullen. Ik ben al meerdere malen gestopt alstrainster en heb de afscheidscadeau's in ont-
vangst genomen. Maar als ze dan ter vervanging3
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niemand kunnen vinden zeg ik zo weer ja en ga
weer door, terwijl ik dat eigenlijk niet van plan
was.
Ook ik kan moeilijk nee zeggen. Dit heeft tot
gevolg dat je soms teveel hooi op de vork neemt.

Igens jezelf je beste eigenschap ?
Annie: Ik denk dat ik goed met mensen kan omgaan.

Jan:
Zeker in verenigingsverband.
Afspraken nakomen. Wat je belooft moetje doen,
anders wordtje al snel een 'zwamderk’.

5. Wie vindjedebeste sportman of vrouw van Zieuwent ?

Jan:

6. Wie is

Ik heb geen specifieke naam in gedachten. Er zijn
heel veel mensendie optimaal presteren naar hun
mogelijkheden. Al die personen leveren een per-
soonlijke topprestatie en kunnen als beste sport-
man of -vrouw worden aangemerkt.
Daar ben ik het dus helemaal mee eens. Ook ik
wil geen personen in het bijzonder noemen en
daardoor al die anderen tekort te doen.

innen je
eigen vereniging ?
Annie: Voor volleybalvereniging T.O.H.P is dat Henk

Jan:

Krabbenborg. Hij draagt de vereniging. Alleen al
het moeten aanhoren van alle kritieken en ’ge-
dram’ over trainers, trainingen en trainingsurenin-
delingen is een prestatie op zich.
Voor de tennisvereniging is dat de 'grounds-
man/terreinknecht’ Antoon Kolkman. Hij verzet ’s
morgensvroeg (als de meeste leden nog slapen en

er dus niets van zien) bergen werk om de banen
overdag en ’s avonds optimaal bespeelbaar te
maken.



SPARK
VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen Ey

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS GtZIEUWENT … Tel. 1257

Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijff Sport - Umbro heRucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto
=Dunlop - Hummel - Masita Oliver - Viking

ATEN DA
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
Tongerlosestraat 52

daar Lichtenvoorde
moet ik Tel. 05443-77448

zijn 77449

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

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

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

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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uwenteen zelfstandige gemeente zou zijn, wie
zou er dan burgemeester moeten worAnnie: Jan Nobbenhuis. Die man heeft alles mee.Jan: Ria Krabbenborg. Zij zal opkomen voorhet alge-

meen belang van Zieuwent.

3. Watis je grootste hobby momenteel ?
Annie: Volleybal uiteraard. Verder mag ik graag een

spannende film(thriller) zien.
Jan: Tennissen, schaken en het volgen van de politiek.

9. Watzouje graag anders zien in

Zieuwent ?
Annie: Ik erger me groenen geel aan alle auto's die nabijH.C.R. Stoverink aan de Kennedystraat staan

geparkeerd. Laten ze daar maar een parkeerver-
bod maken.

Jan: Ik heb eigenlijk geen wensen. Het voorzieningen-
niveau voor een dorpals Zieuwent is hoog,

Annie en Jan Domhof. Twee aardige mensen die het bestevoorhebben met een ander. Twee mensen die zelf graagsporten, maar ook anderen het sporten mogelijk maken,Twee voorbeelden uit het grote korps vrijwilligers die ervoor
zorgen dat Zieuwent een bloeiend (sport)verenigingslevenkent. Annie en Jan, bedankt en veel plezier en succes met al
jullie sporten en verenigingsactiviteiten.

