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REDAKTIEWOORD

ls sporten gezond? Een vraag die
vaak gesteld wordt. Dat beweging
goed is voorhet lichaam weten we
nu zo langzamerhand wel. Vaak
gaan mensen op dokters-advies aan
sport doen. Die zegt dan van; ga
eens zwemmen, fietsen of lopen. In

mijn geval gelden al deze drie spor-
ten in één bijelkaar

Is triathlon een gezonde sport?
Denkend aan excessen als vij
voudige triathlons en wat nog meer,
zullen vele mensen nee schudden.



Jammer. Helaas is het nog steeds
zo dat het begrip triathlon vooral
met dit soort ondernemingen ge-
identificeerd wordt. Zo werd mij
onlangs gevraagd waarom ik niet in
Mexico zat. Aangenaam verrast
begonnen we er een discussie over.
Juist, Martin Feijen gezien in de
talkshow van Karel van de Graaf.
Een Nederlander die daar dus
vijftienvoudige triathlon volbracht.
Sportzin of waanzin?7

Het Duitse tijdschrift Focus publi-
ceerde onlangs een uitgebreid on-
derzoek naar de gezondheidseffec-
ten van allerlei sporten, gedaan
door professor Raimund Sobotka
van de universiteit van Wenen.
Hierbij werd ook gekeken naar de
kans op blessures, algehele veilig-
heid en de belasting voorhet milieu.
Wat bleek: door de combinatie van
zwemmen, fietsen en lopen worden
alle belangrijke spiergroepen ge-
traind, terwijl het blessure-risico en
de schade voorhet milieu beperkt
blijven. In een vergelijkend waren-
onderzoek naar vijftig takken van
sport kwam triathlon als beste uit
de bus.

In cijfers uitgedrukt scoorde de
driesport 7,1 ; roeien een 6,9 en de
nummer vijftig windschermvliegen
een 1,4.

Van een aantal jaren terug kon ik

me trouwens een ander onderzoek
herinneren waaruit bleek dat tri
athlon ook zeer goed was voor de
geestelijke gezondheid. De conclu-
sie destijds: "Triatleten zijn minder
depressief dan ‘normale’ burgers en
mensen die zich in hun vrije tijd
bezig houden met tennis, muziek of
volleybal. Ze zijn vrij van onmachts-
gevoelens, vinden het leven zinvol
en kennen minder schuldbesef.
Verder zijn ze minder nerveus en
tonen meer zelfvertrouwen.” Is dit
niet opmerkelijk. Helaas waser ook
een minpunt. Triatleten bleken
minder “liebesfähig” te zijn naarma-
te ze meer presteerden. Dat werpt
een geheel andere kijk op de zaak.
Zelf hoor ik nog steedsbij de sub-
toppers. Gelukkig worden er nog
her en der triatleten vader.

Namens de voltallige redaktie van
PIOT wensen wij u prettige feestda-
gen en een gezond en sportief 1996

De redaktie (JVW (G.T.v.S.]

EVENEMENTEN-AGENDA

— 6en 7 januari 5

- 21 januari
--6,7en8 april
= 25 augustus
- 6 oktober

Sourcy Sportnacht.
PIOT : kopie inleveren.
PAASPOP.
10° Achterhoektocht.
2° Ziemadag.
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Je zag ze deze zomer steeds meer. De fietsen met een klein frame en
brede banden. Iedereen leek wel de eigenaar van een ATB-fiets. Nu de
winter dichterbij komt, lijken er steeds minder te zijn. We zeggen
bewust "lijken", want wie op de zondag vroeg wakker is komt ze wel
tegen. Tussen een uur of acht en negen zie je ze wel rijden. Auto met
fietsdrager en daarop twee ATB's. Je vraagt je af waar deze mensen
naar toe gaan. Om daar een antwoord op te krijgen hebben we twee
mensen, van de grote groep Zieuwentse jongens die deze sport beoefe-
nen, eens wat vragen gesteld. Het zijn twee zwagers van elkaar, die
samen menig kilometer wegfietsen. Het zijn Rob Hulshof ("Lammas') en
Erik Leneman, vriend van Carina Hulshof ("Lammas").

