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REDAKTIEWOORD

DONKERE DAGEN NA KERSTMIS ?
Kerstmis, het feest van licht, verlichting en vrede. Ook hetfeest van vrij zijn (wintersport en A.D.V.), eten (vreten enzuipen) en gezelligheid (al of niet kunstmatig gemaakt). Tevensde dagen waarbij eenzaamheid, verdriet, pijn en onmacht zichextra laten voelen. Maar ook dagen waarop de wereld gevraagdwordt de strijdbijl even te laten liggen; een ‘adempauze’ in
oorlogen.
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Wat heeft dit met sport te maken? Niet veel, ware het niet dat
ook het Internationaal Olympisch Comité (l.0.C.) voornemens

om tijdens de eerstvolgende Olympische Spelen de wereldbe-
volking (inclusief z'n leiders) op te roepen de oorlogen en
gewapende conflicten te staken. Sport als tijdelij
ring.

Kunnen de Olympische Spelen geen 4 jaar duren? Waarom is
het elke dag geen kerstmis?
Wat heeft dit met sport in Zieuwent te maken? Niets en mis:

schien alles. Wereldvrede begint bij elke wereldburger. Respect
voor een ander hebben, de tegenstander in z'n waarde laten,
team-verantwoordelijkheid dragen, op een sportieve manier je
verlies verwerken, samen een gezonde vereniging opbouwen,
luisteren naarelkaar, je egoïsme positief laten werken, enz.
enz. Regels, gedrag, waarden en normen die niet alleen voor
ons sportwereldje gelden, maar ook opgaan voor de (wereld)-
maatschappij.

Idealistisch, pacifistisch, moraliserend ‘gelul’ van een infantiele
geïtenwollensokkendrager die de wereld niet begrijpt? Soms
kan ik en wil ik de wereld niet begrijpen. Terwijl de ‘Jazz-
politie’ zingt “Soms worden dromen waar, te waar om mooi te
zijn’, winnen de ultra-nationalisten in Rusland de verkiezingen,
krijgen de Centrum-Democraten hier steeds meer aanhang, en
begint iedereen te roepen dat Nederland vol is.

De Redaktie (HW)

De jaarlijkse flessenaktie t.b.v. de jeugd van voetbalvereni-
ging RKZVC vindt dit jaar plaats op MAANDAG3JANUARI
1994. Om 09.00 uur zullen ze beginnen met het ophalen
van de flessen.

De kopie voor het volgende nummer (22e jaargang nr. 6
{verschijningsdatum 29 januari a.s.) dient uiterlijk zondag
23 januari in het bezit te zijn van de redaktie.
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BEAR
VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77ZIEUWENT tel.: 05445 - 1982

Jos Beening
Voor al uw Reklame en Schilderwerk
Dorpstraat 274, Zieuwent

Tel.: 05445 . 23 46



8 en 9 januari : Sourcy Sportnacht.
— 23 januari : PIOT: Kopie inleveren,-2,3en 4 april : PAASPOP

N.B. De in het vorige nummer aangekondigde voorstellingenvan de Notenkrakers (0.a. 8 en9januari} gaan niet door.

De avond was achteraf verkeerd gekozen, want wie spreekt erNu met een voetbalfanaat op woensdag 20.00 uur af, als deeerste ronde van de Champions-league een half uur later zijnaanvang heeft. Afijn, met een ‘zacht’ FC Porto-Werder Bremenop de achtergrond begon een lange interview-avond, die aanVing in Mariënvelde, langs Zieuwent en Lichtenvoorde via 'ECUtrecht naar Oman ging en vooralsnog eindigde in het SoureyCenter te Zieuwent.

Henri Weikampis33 jaar, ongehuwd en werkzaamin hetAaltense onderwijs waar hij Engels en Duits doceert. Hij is gekvan voetbal, als actief beoefenaar, maar ook passief als free.lance sportjournalist.
Het verhaal begint in Mariënvelde, waar hij als 18-jarige jongenin het 1ste debuteerde. Na enkele jaren zonder degradaties enKampioenschappen besloot hij op zijn 24ste om hoger optegaan voetballen en twijfelde tussen A.Z.S.V. en R.K.Z.V.C.

Waarom hebje toen voor R,K.Z.V.C. gekozen ?Zieuwent was ten eerste qua afstand dichterbij, Mede doordatmijn zwager Ferdinand Schutten er ook speelde heb ik voorZieuwent gekozen. Het was eenheel verschil met Mariënvelde.De beleving bij ZVC is veel groter. Mijn 15te Kei-toernooi zal ikbijvoorbeeld nooit vergeten. Bij Mariënvelde speel je voor tenhoogste 100 toeschouwers en tijdenshet Kei-toernooi stonden——
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er ongeveer 2.000 mensen langs de kant. De 1ste wedstrij
van het toernooi speelden we tegen Longa’30. Na een sensa'onele wedstrijd die eindigde in 4-4, wonnen we met straf-
schoppen. De zondag erop konden we ook de finale winnend
afsluiten.
Ik heb4 jaar in Zieuwent gespeeld en onder andere onder Ruud
Jansen gevoetbald. Ondanks dat ik in Nijmegen studeerde heb
ik het voetbal altijd goed metde studie kunnen combineren.

ze 5

Na die 4 jaar ben je toch naar A.Z.S.V. gegaan, waarom ?
Omdat ik daar nog hoger kon voetballen. Tevens was ik er alenkele jaren jeugdleider. Bovendien wist ik dat ze geen goede
linkerspits hadden en ik dus een goede kans maakte. De eerste
wedstrijd die ik meespeelde was nog in het naseizoen. Ik was
dus nog officieel

lid
van ZVC. We wonnen met 6-0 en ik scoor-de een keer. Ik kwam daar dus wel lekker binnen.