De Redaktie (HW)

'DE KINDERPIOT"
MET DEZE KEER VOLLYBAL
Eerst volgt hier een verslag van de wedstrijd die wij hebben
gezien.
Ze begonnen met de worrming-up en daarna volgde hetinslaan. De scheidsrechter floot endat washet teken dat de
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ploegen zich op het veld moesten verzamelen. De Zieuwent-
se ploeg (TOHP) verzamelde zich en maakte wat afspraken
voor de wedstrijd. De tegenstanders waren groter dan zij
maar wij vertrouwde erop dat het damesteam van TOHP van
12 t/m 14 jaar wel zou winnen van hun tegenstanders uit
Neede. De scheidsrechter ging op zijn verhoging staan en
controleerde de nethoogte. Toen gaf de scheids een teken
en de wedstrijd kon beginnen. TOHP maaktehet eerste punt
en ze liepen al gauw uit tot een 7-3 voorsprong. Toen volgde een time-out daarna gingen ze fanatiek weerverder. De
stand Ís nu 13-6 voor TOHP en een tijdje later 15-6. TOHP
heeft de eerste set gewonnen. De tweede set begon goed
en ook in deze set werden er twee time-outs aangevraagd.
TOHP staat op een voorsprong van 14-9 en is aan service.
De tegenpartij maakt een fout en ook de tweede set is voor
Zieuwent, er wordt van kant gewisseld en de derde set
begint. Het wordt 4-0 10-2 11-2 de punten stromen nu echt
binnen. 15-2 ook de derde set hebben ze gewonnnen ze
bedanken en feliciteren elkaar. Er wordt nog even nagepraat
en dan gaat iedereen naar huis. Maar eerst hielden wij nog
een interview met een speler en met de coatch.

INTERVIEW MET FEMKE SCHOTMAN,
VOLGENS ONS DE VROUW VAN DE WEDSTRIJD

1. Wat vind je het leukst ?
Setuppen vind ik wel leuk, je staat dan midvoor en je
kunt dan een voorzet geven.

2. Wie was volgens jou de vrouw van de wedstrijd
Marijke vond ik goed, ze is gewoon heel goedin volly en
omdat ze aanvoerdster is.

3. Mag je het net aanraken ?
Nee, dan is het een puntvoor de anderen.
Alleen als je met de opslag het net aanraakt, anders
niet.

mn
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. Wanneer hebben jullie training en wedst
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INTERVIEW MET WILMA TE ROLLER,
DE CHOATS VAN HET TEAM

. Hoe oud bent u en hoelang doet u al aan vollybal ?
Ja eh, ik bendertig. Ik weet niet eens hoelang. Ik denk
5 jaarof zo. Ik heb nu ongeveer 3 jaar gechoast.

‚ Hoe bent u er mee begonnen ?
Hoeik ermee begonnen ben? Eh, ik vond het altijd leuk
omte doen. Mijn zus zat ook op vollybal.
Toon: Wat betekent TOHP eigenlijk ?
Tevreden Over HunPrestaties.

. Moet je nog een apart diploma hebben om te mogen
choatsen ?
Heb ik niet gedaan, maar ik denk dat het bij hogere
teams wel moet.

Jk zelf of de kinderen? ledere woensdag. Hoelaat weet
ik niet.
Joris: En wanneer hebben ze wedstrijd ?
Bijna iederezaterdag.

Spelen jullie ook in een kompetitie, zo ja op welke plaats
staan jullie ?
Wij spelen wel in een kompetitie, maar hoehoog we
staan weetik niet want we hebben gewonnen en dan
weet je het niet meer. Maar twee weken geleden zei
iemanddat weachtste stonden van de twaalf.

. Hoe gaat de puntentelling ?
Jekunt alleen scoren als je zelf serveert. Als de tegen-
stander dan een fout maakt heb je een punt. In een set

gaat de puntentelling meestal tot vijftien. Maar als het
16-16is dan heeft degenedie het eerst 17 punten haalt

gewonnen. Er worden maximaal vier sets gespeeld.



