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REDAKTIEWOORD

OH, IT'S RAINING AGAIN
Vaak is het nogal vervelend dater in deze periode zo vaak
voetbalwedstrijden worden afgelast vanwege het slechte weer.
Onzekerheid en ‘’t wegvallen van spelritme als voornaamste
negatieve factoren. Voor het voetbal was een winterstop van
ongeveer twee en een halve maand gewoon beter, maar dieiser nu eenmaal niet.
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Echter de andere kant van de medaille heeft toch ook iets
prachtigs. Invloeden van buitenaf die meebeslissen in het
verloop van een wedstrijd. En of je wilt of niet, je moet er het
spelpatroon op afstemmen wat inhoud dater iedere wedstrijd
rekening gehouden moet worden met …

Een stevige wind geeft aanleiding tot het spelen van ballen
over de grond of juist het schieten op het doel van een metertje
of 30 en het scherp indraaien van hoekschoppen. Een plensbui
net voor de wedstrijd zorgt er voor dat het 'slidingweer' wordt
en alle verdedigers zijn extra gemotiveerd om er eenslekker in
te kletsen, De keeper is bij regen gewaarschuwd voor ‘door
schietende ballen’ en de spelers proberen juist over de grond
op doel te ploffen. Lang gras vereist dat de bal strak moet
worden ingespeeld en zon voor extra concentratie bij luchtdu-
els tegen de zon in, Kortom legio factoren waarmee extra
rekening moet worden gehouden, die extra kunnen motiveren
of waar je je juist overheen moet zetten.

Ik speel zelf naast veldvoetbal recreatief in de zaal. Een leuke
bezigheid echter lang niet tippend aan de charme van het
veldvoetbal. Het is vaak zo voorspelbaar; een hard egaal veld
(geen plasjes, polletjes of lang gras), ruim voldoende TL-lamp-
jes (geen felle zon of donkere regenwolken), geen regen en
windkracht nul. Deze voorspelbaarheid is er niet alleen bij het
zaalvoetbal, maar bij alle zaalsporten.

Het heren oranje volleybalteam heeft ongeveer een halve eeuw
in hetzelfde zaaltje getraind, dag in dag uit. Vanaf deze kant
alle waardering voor de gigantische inzet en opoffering van
talloze zaken. Maar als ik hen zie spelen dan klopt het zo vaak,
gaat alles zo perfect. Drie vingers op de rug is middendoor entwee buiten om, en niets zorgt ervoor dat het eens mis gaat, of
het moet speltechnisch niet kloppen. Dan zegt u dat dat juist
de bedoeling is en dat klopt ook, maar het is toch leuker als er
eens iets onverwachts gebeurt waarop ingespeeld moet wor-
den. Openslaande nooduitgangen meteen stevige zucht wind
waardoor de bal net even blijft ‘hangen’, een dampend publiek
waardoor mist ontstaat en het zicht slechter wordt, het veld
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gladder en een laaghangende zon die plots uit het wandrek
komt.

Iedereen mag wat mij betreft doen wat ie wil op sportgebied.
In het kleine Zieuwent zijn daar gelukkig nog tal van mogelijk:
heden voor met daarvoor een schitterende hal, maar met een
nog veel mooier voetbalveld.

De
Redaktie

De aankomende tijd kunt u in PIOT weer volop genieten
het ‘reilen en zeilen" van onze sporters, dankzij de financi
steun van de plaatselijke middenstand die er voor zorgt dat u
het komend jaar PIOT weer gratis in huis krijgt. Naast de H.H.
Adverteerders wordt dit blad mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van R.T.I. (Pneumatische Transport Installa-
ties).

Met de familie Domhof (bezorger van de Gelderlander) zijn
afspraken 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, dan kunt u dit
doorgeven aan de redaktie (tel. 1964). Tegen portovergoeding
(f 2,10 per nummer} wordt PIOT u per post toegestuurd.
Tenslotte zij nog opgemerkt dat van elke uitgave van PIOT een
aantal exemplaren in de kantine van ZVC, het clubgebouw van
ZTV enhet Sourcy Center ligt.

De
Redaktie.

De kopie voorhet volgende nummer (22e jaargang nr. &

verschijningsdatum 24 december a.s.) dient uiterlijk zondag
18 december in het bezit te zijn van de redaktie.



We hebben dit jaar ver
schillende mensen uit ver-
schillende takken van sport
geïnterviewd. Maar de
bezieling/beleving van een

sport gaat niet alleen de
aktieve  deelnemers(sters)
aan, maar ook de mensen
langs de lijn. Zo kan het
eerste voetbalelftal van
RKZVC elke zondag reke-
nen op een vast aantal
supporters. Eén van hen is

Willie Klein Holkenborg, die
tevens voorzitter is van de
supportersvereniging.

DE VOORZITTER
Willie is 44 jaar, getrouwd en vader van twee dochters. Hij
woont in Lichtenvoorde, maar komt van oorsprong uit Zieu-
went en heeft bij wijze van uitzondering géén bijnaam (terwijl
hij toch Klein Holkenborg heet (red). In het dagelijks leven is
Willie werkzaam als ‘raketmeester’ of ‘boormeester’; hij moet
stalen buizen onder de weg door leggen. Verder is voetbal zij
grote passie; Willie speelt het zelf niet, maar toch besteedt hij
een groot deel van zijn vrije tijd hieraan. Willie is namelijk niet
alleen een trouwe toeschouwer en voorzitter van de Suppo
tersvereniging. Hij is ook noglid van de scheidsrechtersvereni
ging en fluit zelf wedstrijden. Hiervoor heeft hij de uitwisseling
van scheidsrechters van verenigingen van de gemeente Lich-
tenvoorde opgezet. Dit betekent dat hij in Zieuwent alleen de
wedstrijden van de jeugd fluit, de rest fluit hij elders in de
Gemeente. Dat Willie dus de hele zondag wegis ('s morgensfluiten, 's middags kijken) geeft thuis geen problemen.