Erik is een 35 jarige assistent accountant en komt oorspronkelijk uit
Varsseveld. Hij is ongehuwd, maar wel vader ("ligt dat moeilijk in Zieu-
went?"). Rob is eveneens 35 en van beroep wegenbouwer/grondwer-
ker. Is ongehuwd en komt van oorsprong van de Reindersweg.ne 7 EL EN



Hoe zijn jullie er toe gekomen om te gaan fietsen?
Erik: Ik deed aan voetbal, maar kreeg steeds meer last van mijn knie-

en. Mijn chef die fietste en zo ben ik er ook aan begonnen. Eerst
nog naast het voetbal, maar later ben ik daarmee gestopt. Aan-
vankelijk reed ik ook alleen op de weg.

Rob: Via Erik ben ik ook bij het fietsen terecht gekomen. Ik heb onmid-
delijk een nieuwe fiets gekocht. Erik fietste veel alleen enik ben
toen met hem meegegaan. Dat was eerst wel afzien.

Erik: De eerste keer dat we terug kwamen van een rit was Rob's
vader kwaad op mij, omdat ik Rob zo ontzettend had afgepei-
gerd.

Rob: Ik kon niet eens meer de trap opkomen.De hele verdere dag was
ik niets meer waard.

jullie mee gaan doen aan veldtoertochten?
Erik: In Varsseveld kwam een wielerclub en daar zijn we lid van

geworden. Vorig jaar zijn we toen mee gaan doen aan veldrijden.
Rob: De club, waar we nog steeds lid van zijn, heet WTC (Wieler Toer

Club) "de Slinge".

Er komt nu in Zieuwent ook een wielerclub. Worden jullie daar ook lid
van?
Rob: Ik ben bij de oprichtingsvergadering geweest. Ik moet zeggen dat

ik nog wel twijfel. Het komende jaar blijf ik zeker nog bij *de
Slinge“, maar als het in Zieuwent goed gaat draaien, wordt ik
hier waarschijnlijk wel lid.

Wat komt er allemaal bij kijken als je een veldtoertocht wil fietsen?
Rob: Allereerst een goede fiets, dat spreekt voorzich. Het is belangrijk

dat je goede kleding hebt. Het kan ’s morgens bitter koud zijn,
maar je hebt tijdens het fietsen ook gauw weer te veel aan.
Verder is het prettig dat je zelf handig bent, zodat je niet telkens
naar de fietsenmaker moet.

Erik: Ik heb een racefiets en een ATB. De onderdelen van een ATB
slijten wel erg snel. Vooral kettingen en tandwielen. Je kunt wel
merken dat het tot nu een droge winter is, want ik doe nu veel
langer meteen setje ketting en tandwielen.

Rob: Ook moet je doorzettingsvermogen hebben. Als ik de avond
ervoor ben wezen stappen, heb ik wel eens meer zin om te
blijven liggen. Maar dan kriebelt het toch weer zo, dat ik opsta
en ga fietsen.
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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

d motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
VOOR UW

autorijopleiding - schakelwagen of automaat
motorrijopleiding
aanhangwagenopleiding (E bij B)
theorieopleiding: maandagavond
theorieopleiding in 11/2 dag schoolvakanties
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zieuwent tel. 0544 - 351939



Voor op de weg moeten we onsaltijd goed voorbereiden voor de
grote rit van het jaar. Voorons is dat altijd Luik-Bastenaken-Luik.
We mosten er dan voor zorgen dat we daar pieken. Train je er
niet goed voor, val je door de mandenhebje daar een rotdag.

Fietsen jullie in de winter voorhet wegseizoen dat volgt?
Rob: In principe zijn de veldtoertochten in de winter een training voor

het wegseizoen in de zomer. Maar als ik één van beiden moest
kiezen bleef ik veldrijden.

Hoe ziet een fietszondag er uit?
Erik: Om acht uur zeker uit bed. We gaan samen naar de plaats waar

de toertocht is en moeten ons eerst inschrijven.
Rob: De tochten zijn zo veel mogelijk op onverhard terrein. Het meren-

deel gaat door bossen en langs maaïpaden. Bij sommige tochten
pak je een stukje van een motorcross-circuit mee.