VERENIGINGEN

R.KZ.V.C. Veldvoetbal
Voorziner J. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, el. 1281
Secretaris . te Molder, Ravelstraat 9, Lvoorde, tel 05243-75179
Penningmeester: M v‚h. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tol 1660
Wedstijdseer. °H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

BKZ... Zaalvoetbal
Voorziter 8. ten Bras, Dorpsstraat

23,
Zieuwent, tel 1257

Sekr/Penningm. °R. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent ‘el. 2381
Wedstrijdsecr. 8. Slot, Helenweg 3, Zieuwent, el. 2127

e H.V. PACELLE: Handbal
Voorzitor B Wensink,De Haare 18, Zieuwent, tel 1838

ä Secretaresse IL Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel. 05443-78814
Poningmeosteres :P.Klein Goldewijk, Linnenwever2, Groenlo, tel. 05440-65478
Wedstijdsecr. A. Hummolink, De Haare 30, Zieuwent, el. 1531

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tol 1875
Secretaris Bte Molder, De Haare 1, Zieuwent, tel 2140
Penningmeester A. Krabbenborg. Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstijd-socr. A Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent, el. 2285
Recreanten A Klein Tuente, Lantherweg 42, Mariënvelde, tel 1409
Jeugdzaken 4. Kolkman Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent, tel. 2194

ZTV: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tol. 1281
Secretaresse A: Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1591

Penningmeester:W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent ol. 1445
Wedstijd-secr. A. va. Lindon, Dorpsstraat 20, Zieuwent ‘el. 1553
Jeugdcommissie :A. Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent te! 1705

M, Komkens, Branderscijk 12, Zieuwent, te. 05443-76724

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster : Hummolink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel. 08340-60442
Secretaresse 4. Wolters, Batscijk 42, Marienvelde, el. 1711

Penningmeesteres:E. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënvelde, tel 2329
Wedstijdsecr.  :L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tl. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Ofthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel. 1262
Sekr/Penningm. 6. Rijnders, Larksstraat 18, L'voorde, tel. 05443-74926



TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L.te Molder, B. v. Meursstr. 24, L'voorde, tel. 05443-75454
Secretaris A. Huitnk, Kleutorstraat 7, Zieuwent, ol. 2112
Penningmeester=M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent. tol. 1974

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Socretaris €. Hoenderboom, Zegondijk 12, Zieuwent. tel. 1324
Penningmeester te Roler, Verkavelingsweg 2, Mariënveide, tel 1373
Wedstrijd-secr.  =K Hummelink, Esstraat 42, ‘voorde, tel, 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter A. Meekes, Strausstraat 15, L'voorde, tel, 05443-76508
Secretaris G. te Molder, De Stooge 23, Zieuwent, el. 2214
Penningmeester:A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tol. 1970

BV. ’T KEVELDER: Bijarton
Voorzitor B. Hulshof, Zieuwentseweg 59, Zieuwent, tol 1494
Secr/Penningm. °C. Schuiink,J. v. Eykstraat 12, 'voorde, tel. 05443.
Wedstrijdsecr. 8, Waalderbos, Zieuwentsoweg 42, Zieuwent, tel 1504

8.8.2: Biljarten
Voorziter A. van Meli, Kard. de Jongstr 1, 'voorde, tel 05443-74884
Secr/Weds secr. :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271
Penningmeesteres:D. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, tel. 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Schoopbouwer, Dorpsstraat 63. Zieuwent, el, 1217
Secr /Weds soer. =P. Domhof, Startmanswog 24, Beltrum, tel. 05443-2191
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, iel 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 1982
Soeretarosse M. Krippenborg, Kleuterstraat1, Zieuwent, tel 2037

Penningmeester:P. van Zutphen, Bontinckstr 23, L voorde, tl. 05443-76783
Wedstrijdsoer.  :P. Knippenborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent, (ol. 1856

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tol 05443-77019
Secretaresse Y. Eokolder, Dorpsstraat 88, Zieuwent tel. 2172
Penningmeester:W. Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, (ol. 1664
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7. Hoeveel mensen staaner in het veld ?
Aan elkekant van hetnet zes spelers.

8. Waarvoor is eentime-out ?
Een time-out neem je als het niet goed gaat of als de
tegenstander voortdurend punten scoort. Dan geef je
aanwijzingen.