Het promotiejaar was een prachtig seizoen, maar ook het jaar
erop In de 1ste klasse was schitterend. Er werd veel publiciteit
aan gegeven, zo werden er altijd live-radioverslagen verzorgd.Ook speelden we vaak op schitterende velden in ‘bijna'-stadi-
ons. Wel was de overstap van 2de naar 1ste klasse een grote
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Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden
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stap. Wezijn na 1 seizoen dan ook weer gedegradeerd, Als weons hadden willen handhaven dan haddener spelers van bui-tenaf moeten komen, die betaald zouden moeten worden. Dat
was niet de bedoeling en A.Z.S.V. wilde het met eigen jongensdoen.

A.Z.S.V.is een schitterende vereniging, die me niet loslaat. Alsje er eenmaal tussen zit krijg je een geweldige binding met declub. Dit heeft alles te maken met het feit dat alle wedstrijden
op zaterdag worden gespeeld en iedereen de uitslagen vaniedereen weet. Ik ben er nu nog leider van de B-jeugd en mis-schien dat ik er in de toekomst de PR-man word.

Jullie zijn met A.Z.S.V. ook nogeen keer op stap geweest, datwas heel bijzonder.
Wezijn begin '93 met het1ste elftal naar Oman geweest, eenrijke oliestaat. De assistent van de ambassadeur in Oman,Benno Grevers, kon dit voor ons regelen. De verblijfkostenwaren voor de bond van Oman en we hoefden dus alleen deTeis te betalen. Het leuke was dat in de Omanse kranten had
gestaan dat er een profclub uit Holland zou komen. Men hadgerekend op FC Utrecht, maarna verloop van tijd werd duide-
lijk dat wij zouden komen. Het was zeer warm in Oman, onge-veer 30 graden: Veel dingen waren zeer luxe, 0.9. het hotelwaar we in zaten was schitterend en de stadions waar wespeelden prachtig. Bij één v.d. stadions hadden ze 5 mensenindienst die zich alleen maar bezig hielden met de verzorging vanhet stadion. Zo lagen die mensen op de knieën om het gras teknippen.

Tijdensje actieve voetballoopbaan heb je ook nog bij de krantgewerkt, watdeed je daar zoal 7?

Ik heb een tijd lang bij De Graafschapbode gewerkt, in eersteinstantie maakte ik verslagen van het damesvoetbal. Omdat ik
bij AZ.S.V. ging voetballen, was ik zondags vrij. Toevalligkwam er een functie voor de zondag vrij en ging ik wedstrijd-verslagen van het amateurvoetbal uit de regio maken. Samenmet Peter Valen zorgden we voorde gehele verzorging van hetzondagamateurvoetbal uit de buurt.

—————
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Ik ben hier nu mee gestopt omdat het niet meer met mijn werkte combineren is, Nu schrijf ik heel af en toe nog een stukjevoor de Twentsche Courant, als ze iemand nodig hebben voorde zondag.

Je hebt naast het veldvoetbal ookaltijd nog gezaalvoetbald.Ik heb ongeveer6 jaar bij Longa'30 in dezaal gevoetbald. Daar
hebik de promotie naarde 2de divisie meegemaakt. We stuit-ten daar op hetzelfde probleem als toen bij A.Z.S.V. op hetveld: bij de tegenpartij speelden vaak betaalde jongens, hetniveau was te hoog. Ik ben daar eigenlijk weggegaan omdat despelwijze meniet beviel. Het waszo puur verdedigend waarbijbalverlies dodelijk was. Tevens was het ook moeilijk te combi”
neren met het veldvoetbal. Na een periode van 2 jaar zonderzaalvoetbal heb ik bij R.K.Z.V.C. het zaalvoetbal weer opge-pekt. Bij ZVC voetballen jongens waarmee ik goed overwegkan. Het voetbal bij ZVCiseen leuke manier om af te bouwen.Ik merk trouwens wel dat het afbouwenzo te snel gaat, voor.heen trainde ik altijd 2 keer per week en speelde een wedstrijdmet daarnaast nog het zaalvoetbal. Nu speel ik alleen nog 1

keer in de week in de zaal. Mijn conditie is op dit moment dan
ook niet zo sterk.

Je bent nu weerbij ZVC, maar ben je niet altijd betrokkengebleven bij R.K.Z.V.C. ?
Ja, meer dan bij Mariënvelde. Daar kom ik eigenlijk alleen nogmaar tijdens een bezoekje aan Peter Valen, een goede vriendvan mij en tijdens de Tour de France, omdat ik mede organisa-tor ben van het tourspel: ‘Tour de Mariënvelde’, bij café Heu-tinck. Verder heb ik onder Mariënvelde een streep gezet. De
voetbalvereniging heeft mee daarniet zo netjes behandeld enbij det soort situaties ben ik vrij rigoureus, dan hoeft het voor
mij niet meer.
Naast dat ik weer bij Zieuwent voetbal ben ik voorheen nogeen tijd grensrechter bij ZVC-2 geweest. Daarnaast verzorg ikm.b.v. de computer het supportersblad van R.K.Z.V.C.—……
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Tenslotte,zien we Henri Weikamp nog weerop het veld voet-ballen ?
Ja, ik denk het wel. Ik vind hetgeen wat ik nu doe, alleen in dezaal, te weinig.

Gebeurt dat dan bij R.K.Z.V.C. 7
Dat weetik niet. Wel is het zo dat ik te fanatiek ben om bijv. ineen lager elftal te gaan voetballen.
Voordat erafscheid wordt genomen valt het oog nog op enkeletrofeeën die op de kast staan. Opvallend, of juist niet, is datPraktisch alle trofeeën van Aaltense bodem komen. Eén van debeeldjes blijkt afkomstig te zijn van de trainer van AZ,S.V. alsblijk van waardering voor de promotie naar de 1ste klasse. Een,ander beeldje heeft Henri gekregen tijdens zijn afscheid bijAZ.S.V. Voorde derde plaats m.b.t. de trainingsopkomst bijAZ.S.V. staat nog een beker op de kast. Tenslotte heeft híjnog de waarderingsbeker als sportploeg van het jaar 1990welke hij met Longa’30 heeft gewonnen. Een beker met eenbijsmaak omdat deze werd uitgereikt nadat eerder op de avondde definitieve degradatie uit de 2de divisie een feit was.