Erik: We starten samen maar blijven niet altijd bij elkaar. leder fietst
toch zijn eigen tempo. Er is niet echt een parcours uitgezet, maar
meer een aantal richtingsborden. Het is mooi ommeteen aantal
plaatselijke rijders mee te fietsen, want die kennen vaak de leuk-
ste plekjes. De mooiste ritten zijn die tochten waar veel bochten-
werk in zit. Het meeste afzien is het fietsen van maaipaden en
lange vlaktes, dan wordt je echt afgeknepen

Rob: Halverwege is er altijd soep. Er wordt dan even gerust en wat
gedronken. Maar niet te lang want dan koel je veel te snel af.

Erik: Bij terugkomst neem ik nog twee flesjes oud-bruin en dan pak je
de boel weer bij elkaar en ga je op huis aan. Thuis ga ik lekker in
bad en daneten. Een broodje hamburger kan er dan wel weer in.
Zaterdags ga ik nog een uurtje trainen om de spieren voor zon-
dag los te hebben.

Rob: Soms ga ik dan wel mee. Maar zo meteen ga ik weer boesken en
‘dan houdt dat op.

Waarom is fietsen zo belangrijk voor ju
Erik: Allereerst voor de konditie. Ook een groot voordeel is dat je zelf

verantwoordelijk bent voorje eigen prestatie. Een prettige bij
komstigheid is dat je door de mooiste omgeving fietst. Je komt
er achter hoe prachtig de Achterhoek eigenlijk is.
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Moet je wel eens van de fiets, zoals je dat bij veldrijden op TV ziet?
Rob: Soms is een bult zo stik dat ik van de fiets af moet. Maar bij

toertochten komt het eigenlijk niet voor. In principe kan je altijd

Er zijn verschillende soortenfietsen. Waarvoor?
Rob: Met een hybride zijn mensen wat sneller, een ATBis wat robuus-

ter en sterker.
Erik: Als je aan een wedstrijd meedoet denk ik dat je beter een hybride

of een cyclecross-fiets kan hebben. Met een ATB kunnen wij
goed uit de voeten en we doener langer mee.

Waarom wordt veldrijden steeds populairder?
Erik: Ik denk dat de maatschappij steeds individualistischer wordt,

mensen willen meer vrijheid en die hebben ze op een fiets. Ik
moet zeggen dat ik de gezelligheid van een teamsport na een
wedstrijd wel mis.
Wat opvalt bij het fietsen (en dan vooral op de weg) is dat de
gemiddelde leeftijd hoog is. Bij onze vereniging is bijna iedereen
boven de dertig. Er zou weer eens een Nederlandse kampioen
moeten komen, dan gaat het wel weer beter. In de zomer zie je
wel eens van die veronica-jochies op ATB-fietsen, maar die zie je
niet in het veld, hoor.

Doen jullie nog aan andere sporten?
Rob: Ik vind het fijn een toertocht te schaatsen, als het gevroren

heeft.
Erik: Ik doe heel af en toe wel aan fitness. Ook heb ik nog een tijdje

aan volleybal gedaan in Zieuwent, maar daar kreegik de rug niet
nat van. (Carina vult aan: "omdat de ballen je links en rechts om
je oren vlogen.”

het voordeel van een wielerclub?
We hebben een stok achter de deur. Met een groep op de weg
fiets je meer, sneller en langer. Bij onze club hebben we geen
verschillende niveau's. Als we dinsdags fietsen is de snelheid
ongelimiteerd, donderdags fietsen we rustiger en hebben we de
handjes op het stuur.
Verder heeft het financiële voordelen. We hebben een sponsor,
we krijgen wat korting bij inschrijvingen en we zijn verzekerd.



J. WAENINK EeSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0544-351452

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

ZITAX
ZIEKENFONDS- PARTICULIER ZIEKENFONDS

PERSONENVERVOER

FAM. G. MEULENVELD - TEL.: 0544-351509

voor a. uw  INSTALLATIEWERKEN
NIEUWBOUW
UITBREIDING
RENOVATIE of ONDERHOUD

Ook uw adres voor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent Telefoon 0544-351217

____”_..
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|
EN AUTOLEASING

| DE WITTE RIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 0544-351872

WESSELS |

AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



Hebben juli
Erik:
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nog tips voor de Zieuwentse vereniging?
Hou rekening met de onderlinge snelheidsverschillen. Als minder
snelle mensen er steeds worden afgefietst, komen ze al gauw
niet meer terug.