9. Wat is jullie yel ?
Jk zeg ‘altijd’ okay maar sommigen zeggen ‘hossa’.
Maarhet is gewoon om elkaar aante moedigen.

70. Hoelang wil je nog choatsen en vollyballen ?
Ik wel zelf nog netzolang vollyballen totdat ik niet meer
kan. Ik wel netzolang choatsen totdat het niet meer
gezellig is. Of totdat ik iemand tot last ben. Ik ben niet
geschikt omtechnische aanwijzingen te geven.
Ik vind het belangrijk dat ze leuk gechoast worden. En
dat zeer plezier in hebben.

Toon, Joris, Johan en Thijs

_

DE MOMENTEN VAN DE
BKZV.E. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd :WM.C, F1 -RK.Z.V.C. F1

6-0Uitslag
Doeipuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment Dat ze allemaal goed mee verdedigden.

uuk Storkhorst (keeper).
Wedstrijd

itslag
Doelpuntenmakers

.K.Z.V.C. F1 - Longa F1

10

—
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M e goal
Mooiste moment : Tim Papen eenhele lange aanloop nam

omte schieten, maar dat eenspeler
van Longa de bal al lang weggespeeld
had.

: Sjaak Storkhorst (goed verdedigend).

Wedstrijd IRK.ZV.C. F1 -W.V.C. F1
Uitslag 2-10
Doelpuntenmakers:Joost Berendsen en Tim Papen.
Mooiste goal : Joost (mooi in de hoek).

: Na afloopvan de wedstrijd penalty's
werden genomen, en zeer allemaal

ingen (8x).
: Pieter Molleman (goede passes).

: Fortuna F1 - R.K.Z.V.C. F1
:1-1

Doelpuntenmakers:Tim Papen.
Mooiste goa! : Tim Papen.
Mooiste moment _: Allemaal met veel inzet speelden en

mede daardoor het 1e punt pakten.
Man v.d. wedstr. : René Spekschoor.

Wedstri ZAZSV. F1. RKZV.C. FT

(inhaalwedstrijd)
Uitslag :4-1
Doelpuntenmakers : Leon ten Bras.

Leon ten Bras.
: Dat ze bij kunstlicht speelden (vonden

ze prachtig).
Man v.d. wedstr. : Tim Papen (goed verdedigend).

Wedstrijd : Longa F1 - RK.Z.V.C. F1
Uitslag :8-1
Doelpuntenmakers : Leon ten Bras.
Mooiste goal : Leon ten Bras.
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Mooiste moment : Dat we tot stomme verbazing van
Longa en RKZVC met 0-1 voorkwamen

Man : Luuk Storkhorst.

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstr LAZS.V. ES-RK.Z.V.C. E2

5-0
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

: Was er niet !

: Sjoerd Schotman.

Wedstrijd : AD'69 E2 - R.K.Z.V.C. E2
Uitslag :2-2
Doelpuntenmakers : Mario Wopereis en Arne Hassink.
Mooiste goal : Arne Hassink, hij passeerde 3 man en

schootde bal keihard doorhet midden
in het goal.

Mooiste moment _: Dat we 5 minuten voor tijd alsnog op
2-2 kwamen.

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd IRK.Z.V.C. E2 - Winterswijk E2
Uitslag 1-10
Doelpuntei ers : Wout Eekelder.
Mooiste goal : Wout Eekelder.
Mooiste moment : Het eindsignaal.

: Clemens Mul, hij keepte een schitte-
rende tweede helft.

: Fortuna W. E2 - R.K.Z.V.C. E2
:1-2
: Arne Hassink (2x).

Arne Hassink.
: Dat weeindelijk eens een wedstrijd

wonnen.
str. Sjoerd Schotman.Man v.d. wi A—........
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Wedstrijd :WV.C. E4 -RK.Z.V.C. E2
Uitslag :2-3
Doelpuntenmakers : Arne Hassink (2x) enJurgen Klein

Goldewijk.
Mooistegoal : Een afstandsschot vanaf 20 meter vanJurgen.

