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REDAKTIEWOORD

HOLLEN OF STILSTAAN
Mijn wedstrijd-seizoen is van mei tot en met september! Een
slordige twintig weekenden, waarin een grote groep triatleten
naar goed voorbeeld voor vele andere aktieve (top|sporters
trachten te scoren. Delden, Laren, Bemmel, Vlieland, Didam,
Nuenen, Aalten, Almelo, Doetinchem, …. één lang feest.
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Binnen de grote groep triatleten, die elkaar trouw elke week
bekampen, is er dan ook altijd wel één die ontbreekt. En waar
zou die dan zijn, heeft hij of zij te laat ingeschreven?
Als iedereen in dat circus gewendis dat je er altijd bent en je
staat langs het parcours te kijken, rijst al gauw de vraag:
waarom doe je niet mee? “Ben je geblesseerd?" is vaak de
eerste vraag. Dat niet iedereen weet dat je naast het sporten,
ook nog een normaal druk leven hebt! Dat je niet deelneemt
aan de wedstrijden vanwege privé omstandigheden, ziekte of
nog wat anders. Er wordt immmers verwacht dat je er ook
weer klaar voor staat.

Hetis natuurlijk best moelijk om thuis te blijven, terwijl niets in
de weg ligt om een wedstrijd te doen, maar de training ont-
breekt. Zeker als je maandag in de krant leestdat je goed had
kunnen scoren. Maar als je er voor ‘moet’ kiezen om één
seizoen over te slaan wegens omstandigheden, is het des te
moeilijker om langs het parcours te staan kijken om te zien dat
het bij de concurrent goed gaat.

Maar ja, volgend seizoen ben je er weer bij, en dat zullen ze
weten ook! Dit weekend moet je er zeker bij zijn ….kermis natuurlijk!

op de

De Redaktie (J.v.W.)

Zoals u in de vorige PIOT heeft kunnen lezen, is de volledige
bezetting van de jeugd-redaktie gewijzigd. Joris Engelen, Toon
Molleman, Thijs Olthof en Johan Stortelder zagen zich genood-
zaakt, mede door de overgang van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs, hun werkzaamheden voor PIOTte beëin-
digen. Zij hebben defakkel overgedragen aan Marleen Beerten,
Ineke Engelen, Eva Stortelder en Marieke Storteler. Op deze
plaats willen we(in de overtuiging ook namens u als lezers te
spreken) Joris, Toon, Thijs en Johan hartelijk bedanken voor
alles wat ze gedaan hebben en Marleen, Ineke, Eva en Marieke
veel succes en plezier toe te wensen met hun toekomstige
bijdragen.



HET GEHEIME WAPEN
VAN UW INTERIEUR-

Gate NVS ER

ATEN

OON STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33 7136 LE ZIEUWENT - Toeloon 05445 1207
HAAUVANDAAG NOG DEUITGEBREIDEBROCHUREOR MAAK EEN AFSPRAAK,

Je eigen sport,
Je eigen bank

Rabobank
Meerbank voorje geld



Boersweg 2
7196 KK ZIEUWENT
Tel: 05445 - 1542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg
= Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijnaalle

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

&
motor- en autorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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Ook binnen de ‘volwassen'-redaktie heeft zich een mutatie
voorgedaan. De redaktie is blij met de komst van Ingrid Rouw-
horst. Door een betere verhouding man/vrouw binnen de
Tedaktie, cen bredere vertegenwoordiging vande verschillende
sportverenigingen en een groter aantal personen hopen wij de
PIOT te kunnen verbeteren.

Voor wat betreft onze adverteerders de navolgende medede-
ling. De advertenties voor één jaargang (10 nummers) worden
om financiële redenen in éénkeer gedrukt, waardoor tussentijd-
se wijzigingen m.b.t. de inhoud en strekking van de adverten-
ties helaas niet kunnen worden doorgevoerd. Om aan deze
onmogelijkheid tot verandering enigszins tegemoet te komen
stellen wij de adverteerders in de gelegenheid om belangrijke
essentiële wijzigingen aan ons door te geven, welke dan een-
malig vermeld zullen worden onder hetrubriekje “mededelingen
van de adverteerders". Volledigheidshalve zij vermeld, dat dit
rubriekje dus niet bedoeld is voor ‘verkapte’ advertenties.

De Redaktie.

DE STILLE KRACHT

E
ledereen beleeft sport op een andere

{ à
manier. PIOT laat sporters die verschil
lende belevingen onder woorden bren-
gen. In deze PIOT doet een willekeurige

B tennisser zijn verhaal overzijn sportbele-“> ving.
tw /gf Willy Slot {van Waevas Bernard) is 37

jaar, ongehuwd en werkt bij een Zieu-
è wents carrosseriebedrijf in Lichtenvoorde

ig pas op latere leeftijd tennissen, want voetbal was zijn
sport. Bij aankomst van PIOT bij de tennisbanen van de Zieu-
wentse tennisvereniging wordt echter snel geconcludeerd dat
Willy in de jaren zeker progressie heeft gemaakt, wanter wordt
meer dan aardig over enweer geslagen.
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Nadat Willy en zijn tegenstander het oefenpotje hebben beslo-
ten en het veld netjes hebben gesleept voor de mixed-dubbel
die volgt begint het vraaggesprek.

Waarom ben je pas op latere leeftijd gaan tennissen?
"Ik merkte dat mijn voetbalprestaties steeds minder werden. Ik
ging dus naar mindere elftallen, waar ook het teamfanatisme
minder was. Ik zocht er dus wat bij. De tennisvereniging be-
stond toen net enik werd dus lid. Het eerste jaar hebik puur
recreatief getennist, ik had ook geen les. Achteraf een groot
nadeel. Je leert jezelf veel foute dingen aan, die je later weer
moet afleren.”