———
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DE SUPPORTERSVERENIGING
De supportersvereniging is zo'n tien jaar geleden ontstaan. Er
was een vriendenclub die altijd naar de wedstrijden van het
eerste ging kijken en dit is later verder uitgegroeid. Het is echt
een vereniging voor het eerste elftal, die momenteel 19 leden
telt. Deze mensen zijn al jaren lid; er gaat niemand af. Wel
proberen ze meer leden te krijgen door andere vaste supporters
persoonlijk te benaderen. Om lid te worden van de supporters-
vereniging hoef je geen lid van RKZVC te zijn, want dit wordt
je dan automatisch. Je wordt zo in de gelegenheid gesteld om
alle thuiswedstrijden, inclusief de bekerwedstrijden (is niet het
geval bij donateurs (red.)) gratis te bekijken, en tevens steun je
RKZVC financieel.

De leden van de supportersvereniging verzamelen zich om
14.00 uur in de kantine en rijden zoveel mogelijk samen als
ZVC ‘uit’ speelt. Indien nodig nemen ze ook kinderen en andere
supporters zonder vervoer mee. Na de wedstrijd zitten de leden
nog een poosje gezellig na in de ZVC-kantine, alwaar de wed-
strijd nog eens doorgesproken wordt
Het bestuur van de supportersvere:
voorzitter is, en Jan Wisselink
rekening neemt.

ing bestaat uit Willie, die
het secretariaat voor zijn

DE AKTIVITEITEN
Allereerst zorgt de supportersvereniging voor het supporters-
blaadje, dat alle toeschouwers gratis ontvangen bij de thuis-
wedstrijden. Hierin staat een voorwoord en de opstelling van
beide teams die elkaar 's middags op het voetbalveld treffen.
Maar ook worden kaartavonden, wedstrijdschema's van lagere
elftallen en de pupil van de week vermeld. Het makenvan dit
blaadje kost iedere keer zo’n anderhalf uur, maar in principe
doet Jan Wisselink dit alleen. De kosten hiervoor worden
betaald door de adverteerders, die wel elk jaar weer benaderd
‚en gezocht moeten worden.

Verder organiseert de supportersvereniging de verkiezing van
de speler van het jaar. De beoordeling geschiedt door 1 of 2
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mensen uit het bestuur, enkele willekeurige dames en vier
leden van de supportersvereniging, die daarvoor alle thuis- en
uitwedstrijden van het eerste gaan bekijken.
Ook houdt Jan Wisselink de topscorer van het elftal bij. Zowel
voor de beste speler als voorde topscorer is een beker beschik-
baar, die standaard bij de laatste competitiewedstrijd wordt
uitgereikt. Willie vindt dit een verkeerd tijdstip, want als ZVC
uit speelt, dan zijn er maar weinig mensen bij de uitreiking
aanwezig. Het is zo een slechte afsluiting van het seizoen; een
soort anticlimax. De supportersvereniging heeft dit ook bij ’t
bestuur aangegeven. Volgend jaar vindt de uitreiking dan ook
plaats tijdens festiviteiten t.g.v. het 50-jarig bestaan van ZVC.

Daarnaast komen alle leden van de supportersvereniging met
de trainer en iemand van het bestuur 2 of 3 keerper jaar
bijeen. Ze praten dan over de opsteling en speelwijze van het
eerste.
In het verleden heeft de supportersvereniging ook de nieuw-
jaarsreceptie georganiseerd. Op de algmene ledenvergadering
bleek hier belangstelling voor te zijn, maar in de praktijk kwa-
men slechts weinigen op de receptie, zodat deze aktiviteit van
de agenda geschraptis.
DE KONTAKTEN
De supportersvereniging heeft geen kontakt met andere soort-
gelijke verenigingen. Volgens Willie hebben ze daar ook geen
behoefte aan, wanthet loopt nu goed.
Het kontakt tussen de leden onderling, en hun kontakten met
het bestuur en de trainer zijn goed; het is sportief en posi
maar ook gemoedelijk. Opmerkingen die zij hebben na 't zien
van de wedstrijd(en) spelen ze door naar de trainer. Hij neemt
de tijd ervoor (zit in de kantine bij de supportersvereniging aan
tafel), en doet er wat mee; legt ook uit waarom hij dingen op
een bepaalde manier doet, of welke keuzeshij maakt.

We komen tot de konklusie dat de supportersvereniging veel
voor RKZVC doet, zonder dat ze daar iets voor terug krijgen
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(behalve de gratis drankjes tijdens de 2 of 3 bijeenkomsten inhet jaar). Toch hebben de leden hier absoluut geen moeite mee,want de sfeer is goed en ze worden serieus genomen endat ishet allerbelangrijkste. Daarbij zegt Willie: “boavendien bunt wejZöwentsen, en holt dus neet van dat gezeur".

Tot slot hebben we ‘t nog over de toekomst van de supporters-
vereniging. Willie verwacht dat ze over + 5 jaar hetzelfde
aantal leden hebben, of een paar meer misschien. Op dit mo-ment heeft hij geen wensen en/of ideeën voor de (nabije)toekomst.

Willie hartelijk bedankt voor dit interview en veel succes metalle dingen waar je mee bezig bent!

HET TOETJE VAN WILLIE
1. Watisje favoriete gerecht ?

Biefstuk.

2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?
Da's eengoeie vraag, ik heb heel weinig vijanden.

3. Watis volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Agressief; wordt al minder.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Goed hart voor RKZVC.

5. Wie vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Freddie Bokkers, maar hij kan nog veel beter.

6. Wieisde meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?

Die zijn er niet, want iedereen wordt gewaardeerd.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente was, wie zou erdan burgemeester moeten zijn ?
Jan Wisselink umdat Halle humok al e-vroagd hef.
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8. Watis je grootste hobby momente:
Alle voetbal.

9. Wat zou je graag an
Dat RKZVC nog eens
ging.

n tot een grotere vereni-

aktie (MHW & IR)

“DE KINDERPIOT"
Beste KINDERPIOTLEZERS,
Dit keer doen wehet over volleybal. Wijzijn wat in de encyclo-
pedie gaan neuzen en vonden het volgende.