Rob: Bij ons is het ook voorgekomen dat er bij een gunstige wind

Eri
steeds harder werd gefietst. Dit geeft gauw onenigheid.
Zorg voor mooie toerritten. Je hebt mensen nodig die alle mooie
plekjes kennen. Bij “de Slinge” is dat de postbode, die kent alles
in Varsseveld en omstreken. Verder zorgen voor goede sponso-
ring, allen een leuk shirt, ete. Ook moetje voor op de weg een
leuke grote tocht uitzoeken waar je met de club ieder jaar heen
gaat.
Nogmaals zeg ik dat het belangrijkste blijft, dat de sterke jongens
de anderenniet uit de club rijden.

Willen jullie verder nog wat kwijt?
Erik:

Erik

: ATB-fietsen staat in een kwaad daglicht bij wandelaars. Iedereen
meent dat we maar zo overal doorheen fietsen. Toch is het maar
een klein groep mensen die het kapot maken, die fietsen de
wandelaars letterlijk van het bospad. Als wij mensen tegenkomen
knijpen we altijd in de remmen, om zo anderen niet te hinderen
die ook van de natuur genieten.

en Rob, bedankt.

Het toetje van ERIK en ROB

je favoriete gerecht?
Broodje hamburger (lekker vet).
Alles wat met stampot heeft te maken.

Waar erger je je aan op sportgebied in Zieuwent?
Beide: Nergens aan.

Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap?
Erik: Eigenwijs.
Carina: Erik ruimt nooit zijn smerige fietskleding op.
Rob: Ik word erg chagrijnig als ik niet mee kan komen op de
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4. Wat is volgens jezelf je beste eigenschap?
Er Ik heb geen dwang nodig om te fietsen, ik ga altijd.
Rob: Ik kom overal altijd op tijd.

5. Wie vind je de beste sportman of-vrouw van Zieuwent?
Er Lammas-Gert. Nog steeds erg vitaal en sterk.

Die
fietst

nog wat af.
Rob: Henri van Kromm'n-boom. Is altijd fanatiek.

6. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er dan
burgemeester moeten worden?
Erik: Minister Aartsen, dan kan hij op landelijk niveau niet van

die wurgende mestregels meer bedenken.
Rob: louis Bruntjes.

7. Wat is je grootste hobby momenteel?
Beide: Fietsen.

8. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent?
Erik: Als de Welkoop maar open blijft.
Rob: De drempelsinde dorpsstraat wat lager.

De redaktie (MU/JvW)

"DEKINDERPIOT"
Hallo allemaal,
Deze keer gaat de Kinderpiot over handbal. We hebben Riekske Engelen
van de Zieuwentse handbalclub Pacelli geintervieuwd.

INTERVIEUW

1. Hoelang benje al bij handbal?
Ik denk ongeveer drie jaar.

2. Met handbal heb je verschillende niveau's. In welk niveau zit jj?
In de Aspiranten A.

3. Wat ben jij in het veld?
Ik ben keeper.



U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team
Rabobank

Kantoor Lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon 0544-372061 Telefoon 0544-352055 Telefoon 0544-375115
Telefax 0544-375645 Telefax 0544-351895 Telefax 0544-377088

BE bl E VOE

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 273, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

daar Lichtenvoorde
EE ìk Tel. 0544 - 377448

bgg. 377449

Hoe je het ook bekijkt, je ziet er beter uit.

KAPSALON

HEAR
ZIEUWENT (0544) 351982

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

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 351954
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4. Wat vind je het leukst bij de keeperstraining?
Ploffen vind ik heel leuk, datis je op de grond laten vallen en de bal
tegenhouden.

5. Zou je fever mee willen spelen?
Ja, soms wel.

6. Waarom?
Omdat ik het afen toe leuk vind om gewoon meete spelen.

7. Draagt een keeper speciale kleding?
Sommige keepers wel, maar ik draag gewoon een trainingsbroek
met kniebeschermers en een T-shirt.