HET TOETJE VAN HENRI
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Pilaf, een rijstgerecht met ananas, perzik en kipfilet.

2. Wie nodig je absoluutniet uit op je verjaardag ?Iedereen is welkom, behalve mensen met racistische ideeën.Ik hoop dat meer mensen er zo over denken.
3. Watis volgens jezelf je slechtste eigenschap ?

Te snel ‘ja’ zeggen, te veel willen doen. Voordat ik ja zegoverzie ik dan vaak de consequenties niet.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Geduldigheid, dat komt wel goed uit bij mijn beroep. Ookben ik, denkik, reëel,



8

5. Wie vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Guus Slot, hij kan als voetballer heel veel. Hij is zeer snel en
atletisch.

©. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnenje eigen
vere 7

Bennie Slot, hij doet veel dingen die anderen niet willen
doen.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten worden ?
André v.d. Wetering, hij heeft goede bestuurlijke kwaliteiten,
en is recht door zee.

8. Watis je grootste hobby momenteel ?
Naast voetbal is dat werken met de computer en dan bedoel
Ik geen spelletjes, want dat is zonde van de tijd.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
Er zijn al een hele boel goede veranderingen geweest, ik zou
verder zo niets weten.

Henri, bedankt voorhet interview.
De Redaktie (MHW & JW)

Door onvoorziene omstandigheden (mede een gevolg van het
slechte weerin het afgelopen weekend) treft u in dit nummer
geen bijdrage aan van de jeugdredaktie. Vanaf het volgende
nummer kunt u weer getuige zijn van de belevenissen en
bevindingen van onze ‘jonge en snelle reporters’.

De Redaktie.
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Tot ziens !
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Brood- en Banketbakkerij
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R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd IRKZV.C. DI -K.S.H. D1
Uitslag 0-4
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment Toon Moleman, die midden onder de

wedstrijd achter de goal stond te plassen.Man v.d. wedstr. : Thijs Bongers.

_Voetbalvereniging B.K.Z.V
WEDSTRIJDVERSLAGEN VAN DE JUNIOREN C-1

REKKEN C7 -R.K.Z.V.C. C7De wedstrijd begon slecht, na vijf minuten stonden we al 2-0achter. Toen we naar de kleedkamer gingen was het 4-1. Naeen paar pittige woorden van onzeleider Stef, gingen we hetveld weer op. We begonnen sterk en kwamen terug tot 4-3.We hadden de kans op 4-4 maar de goal viel aan de anderekant. 5-3 Was ookde eindstand.

R.K.Z.V.C. C1 - BREDEVOORT C1Deze wedstrijd hebben we kansloos verloren met 53. Eenwedstrijd om snel te vergeten.

LONGA C3-R.K.Z.V.C. C1
Tegen deze tegenstander speelden we tegen veel jongens vanonze school, We wareniets beter maar kregen domme tegen-goals. De ruststand was 1-1. De tweede helft ging het heenenweer. Het werd uiteindelijk 4-4. We hadden moeten winnen.
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Door het slechte weer waren een paar weken lang de wedstrij
den afgelast. In die tijd hebben wein de zaal gevoetbald en een
oefenwedstrijd tegen Erix gespeeld. We wonnen met 4-2.

RKZ.V.C. C1-DEO C1
We begonnen ijzersterk, vooral het eerste kwartier. Toen
kwamen we verdiend voor met 2-0. Na de rust werd het eerst
3-0, maar toen verslapten we. Het werd 3-2. In de laatste
minuut maakten we een eind aan de spanning. Het werd 4-2.

R.K.Z.V.C. C1 - VARSSEVELD C2
Westonden op het punt om te beginnen maar we moesten nog
andere shirts aan. Al vroeg in de Te helft stonden we voor met
1-0. Daarna verprutsten we alle kansen, dus werd 1-0 de
ruststand. Na de rust ging het gelijk op. We scoorden allebei
één keer. We wonnen dus met 2-1.
We staan nu met 6 punten uit 6 wedstrijden in de middenmoot.
Namens de C1 wensen wij u prettige kerstdagen en een geluk-
kig en vooral sportief 1994.

Peter Hoenderboom en Johan Stortelder.

EEN VERSLAG VAN DE JUNIOREN A-SELECTIE

Beste sportvrienden,
Nadat we goed hadden gepresteerd in de voorcompetitie,
kwamen we terecht in de A2-klasse. De eerste wedstrijd was
een 3-2 overwinning op Dinxperlo A1. De tweede wedstrijd
verloren we van Terborg A1 met 4-2. Vervolgens wonnen we
de wedstrijd tegen S.D.Z.Z. (Zevenaar) met 1-0. We waren in
goede doen, desondanks verloren we de vierde wedstrijd tegen
S.S.S.E. A1 met 5-2.

Zaterdag 19 december moesten we tegen S.V.G.G. Door eenfout in de verdediging werd het1-0 voor S.V.G.G. Dit was een
domper voor ons, want we speelden goed. Daarna gingen we
matig voetballen. Desondanks maakte Jelle Vosters 1-1. Het——
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verbouw
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INSTALLATIEWERKEN
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INSTALLATIEBEDRIJF
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We gingen beter spelen enmaakten 1-2 (weer Jelle V.). Daarna vergrootte Mathieu Boomn-
gaars 1-3. Wegens commentaar (terecht) op de leiding werd
Martijn Waalderbos er voor 5 minuten uitgestuurd. Dit Veroor-zakte paniek waardoor de tegenstander 2-3 maakte, Descheidsrechter maakte een grote fout dooreen goal van ons afte keuren wegens buitenspel. We namen toen revanche door
weer een goal van Jelle Vosters (laatste man); 2-4. Het laatste
doelpunt was een beauty van Mathieu Boomgaars; 2.5, Dit
Was tevens de uitslag. De leiders waren tevreden over deuitslag. We gingen met een gerust hart naar Zieuwent terug.