En na dat Jaar?
“Toen ben ik les gaan nemen, mede omdat na dat eerste jaar je
niveau niet meer naar boven gaat. Wil je verder komen dan
moet je wel les nemen. Les heeft echter alleen maar zin als
jezelf ook echt je slag wil veranderen. Bij het aanleren vaneenandere techniek gaat het slaan eerst slechter voordat het beter
gaat. Bij mij zat er toen progressie in het spel en dat stimuleert
om te trainen. De laatste drie jaar gaik in de winter naar eentennisschool (22 lessen van anderhalf uur} waar zeer veel op
slagen wordt geoefend.”

Tennis is dus belangrijk voorje geworden?
"Ja, In de winter heb ik zaterdag les, speel ik donderdagavond
altijd en neem ik deel aan de wintercompetitie, die plaats vindt
op zes zondagen. Tijdens de trainingen werk je weer naar het
voorjaar toe.In de begintrainingen wordt het accent gelegd op
techniek, later wordt het conditioneel wat zwaarder. In het
voorjaar speel ik meestal nog wat meer; 2 á 3 keer in de week
plus 1 keer in de week competitie. Ik kan me naar de zaterdag
echt toeleven. Als ik dan ook een belangrijke wedstrijd heb,
houdik er de avonder voor rekening mee. Voor mezelf weet
dat ik dat moet, anders is tijdens de wedstrijd mijn coördinatie
weg. Vroeger bij het voetballen kon ik nog wel eens stappen
zonder er last van te hebben, met tennis niet. Misschien komt
dat ook wel omdat ik op latereleeftijd ben gaan tennissen en
dus nog niet op automatisme kan tennissen, maar me volledig
moet concentreren."
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-14259

2Behandelt 0,2.
-LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL. PEDICURE /LID

VOE BEUS

Kleuterstraat 39 7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 0544-2123

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
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Je volgt ook alles op TV?
"Niet alles, als je dat tegenwoordig wilt zit je de hele dag voorde televisie. Ik vind het zelf doen veel leuker dan erna kijken.Alhoewel het wel zo is dat ik bijv. tijdens Wimbeldon tussen de
middag even de televisie aanzet om te kijken. Het maakt ook
verschil wie er tennist. Een speler als McEnroe brengt altijd iets
extra's.”

Wat nu als je drie maanden uitgeschakeld zou zijn?
“Ik zou het eigenlijk niet weten, omdat ik het nog nooit heb
meegemaakt. Ik zal het tennis zeker missen, maar ik zal het pasecht voelen als ik niet meer zou kunnen tennissen.”

Wat vind je voordelen en wat vind je nadelen van het tennis-
sen?
“Een groot voordeel is dat je kunt tennissen als je zin hebt. Jebent niet strikt gebonden aan tijden. Daarnaast is het eenindividuele sport, dat houd in dat je niemand anders dan jezelfde schuld kan geven. Ook de contacten met de tegenpartij zie
ik als positief omdat je veel andere mensen leert kennen. Een
nadeel van tennis is dat een wedstrijd de hele dag kan duren,
bijv. van 12.00 tot 21.00 uur. Een ander nadeel ondervond ik
in de tijd toen ik net tenniste. Om aan toernooien mee te
kunnen doen moet je ongeveerf 15,- inschrijfgeld betalen. In
die tjd verloor ik op toernooien praktisch alles, dus de eersteronde eruit. Dan wordt het wel een duur geintje.”

Hoe ziet een competitiedag er voor jou uit?
"Ten eerste verschilt het of je heren competitie of mixed com-
petitie moet spelen. Bij de mixed speel je eventueel geenenkel,dus alleen dubbel. Bij de heren competitie speel je altijd 1
enkelpartij, wat ik heel graag doe. Voor de wedstrijd wordt ermet de tegenstander koffie gedronken met cake of gebak, wat
vaak leuk is omdat je andere mensen ontmoet. Dan wordt de
opstelling bepaald; wie eerste en wie tweede man is. Er wordt
gespeeld en degene die niet spelen zittenbij de tegenstanders,dat loopt allemaal door elkaar. Dit is soms vervelend als er
onenigheid ontstaat over het in/uit zijn van een bal. Doordat dearbitrage zelf moet worden verzorgd levert dit nog wel eens
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een probleem op, maar meestal valt dat wel mee. Na de wed-
strijden wordt er nog wat gedronken.”

Watis je hoogtepunt op tennisgebied en wat je dieptepunt?
"Het hoogtepunt was het kampioenschap van afgelopen sei-
zoen met ons team, een mooie kroon op een jaar tennis, Het
dieptepunt was de eerste wedstrijd dit jaar in de vierde klasse.
Die wedstrijd heb ik met 6-0, 6-0 verloren. Na een hele winter
trainen sta je dan weer met beide benen op de grond. Ik heb
die wedstrijd nog niet eens zo slecht gespeeld, echter opbeslissende momenten het niet afgemaakt en dat wordt in deze
klasse direct afgestraft.”
Wat vind je van de Zieuwentse tennis vereniging?
“Hetis een goede vereniging, welke redelijk recreatief is. Hetiswel wat los zand, je tennist vaak maar met een klein groepje.
Dit is een reden dat ik ookin Lichtenvoorde lid wil worden van
de tennisvereniging, zodat ik wat andere tegenstanders hebt.
Voor de rest probeert de vereniging alles zo goed mogelijk opte lossen. Dit jaar waren er wat problemen metde teamindelin-
gen.
We wilden graag met ons kampioensteam van vorig jaar ver-
der, echter eerder waren andere afspraken gemaakt m.b.t. de
indeling qua niveau. Dit is een moelijk punt omdat, als je opsterkte wilt indelen, je een goede technische commissie moet
hebben. Als zij dan de teams vormen, zal iedereen tevreden
zijn. Ik vind het ’t belangrijkste dat iedereen tevreden is en
iedereen met een fijn gevoel tennist. Verder is het jammer dat
de vereniging klein is. Dit houdt in dat de ambiance soms wat
minder is en dat er geen bardiensten zijn. Bij een grotere vereni-
ging zijn er altijd meer mensen.”