8. Doen jullie wel eens wat leuks behalve handbal?
Ja, we gaan soms kamperen. Laatst zijn we een keer 2 dagen
wezen kamperen. Toen zijn we ’s avonds ook nog naar een disco
geweest.

Bedankt Riekske voorhet geven van dit intervieuw!

Nog even puzzelen! Vul twee keerhetzelfde woord in:

hand... zaal... Scheidsrechters. keeper.…spel veld weese csignaal  +41...Sport
Dit was de kinderpiot van deze keer.

Tot de volgende keer !!

Christel en Annemarie,

R.K.Z.V.C. F-3
Wedstrijd/uitslag : SKVW F3 - RKZVCF3: 2-5
Doelpuntenmakers : Woud Rouwhorst (3x) en Harm Toebes (2x).
Mooiste goal : Harm Toebes.
Mooiste moment : Mark Bokkers schoot op goalen kreeg per onge-

luk via de keeper de bal in de handen.
Man v.d. wedstr.  : Eric Wolterink.

_——”,”“”—..
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Wedstrijd/uitslag : RKZVC F3 - Longa’30 F9 : 1-1
Doelpuntenmakers : Kevin Doppen.
Mooiste goal : Kevin Doppen met een mooie solo vanaf het mid-

denveld.
Mooiste moment
Man edstr. : Jelle Knippenborg.

R.K.Z.V.C. F-2
Wedstrijd/uitslag:Longa'30 FS - RKZVC F2 : 7-1
Doelpuntenmakers:Mart Schutten.
Mooiste goal : Mart Schutten; ’n voorzet van Sjors in één keer in

de kruising.
Mooiste moment _: Drie van detien ouders vergeet de sokken voor na

de wedstrijd.
Man" v.d. wedstr, : Marloes Klein Holkenborg.

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd/uitslag : AZSV F3 - RKZVC F1 : 0-4
Doelpuntenmakers : Sander KI. Goldewijk (2x), Brain Voorhuis (1xj en

“eigen goal" (1x).
Mooiste goal : Brain Voorhuis; inschuivende libero die middels

een geweldig afstandschot 3-0 maakte.
Mooiste moment : De “nul® achter.
Man v.d. wedstr. : Thomas Seegers; keepte een perfecte wedstrijd.

R.K.Z.V.C. E-3
Wedstrijd/uitslag : RKZVC E3- Grol ES:1-6
Doelpuntenmakers : Luc Donderwinkel.
Mooiste goal : Lue Donderwinkel.
Mooiste moment _: Michel Doppen attendeerde de tegenstander erop,

dat hij de bal niet af mag pakken.
Man v‚d. wedstr. : Boyke Bekkenutte.

Wedstrijd/uitslaa  : RKZVC E3- Grol ES : 1-5
Doelpuntenmakers : Coen Hummelink.

Mooiste goal : Coen Hummelink.
Mooiste moment _: Begin- en eindsignaal.
Man v.d. wedstr. : Rob Onstenk: De tweede helft wou hij niet meer

meespelen.

——__—____

__



VOOR AL Uw: SportschoenenR- SportkledingLN Sportartikelen
Kan Schoenen en Sporthuis
ws TEN BRAS

ZIEUWENT - Tel. 351257
%

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

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

Hotel - Café - Restaurant

’t WittePaard”
Verrassend, 5BaGezellig!

“Diverse mogelijkheden voor:

Ë DE)* “Bruiloften en partijen EE+ Recepties KEEP
* Reünies
* Vergaderingen “Deideale rustplaats voor cenhapje endrankje



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Vooraitter A wd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel. 35

Secretaris ©. te Molen, Ravelstraat 9, 'voorde, el 375179
Penningmeester: H, Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoo
Wedstrijd soer l Hoenderboom, V van Goghstraat 37, L'voorde, tet 377020

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zenwont, tel. 351257
Sekt/Perningm. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel 352381

8. Sot, Hele

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18

Secretaress |. Rouwherst, Dorpsstraa
Penningmoesteres ter Bogt, Ln
Wedstrid soer A. Hummeink, De Haare 30,