De A-selectie,

inig is dat. Om de zoveel tijd - meestal elke dag weer, somsna enkele weken, in een aantal gevallen pas na enkele jaren ofzelfs pas een decennium later- zie je dezelfde dingen terugko-men.

Neem bijvoorbeeld uit de onderwijswereld: het onderwijs op debasisschool. Nu al - of nu pas, da's dus maar net hoe je hetbekijkt - begint er weer een discussie in pedagogenland op tekomen over de wenselijkheid cq. noodzaak van de zgn, 'kern-vakken’ op de basisschool: lezen, schrijven en (hoofd)rekenen.
De klacht van 10 jaar geleden dat degenen die van de toenmali-
ge LTS afkwamen ‘geen hamer meer vast konden houden’(m.a.w. ze leerden er alleen theorie en niet de praktijk) heeftzich een decennium later een trapje verlaagd naar de basis-school. Ook hier gaat het nu zo langzamerhand weer van‘schoenmaker blijf bij je leest’.

Nee, neem dan de voetbalwereld.
Komend jaar het WK-voetbal in Amerika. De meningen in de
landelijke diskussie rondom: ‘met of zonder Johan Cruyff alsbondscoach naar het WK in Amerika’ liepen uiteen in 1) “onder



VERENIGINGEN

R.KZV.C. Veldvoetbal
Voorzinor J. Cuppers, Oude Maat1, Mariönvelde, tel, 1281
Secretaris te Moldor, Ravelstraat , L voorde, tel. 05443-75179
Penningmeester :M.v.n. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel. 1660
Wedstrid-secr  :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

R.KZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter 8. ten Bras. Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm  :R. Krabbenborg, Kleuterstaat &, Zieuwent. tel. 2381
Wedstijdsecr. 8. Slot, Hellenweg 3, Zieuwent, tel. 2127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wonsink,De Haare 18, Zieuwent, tel. 1838
Socretarosse |. Rouwhorst, Rouwnorsterdijk 3, Zieuwont, tol. 05443-73814
Peningmeesteres_:P.Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel. 05:40-65478
Wedstijdsecr. A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, el. 1531

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg. Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Secretaris 8 te Moider, De Haare1, Zieuwent, tel. 2140
Penningmeester:A’ Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent,tel 1400
Wedstijd-secr. A. Hogenkamp, De Stcogo 41, Zieuwent, (el. 2285
Recreanten A. Klein Tuente, Lantherweg 4a, Mariënvelde, ol. 1409
Jeugdzaken J. Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent. tel. 2194

ZW: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, tl. 1281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, (ol. 1591
Penningmeester:W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent el. 1445
Weostrjdseer. A v.d Linden, Dorpsstraat 26, Zieuwent, tl. 1553
Jeugdcommissie A, Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent, tel. 1705

M. Kemkens, Brandersdijk 12, Zieuwent, tel 05443-76724

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, tel. 08340-60442
Secrataresse J. Wolters, Batscijk 42, Mariënvelde, tel. 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg, Batsgijk 39, Mariönvelde, tel 2329
Wedstrijd-seer.  :L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tl. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter HL Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekt/Penningm. °G. Rijnders, Lariksstraat 18,

L
voorde, tel. 05443-74926



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter :L. te Molder, B. v. Meursstr. 24, L'voordo, tol. 05443-75454
Secretaris AR Huitnk, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112.
Penningmeester:M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tol. 1374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Secretaris E: Hoonderboom, Zogendijk 12, Zieuwent, tel 1924
Penningmeester :J. te Roller, Verkavelingsweg 2. Mariënveide, tel 1373
Wedstijdsecr.  K. Hummelink, Esstraat 42, L'voorde, tel 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schictvereniging
Voorziter A. Meekes, Strausstraat 15, L'voorde, tel. 05443-78506
Secretaris G. te Molder, De Steege 23, Zieuwent, tel 2214
Penningmeester A. Papon, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter 8. Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwenl, tel 1494
Secr/Penningm. °C. Schuiink, J v. Eykstraat12, ['voorde, tel 05449-73217
Wedstrijdsecr. A Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent ol. 1804

B.8.Z: Biljarten
Voorziner A. van Mols, Kard. de Jongstr 1, '\oorde, tel 05443-74584
Soer /Weds-secr. :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent ol. 1271

Ponningmoesteres:D. Goldowijk-ten Bras, Churchilstraat 20, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 1217
Secr /Weds-secr. :P. Domhof, Startmansweg 29, Beltrum, el. (5448-2191
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271

ESZET'90: Squashwereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel. 1982
Secretaresse M. Kripponborg, Kleuterstraat 1, Zieuwent tel. 2037
Penningmeester:P. van Zuiphen, Bentinckstr 29, L'voorde, tel. 05443-76783
Wedstrijd-seor.  :P. Knippenberg, Dorpsstraat 24, Zieuwent, tel 1856

BADMINTON-vereniging
Voorziter M. Stoftelaar, Middachtenstraat 34, L'\oorde, tel. 05443-77019
Secretaresse Y. Eoxolder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, el. 2172
Penningmeester:W, Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, tel. 1664
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Advocaat is de eindronde bereikt, laat hem het karwei dan ookafmaken" en 2} “Cruyff is deallerbeste, dushij moet er opeenWK gewoon bij zijn“. (Begrijpelijke reakties en voor beide
kampen zal best wel een en anderte zeggen zijn.)

Maar Cruyff zelf dan. Hij is druk in en met Barcelona. In de
Spaanse arena lijkt hij ook Romario inmiddels getemd te heb-
ben. Tussen alle clubvoetbal door laat hij de voorzitter van de
KNVB even op audientie komen en zegt hierover voor de neder-landse tv-camera: ‘er moet straks een goede organisatie staanen ieder moet nu zijn huiswerk doen".