Wilje tenslotte nog wat toevoegen?
"Ze zijn bezig met het vernieuwen van de banen en menstaat
voor de keuze; gravel of kunststof. Het voordeel van kunststof
is dat je in de winter doorkunt spelen, een nadeel is dat kunst-
stof meer belasting van de gewrichten vraagt. Ik ben voor
kunststof. Er is nu een nieuw soort kunststof dat goed is.
Hierbij kun je bij een beetje regen door tennissen.”



Bomers LxMxB x
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-16820 ZIEUWENT

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

Div. kleine zalen vooralle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufeten, warme bufetten,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bj ecn ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 05445.1271

D.M.C. Borduurgaren
Durable brei en haakkatoen
Guterman naaigaren
Optilon ritsen
Borduurpakketten van:

nippenborg EE
Textielfornituren

> es
Sapro: wens- en prentbriefkaarten

kinderuitnodigingskaarten

P.T.T. Postagontschap: ook vrijdagsavonds Dorpsstraat 11
‚en zaterdagssmorgens geopend 7136 LE Zieuwent

Tel: 05445 - 1544



KAPSALON

HEAR
VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77.
ZIEUWENT tel.: 05445 - 1982

bevabro
Jos Beening
Vooral uw Reklame en Schilderwerk
Dorpstraat 274, Zieuwent

Tel.: 05445 - 23 46



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

Pizza, echte Italiaanse,

‘nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?
Alle extremisten, zowel links als rechts. Mensen die overlijken gaan.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik heb de neiging dat wanneer iets niet wil lukken, me af tereageren op anderen.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik ben tolerant t.o.v. andere meningen, ik geef ze een redelij-ke ruimte,

5. Wie vind je de beste sportman of vrouw van Zieuwent ?
Bennie klein Goldewijk. Hij heeft als keeper op het hoogsteniveau gespeeld en heeft een ijzeren mentaliteit.

- Wieisde meest ondergewaardeerd persoon binnen je eigen
vereniging ?

Annie en Jan Domhof, die doen elke dag van alles voor devereniging. En Antoon Kolkman, die is ’s morgens al zeervroeg op de baan voor onderhoudswerkzaamheden.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zouerdan burgemeester moeten worden ?
lemand die onafhankelijk kan denken. Hij/Zij moet verschillende belangen kunnen afwegen en geen eigen belang heb-ben via bedrijfsleven of via verenigingen. Daarnaast moethij/zij op juridisch gebied het één en ander weten. Karin tenHave (van ‘Kaaster-Dorus') zou in aanmerking komen.

3. Watis je grootste hobby momenteel ?
Tennissen.
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9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
Zieuwent gaat qua dorpsgezicht sterk achteruit. Het enige
monument dat er nog is, is de kerk. Men moet de koepel
opknappen en er een parkbij maken, zodat het ook gebruikt
kan worden.

Willy bedankt voor het interview en succes met de tenniscar-
rière. De Redaktie (JW & HW]

"DE KINDERPIOT"
Beste kinderpiotlezers,
Wij zijn nu de nieuwe redactie van de kinderpiot. Eva Stortel-
der, Marleen Beerten, Marieke Storteler en Ineke Engelen. Wij
(Marleen en Eva} zijn vandaag naar de tennisbaan gegaan om
wat kinderen te intervieuwen en natuurlijk als het kon, de
tennistrainster! Terwijl de trainster de ballen en haarracket

pakte intervieuwden wij wat kinderen.

1. Hoe lang zit je al op tennis ?
Teun: Ik zit al twee jaar op tennis.

2. Wat vind je van de trainster ?
Marijn: Ik vind de trainster wel lief.

3 Hebje wel eens wat gewonnen ?
Laura: Nee, nog nooît, ik begin nog maar net met tennissen.

4. Wat vind je zo leuk aan tennis 7
Lucas: Ik vind tennis leuk omdat het geen teamsport is.
Daarom vind ik dubbel-tennis ook niks aan.

Intervieuw met Nardy (de tennistrainster)
1. Hoe lang geefje al les ?

Ik geefal 5 jaar les.
2. Waarom ben je les gaan geven ?

Omdat tennis mijn hobby was en daarom ben ik naar een
school gegaan waar je kunt leren voor tennisjuf.



J. WAENINK enSCHILDERS- en BEHANGERSGEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL, 5445-1452

ITA
ZIEKENFONDS - TAXI - PERS. VERV. 05445 - 1509

LEO KRABBENBORG AUTOTEL: 0652 - 932342

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-12177

—__.__…___



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reserveban]

assurantiën-financieringen-hypotheken
THSJ. BEKKEN Zi ENE



ENNE A A|X
VOOR AL UW: Spekeportartikelen

1
Schoenen en Sporthuis

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

Rucanor- Mitre - Goudie - Yonex - Lotto 5Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingZA ImeBA
Waar zullen we afspreken?