VOLLEYBAL,
Na de tweede W.O. werd volleybal eenhele populaire zaalsport
ín Europa. In 1947 werd de Nederlandse Volleybal Bond opge-richt. Het word gespeeld door twee partijen metelk 6 spelers.
Boven de middellijn is een net gespannen, beide partijen moe-
ten op de eigen speelhelft blijven. Na iedere stop wordt er op-
nieuw opgeslagen. Er zijn 5 sets. In een normale set kan alleen
de partij die aan de opslag is punten maken, in devijfde set
kunnen beide partijen punten maken. Overtredingen vanspelre-
gels kunnen voor de niet overtredende partij leiden tot het
wisselen van de opslag of tot een punt. Als een partij 15
punten heeft en minstens 2 punten voorstaat op de ander heeft
die de set gewonnen.

Nee, dit is nog niet het einde. We hebben nog een interview in
petto. Dit keer hebben we MARLEEN PENTERMAN geinter-
viewd. Zij zit nog niet zo lang op volleybal, maar ze wist toch
veel te vertellen.
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INTERVIEW MET MARLEEN PENTERMAN:

7. Waarom ben je op volleybal gegaan 77
Ikvind het een leuke sport, je doet alles met elkaar en niks
alleen. Als de een een fout maakt, kan de ander het nog
verbeteren. Hetis gewoon eente gekke sport

2. Hoe lang zit je er al op 77
Twee maanden,

3. Heb je wel eens aan een wedstrijd meegedaan en toen wat
gewonnen 22
Ik heb wel een keer meegedaan maar we hebben alle sets
verloren. We zijn nog maarnet begonnen met de competi-
tie, ja, we hebben een keer gewonnen maardie wedstrijd
wasniet in de competitie.

4. Heb je wel eens een blunder gemaakt 7?
Ja, 3 keer. Deeerste keer met opslaan, toen liet ik de bal
vallen. De tweede keer hadik een onderhandse bal en toen
struikelde ik over mijn eigen benen (beetje dom Marleentje!).
De derde keer kreeg ik een bal aangespeeld en toen heb ik
de bal gewoon achter in het veld gegooid.

5. Wat doen jullie op de training 7?
Warming-up. Zoals rekken en strekken, en renspelletjes.

Dan gaan we opslaan, daarna metelkaar overspelen en op
het laatst spelen we een wedstrijdje.

6. Heb je beschermende kleding nodig 7?
Ja, je moet kniebeschermers hebben.

7. Van wie en waar heb je training 77
We hebben training van Ingrid 22??? (haar achternaam weet
ik niet eeeeeh). We hebben training in het Sourcy Center.
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Leuk interviewtje he? Jammergenoeg had Marleen niet veel tijd
en konden we niet verder vragen. Wij hopen dat jullie het
GAAAAF vonden.

DOEL
DE REDAKTIE: Marleen Berten en Eva Stortelder.

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

R.K.Z.V.C. F-2
Wedstrijd : Longa F4 - RKZVC F2
Uitsla :5-4
Doelpuntenmakers : Luuk (2x), Boyke (1x) en Coen (1x).
Mooiste goal Luuk.
Mooiste moment : Een van de leiders zegt tegen Michel:

“verdedig dat mannetje”. Michel zegt: “ik
ben geen duplo-poppetje“.

Man v.d. wedstr. : Onze nieuwe keeper Thijs.

Wedstrijd : RKZVC F2 - Longa F4
itslag :4-2

Doelpuntenmakers : Sander (1x), Coen (1x) en Luuk (2x).
Mooiste goal Luuk.
Mooiste moment

Boyke.

Wedstrijd : RKZVC F2 -KSH F1
Uitslag :4-4
Doelpuntenmakers:Luuk (3x) en Hendrik (1x).
Mooiste goal : Luuk.

Het eindsignaal.
: Dion.
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Schoenen en Sporthuis
TEN BRASen ZIEUWENT - Tel. 1257

s3g Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijff Sport - Umbro 5ee T Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto SNDunlop - Hummel - Masita - Oliver - s

Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thans de toerist onderde linden
En kanerzijn fijnste borrel vinden

Hotel - Café - Rest.

‚‚ t Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf, 05445-1282—



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

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

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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R.K.Z.V.C. F-1
: SKVW FT - RKZVC F1

:0-6
Thijs Engelen (5x) en Lars Krabbenborg.

: De derde van Thijs.
: Bernard Krabbenborg maakte voor het

eigen doel één grote modderbaaike omdat
hij als keeper niks had te doen.

: Roel Lankveld.

: RKZVC F1 - WVC F2
:11-2
: Lars Krabbenborg (5x), Sjaak Storkhorst

(4x) enTim Papen (2x).
De derde goal van Sjaak Storkhorst.
Met 5-6 verloren metpenalty's schieten.

: Derk Toebes.

: RKZVC F1 - Fortuna W. F1

:11-0
Doelpuntenmakers : Joost Berendsen (5x), Lars Krabbenborg

(4x) en Bart Kolkman (2x.Mooiste goal : Joost Berendsen: krijgt een voorzet van
Lars Krabbenborg; de afronding was net
zo als Taument en Larsson.

iste moment : Beide keepers van ons (Bernard en San-
der) hebben geen een bal gehad.

lan v.d. wedstr. : Lars Krabbenborg.

z lo|
Wedstrijd : Longa’30 F2 - RKZVC F1
Uitslag 6-1
Doelpuntenmakers:Lars Krabbenborg.
Mooiste goal : Lars Krabbenborg.
Mooiste moment : Er was een gekluts voorhet doel en Janne

Holkenborg wilde de bal weg trappen,
maarhij raakte, inplaats van de bal, vol de
doelpaal.

Man v‚d. wedstr. : Mark Knippenborg.2|

—_—



Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmaker
Mooiste goal

Wedstrijd
Uitslag ï

Doelpuntenmakers :

Mooiste goal

Man v.d. wedstr.