Johan Cruyff. De beste voetballer uit de Nederlandse school.Ook als voetbalcoach zijn z'n resultaten nu al groots te noe-
men. Natuurlijk heeft hij het voordeel van zelf op hoog nivo
gevoetbald te hebben en natuurlijk werkt hij met goed materiaal
(spelers, akkomodatie e.a.).
Edoch. Belangrijker is wellicht dat hij - ondanks allerlei voetbal-
systemen, ontwikkelingen en trends door de afgelopen jarenheen - les 1 uit het boekje voetbal’ nog steeds niet vergeten
is.

Enkele kernelementen van dezevoetballes zijn:
a) we voetballen met11 (als eenheid dus)
b) daarbij is iedereen zoveel mogelijk in beweging
©) we kijken voordat je een bal aanneemt (de ogen naar debalgericht, dus niet met de rug naar de bal of een prachtige

schaarbeweging maken en daarna tegen je tegenstander
oplopen}

d) we houden het veld breed (naar Barcelona vertaald: ingeval
van spelopbouw zakken de buitenspelers terug naar de
middenlijn, of nog anders gezegd als Ronald Koeman een
goede lange trap in de benen heeft moet hij hem wel kwijtkunnen aan bvb, Stoickov

€) in principe verdedigen we niet ‘naar binnen toeuit.
Zo zijn er nog wel een aantal elementaire voetbalspelregels te‘benoemen.—



BEKKEN assurantiën
Als het om TOTAAL verzekeren gaat

voor bedrijf en particulier

Werentriedstraat 9 - Zieuwent - Tel. 1461

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
D Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat 1- 7131 EN Lichtenvoorde - Tel, 05443 - 71207
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Theo kl. Holkenborg
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geraniums, fuchcia’s perkplanten
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Bouwbedrijf
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Cruyff heeft ook les 1 uit de voetbalschoolvoor trainers begre-
pen. Hij weet zelf ook wel dat hij de ballen er niet als coach
voor z'n spelers in kan schoppen. Met veel vooraanstaande
spelers van het huidig Nederlandselftal kan hij lezen en schrij.
ven (en andersom). Dat had hij al lang uitgerekend.

Wijlen Charlie Chaplin drukte het eensals volgt uit: “simplicity
is not a simple thing’. (In de Verenigde Staten verstaan ze
Engels.)

DeRedaktie (JH}

Er zijn talloze raakvlakken tussen sport en gezondheidszorg,Steeds meer aandacht gaat uit naar behandeling en preventie
van blessures terwijl ook een toenemend aantal mensen zich
ervan bewust lijkt te worden dat lichaamsbeweging goed is
voor de gezondheid.

Vandaar dat het Gezondheidscentrum Zieuwent op verzoek vande redaktie van PIOT een serie bijdragen zalverzorgen over dit
onderwerp in de komende maanden. Veelal zal hierbij de nadruk
komen te liggen op preventie van blessures, maar ook andere,
soms persoonlijk getinte gedachten rondom het thema zullen
wij U niet onthouden. Het zal U niet verbazen, dat de bijdrage
van onze pastor, het maatschappelijk werk, de gezinszorg ende wijkverpleegkundige in deze serie wat minder uitgesprokenzal zijn als die van de fysiotherapeut en de huisartsen. Toch
zullen we trachten ook de maatschappelijke betekenis van
sport en sportblessures ook aan bodte laten komen.

Het is goed mogelijk, dat zeker als we het gaan hebben overde behandeling van een aantal veel voorkomende blessures- de
opvattingen van huisartsen en fysiotherapeuten niet geheel
overeenstemmen. Medici hebben een wetenschappelijke oplei-

ding achter de rug en zijn gewend om resultaten van onderzoek

———————

8888
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te vertalen naar de individuele hulpvrager. Hoewel ook artsen
veel adviezen “op hun gevoel" geven, komen uit vergelijkendeonderzoeken steeds vaker dezin en onzin van allerlei mogelijkebehandelingen naar voren. Bij dit soort onderzoeken wordt dewerkzaamheid van een bepaalde behandeling vergeleken methet effect van een zogenaamde "placebo'-behandeling, eennep-behandeling dus, die noch voor de patient noch voor de
arts is te onderscheiden van de echte behandeling. Alleen de
objectieve onderzoeker kan dan vaststellen of een therapie nuecht werkt. Fysiotherapeuten zijn vaak veel pragmatischeringesteld. Zij gaan meeraf op ervaring en gevoel. Bovendien
hebben zij een zeer gedegen kennis van alle spieren, pezen,botten en gewrichten in ons lichaam, kortweg het bewegings:
apparaat dus. Van Saskia Otten, de vaste fysiotherapeute in
ons team, kunt U ook veel adviezen verwachten over preventie
van blessures.

‘wordt vervolgd” Gerard Molleman.

NAAM: Gerard Strank, 47 jaar, ge-
trouwd, 2 kinderen, wonend in Lichten-
voorde. Longa-voetbalveteraan, terwijl hij

op 16-jarige leeftijd Longa 1 al bereikte.
Momenteel trainer van RKZVC 3+4.
FAVORIETE SPORT: Altijd voetballen
geweest. Vroeger werd wel eens gezegd,

9 í dat je of voetballer of misdienaar werd.

LEKKERSTE ETEN: Stamppot met hachee en als dat er niet iseen biefstukje. Chinees van de chinees vind ik niks, terwijl datthuis wel weer smaakt. Wat er op tafel wordt gezet eet ik
normaal gesproken, behalve “apart grei".
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259

2%)
Behandelt o.a.
-LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL. PEDICURE /LID

VOETEP LUS:
Kleuterstraat 39 - 7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 -2123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237



WazaWS W.J.M. Klein Goldewijk

NN verkoop van nieuwe
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ADEGuiseN — 2ZE APK
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|

EEI= Dewiekieeers |bedrijfsauto's TlOasen personenbusjesverhuur verhuurEeraWalev.d. Meer de Walcherenstraat 1- Lichtenvoorde- Tel. 71207
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FAVORIETE LEZEN: De krant sowieso, het sport- en streek-nieuws vooral. Verder lees ik De Voetbaltrainer. Ook de lees-
portefeuille lees ik grotendeels en dan speciaal Donald Duck.
Mijn vrouw zegt wel eens, dat ik liever met de Donald Duckdan met haar naar bed ga.