Natuurlijk bij...
Hotel- Café - Restaurant

‚„ 't Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-12682

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK—…



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlossstraat 52

daar Lichtenvoorde
moet ik Tel. 05443-77448

zijn Traag

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderink: it 10 ZIEUWENT - tel. 05445-1705

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

:4A4,dens5<4 daZed

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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3. Wat is er zo leuk aantennis ?
Eh, eh, ja dat is een moeilijke vraag, daar moet ik even overna denken. Eh, je kunt het doen met degene die je leukvindt en je kunt het ook doen wanneer je wilt.

4. Heb je wel eens iets gewonnen ?
Bij de jeugd ben ik 3 keer tweede geweest. Bij de senioreneerste van de Achterhoek.

5. Zou je van tennis je beroep willen maken ?
Ja, want tennis is mijn beroep.

6. Hoe oud was je ongeveer toen je begon met tennissen ?
Ik was 12 jaartoen ik met tennis begon.

We keken nog even hoe de jongens de backhand en de forhand
over het net sloegen en toen gingen we tevreden naar huis. We
hopen dat jullie het ook leuk gevonden hebben. Tot de volgen-de keer.

De Jeugdredaktie.

DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd : AZSV E6 - RKZVC E2
Uitslag :3-2
Doelpuntenmakers : Arne Hassink en Jurgen Klein Goldewijk.Mooiste goal : Jurgen Klein Goldewijk.

: De blunder van de keeper, waardoor Jur-
gen kon scoren.

Man v.d. wedstr. : Ferdinand te Fruchte.

Wedstrijd : RKZVC E2 - Vios B, E2
Uitslag 1-2
Doelpuntenmakers : Arne Hassink.
Mooiste goal : Ame Hassink.
Mooiste moment : Dat wena de wedstrijd een rondje kregen.

: Jurgen Berendsen.

—_—.....….



VERENIGINGEN

R.KZ.V.C. Veldvoetbal
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Secretaris C. te Molder, Ravelstraat 9, L'voorde, tel. 05443-75179
Penningmeester ML v‚n. Bolscher, De Haar 69, Zieuwent, te. 1660
Wedstrjdsecr.  H Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZ.V.C. Zaalvoetbal
Voorziter 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm. B. Krabbenborg, Kleuterstraat , Zieuwent el 2481

Wedstrjdsecr. 8. Slot, Hellerweg 3, Zieuwent, tel 2127

HJ. PACELL: Handbal
Voorziter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent ‘el. 1838
Secretaresse |. Rouwhorst, Rouwhorsterdij 3, Zicuwont el. 05443-73814
Peningmeesteres_:P.Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, el 05440-65478
Wedstijdsocr. A. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tl. 1531

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent,tel 1875
Secretaris 8. te Moider, De Haare 1, Zieuwent, tel. 2140
Penningmeester A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent,fel. 1400
Wedstrjdsecr. A. Hogenkamp, De Stoge 41, Zieuwent, te. 2285
Recreanten A Klein Tuente, Lantherweg 42, Mariërvelde, tel. 1409
Jeugdzaken J. Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent, el. 2194

ZIV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, te, 1281

@ Secretaresse 8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tol. 1591
Fan Penningmeester_:W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, tel. 1445

Wedstrjd-seer. A v.d. Linden, Dorpsstraat 26, Zieuwent, ol. 1853
Jeugdcommissie A, Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent, el. 1705

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

ZG: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew: 269, D'chem, el. 08340-60442
Socrotaresse J. Wolters, Batscijk 42, Marienvelde, el. 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënvelde, tel 2329
Wedstijd-secr.  :L. Hummelink, Oude Terborgscw. 269, D'chem, tol 08340-80342

MU CHIN: Karate
Voorziner H. Olthof, De Waareise 29, Zieuwent el. 1262
Sekr/Penningm. :G. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, el. 05443-74926



TTV DES: Touwtrekken
Voorziner L te Molder, B. v. Meursstr. 24, L'voorde, tel 05443-75454
Secretaris A. Huitnk, Kleuterstraat 7, Zieuwent, ‘el, 2112.
Penningmeester:M. Wopereis, Zegendik5, Zieuwent, tel 1974

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwont, tel 1257
Secretaris €. Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1924
Penningmeester  :J.te Roller, Verkavelingsweg 2. Mariënveide, tel 1373
Wedstrijdsecr.  K. Hummolink, Esstraat 42,[ voorde, ‘el. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter A. Meekes, Strausstraat 15, voorde, tel, 05243-76506
Secretaris G. te Molder, De Steege 23, Zieuwent, tel 2214
Penningmeester:A. Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel. 1970

BV. ’T KEVELDER: Bijarten
Voorziter 8. Hulshof, Zieuwentseweg 59, Zieuwent, tel 1494
Secr/Penningm. _:C. Schuïink, J v. Eykstraat12, L'voorde, fel 05443-73217
Wodstijdsecr. A Waalderbos, Zieuwontseweg 42, Ziouwont el, 1504

BBZ: Bijarten
Voorzitter A. van Melis, Kard. de Jongst. 1, L'voorde, (el. 05443-74584
Secr/Weds-secr. °T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent tel. 1274
Penningmeesteres:D. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, tel 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tl. 1217
Secr/Weds-secr._:P. Domhof, Stamansweg 2a, Beirum, el. 05448-2191
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 1982
Secretaresse ML Knippenborg, Kleuterstraat 1. Zieuwent el 2037
Ponningmeester:P. van Zutphen, Bentinckstr. 28, L'voorde, tl. 05443-76783
Wedstijd-secr. :P. Knippenborg, Dorpsstraat 242, Zieuwent, tel, 1858