: Onze tweede overwinning.
: Mario Wope

iRK.ZM.C. E2- A.Z.S.V. E6
0-4

lederen was boosop de scheids.
rechter omdat hij eendoelpunt
afkeurde en in plaats daarvan een
penalty gaf. Helaas werd de penalty
nog gemist ook.

: Jurgen Berendsen.

Wedstrijd : Kotten E1 -R.K.Z.V.C. E1
:1-1

Clemens Mul.
: Na het omspelen van enkele spelers,

schoot Clemens de bal strak onder in
de hoek.

: Dat we een uur te vroeg waren,
: Chris Eekelder.

:RK.Z.V.C. E1 - Ratum E7
:0-6

: Na een solo van Clemens Mul, schoot
Wout Eekelder voor Open Doe! langs.

: Lucas Molleman,
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R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd : RK.Z.V.C. D1 - Bredevoort D1
Uitslag :1-1
Doelpuntenmakers : Johan.
Mooiste goal : Johan.
Mooiste moment : Toen Jelle aan het toneelspelen was.
Man : Chris Eekelder en Lucas Molleman.

Beide spelers van E1.

_
SCHEIDSRECHTERS

Het is bekend dat scheidsrechters het steeds moeilijker
krijgen om een voetbalwedstrijd te leiden. Steeds vaker
gebeurt het dat ze een weerwoord krijgen, uitgescholden
worden of zelfs worden mishandeld. Natuurlijk moet dat niet
en hetis soms schandelijk wat de scheidsrechter aan boe-
ken vol scheldwoorden naar hun hoofd krijgen geslingerd, of
nog ergere dingen. Het gevolg is, dat zeker op amateurni-
veau, waar de scheidsrechter toch een hobbyist is, het
steeds moeilijker wordt om goede scheidsrechters te vinden.
Jammer, zeker als je denktdat dat ten dele de verantwoor-
delijkheid is van de spelers zelf, die dit door hun getoonde
gedrag in de kaart werken.
Toch is het niet alleen de schuld van de spelers. Er zijn
meerdere oorzaken, De scheidsrechter zelf kan er soms ook
aan bijdragen dat de dingen positief verlopen, door geen
onnodige, overbodige beslissingen te nemen. Zo werd laatst
bij een wedstrijd van R.K.Z.V.C.-2 door de scheidsrecher
beslist dat de grensrechters tijdens beide speelhelften aan
dezelfde kant moesten vlaggen. Volgens de K.N.V.B. mag
een scheidsrechter dit af en toe uitproberen. Het was niet zo
dat de grensrechters niet ‘fair’ vlagden en dater 'verschrik-
kelijke’ dingen gebeurden, maar wel dat direct na rust de
nodige commotie ontstond en een afkeer tegen de arbiter,
welke absoluut niet nodig was geweest.
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Ook het partijdig fluiten door een arbiter uit de eigen woon-Plaats vormt soms problemen. In Zieuwent is hier nu eengoede oplossing voor gevonden door met verenigingen uitde buurt scheidsrechters te laten rouleren, zodat een scheid-srechter uit bijvoorbeeld Vragender in Zieuwent fuit.
Daamaast zijn ook vernieuwingen van de spelregels eengevolg van agressiever gedrag. De speler moet de beslissingvan de scheidsrechter natuurlijk respecteren, maar zeker bijdie regels waarvan twijfelachtige beslissingen het gevolgKunnen zijn, loopt het wel eens mis. Het niet meer mogenterugspelen op de keeper is zo’n geval. Voor de scheidsrech-ter vaak moeilijk omte beslissen of het wel of geen terug-speelbal is, met de nodige gevolgen van dien.