TACTISCH OF TECHNISCH VOETBAL: Technisch, omdat ikzelf vroeger ook een technische speler was. Ik hou van veelindividuele acties. Tactiek is zo betrekkelijk; Je bent somsafhankelijk van een bal, die 10 cm goedof verkeerd kan gaan.Natuurlijk heb je wel een systeem nodig, maar verde:

WAT NEEM JE MEE NAAR EEN ONBEWOOND EILAND: Mijn

gezin sowieso, Verder de TV met een video en natuurlijk iets
om te laten zien, dat je op dat eiland zit, anders zit je er jarenlang.

FAVORIETE MUZIEK: Alle muziek, behalve house; dat is alleen
maar een “bulte kabaal”. Ik hou vooral van schlagers,dusin deauto staat altijd WDR-4 aan, Ik bezoek ook van alles, zoals
talentenjachten, de KGB-band of BZN.

VAKANTIE IN AMERIKA OF OP TEXEL: Dat wordt Amerika; datmoet echt schitterend zijn om een keer mee te maken. NaarTexel is ook prima, want ik houd ook wel van de zee. Als hetkan gaan we wel een paar weken per jaar op vakantie in ieder
geval.

TELEVISIE: Ik vind alles, waar maar een beetje wedstrijdele-ment in zit goed. Sport dus uiteraard, maar ook een quiz als 2
voor 12 is goed. Ik heb een hekel aan documentaires, waarellende de hoofdmoot is.
DE NIEUWE EUTHANASIE-WETGEVING: Daar ben ik absoluut
voor, mits alles in goed overleg gaat. Zeker als er geen enkelehoop meer is, dan moethet kunnen, hoewel het wel weer eenonherroepelijk iets is natuurlijk.

—
838
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JE WINT 10 MILJOEN, WAT NU: Da's zat in ieder geval. Ik
geef wel een mooi feestje voor de buurt en ik zal misschien een
keer vaker een rondje geven, maar verder geen gekke dingen.
Ik zal mensen vragen om hulp bij het investeren, terwijl ik
vooralsnog wel blijf werken.

FAVORIETE SPORTMAN/VROUW/TEAM: Ajax door de tijden
heen. Ik heb de accommodatie een paar keer bekeken en ook
regelmatig wedstrijden bezocht, dus ik kan het weten. Piet
Keizer is in die hele periode toch wel een beetje mijn favoriet
geweest.

VRIJE MENINGSUITING IN ZUID-AFRIKA: Ik ben in ieder geval
tegen racisme en discriminatie, mits ze maar werken. Ik volg
het niet echt, maar hetis uiteraard een goede zaak, hoe het nu
gaat. Wel moet je altijd afwachten, hoe het gaat lopen. Je ziet
in Oost-Europa wel hoe het ook kan gaan.

VRIJDAG OF MAANDAG: In feite heb ik er geen verschil in,
maar in het week-end kun je natuurlijk wel lekker doen, waar je
zin in hebt met het voetballen en je andere hobby's. Echt een
hekel aan de maandag heb ik dus niet.

FAVORIETE ONTMOETING: Ik zou wel eens een dagje met
André van Duin aan de bar op willen trekken. Een schitterende
man, die ook gewoon kan doen en toch een perfecte humor
heeft.

DROMEN/AMBITIES: Ik wil als ik op leeftijd ben rustig van mijn
oude dag kunnen genieten. Lekker gaan en staan, waar je op
dat moment zin aan hebt.

HEKEL AAN: Lage trainingsopkomsten. Verder weinig eigenlijk.

VERBETERINGEN VOOR PIOT: Er zouden meer interviews
moeten zijn met voetballers over dingen, die op dat moment
actueel zijn. Als de hoofdtrainer b.v. weggaat, dan zijn er vast
wel spelers of bestuursleden, die daar iets over kwijt willen.



NAPAAE
VOOR AL Uw: SportschoenenORA- SportkledingIN Sportariüikelen

eo
ZIEUWENT - Tel, 1257

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

Dunlop Hummel Masita Oliver VikingBAIN D
Waar zullen we afspreken?

Natuurlijk bij.

Hotel- Café - Restaurant

‚Tt Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-12682

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK—



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF

dj Tongerlosestraat 52ag daar Lichtenvoorde
z À moet ik Tel. 05443-774485 zijn 77449-

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 ZIEUWE NT - tel. 05445-1705al]
‚+ Jos Lageschaar

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

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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TENSLOTTE: Ik vind het altijd jammer, dat het verschil tussende verschillende selecties bij ZVC zo grootis. Iedereen vraagtwel, wat het andere team gemaakt heeft, maar verder dan datkomt het bijna niet. Er gebeurt nooit iets gezamenlijks.

Gerard, bedankt voorhet gesprek en het lekkere koude pilsje.

IANDBALVERENIGING PACELL!
Wezijn nu halverwege het handbalseizoen en we kunnen al eenkleine balans opmaken van de diverse teams.

WELPEN
De welpen doen als een goede middenmoter meein de competitie.Gezien het feit dat ze dit jaar voor het eerst met elkaar en incompetitieverband spelen is dit een heel goed resultaat.

JUNIOREN
De junioren van Pacelli maken een goede kans op het kampioen-schap. Ze hadden tot nu tot alles nog dik gewonnen. Afgelopenweekend moesten ze echter tegen de medekoplopers Reflex uitVarsseveld. Na een zeer spannende en goede wedstrijd werden de
punten eerlijk verdeeld door een gelijk spel

DAMES-2
Ook de dames-2 draaien met de bovenste 4 teams in de com-petitie goed mee. Om het kampioenschap te behalen moeten erechter nog wel de nodige puntjes behaald worden. Op dit momentwordt er soms nog te wisselvallig gespeeld en wordt daardoor neteen wedstrijd verloren.