BADMINTON-vereniging
Voorziner M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde,tl. 05443-77019
Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent el. 2172
Penningmeester :W. Eckelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, tel 1664
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Va _
Voetbalvereniging RKZVC4

R.K.Z.V.C. - JEUGD
Zoals is vermeld in de vorige PIOTzal er in het begin van het
seizoen °94/'95 een kledingruilbeurs voor alle jeugdleden vande voetbalvereniging R.K.Z.V.C. georganiseerd worden. Hier
kan men o.a. te kleine kleding, schoenen, etc. met andere
jeugdleden ruilen. Deze ruilbeurs wordt gehouden op: Vrijdag19 augustus1994 van 18,00 uur t/m 20.00 uur. Alle jeugde-den zijn van harte welkom.

_ VOLLEYBALVERENIGING TOHP

Allô, Allô !

We zitten hier met onze eeuwige, lekkere, geliefde, populaire
cola-citroen(schijfje), ook al zijn we geen kampioen. De schuld
schuiven we op de BOVO-heren, daardoor konden we ons op
de trainingen niet meer zo goed concentreren. Er werd dus niet
veelnieuws bijgeleerd, want de hoofden stonden meestal naarveld 1 gekeerd.

We zijn de competitie goed begonnen, maar we hebben niet
alles gewonnen. Vijfde van de twaalf teamsis best een goede
score, dat moesten jullie ook effe horen, Saskia, Paula en
André, bedankt voor de trainingen, we zijn erg tevree. Oh, oh,oh wat een pech,oezen lieve kleine Annie met de “trekkoare”
geet ok weg.

Als afsluiting van het seizoen zijn we naar de chinees geweest
en daar gingen we tekeer als een beest. Wegens autopechkwam Jill te laat binnen, waardoor we een uur na aankomst
pas konden beginnen. Hopelijk breken er voor ons goede tijden
aan, zodat we met Paul verder kunnen gaan.

Groetjes, de citroentjes (Meisjes TOHP-A)—



Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

CD)2» H. BEERTEN enZn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 05445 1205

de beheerder
van het Voor een goede

1 f 2e hands of nieuwe auto
BaPOChIEhUIS|| sea soorton eparaios

ook APK-keuring
wenst

naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds Garage
AANGENAME T. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zieuwesineed 44, 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 vooralle glas, verf- en behangwerkNIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä n! a. holkenborg

Ec.
tt9kenborgruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389



|
ANESSTETEN
NS NNSGEEN |

EeENENLNssee]ofimP
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7138 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 - 1269

DnDrukkerijD UNesterlaanIE
v.d. Meer de Walcherenstraat 1 7131 EN Lichtenvoorde - Tel, 05443 - 71207



TAXI
ZIEKENVERVOER
TROUW- en Doe ks senROUWAUTO’S
PARTICULIERE RITTEN

7136 LE ZIEUWENT
Dorpstraat 29
Telefoon 05445 - 1416

Theo kl. Holkenborg
Oude Ruurloseweg 25, 7136 KE Zieuwent, Tel.: 05445 - 1384

VASTE PLANTEN
CONIFEREN Á ALAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

Hulzink
Bouwbedrijf

2 NIEUWBOUW

X% VERBOUW

34 ONDERHOUDSWERKEN

NVOE

SelleZIEUWENT Tel. 05445-1214
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DE TENNISELLEBOOG
Een tenniselleboog is een aandoening die veel voorkomt enecht niet alleen bij tennissers. Eigenlijk kan iedereen, die niet
stil zit een tennisarm krijgen.
Hetis een soort ontsteking van een peesaanhechting aan de
buitenkant van deelleboog. Aan de bovenkant van de onderar-
men zitten spieren, die zorgen voor het achterover bewegen
(strekken) van de pols en hand. Deze spieren zitten via een
pees vast aan het bot bij de elleboog. Waarschijnlijk ontstaan
door herhaalde overbelasting zeer kleine micro-scheurtjes in die
peesaanhechting.

Na verloop van tijd ontwikkelt zich dan een pijnlijke ontsteking
ter plaatse, zonder dat er sprakeis van een infectie met bacte-
rien. Gevolg is een doffe pijn aan de buitenkant van de elle-
boog, die soms uitstraalt naar de onderarm. Slaan met eenracket of bovenhands optillen van bijv. een stoel worden dan
erg pijnlijk. Beperking van dergelijke activiteiten gedurende eenaantal weken betekent rust voor de aangedane plek en geeft in
meer dan de helft van de gevallen een goede verbetering.Verder kunnen pijnstillers en plaatselijk koelen met ijsblokjes
verlichting geven. Mocht de pijn na 4 tot 6 weken nog niet
minder zijn, dan hebben een of meer plaatselijke injecties met
lokale verdoving of met een ontstekingsremmend middel vaak
een goed effect. Fysiotherapie lijkt ook mogelijk, maar hetduurt vaak erg lang voordat verbetering optreedt.
Mocht na een aantal maanden de aandoening nog niet over

ijn, dan is er nog de mogelijkheid om in het ziekenhuis opera-tief de aanhechting van de aangedane pees wat [os te maken.
Er zijn allerlei trucjes in de handel, die een tennisarm zouden
voorkomen, varierend van bandjes om pols en elleboog, scho-
kabsorberende onderdelen voor rackets tot polsbandjes met
een kwik-reservoir. Effect hiervan is nooit bewezen, maar
mogelijk ga je met zo’n bandje om je armspieren iets anders
belasten, zodat de pijnlijke plek ontzien wordt.