Voor het aankomende WK-voetbal in de Verenigde Statenheeft de FIFA (voetbalwereldbond) weer wat nieuws be:dacht. Indien een speler, volgens de arbiter, doet alsofhijgeblesseerdis krijgt hij geel. Voorts moet een geblesseerdeSpeler direct met een brancard van het veld worden gedra-gen, m.u.v. spelers met hoofd- en snijwonden, En is despeler weer snel op de been om toch weer verder te spelen,dan krijgt hij alsnog de gele kaart omdat er dan waarschijn.lijk niets aan de hand was. In maart worden de arbiters diemogen fluiten tijdens de WK geïnstrueerd omtrent dezeregels. Het klinkt zeer aardig en hopelijk werkt het tijdens deWK. Waar deFIFA misschien te makkelijk over heen loopt isdet de scheidsrechter nu ook als medicus zal moeten optre.den, wat natuurlijk niet reëel is. Ik kan me voorstellen datwanneer een speler, die eerder in het toernooi een gele kaartheeft gehad, in de halve finale onderuit geschopt wordt endirect afgevoerd wordt met een brancard, waarna hij naenkele minuten toch nog terug komt in het veld omdat hijalles voor zijn vaderland over heeft, en alsnog beloondwordt met de gele kaart zodat hij de finale mist, er mogelijk‘vervelende’ reacties ontstaan.ee
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Mocht de regel ook bij de amateurs zijn intrede doen dan
lijkt het me aardig om te zien hoe dat met die brancard
geregeld wordt en ben ik benieuwd en ook wel wat be-
nauwd hoe de reactie van spelers t.0.v. de scheidsrechters
zullen zijn.

De Redaktie (JW)

NAAM: Hemmie Olthof, 42 jaar, servi-
ce-monteur in de automatisering, ge-
trouwd, 2 kinderen, een Daihatsu, een
hond en een cavia. "Gewoner kan ’t
echt niet, he 7" Voorzitter van karate-
vereniging Mu Chin, zelf zwarte band
2e dan. Tevens karateleraar en exami-
nator.

DAMMEN, BOKSEN OF VOETBALLEN: Voetballen vind ik
maar niks met al die kalverij en toestanden er om heen.
Dammen is natuurlijk helemaal niks, dus het wordt boksen.
Een individuele sport met constant actie.
LEKKERSTE ETEN: Ik lust echt alles, maar indisch is toch
wel favoriet, zowel uit als thuis. Een grote verscheidenheid
en lekker pittig. Je kunterveel bij fantaseren, terwijl boe-
renkool maar gewoon boerenkool is.
FAVORIETE LEZEN: Simon Carmiggelt; korte verhalen met
een grote inhoud.Ik ben veel weg voor mijn werk en heb
dan altijd een boek van hem bij me. Verder lees ik uit nieuw-
sgierigheid altijd de krant.
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WAT NEEM JE MEE NAAR EEN ONBEWOOND EILAND: Een
karatepak om te blijven trainen en mijn familie. (Elly op de
achtergrond: "toch wel 2") En Carmiggelt natuurlijk.

FAVORIETE MUZIEK: Countrymuziek in ’t algemeen. Hoewel
de tekst vaak zoetjes is, is het altijd melodieus. Tevens vind
ik harmoniemuziek altijd goed, daar zit veel in.

” Housemu-
ziek ?, hou op man.
ZANDVOORT OF DRENTE: Het liefst allebei niet. Ik blijf
graag gewoon thuis. Hier is ’t lekker en ik heb de tijd aanmezelf. Als we gaan, danzeg ik altijd, dat we 3 dagengaan,wantik weet, dat ’t er dan toch wel 6 worden. Ik moet in
ieder geval niets hebben van a! dat opgefokte in die toeristi.
sche landen.
TELEVISIE: Het journaal, actuele programma's en sport. Ik
kijk dan zelfs naar het voetbal, a! zie ik het liefst auto- en
motorsport. Verder heb ik echt de pest aan die series, zoals
dat Medisch Centrum West. De onzin straalt er af. Verder iseen programma als "Ookdat nog” altijd goed.

ASIELZOEKERSBELEID: Daar kan ik beter niets op zeggen,want dan krijgen we ruzie in het dorp.

DE VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN: Al dat geouwehoer inde diverse buitenlanden is toch een lachertje. Praten, pratenen nog eens praten, bah ! Het is toch te gek, dater vrij
recent niet is ingegrepen bij een aantal situaties in diverse
landen.

JE WINT 10 MILJOEN, WAT NU: Eerst weer gewoon gaanwerken natuurlijk, want ik zal geen gekkedingen gaan doen,al zal er wel een wereldreis gemaakt worden. Ik zal in ieder
geval een hoop weggeven en de rest waarschijnlijk investe-
ren.



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen

Ol AB.V.
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415

leB ANKE
KLEUTERSTRAAT 29
7136 LP ZIEUWENT

Tel: 05445 - 2304



wagensCO‚nen matonerbaar In alle soorten on

maoeaaeRtaUio. aanhanger of
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Oeae og niet
3 Beedegoare vigoron, al of

SEE ‘pla veanon, ooge
voeren Gieron.de
aluminium wanden:
gere en opleggerseeeeEEede

B o Eigen merk aan!
Voer.EeEeZISKErSneses EESEENESeeESET]

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

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

Zegendijk 16 k- 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445- 21038
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FAVORIETE SPORTMAN\VROUWATEAM: Echte sportmen-
sen zijn sporters, die zich tevens inzettenin de begeleiding
en de organisatie van de diverse activiteiten. Zonder hen
was er namelijk een heleboel niet eens mogelijk geweest.

VRIJDAG OF MAANDAG: De vrijdag. Lekker de tijd aan
jezelf, al word ik af en toe gestraft doorElly, als ik weer
eens de tuin in moet. Tevens kan ik in ’t week-end ook
lekker knutselen aan mijn Trabantje. Op de maandag moet ik
er toch iets te vroeg uit, want ik ben er één met een koude
start.

FAVORIETE ONTMOETING: Ik zou graag eens een avond
met Hans Wiegel in de kroeg zitten, want daar ben ik al
jaren een fan van. De nuchterheid zelve en toch altijd een
verrassing in petto. “Niet dat zeute", terwijl hij zich toch
altijd goed verkoopt.

DROMEN/AMBITIES: Trainen in een echte dojo in Japan,
waar ze nog de ouderwetse discipline kennen.

HEKEL AAN: Tuinieren. Dat schiet niet op, verschrikkelijk.

VERBETERINGEN VOOR PIOT: Een goed blad, dat ik echt
altijd lees. Misschien is het een idee om topsporterste laten
bellen door een Zieuwentenaar uit dezelfde sport. Als kara-
teclub gaan we overigens eigenlijk te vaak voorbij aan de
PIOT, waarvoorik in feite geen reden heb.
TENSLOTTE (na lang denken): Er zou in Zieuwent
een soort centrale sportraad moeten komen als aanspre
punt om de afzonderlijke besturen op diverse zijden te ont-
lasten. Dit betekent dan, dat er een heleboel gezamenlijk
georganiseerd kan worden, zoals administratie, inkoop,
subsidieregeling, verzekeringen etc. Tegelijkertijd heb je dan
meer te vertellen enzal de onderlinge waardering hoger zijn.

nlijk

Hemmie, bedankt voor dit spontane gesprek. René
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ZN ee[ Z.G.V./Jazzgym Zieuwent
"BOMMEN" (BEWEGEN OP MUZIEK)

Jazz-conditie dames: elke maandagavond van 18.30 tot20.00 uur en/of van 20.00 tot 21.00 uur in de bovenzaal
van ‘t Sourcy Centrum. Oefeningen voor ’t hele lichaam;zowel spierversterkend, lenig makend, corrigerend als condi.
tioneel. Kom gewoon uitproberen. Inlichtingen aldaar of tel.
05443-74307.

M: Waalder.eemSOURCY SPORTNACHT
8-9 JANUARI 1994BJVan zaterdag & januari tot zondagmorgen 9 januari wordt

voor de vierde keer de Sourcy Sportnacht gehouden. Het
bijna traditionele sportevenement begint zaterdag om 17.00
uur en gaat door tot zondagmorgen 5.00 uur.

Het zijn dezelfde sportverenigingen als vorig jaar die hun
jaarlijkse ‘nachttoernooien’ organiseren voor leden en nietleden. Voor iedereen is deelname mogelijk, men hoeft niet
persé lid van een vereniging te

ZAALVOETBAL
De zaalvoetbal-liefhebbers kunnen hun hart ophalen door
zich in te schrijven voordit toernooi bij Peter Domhof, die tebereiken is onder telefoonnummer 05443-75486. Voor
teams die nog graag mee willen doen is het wel haastenomdat men al bijna volgeboekt is voor het toernooi.



J. WAENINK seSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw.
nieuwbouw
wandafwerking

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

ZIEKENFONDS - TAXI - PERS. VERV. 05445 - 1509
LEO KRABBENBORG AUTOTEL: 0652 - 932342

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIEof ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, te! 05445-1217



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reservebank,

DENSEenrnEen

assurantiën-financieringen-hypothekenEEEN



SQUASH
De squashers kunnen zich opgevenbij Vincent Doppen, telefoon 05445-1982. Ook aan dit toernooi kunnen niet vereni.gingsleden deelnemen. De organisatie verdeelt de deelne.mersin verschillende categorieën zodat iedereen tegenstan.ders/tegenstandsters van eigen niveau tegen komt en een“lekker” partijtje kan spelen.

BADMINTON
De badmintonners spelen verschillende toernooien. Deelna-me is mogelijk aan het jeugdtoernooi, enkeltoernooi, mix.toernooi en aan het dubbeltoernooi voor dames en heren.Voor alle toernooien, meedoen aan meerdere onderdelen ismogelijk, kan men zich opgeven bij Yvonne Eekelder, tele.foon 05445-2172.

GEZELLIGHEID
Dat het bij al dit gebeuren niet alleen om de sportieve pres-{aties gaat, maar dat ook zeker de gezelligheid een belangrijke rol speelt blijkt uit voorgaande jaren. De gezellige sfeer ende ook dit jaar weer aanwezige LIVE MUZIEK zal weerbijdragen tot een geslaagde sportnacht voor deelnemers enbezoekers.

KRUISJAS-MARATHON
De kruisjas-marathon was een groot succes en wordt daar-om ook dit jaar weer gehouden. Er worden minimaal 7rondes gespeeld en er zijn weer prachtige geldprijzen teverdienen, de hoofdprijs is maar liefst f 250,Deze mara.thon begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 2.30 uur.Deelnemers kunnen zich per team opgeven bij het SourcyCenter, telefoon 05445-2222 en bij Schoenen en SporthuisTen Bras, telefoon 05445-1257.

VOOR ALLE DEELNEMERS GELDT: GEEF JE ZO SNEL MO-GELIJK OP OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN.
De Organ: atie,
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Aan de lijn:
Eugène Hoenderboom

Het gaat nog niet zo voortvarend met de tafeltennisdames inhun nieuwe klasse. Tijdens de recente competitieduels zijn
alwel punten gescoord, maar er is nog niks gewonnen.
Hoekan dat coach Hoederboom ?
Toevallig hebben we vandaag (13 nov.) de eerste competi-
tiezege binnengehaald!

Is dat genoeg om niet te degraderen ?
Als we de volgende wedstrijd winnen, zullen we waarschijn
lijk niet degraderen.

Zijn jullie dus niet te zwak voorde 3e divisie ?
Nee, zeer zeker niet! Vaak wordt er nipt verloren. Ik ben
vrijwel zeker dat we in de 3e divisie blijven en niet terug-
gaan!

De kopie voor het volgende nummer (22e jaargang nr. 5
{verschijningsdatum 24 december a.s.) dient uiterlijk zon-
dag 19 december in het bezit te zijn van de redaktie.



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
Om die ene, voorujuiste hypotheckte kiezen, krijgt u

‘nu deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit

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

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ENSAIDMODEVAKSCHOOL

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 13
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445-17668Ee



W.A.KEMKENS bv,
ALLE
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ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD |

MILIEUTECHNIEK ADVISERING
|

7 Boelie IzSeeeSROENLO EN 'REIKBAAReenseu 23 TEL ooren. TEL
BEG Oase osca0 61635