DAMES-1
Het eerste damesteam van Pacelii staat momenteel op de 3eplaats. Ze zijn 5 punten verwijderd van de koploper en 3 puntenvan het team met de 2e plaats. Voor deze dames is het belangrijkgeen punten meer te laten liggen om nogin aanmerking te komenvoor het kampioenschap.

—_..….…….……
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HEREN
De heren van Pacelli maken een goede kans op het kampioen-
schap. Ze staan samen met Grol-4 op een gedeelde 1e plaats. Het
zou mooi zijn als ze na degradatie het afgelopen seizoen, dit jaargelijk weer terugpromoveerden naar de derde klasse waar ze
gezien hun spel en tegenstanders eigenlijk toch wel thuishoren.

Men kan dus concluderen dat de diverse teamsin de tweede helft
van het seizoen nog verschillende spannende wedstrijden voor de
boeg hebben. Publiek, kom ons dus aanmoedigen!

GROTE CLUBACTIE
Degene die van de handbalverening Pacelli de loten met de num-
mers: 0648607 of 0648707 hebben gekocht hebben een geldprijs
van f 25,gewonnen. Zij kunnen dît geld op hun bank-of giro
nummer gestort krijgen door het lot samen met de persoonsgege-vens opte sturen naar: Nat. St. Grote Clubactie, Postbus 440,5000 AK Tilburg. Vermelden op apart briefje: naam, voorletters,
straat, postcode, plaats, bankrekeningnummer of gironummer en
je handtekening.
Namens de handbalvereniging willen wij iedereen die loten van
ons hebben gekocht hartelijk bedanken en de prijswinnaars vanharte feliciteren.

Het vervolgverhaal van het JUBILEUMWEEKEND …
Na de puzzeltocht via Zwolle waar de laatse routebeschrijving
gegeven werd kwamen we dus met zijn allen in GIETHOORN
terecht. Voor velen een verrassing want daar was niet op gere-kend. We zouden in 1 grote tent (voor de dames) en 2 kleine
tenten (voor de heren) overnachten bij Paviljoen ’t Wiede. Een
schitterende locatie want dit paviljoen waar een kleine camping-
plaats bij lag, was gelegen op een eilandje. Men kon er dus alleen
met de boot komen (of je moest gaan zwemmen maar daar washet water wel een beetje te koud voor in september]. Nadat
iedereen dus gearriveerd was met de auto's kon het inpakken van
de bagage op de boot beginnen. lederen gooide alles maar
bovenop de boot, op hoop van zegen dat het zou blijven liggen.
Gelukkig was Marian (met moederinstinct) zo aardig om alle



HET GEHEIME WAPEN

VEINIEaeN\ISeNEN

OON STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7196 LE ZIEUWENT - Telefoon 05445 1207

Je eigen sport,
je eigen bank

or

Babobank
Meer bank voorje geld



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 aautorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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bagage beter bovenop de boot te sorteren zodat alles tijdens deovertocht van ongeveer een kwartier zou blijven liggen. (Guido die
’s middags nakwam, had het geluk dat de overtocht bij hem geenkwartier duurde in een “speed"bootje.)

Nadat iedereen eindelijk geïnstalleerd was in de tenten, (voordatalle dames een plekje hadden gevonden waren we bijna een uurverder. Gelukkig waren de heren wel bereid om de dames tehelpen blazen/pompen van de luchtbedden] kregen we van de
“kampleider" (Hans) te horen dat we de middag ter vrije bestedinghadden. De meesten gingen gelijk in groepjes het water op om te
punteren (zeer zwaar en wiebelig), te kanoën of onder het genotvan een pilsje gewoon van de zon genieten of kaarten. Heerlijkdus. Na de nodige drankjes genuttigd en diverse kaartjes gelegd tehebben besloten de heren ook het water op te gaan en Giethoorn
onveilig te gaan maken. Het enige excuus dat ze hadden was dater geen punters of kano’s meer waren, want erg sportief is eenmotorbootje natuurlijk niet!! Door beelden die met de video warenvastgelegd kregen wete zien hoe de heren zich onderweg gedra
gen hadden. Niet netjes dus. (Niet van alle gebeurtenissen onder-
weg waren videobeelden gemaakt en dat was maar goed ookwant sommige dingen (die we achteraf hoorden) hadden wemoeten censureren!!, of niet Lawrence?]}

Om ongeveer 17.00 à 18.00 uur waren de meesten terug van het l

middagje over water. De één die ging zich watopfrissen of omkle-den, de ander die ging een lekker dutje doen, de heren gingenweer kaarten en de meeste dames deden de meest debiele spelle-tjes. Van Lingo tot woordspelletjes en van plik en plok tot pinke-len. (Gelukkig waren er 2 dames (Ingrid en Tanja) bij ons die een |

opleiding voor lerares van de basisschool volgen dus aan spelletjeshadden we geen gebrek.) Het spelletje met een dubbeltje op jevoorhoofd was bij Marian favoriet. (En dat heeft Janet geweten!!}Gelukkig zijn de meeste dingen gefilmd zodat we er later nog eenshartelijk om konden lachen. Om ongeveer 19.30 uur was het tijdvoor de barbecue en daarna zou de feestavond beginne:
Maar dat is iets voor de volgende keer!!! Wordt vervolgd.

Handbalver. Pacelli wenst u prettige kerstdagen en een gelukkigen gezond 1994 !!! Het bestuur.

—
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ENORME BELANGSTELLING VOOR
SOURCY SPORTNACHT (8en 9 jan.)

_

Dat de sportnachtformule een succesis deze vierde keerblijkt weluit de overweldigende belangstelling.

ZAALVOETBAL
Het zaalvoetbaltoernooi, waaraan 20 teams konden deelnemen is
al enkele weken volgeboekt.