‘wordt vervolgd’ Gerard Molleman.
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STILLE BEWONDERING

De laatste tijd komt het regelmatig terug in PIOT-interviews.
Bewondering. En dan vooral bewondering voor oudere mensendie een sport beoefenen. Bewondering: “Eerbied voor iets
moois of knaps", beweert de concurrent van de ‘dikke vanDale’ (zelf ook een dikke trouwens).

Iedereen kent ze wel, of is er zelf misschien één. Mensen die
niet meer hoeven (of mogen?) werken, gezond zijn en een
meegaande geest hebben. Geen bloemetjes-jurk-type of mop-
persigaar-mopper-type. Tijd zat en ze hebben d'r Sport is
dan niet alleen een leuke tijdsbesteding, maar houdt je boven-
dien gezond. Puur eigenbelang dus. Eigenlijk geen reden tot
bewondering.

Maar ook ik hoor bij de bewonderaars, terwijl ik ondertussen
probeer die bewondering te relativeren. Want wat is nou fijner
dan tijd genoeg te hebben, geen oppas te regelen en gewoondoen waar je zininhebt, dat bovendien nog goed voor je is
ook. Dus ik denk dat ik de bewondering maar vervang door
eerbied/respect (met een snufje jaloezie misschien). Want
eigenlijk komt echte bewondering meer toe aan mensen die een
prestatie leveren en daar andere zaken voor mosten laten.
Zoals besluiten een Nederlands volleybalteam groot te maken
vooreen minimum salaris, terwijl je ergens anders in champag-
ne zou kunnen baden. Of graag willen wedstrijdhandballen,
maarzo dat je gezin er niets van merkt en dat je dan dusal een
dag van te voren aan het regelen bent om alles soepel te laten
verlopen. Of dat je moetbezuinigen om toch je favoriete sport
te kunnenblijven beoefenen.

Dan gaat het dus niet eens op de prestatie, maar om het feit
dat je er uberhaupt bent om iets te presteren. Dat verdient toch

(MHW)wel oprechte bewondering. De Redaki



IETS TE VIEREN?
geboorte - huwelijk - jubileum

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

DRUKKERIJ WESTERLAAN
v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - Lichtenvoorde - Tel. 71207 - Fax 76525

GG BalkenJos
En Bakkerij Jos KnippenborgLN Dorpsstraat 13 7198 LE Zieuwent

tel: (05445) 1266

== Voorstad 1 7271 BE Borculo
tol: (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

KRABBENBORG c‚v.

IA Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Siukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



NIEUW BIJ UW KAPPER

Sa
DE AMINO-PERMANENT

Krullen zijn weer helemaal erug
Zeker krullen die ang houdbaarzj en vol even

en energie. en die bovendien ook
zacht anvodier

Zeg now eerlijk zulke krullen tan ook u toch
anaztech!

Kom langs of betvooreenafrak!
PEAU"CéGiël
MEEese

 SOURCYCENTER ZIEUWENT|
'n bruisend centrumin de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
úviteiten, culturele mani-
festaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in-
formatie en documentatie

EEEEsESE
VERGADERRUIMTEN  CONFERENTIERUIMTE
TENNISBANEN

@
SPORTHAL © SQUASHBANEN

INDOOR MIDGETGOLF © JUE DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A - 7136 LS7

© EVENEMENTE
BOWLINGBANEN

HAL

IEUWENT
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VERKORTE PROFIELSCHETS

Naam

Meest favoriete sport

Minst favoriete sport £

Voetbalvereniging RKZVC
Sportleven Zieuwent
Sportblad PIOT
Hemmie Oolthuis
Jan Fukkink

Onbewoond eiland 5

10 Miljoen winnen 5

Wie niet op verjaardag

Vakantie
Televisie
Uitgaan

Eten/drinken
Politiek

Pijn

Bewondering
Hekel/afkeer
Dromen/ambities
Nachtmerrie

Feyenoord/Ajax/PSV

Gele/rode kaarten

Jos Hoenderboom, 32 jaar, ZVC-5.

Voetbal en gemotoriseerde sport, bij
beiden de gezonde spanning en bij
het laatste t gevaars-aspect.
Korfbal; stil moeten staan als je de
bal hebtslaat nergens op.
Goeie club, opvallend saamhorig.
Voor zo’n klein dorp heel actief.
Teveel paparazzi he
Kenik niet, eerste indruk is goed.
2x bij getraind, héél goed dus

Rita, krant, TV, gevulde koelkast.
Groot huis en nieuwe vervoermidde-
len.
Extremisten, narcisten en anderen,
die ten koste van anderen leven.

Italië is gewoonweg een mooi land.
Ik kijk gericht, vooral Nederland-3.
Alles is goed, als ik er maar kan
zitten en er snel een pilsje heb.
Allesis goed en meestal lekker.
Steeds onvoorspelbaarder, omdat de
partijen allemaal zoekende zijn
Geestelijke pijn is misschien wel het
ergste.
Mensen, die doen waarvoor ze staan
Misplaatste arrogantie.
Het uiterste uit jezelf halen.
Ruzie en nare ziektes

Feyenoord is als ’n goeie vriendin, je
bent er sterk bij betrokken.
Er worden vooral veel te weinig rode
kaarten gegeven.
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WK'94 : Ik hoop op een Afrikaans land in de
finale en ik verwacht het Nederlands
team na 2 weken weer thuis.