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd
Uitslag

Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd
Uitslag
Doelpuntenmak:

Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

12

: RKZVC F1 - SKVW F1
5-1

: Lars Krabbenborg (3x) enTim Papen (2x).
:De goal van SKVW door de benen bij

keeper Tim Papen.
: Bart Kolkman stond de eerste helft in goal

en lette meer op de wedstrijd van F2 dan
hun eigen wedstrijd.

: Roel Lankveld.

: Erix F1 - RKZVC F1
3-1
Derk Toebes.

: Derk Toebes.
: Joost Berendsen schold de scheidsrechter

uit voor grote sukkel.
: Mark Knippenborg.

: Longa'30 E4 - RKZVC E2
:4-3

Doelpuntenmakers : ieter Molleman (1x), Tim Papen (1x) en
Leonten Bras (1x).

: Tim Papen; in de uiterste hoek.
: Jeroen Grotenhuis zei: ‘maar met 1 doel

punt verschil verloren”.
: René Spekschoor.

: RKZVCE2 - WVC E4
1-4
Leon ten Bras.
Leon ten Bras.

: Het was prima weer en iedereen voetbal-
de goed.

: René Spekschoor (goed verdedigd).

: RKZVC E2 - Ratum E2
2112
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Doelpuntenmakers : Jeroen Grotenhuis (2x), Thijs Engelen
(1x), Leon ten Bras (3x), Pieter Molleman
(3x), Luuk Storkhorst (1x) en Joost Be-
rendsen (1x).
Pieter Molleman (afstandschot).
Luuk Storkhorst meende ook na rust nog
keeper tezijn, terwijl Bernard keepte.

Man v.d. wedstr. : René Spekschoor.

Mooiste goal
Mooiste moment

dstrijd AZSV E5 - RKZVC E2
Uitslag 4-1
Doelpuntenmakers : Tim Papen.
Mooiste goal : Tim Papen.
Mooiste moment : Geen drinken in de rust.
Man v.d. wedstr. : René Spekschoor.

Weds : RKZVC E2 - AZSV ES
Uitslag :4-0
Doelpuntenmakers : Pieter Molleman, Leon ten Bras, Jeroen

Grotenhuis en René Spekschoor.
Mooiste goal : Jeroen Grotenhuis.
Mooiste moment : Dat ze elkaars blessures behandelden.
Man v.d. wedstr. : Pieter Molleman.

Wedstrijd : Fortuna W. E2 - RKZVC E2
Uitslag :4-8
Doelpuntenmakers : Leon ten Bras (4x), Pieter Molleman (1x),

Jeroen Grotenhuis (1x), Tim Papen (1x) en
Sjaak Storkhorst (1%).

Mooiste goal : Leon ten Bras (met de knie onderkant lant}
looiste moment : Leon ten Bras meende te laat te zijn, en

daardoor metz’n fiets tegen ’t hek bij de
ingang botste.

Man v.d, wedstr. : Pieter Molleman.

RK.Z.V.C. E-1
Wedstrijd : RKZVCE1 - Ratum E1
Uitslag :0-10—_



VERENIGINGEN

RKZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, tel. 1281
Secretaris Cte Molder, Ravelstraat 9, L'voorde, tel. 05443-75179
Penningmeester M. v‚h. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel. 1660
Wedstrijdsecr.  :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

BKZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. en Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el, 1257
Sekr/Penningn. A. Krabbenborg, Kleuterstraat , Zieuwent, el 2381
Wedstijdsecr. 8 Slot, Hellenweg 3, Zieuwent el 2127

H., PACELLE: Handbal
Voorziter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Secretaresse IL Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tol. 05443-73814
Peningmeesteres:P.Klein Goldewijk, Linnenwover 2, Groenlo, tel 0544065478
Wedstijdsecr. A. Hummelink, De Maare 30, Zieuwent, el. 1531

TOHP: Volleybal
Voorziner H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel 1875
Secretaris B: te Molder, De Haare1, Zieuwent, el. 2140
Penningmeesteres :M. Heutinck. Roldersweg 11, Zieuwent, tel. 1770
Wedstrijdseer. A Hogenkamp, De Stage 4, Zieuwent, tel. 2285
Recreanten Wte Roller, Rapenburgsestraat 20, (voorde, tel. 05443-72617
Jeugdzaken 4. Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent. te! 2194

ZV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude aat 1, Mariënvelde, te! 1281
Secretaresse B. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent. el 1597
Penningmeester:W. Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent, tel. 1445
Wedstrijdsecr.  :.v.a. Linden, Dorpsstraat 2, Zieuwent. te. 1553
Jeugdcommisie : Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, Tel 1917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, tel, 1725

GV: Gymnastiok- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60242
Secretaresse J. Wolters, Basdijk 42, Mariënvelde, el 1711
Penningmeesteres:. Krabbenborg, Batscijk 39, Mariënveldo, el. 2329
Wedstijd-secr. :L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem. tel. 08340-60442

Voorziter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tol. 1262
Sekr/Penningm,  :G. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, el. 05443-74926



| TIV DES: Touwtrekken
Voorzinor L. te Molder, B. . Meurstraat 24, ‘voorde (el. 05443-75454
Secretaris B. Huitink, Hofmansweg 2, Zieuwent, el 2112
Penningmeester :M. Wopereis, Zegondijk 5, Zieuwent. el 1374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Secretaris E Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, el 2316
Penningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2. Mariënvelde,tel 1373
Wedstrijdsecr. iK. Hummelink, Esstraat 42, voorde, el. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: schietvereniging
Voorzitter 8. Krabbenborg, Grobbonweg 3, Zieuwent, el. 1400
SekrPenningm. A Papen, De Haare 32, Zieuwent. tel. 1970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter J.Nijoider, Wilgendijk 4, Mariënvelde, tel 1916
Secretaris . te Roller, Verkavelingsweg 2, Marienvelde, tel 1373
Penningmeesteres °C’ Schurink, . v. Eykstraat 12, voorde, tel 05443-73217
Wedstrijdsocr. fl. Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, te, 1504