SQUASH
Ook het squashtoemooi kan zich verheugen op een grote belang-
stelling, het aantal inschrijvingen hiervoor is nog slechts beperkt.Dus heeft u interesse, geef u dan zo spoedig mogelijk op bij V.
Doppen, tel, 1982.

KRUISJAS-MARATHON
Ook de verwachting van de organisatie dat de interesse voor de
kruisjas-marathon groot zou worden blijkt geen loze kreet, want
nu 3 weken vooraf is men al bijna aan het aantal deelnemende
Paren van vorig jaar (46). Hiervoor is het aantal praktisch onbe-
perkt, alleen zou u het de organisatie wat gemakkelijker maken
door zich tijdig op te geven voor deze marathon (van 20.00 uurtot ca. 02.45 uur; 7 rondes). Opgave bij B. ten Bras (tel. 1257) ofhet Sourey Center (tel. 2222).

BADMINTON
Ook de belangstelling voor het badmintontoernooi is groot, medeals gevolg van de groei die de vereniging de laatste paar jaar heeftondergaan. Zoals bekend krijgt ook de jeugd bij hen de kans
hieraan deel te nemen (van 17.00 tot 20.00 uur), waarbij ook
niet-leden mogen deelnemen. Dat geldt ook voor de ouderen die
spelen van;

20.00-23.00 uur  : Enkel dames + heren.
23.00-02.00 uur  : Dubbel dames + heren.
02.00-05.00 uur: Mix.



IETS TE VIEREN?
geboorte huwelijk jubileum

Kom eens bij ons een passende
kaart uitzoeken. Of neem éénvan de
vele modellenboeken mee.

DRUKKERIJ WESTERLAANee2 d,
7

4 @ a= EralklbepJosEEDeeETETeIeVoorstad 1 7271 BE Borculo
tol. (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

KRABBENBORG c.v.

WAA
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



NIEUW BIj UW KAPPER

DE AMINO.PERMANENT
Keulen zin weer helemaal terug?

Zover kre ie lang houdbaar zijn en vol leven
en energie on die bovendien ook oz zeer

zacht zanvoelen

Zeg now eerlijk. zlke kelen san ook 4 cach
ancaztiech

Kom bg: of bel voor eenafsoraak! |

SOURCY CENTER ZIEUWENT|
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak:
tiviteiten, culturele mani-
festaties en sporlevene-
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in-
formatie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN © EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN © SPORTHAL @ SQUASHBANEN

@
BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGETGOLF

@
JUE DE BOULES

SOURCY CENTER ZIEUWENT - ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT

—”_________
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Het aantal deelnemers bij badminton is echter niet onbeperkt, ookal beschikken ze tijdens de sportnacht over 5 banen. Dus heb jeinteresse, geef je zo spoedig mogelijk op bij Yvonne Eekelder (tel2172).

c3arlEon
TECHNOLOGY FOR WINNERS

Bent u echter niet in staat aan één van de sporten deel te nemen,kom dan toch eens kijken. Het belooft weer een oergezelligesportnacht te worden met veel vertier en live muziek in de kanti-
ne, Waar gezorgd wordt voor een hapje en drankje. Bovendien is
er gratis gelegenheid om te bowlen, te tafeltennissen of te sjoe-len.
De organisatie wenst ieder prettige feestdagen en een voorspoe-dig 1994. Tot ziens bij de sportnacht op 8 en9 januari.

De organisatie.

‚V./Jazzgym Zieuwent
"BOMMEN" (BEWEGEN OP MUZIEK)
M.i.v. maandag 3 januari 1994 is het bommen (bewegen op mu-ziek) van 20.00 tot 21.00 uur. Ook van 19.00 tot 20.00 uur

|

bestaat hiervoor de gelegenheid. Dit laatstgenoemde uur is nogniet volgeboekt. Degene die interesse heeft kan op maandag 3
januari a.s. gratis meedoen. Voor inlichtingen kunt u zich wendentot María Waalder-Stortelder (tel. 05443-74307).

—58



ZVC-2 ZAALVOETBAL IN NIEUWE TENUES
Sponsor A.Stoverink van Hotel ’t Witte Paard overhandigde
afgelopen maandag, vlak voor de thuiswedstrijd tegen Doesburg
2, het tweede team van ZVC-zaalvoetbal nieuwe tenues. Dat het
team blij was met deze tenues bleek weluit het enthousiaste spel.
Doesburg werd maar liefst met 7-2 verslagen, waardoor het
tweede zich in de kopgroep van hun klasse nestelde. Een hele
verbetering ten opzichte van het vorig seizoen toen bijna de
gehele kompetitie tegen degradatie moest worden gevochten.

V.Ln.r. staand: Dhr. A.Stoverink (sponsor), John Krabbenborg,Peter Arendsen, Willy Nijenhuis, Eddy Kl.Holkenborg en Wilco
Wopereis. V.Ln.r. gehurkt: Arno Doppen, Robert Boekelder,
Eugène Hoenderboom, Albert Vos, Guido Domhof en Edwin
Waalder.

Gedurende de wintermaandeniser in de kantine van Z.V.C. opelke tweede maandag van de maand een kruisjaskaartavond
voor leden en donateurs van deze vereniging. De aanvangis20.00 uur. De eerstvolgende kaartavond is op maandag 10
januari a.s.———



NVM :
HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dic ene, voor u juiste hypotheek te kiezen,
nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
allehypotheken 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
HW. M. TOEBES TEL. 05443-77113

ENSAID MODEVAKSCHOOL |
— knip- en naailessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare Ja
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 -1766



WLA.KEMKENS by.

LLATIE- behuek |

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE

SROENLÒ
SELTRUMSESTRAAT 23 TEL Oa eren,
BGG 16e

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

NE E

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD.

ADVISERING

KEMKENS
SERVICE-MAN®

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL 0645 1666

ao rens u

Tel. 05445 - 1666