Ruud Gullit : Heel goed, perfecte uitstraling.
Dick Advocaat : Het ligt niet aan hem, als ’t eventu-

eel fout mocht gaan.
RD.

EVENEMENTEN-AGENDA

4,5 en 6 juni : Kermis.
10, 11 en 12 juni : Jong Nederland: Kleinkamp.

- 18 en 19 juni : Rommelmarkt t.b.v. TOHP, Slagvaar-
dig en de Badminton-vereniging.

= 10 jul : PIOT: Kopie inleveren.
= 10 juli : Harmonie en Schutterij: Buitenlucht

koffieconcert in een weland aan de
Platenallee. Aanvang 14.00 uur.

= 13 t/m 17 juli : Jong Nederland: Grootkamp.
= 19 augustus : R.K.Z.V.C.: Kledingruilbeurs voor alle

jeugdleden van 18.00 tot 20.00 uur.
Se Achterhoektocht.
Harmonie; concert Marinierskapel

—28 augustus
—9 september

tgv. 65jarig bestaan Harmonie
Zieuwent in het Sourey Center.

- 12, 19, 20, 26 : De Notenkrakers": Uitvoeringen van
en 27 november de nieuwe show: ‘Doar kump proat

van’ in het Parochiehuis te Zieuwent.
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Riet
Spekschoor, Tel. 2182.

Op zondag 15 meij.l is in de kantine van R.K.Z.V.C. een bruine
leren jas (maat 58) blijven hangen. Willy Nijenhuis (De Steege 59,
tel. 2226) is daarentegen zijn bruine leren jas (met eenveel
kleinere maat) op die dag aldaar kwijt geraakt. Wil degene die
waarschijnlijk een verkeerde jas heeft meegenomen contact
opnemen met Willy of het kantinebeheer (tel. 1755) ?



Bloemsierkunst „ERNA“

Ook uw adres voor:

Werenfriedstraat 1

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445 - 2372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën

BLOEMWERK, ZIJDEBLOEMEN EN -PLANTEN,
BRUIDS- EN GRAFWERK

Open: Ma.
Di. Um Vrij.

10.00 -11.30 uur
8.30 -12.30 uur +13.30- 18.00 uur

Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za. 8.30 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.

Werentriedstraat 1- Zieuwent
@ 05445-2391 >>De



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN
Dorpsstraat 91- ZIEUWENT Telefoon 05445-1279

AAN DE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN: GeBOUWBEDRIJF VNlÖopereis aie

* nieuwbouw
+ verbouw
+ onderhoud
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445 - 1928 b.g.g. 1209

AUTOBEDRIJF

Verkoop en reparaties
£1s van merkauto'sá 2INDe

Paul Knippenborg ==S Jk

maakttetsenleuer tel. 2254 Waalderweg 12a



ROMMEL EN ANTIEKMARKT

18 EN 19 JUNI
OPENINGSTIJDEN

ZAT.de 18e van 14.00 tot 22.00 uur
ZON. de 19e van 12,00 tot 18.00 uur

IN HOTEL T WITTE PAARD TE
ZIEUWENT

HEBT U ARTIKELEN VOOR DE ROMMELMARKT
EFFEN BELLEN

Zoals U weet houden de 3 sportverenigingen TOHP, Badminton
en Slagvaardig op 18 en 19 juni hun derde grootse rommel
markt. Omdat te kunnen hebben ze Uw medewerking nodig.
Hebt U spullen voor hen, b.v. bij de voorjaarsschoonmaak of
zo, één telefoontje is genoeg. Elke zaterdag zijn leden van de 3
verenigingen in de weer om de spullenbij Ù op te halen.

Dus gooi niets weg, maar bel !!

A. Eekelder (tel. 1664) of B. ten Bras (tel. 1257).
De organisatie.

HANDBALVERENIGING PACELLI

VERVOLGVERHAAL: HET SLOT ….
Eindelijk dan het slotverhaal van het jubileumweekend van
Pacelli. Nadat het zaterdagsavonds voor sommigen zeer laat
was geworden werden we de volgende morgen 0.a. door de
kou alweer vroeg gewekt. Het advies van de organisatie: trek
sportieve kleren aan die eventueel vies mogen worden.
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Als eerste stond er ochtengym op het programma om eens
lekker wakker te worden, dit alles onder de bezielende leiding
van Ingrid vd.W. "Eén, twee, drie, vier, dît is voor je buik-
spier" enz. De meesten deden fanatiek mee, sommigen
trainden alleen hun lachspieren en weer anderen (vooral de
heren) lagen nog in de tent te slapen, rochelen, hoestene.d.
Na cen lekker ontbijtje waarbij sommigen heren de halve liter
die ze voor zich hadden staan manmoedig open maakten,
gingen Paul en Hans alvast (stevig) aangekleed het water in om
een echte survival uit te zetten.
We werden in groepen verdeeld en er moesten twee groepen
tegen elkaar strijden. Wat was de bedoeling: eerst over de
steiger/of stuk gras, daarna over surfplanken, kano’s en boten
lopen, met als leuke bijkomstigheid dat je de tegenstander
onderweg tegenkwamen die moest je dus fatsoenlijk zien te
kruisen. Dat kruisenging bij sommigen wel aardig, maar viel je
zelf niet in het (ijskoude) water dan werd je er wel ingegooid
(of niet Ingrid en Lawrence?)