B:8.Z: Bijarten
Voorziter A. van Melis, Kard. de Jongstr 1, voorde, tol 05443-74584
Secr/Weds-secr. :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271

Penningmeesteres:D. Goldevijk-ten Bras. Churchilstraat 20 el. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zicuwont, el. 1217
Secr.Weds-secr. :P. Domhof, Startmansweg 23, Beltrum, tel 05443-21917
Penningmoester :T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, ol. 1271

ESZET'90: Squashwereniging
Vooriter V. Doppen, Dorpstraat 77. Zieuwent tel 1962on Secretaresse N. Nijenhuis, De Steege 89, Zieuwent, tl, 2275/ Penningmeester :P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel. 05443-76783
Wecerjaseer (1): Meuse, Consteninlaan & Huutel 0579558eWedsridzoer (D) “A en Have, Varkensmarkt 10 34 Voorde (1 OS4ES TIAS

BADMINTON-verenigingK Voorziter 1 Sonelaar, Miedachtenstraat 3, voorde tl 05443-77019
\N|  Secenresse  :Y Eokelden Dorpsstraat 8,Ziouwerttl 2172

Penningmeester:W. Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent el. 1664

_—___
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Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment : Het eindsignaal !!
Man v. : Ferdinand te Vruchte. Keepte ondanks de

vele tegengoals een goede wedstrijd.

Wedstrijd : AD'69 E1 - RKZVC E1
Uitslag 4-1
Doelpuntenmakers:Clemens Mul.
Mooiste goal : Clemens Mul.
Mooiste moment : Ferdinand te Vruchte, die een bal uit de

kruising plukte.
: Ferdinand te Vruchte.Man v.d. wedst.

Wedstrijd : SKVW E1 - RKZVC E1
Uitslag 11-17

Clemens Mul.
Clemens Mul.
Een schot van Sjoerd Schotman van + 20
meter op de lat.

: Sjoerd Schotman.

Doelpuntenmakers :

Man v.d. weds

Wedstrijd : RKZVC E1 - Fortuna W. E1
Uitslag :5-6
Doelpuntenmakers : Arne Hassink (2x) en Clemens Mul (3x).
Mooiste goal : Arne Hassink, boven in de kruising.
Mooiste moment : De gehele tweede helft. De jongens zijn

goed terug gekomen.
Man v.d. wedstr. : Ruud Hummelink.

_
EVENEMENTEN-AGENDA

- 17 december : Kerstconcert door het Klein Mannen-
koor "NONET" uit Lichtenvoorde in
het parochiehuis (aanvang 20.00 uur}

— 18 december : PIOT: Kopie inleveren.

—_—____-
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VERKORTE PROFIELSCHETS

Naam : Bjöm Domhof, 19 jaar, TOHP-1.

Meest favoriete sport : Volleybal, pure gezelligheid.
Minst favoriete sport Tumen. "Bedreuf um noar te kie-

ken".
Volleybalver. TOHP : Prima voor elkaar.
Sportleven Zieuwent : lederen komt aan z'n trekken.
Sportblad PIOT : Heel moo, alles komt aan bod.
Huidige trainer : Jacqueline Cuppers, "un hartstikke

mooie deame".

Onbewoond eiland : Mijn vriendin en genoeg kratten bier
omin leven te blijven.

10 Miljoen winnen : Studie afmaken. Niks bijzonders
dus

Wie niet op verjaardag : Iedereen is welkom.
GTST of NOVA : NOVA dus, dat andere is te ge-

speeld.
Mooiste sportherinnering Paaszaterdag 2 jaar geleden; onze

eerste overwinning, groot feest dus
Pilsje drinken bij Stoverink natuurlijk, "gemeudeluk

en iedereen bij hand".
Stamppotof Escargots Stamppot, dat andere ken ik niet.
Zwerverof Bas v.d. Goor:Bas v.d. Goor, de nieuwe generatie
Zieuwent of Lichtenvoorde : De vrouw komt wel uit L'voorde,

maar Zieuwent is "gemeudelukker*.
House of Klassiek : House komt uit opgevoerde brood-

roosters. Hard Rock is echte mu-
ziek.

P.de Leeuw of R.ten Brink:Paul de Leeuw, perfecte humor.
| Gelovig of bijgelovig : Alleen met de Kerstnaarde kerk en
# van bijgeloof moetik niks hebben.

Luieren of werken : “Een betje euzen zoaterdags is
godsgruwelijk mooi wark".

RD.—



SPORTEN DOET SLIJTEN 2
Eenieder die meer aan sport doet dan alleen het lezen van de
PIOT stelt zich bloot aan bepaalde risico's. Blessures, waarvan
er al enkele zijn besproken in vorige afleveringen, horen daarbij.
Maar ook gevolgen op lange termijn, zoals slijtage van gewrich-
ten, zijn interessant om te bestuderen.

Oorzaken voor artrose, zoals slijtage van gewrichten in medi-
sche termen heet, zijn onder meer overgewicht, overbelastingdoor werkof sport, maar ook aanleg en bijvoorbeeld vroegere
operaties of beschadiging door ongevallen aan gewrichten en
omliggende weefsels.
Uit de uitkomsten van onderzoekingen is geen eensluidende
conclusie te trekken over de invloed van sport op het ontstaan
van voortijdige en ernstige artrose in vergelijking met niet-

sporters. Vooral in Finland zijn zeer goede registraties van
allerlei gegevens over personen, patiënten, aktiviteiten enziekten voorhanden. Om iets over de invloed van sporten opartrose te kunnen zeggen moeten mensen zeer langdurig wor-den gevolgd, zodat dergelijke onderzoeken niet geschikt zijn
voor iemand die in een paar jaar tijd wil promoveren.

Van Finse deelnemers aan Olympische Spelen, Europese en
Wereldkampioenschappen tussen 1920 en 1965 werd in 1970
vastgesteld hoeveel er nog in leven warenen in 1990 werd dit
opnieuw bekeken. Bepaald werd hoeveel atleten na 1970
artrose van heup-, knie- of enkelgewrichten kregen. Alleen
ernstige gevallen, die met een ziekenhuis in contact kwamen,
werden geregistreerd. Van 2041 atleten bleken er 120 (5,9%)tussen 1970 en 1990 te zijn opgenomen wegens artrose van
heup,knie of enkel. Bij een groep van 1712 contrôlepersonen
van dezelfde leeftijd waren dit er slechts 36 (2,6%).
Krachtsporters bleken een 2,17 keer verhoogd risico te hebben,
voor duursporters was dit minder: 1,73 keer en deden de
afwijkingen zich pas op hogere leeftijd voor.—
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PLUIMVEE
WEEGBRUG
AKKERBOUW
HANDELSOND.

BAM

Krabbenborg
ZAND EN GRONDWERK

HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg3-7136 KM ZIEUWENT Telefoon 05445-1534- Fax 1534Postbus 13-7136ZGZIEUWENT__WEEGBRUG ALTIJD OPEN
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na de wedstrijd
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Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Aln a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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Alle typen topsport brengen een vergroot risico voor het ont-
staan van artrose metzich mee. Duursporters hebben meestal
een lager lichaamsgewicht. Misschien dat hierdoor de artrose
zich later in het leven voordoet. Voetballers hebben vaker een
meniscus, enkel- of kniebandscheur. Ook bij hen doet zich
artrose vaker voor dan bij contrêlepersonen.

Voor minder extreme sportbeoefening zal het risico vanzelf-
sprekend minder zijn. Daarvoor geldt ook, dat het hart- en
vaatziekten helpt voorkomen. Rechtstreeks door verbetering
van de conditie, maar ook indirekt door vermindering van de
behoefte aan roken etc. Het zou dus ook kunnen zijn dat
(gematigde) sporters langer leven en daardoor meer kans
krijgen om artrose van hun gewrichten te ontwikkelen .

DEMOGRAFISCHE BE:

Onlangsis er rapport verschenen betreffende een prognose van
het leerlingental van de R.K. basisschool St.Jozef te Zieuwent.
Mede op grond van dit rapport (opgesteld door het VBKO;
Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs} wordt
beslist of en in hoeverre de lagere schooleen capaciteitsuitbrei-
ding moet krijgen om het groeiende aantal leerlingen te kunnen
onderbrengen. Want zoals eenieder weet wordt momenteel inZieuwent een groot aantal kinderen geboren. Althans meer dan
voor een aantal jaren terug was voorzien. Een interessante
vraag voor de basisschool (maar ook voor de verschillende
(sport)verenigingen) is natuurlijk hoe dit geboortecijfer zich in
de toekomst gaat ontwikkelen. Op grond van deze verwachtin-
gen kunnen namelijk plannen gemaakt worden en kan een
beleid worden uitgestippeld. Verenigingen kunnen bij het
opstellen van een jeugdbeleidsplan eventueel rekening houden
met de getallen uit dit rapport.
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in de toekomst kijken is moeilijk. Verwachtingen zijn geenzekerheden en moeten met de nodige omzichtigheid wordengeïnterpreteerd. Zeker als het demografie betreft. (Demografieis een wetenschap die zich bezig houdt met een statistischebeschrijving van de stand en loop der bevolking; demografenProberen 0.a. te voorspellen hoe over een x-aantal jaren debevolking er qua grootte en samenstelling uitziet.)

Uit voornoemd rapport hebben wij gegevens gehaald die hob-ben geleid tot de navolgende grafiek betreffende het totaalaantal te verwachten leerlingen op de basisschool (periode1994 t/m 2015):zie

pagina

Met het trekken van conclusies (zeker t.a.v. de absolute aantal-len] moet men echter zeer voorzichtig zijn.3. De getallen hebben betrekking op de plaats Zieuwent in degemeente Lichtenvoorde. Met eventuele verenigings-jeugd-ledenuit andere plaatsen (b.v. Mariënvelde en Lichtenyoor-de) is dus geen rekening gehouden,
b. Men gaat er vanuit dat de woningvoorraad tussen 01-01-1995 en 01-01-1999 (volgens opgave van de gemeente) zalen van 565 naar 579 woningen. Dit is een toename van‘slechts’ 14 woningen gedurende 4 jaar. Met een uitbreidingvan Zieuwent middels bouwplan “De SteegelI[” is in ditrapport géén rekening gehouden.

Via ingewikkelde berekeningen en veronderstellingen pro-beert men te voorspellen hoeveel kinderen in de (nabije)toekomst in Zieuwent geboren zullen worden, Je hoeft geendemograaf te zijn om te weten dat zo’n voorspelling afhan-kelijk is van, en beïnvloed wordt door, een groot aantalonzekere faktoren. De uiteindelijke cijfers zijn 0.9. afhanke-lijk van de leefbaarheid van Zieuwent in samenhang met hetblijven of verhuizen, de algemene tijdsgeest betreffende hetaantal kinderen wat als normaal wordt ervaren, het woning-bouwbeleid door de overheid, de economische situatie enverwachting, het rentepercentage op de hypotheekmarkt,enz., enz.——.
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SPECIALIST...
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Dorpsstraat 33 7196 LE ZIEUWENT - Telefoon 05445 1207

Je eigen sport,
je eigen bank

==

Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 05445 - 1542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswage: 00kg
” Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna allemerken. (Huurauto beschikbaar)
= APK-Keuringen
- Schadetaxatieen “reparatie

motor- en aatorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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Totaal aantal leerlingen| (1994 im 2004)

4
0] (2005 Ym 2015)

Een voor de hand liggende conclusie uit voorgaande grafiek zou
kunnen zijn dat het aantal kinderen in Zieuwent tot het jaar2000 ‘licht’ blijft stijgen, vervolgens een 7-tal jaren constant
blijft om vervolgens rond 2007 weer ‘vrij sterk’ te dalen.

_—_n‘‘_,..,.\..._
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Het voorgaande heeft betrekking op het totaal aantal kinderen.Hieronder volgen enkele grafieken waarbij (over dezelfde perio.de) zowel het aantal 4-jarigen als het aantal 12jarigen (zoalsvoorspeld in genoemd rapport) is uitgezet.

Aantal 4-jarigen
(1995 Y/m 2004)



BEKKEN assurantiën
Als hetom TOTAAL verzekeren gaat

voor bedrijf en particulier

VEEUESEEE o)]

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij> Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1- 7131 EN Lichtenvoorde - Tel, 05443 - 71207



Telefoon 05445 - 1416

7136 LE ZIEUWENT
TAXI gels Se Dorpstraat 2

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (bus)
PERSONENVERVOER

TROUW /ROUW

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

VASTE PLANTEN
CONIFEREN Á heLAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

Hulzink
Bouwbedrijf

2% NIEUWBOUW

X% VERBOUW

x$ ONDERHOUDSWERKEN
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Aantal 12-jarigen
| (1995 t/m 2004)
1

en
] (2005 t/m 2015)

Op grond van de grafieken betreffende de 4jarigen kan menafleiden dat men Voorspelt dat het huidige niveau van hetaantal geboortes (30 à 35 per jaar)zich ongeveer zal doorzet-ten tot het jaar 2001. Daarnazal deze vrij snel afnemen eninhet jaar 2010 ongeveer zijn gehalveerd.eeen]
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Het aantal 12-jarigen blijft voorlopig sterk stijgen om rond2002 te stabiliseren op rond de 30 personen (dat zijn dan dusde kinderen van de huidige ‘geboorte-golf").

Voorspellingen doen, berekeningen maken en grafieken tekenenis leuk werk. Of de verwachtingen en gegevens allemaal juistzijn is afwachten. Dat er nu meer kinderen geboren worden danin de jaren zeventig en begin tachtig is eenfeit. De aantallenvan eind jaren vijftig en begin jaren zestig worden niet gehaald.Echter Zieuwent groeit weer en (sport]verenigingen kunnerdaarop inspelen. De jeugd heeft de toekomst en een frissewind door een dorp is nooit verkeerd.
De Redaktie (HW).

RUBBER DOOR DE BLUBBER:

Als in oktober het wielenwegseizoen afgelopen is, verschijnenal gauw de eerste veldtoertochten opde kalender. leder week.end van oktober tot en met maart is wel ergens in de regio eentoertocht te vinden. Veel fietsers die zomers op de weg fietsenruilen dan hun fiets om voor hun cross- of ATB-fiets. Voor velewedstrjd- en tourfietsers de ideale manier om ’s winters decondîtie op peil te houden. Tourclubs hebben naast hun zomer.Programma ook een veldtourtocht op de aktiviteitenkalenderstaan.

De starttijden zijn meestal op zondagmorgen vanaf 9.00 uur.Even inschrijven en betalen alvorens aan de tocht wordt begon.nen. Vaak heerster 's morgens een gezellige drukte. Iedereenis druk om zich klaar te maken voor vertrek. Veel toerclubs indezelfde tenues, maar ook vele kleinere groepjes en enkelin-
gen. Overal staan de fietsen; ATB's, mountainbikes, hybridesen crossfietsen, ook een gewone fiets ontbreekt niet! De enefiets nog mooier dan de andere, splinternieuwe en oude botjes.Vergeleken met zo'n vier jaar terug, zie je nu bijna alleen nogmaar mountainbike’s enhaast geen crossfietsen meer.83888



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259

@#
Behandelt 0.4.
- LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL PEDICURE /LID

VOEISL US

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



W.Kleín Goldewijk vo.
VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

PERSONENBUSJES
VERHUUR

DE WITTE RIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 05445 - 1872

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 05443 - 71042

Wij wensen u veel sportplezier !!
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De route van de tocht is helemaal met pijlen en linten uitgezet,dus opletten geblazen! Op de vele veldtoertochten zijn ook
enkele Zieuwentenaren van de partij. Zoals; Joop Eekelder,
Andre Maarse, Jan Klein Goldewijk (Mulder), Robbie Hulshof
(Lammas) en ondergetekende. Naast het trainingsbelang zijn
deze tochten natuurlijk ook fantastisch mooi om te doen. Je
bent één met de natuur. Je komt op plekken waar normaal
niemand anders komt, waar niemand anders kan komen. Het is
genieten van de natuur; in het bos, langs de sloten, door de
wei. en maislanden en ‘s morgensvroeg zie je ook nog allerlei
wild voorbij schieten. Af en toe een vroege wandelaar.

Meestal is het tempo in het begin rustig, verder bepaal je het
tempo zelf. Snelle starters vallen ook hier later altijd terug!Onverharde wegen, modder, afdalingen, klimmen, boomstam-
men, bruggetjes, maisland, puin; dat alles kom je onderweg
tegen op zo’n tocht. Het weer speelt ook hier een belangrijkerol. Als het regent weet je dat het extra zwaar wordt door de
modder, dan is het ploeteren door de diepe sporen. Vorst en
sneeuw brengt harde engladde ondergrond met zich mee. De
snelheid is daardoor hoger, maar de lichaamsbelasting zwaar-der doorde vele schokken die door je lichaam gaan.

Naast de echte recreatieve fietsers gebruiken ook vele profenamateursporters zo’n tocht als training. Maar ook andere
sporters, zoals schaatsers, hardlopers, triatleten en survivalrun-
ners, gebruiken een veldrit als training en plezierige onderbre-
king.
Halverwege de tocht is er altijd een contrôle en verzorgings-post. Je deelnamekaart af laten stempelen, even wat drinken
en verder. Maar er zijn er ook die rustig even een zak vol brood
leeg eten! Je kunt wel nagaan dat elke tocht weer anders is.
ledere streek heeft zo zijn eigen kenmerken. Elke week zie jeook dezelfde rijders overal weer aan de start verschijnen. Aan
het eind van de veldrit kun je je fiets even afspuiten zodat de
grond weer op de plaats van bestemming terug komt. Vervol-
gens even naar binnen omje af te melden en te douchen.
Heerlijk een pittige tocht van zo’n tweeuur zit er weer op!

DeRedaktie (JVW)___
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wentse Badminton Vereniging
Het was 1 nov. 1990,al weer 4 jaar geleden, dat Z.B.V.
werd opgericht. Wij hebben als vereniging 70 senior- en
30 jeugdleden. De leden komen niet alleen uit Zieuwent,
maar ook uit Lichtenvoorde, Harreveld, Mariënvelde en
zelfs uit Winterswijk.

De vereniging heeft 3 begeleiders, die ons het badminton
willen leren, en dat zijn Bep Hulzink op de woensdagmor-
gen van 09.30 tot 11.00 uur. De jeugd-beginners vanaf 8
jaar en ouder op donderdag van 17.15 tot 18.15 uur door
Annie Eekelder en Rikie Harbers. Gevorderde jeugd op
donderdag van 18.15 tot 19.15 uur en senioren van
19.15 tot 20.15 uur door Henk Konijnenburg. En op
zondag van 20.00 tot 22.00 uur ook doorHenk.
Wezijn nu het tweede jaar bezig met een recreantencom-
petitie. Het zijn verenigingen hier uit de buurt en dat loopt
goed. De leden die aan de competitie deelnemen worden
getraind door Charles Coulus en wel op donderdag van
18.15 tot 20.15 uur in 2 groepen.

Wezijn als vereniging van plan om onze uren uit te brei-
den en wel op dinsdagavond van 22.00 tot 23.00 uur.
Eenieder die belangstelling heeft kan op zondag 20 no-
vember van 10.00 tot 13.00 uurin het Sourcy Center
informatie krijgen en een balletje (shuttell) slaan; er zijn
rackets aanwezig. Ook de jeugd mag komen voor infor-
matie. Er is begeleiding aanwezig; kom dus allen. Heeft u
nog vragen, bel dan Willie Eekelder; tel. 1664.

Tot zondag 20 november. Bestuur Z.B.V.—



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

geBeBallanJo
Bakkerij Jos Knippenborg

Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent
tel: (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tel: (05457) 74554

De bakkerdie iets extra's maakt van uw bestelling!

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORG c.v.

VA
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



Voor mD
Dames van uw
en opdrachten
H maken wij

DRUK-WERK
DRUKKERIJ

WESTERLAAN
Tel. 05443-71207

v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Postbus 84-7130 AB Lichtenvoorde

SOURCYCENTERZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak:
viteiten, culturele mani

Ceciel
tel: 0545-1797

menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in:
formatie en documentatie.

NFERENTIERUMTEN EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN e SPORTHAL

@
SQUASHBANEN e BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGETGOLF @ JUE DE BOULES
‘ENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT

c—LA—-_o_—_—__—_—_——
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SOURCY SPORTNACHT
7-8 JANUARI 1995

Van zaterdag 7 januari tot zondagmorgen 8 januari wordt
voor de vijfde maal 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 niet
leden. Voor iedereenis deelname mogelijk, men hoeft niet
persé lid van een vereniging te zijn.

ZAALVOETBAL
Ook dit jaar organiseert ZVC-zaalvoetbal weer het zaal-
voetbalgedeelte tijdens de Sourcy Sportnacht. Deze
nacht begint op zaterdagmiddag 7 januari en eindigt op
zondagmorgen 8 januari (totaal 12 uur). Evenals vorig jaar
kunnen er weer zo’n 20 teams strijden om de hoogste
eer, in zowel een Damesals een Herenpoule.
- Het inschrijfgeld bedraagt f 50,= per team.
- Opgaveis alleen mogelijk bij Peter Domhof, Kerkstraat

26, Harreveld. Tel. 05443-75486
- P.S.: Wie heteerst komt, wie heteerst maalt,

SQUASH
De squashers kunnen zich opgeven bij Vincent Doppen,
telefoon 05445-1982. Ook aandit toernooi kunnenniet-
verenigingsleden deelnemen. De organisatie verdeelt de
deelnemers in verschillende categorieën zodat iedereen
tegenstanders/tegenstandsters van eigen niveau tegen
komt en een ‘lekker’ partijtje kan spelen.
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BADMINTON
De badmintonners spelen verschillende toernooien. Deel
name is mogelijk aan het jeugdtoernooi, enkeltoernooi,
mixtoernooi en aan het dubbeltoernooi voor dames en
heren. Voor alle toernooien, meedoen aan meerdere on-
derdelen is mogelijk, kan men zich opgeven bij Willie
Eekelder, telefoon 05445-1664.

KRUISJAS-MARATHON
De kruisjas-marathon was een groot succes en wordt
daarom ook dit jaar weer gehouden. Er worden minimaal
7 rondes gespeeld ener zijn weer prachtige geldprijzen te
verdienen, de hoofdprijs is maar liefst f 200, Deze
marathon begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer
02.30 uur. Deelnemers kunnen zich per team opgeven bij
het ‘Sourcy Center’, telefoon 05445-2222 en bij ‘Schoe-
nen en Sporthuis Ten Bras’, telefoon 05445-12657.

GEZELLIGHEID
Dat het bij al dit gebeuren niet alleen om de sportieve
prestaties gaat, maar dat ook zeker de gezelligheid een
belangrijke rol speeltblijkt uit voorgaande jaren. De gezel
lige sfeer en de ook dit jaar weer aanwezige LIVE MUZIEK
zal weer bijdragen tot een geslaagde sportnacht voor
deelnemers en bezoekers.

VOOR ALLE DEELNEMERS GELDT: GEEF JE ZO SNEL
MOGELIJK OP OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKO-
MEN.

Organisatie.



Nvot BHYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dieene, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

mu 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
H. W. M. TOEBES TEL 05443-77113

ENSAID MODEVAKSCHOOL

— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 1766



W.A.KEMKENS by.

ATIE- bechuiek

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

OENL
BELTRUMSESTRAATZS TEL 05440 610%

BGG 064 1656

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26,

voor/aue

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD,

ADVISERING

5
KEMKENS …í£

-oac ennacnreenenoaan JJTee Eioo ores

Tel. 05445 - 1666