Na deze lekkere natte survival (de prijswinnaars mogenhet vol-
gende weekendje-uit organiseren) heerlijk warm douchen en
daarna even bijkomen van alle inspanningen.
Nadat we tussen de middag nog lekker wat soep met brood
gegeten hadden ging de reis weer terug naar Zieuwent. Hier
volgde nog een lekker diner bij Stoverink (onze sponsor) en
werd voor iedereen duidelijk waarom ze een kadootje van
ongeveer f 2,50 moesten kopen. De één werd verblijd met
leuke badslippers, de ander kreeg een rol toïletpapier. Hieruit
bleek wel dat iedereen heel inventief was geweest met het
kopen van een kadootje voor een ander. Na het diner en ont-
vangst van de groepsfoto van alle leden van Pacelli kon ieder-
een moe maar voldaan op weg naar huis gaan. (Sommigen
konden er geen genoeg van krijgen en gingen ’s avonds nog
even door.)

De organisatie kon tevreden zijn want iedereen was het erover
eens, dit moeten we eens in de5jaar doen!
The end. Het Bestuur



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 DA B.V.
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415

5 ! / SCHOONHEIDSSALON

“T> ANKE
KLEUTERSTRAAT 29
7136 LP ZIEUWENT

Tel: 05445 - 2304



ERS veewagens
TOONAANGEVEND

baar
‚n maten

In allo soorten en mat
© ore nachtatto, zanhanger of

ag
drcnassie. eeooge iadklep met of zonde

£ installatie. -NOGEse vicoron, al of niet

weegbasr ïeeet esjstomen. oge
Vo Aersn GITEN.

onsneeoeslade sieminium wanden

Maen ik Zanhanger en ople
‘spaciaal voor

n DV
Lichfenvoorde EEPostbus 46, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorsSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

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

Zegendijk 16 k- 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445 - 2103
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 Tafeltennisvereniging Slagvaardig
|

Slagvaardig-Dames, kampioen 4e divisie groep 2.
De vrouwen van Slagvaardig zijn, na een half jaar afwezig te zijn
geweest, weer terug gekeerd in de 3e divisie. Gemakkelijk ging
het zeker niet, want lange tijd zag het er naar uit dat de concur-
rent Swift met de titel aan de haal ging. Tegen de Deventenaren
onderling werd het 2x 6-4; één maal voor hun en één keer voor
ns, zodat we in gewonnen sets gelijk stonden. Met voor ons nog
2 wedstrijden te gaan en voor Swift één, was het verschil 9
punten in het voordeel voor de ploeg uit Deventer.

De één na laatste wedstrijd werd tegen hekkensluiter ‘Flits’ met
‘de maximale cijfers van 10-0 gewonnen. Swift won hun laatste
wedstrijd met 6-4 van de nummer 3. Dit betekende dat de laatste
wedstrijd met 6-4 van ‘Twekkelerveld gewonnen moest worden
‚om kampioen te worden. Dit lukte op maar liefst grandioze wijze:
met José Ormel 3 overwinningen, Karin Donderwinkel en Tanja
Hoenderboom elk 2, plus het dubbelspel werd het uiteindelijk 8-2
voor Zieuwent. Dit betekende dat het kampioenschap binnen was
en dat werd uitbundig gevierd door de meegereisde Zieuwentse
aanhang.

Dat we konden promoveren hing af van de promotiewedstrijden
die één week later in Den Bosch gespeeld moesten worden. De 10
kampioenen van de 4e divisie spelen in toernooivorm om 5
plaatsenin de 3e d Er werd geloot en Karin trok het lot dat
ons aan de tegenstander ‘Hoogvliet bond. Veel verwachtingen
waren er eigenlijk niet, want Tanja kon helaas die dag niet mee-
doen en er moest beroep gedaan worden op invalster Marian
Donderwinkel, die al bijna 1,5 jaar geen bal meer had geslagen.

Wederom werd het een boeiende en zenuwslopende partij. José
won alweer, maar niet gemakkelijk, 3 partijen. Karin voegde daar
1 partij aan toe, zodat het totaal op 4 stond. Het dubbelspel ging
verloren in 3 sets. Dus lag alle druk op Marian die in 2 sets moets
winnen om er 5-5 uit te slepen. Dit lukte haar op fantastische
wijze metde set-standen 21-10 en 22-20.
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Dit betekende 5-5, een gelijkspel, maar omdat wij 2 wedstrijden in
3 sets verloren, waren de setstanden in ons voordeel: n.l. 12-10.
Promotie dus naar de 3e divisie en er kon weer feest gevierd
worden.

Of we ons het volgend seizoen handhaven, zal wel moeilijk wor-
den, want de onderste drie degraderen. Dit jaar was in ieder geval
een fantastisch jaar voor onze tafeltennis-vereniging en ik hoop
dat het nog even zozal doorgaan.

Coach Eugène Hoenderboom

- Taxibedrijf “Roelofsen” heeft nu ook de beschikking over een
taxibusje. Ook geschikt voor vervoer van sportteams.

- Dames- en Herensalon “Jeannette is verhuist van Weren-
friedstraat 1 naar Harreveldseweg 12d, terwijl er alleen wordt
behandeld op afspraak.

De kopie voor het volgende nummer (22e jaargang nr. 1

verschijningsdatum 16 juli a.s.) dient uiterlijk zondag 10 juli in
het bezit te zijn van de redaktie.



DE BESTE HYPOTHEEK
KUNJE
NIET MEER MISSEN.
Om die enc, vooru juiste hypotheek ve kiezen, krijgt u

mo deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit

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

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1

GE TOESES TEL 05443-77113

Vi|ENSAD MODEVAKSCHOO

— knip: en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette U/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05245- 1766



ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

LSeee
7136 KN ZIEUWENT —Ge

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING