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zeuwent te. 351875
Secretaris B. te Moldet, De Haate 1, Zieuwert, tel 352140
Penringmeesteres:M. Heutinck 1, Zieuwert, tel 351770
Wadstrjd sect IK Kamebeek, De Stege 5, Zieuwent, tl 362247
Racreante W.teRoller, Rapenturgsestraat 2e, voorde, te. 372617
Jeugdzaken J. Kolkman Ce ewog 20, Zieuwent, tel 352194rs, Rurzlost

ZV: Tennis
Voorzitster . Cuppers, Oude Maat1, Mriënveide, te. 351281
Secretaresse 8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 351591
Penningmeester: WWeijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent tel. 351445
Wedstrijd secr, A vd. Linden, Dorpsstraat Zo, Zieuwent, td. 351553
Jeugdcommissie A. Hassink, Kleuterstaat 10, Zeuwenl, el. 35

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, el

TY] ZOV: Gymnastiek. en Jazzgym vereniging
Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsem: 296. D'chem, tel 0314360442
Secretar J. Wolters, Batsdijk 42, Mariënwelde, te: 351711
Penringmeesteres zE. Krabbenborg, Patsdijk 39, Marénvelde tel. 352329
Wedstrijd ser. L. Hummelink, Oude Terborgsow. 296, D'chem, tel 0314-360442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olof, De Waareise 23, Zieuwent el. 351262
Sekr/Penningn.  :G. Rijnders, Larkestraat 18, voorde, te
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Voorzitter J. Karneboek, Bilemansdijk 44, Halle, tel 0573-461341
Secretaris A. Huitnk, Hofmansweg 2, Zieuwent, tel 352112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendik 5, Zieuwent, te. 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris . Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent,

tel
352316

Penningmeester te Roler, Verkavelngsweg 2, Mariënvelde, el 351373
Wedstrijd soer K Humemelink, Esstraat 42, voorde, tel 377523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter 8 krabberborg, Grobbenweg 3, Zeuwert, tel 351534

Porringm. A Papen, De Haare 32, Zieweni, el 351970

B.V. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter J. Nitolder, Wigendijk £, Mariënvelde, tel 351316

Secretaris B. te Roles, Verkavelingswag 2, Meriënvelde, te! 351973
Penningmeester =H. Elschot, Rourhorsterdik 20, Zieuwent, te! 352268

Wodetrijd soer B. Waakderbos, Zieuweniseweg 42, Zieuwert, tol 351604

B.B.Z.: Biljarten
Voorzitter A. van Meis, Kard. de Jongstr 1, voorde, el 374584
Secr/Wedssecr  :T. Bongers, Dorpsstraat36,Zieuwent tl 351271
Penningrre D. Goldewijk ten Bras, Churchitstraat 20, ta. 351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepboumer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, te! 3512
Socr/AWeds-secr. =P Domhof, Startmansneg 2a, Ee

Penningmeester =T Bongers. Dorpsstraat 46, Zieuwer, e

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 35198:

Socrotars N. Nienhuis, De Steoge 83, Zienwent tel 392275
Ponningmee: P Ehof, Aatensewog 81, worde, tel 372119
Wedstr seh H Mourstege, Constatinlaan 6, Buri, tl. 0573-453524
Wedstrsekr(D] °C: Ebbers, Breugtehof 11, voorde, tel. 37947.

BADMINTON-vereniging
er M. Softe

taresse Y. Fokeld
W Eckelder,

Midiachtenstraat 34, voorde, il
Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 352172

rlasewog 18a, Zieuwent, tl 351664
Secret
Penningmeester



BAM

Krabbenborg
PLUIMVEE
WEECERUG
AKKEREOUW
HANDELSOND.

ZAND EN GRONDWERK
HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg3-7136KM ZIEUWENT Tel. 0544-351534 Fax 351534
Postbus 13-7136 ZG ZIEUWENT b.g.g. 0544-351400

WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 351607

architektenburo

Aln a. holkenborg
ruurloseweg 28 7138 md zieuwent

telefoon 0544-351389
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Wedstrijd/uitslag _: Bredevoort E1 - RKZVC E3 : 2-0
Mooiste moment _: Dion Hummelink, die de bal van de doellijn kopte.
Man v. : Boyke Bekkenutte; keepte een hele goede wed-

strijd.

R.K.Z.V.C. E2
Wedstrijd/uitslag : RKZVC E2 - Grol E3 : 113 (oefenwedstrijd).
Doelpuntenmakers : Derk Toebes (3x), Thijs Winkel (3x), Janne Hol

kenborg, Roel Lankveld, Bernard Krabbenborg,
Marco Wopereis en Luuc Storkhorst.

Mooiste goal : Roel Lankveld; een doelpunt door de benen van de
keeper (*poortmans").

Mooiste moment : Ondanks het “verlies" van 2 spelers aan de E1,
zijn we goed blijven voetballen.

Man v.d, wedstr.  : Roel Lankveld.

Wedstrijd/uitslag  : RKZVC E2 - Erix E2 : 0.2
Mooiste moment _: Het penalties-schieten na de wedstrijd hebben we

in ieder geval wel gewonnen.
Man v.d. wedstr. : Luuk Storkhorst.

R.K.Z.V.C. DT
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: RKZVC D1 - AZSV D3 : 3-0
Wout Eekelder (2x) en Chris Eekelder.

Mooiste goal : Chris Eekelder; indraaiende hoekschop. Verdween
zonder aangeraakt te worden ineensin het doel.

Mooiste moment _: In de Ze helft stonden er 3 E-pupillen in het veld.
Man v.d. wedstr. : Wout Eekelder.

De jaarlijkse flessenaktie t.b.v. de jeugd van voetbalvereniging
RKZVC vindt dit jaar plaats op DINSDAG 2 JANUAR! 1996. Om
09.00 uur zullen ze beginnen methet ophalen van de flessen.

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C. normali-
ter op elke tweede maandag van de maand een kruisjaskaartavond
voor leden en donateurs van deze vereniging. De aanvang is 20.00
uur. De eerstvolgende kaartavond van dit winterseizoen is vastge-
steld op maandag 8 januari a.s



Oefenprogramma winterstop 1e en 2e elftal.
Dinsdag 09-01-96 ZVC 1 -Zelos 1 19.00 uur

Concordia Wehl 2 -ZVC2 19.30 uur
Dinsdag 16-01-96 ZVC 1 -MVR1 20.00 uur

MVR2 -ZVC2 20.00 uur
Zondag 21-01-96 ZVC 1 -SDOUC 1 10.30 uurzvc2 -SDOUC 2 10.30 uur
Zondag 28-01-96 Doetinchem 2 -ZVC2 10.30 uur

Schaduwprogramma (bij afgelasting competitie en afhankelijk vangesteldheid speelveld].
Zondag 04-02-96 Angerlo 1 -zvC1 11.00 uur

Neede 2 -ZVC2 10.30 uur
Zondag 11-02-96 Gendringen 1 -zvC1 11.00 uur

Gendringen 2 -ZVC2 11.00 uur
Zondag 18-02-96 ZVC 1 -VIOSB.1 11.15 uur

Angerlo 2 -ZVC2 71.00 uur
Zondag 25-02-96 VVG 1 -zve1 11.00 uurzvc2 -Longa2 11.00 uur

RKZVC-KERST-ZAALVOETBAL-TOERNOOI
Op 26 december aanstaande, tweede kerstdag, vindt opnieuw het
traditionele RKZVC-kerst-zaalvoetbaltoernooi plaats in het SourcyCenter te Zieuwent. Het 1e, 2e, 3e en 4e elftal spelen van 09.00 tot13.00 uur. De team-indeling, speeltjden, ete. zullen voor aanvang vande eerste wedstrijd doorde trainers, Jos Heutinck en Gerard Strank,worden bekendgemaakt.
Het Se, Ge, 7e en 8e elftal spelen van 13.00 tot 17.00 uur. Ook hier
zullen de teamindeling en speeltijden voorafgaand aan de eerste wed:strijd door de trainer van deze elftallen, Wim Domhof, worden bekend-
gemaakt. Spelers die verhinderd zijn, worden verzocht dit tijdig te latenweten aan de aanvoerderof leider van hun elftal.

RKZVC nodigt alle senioren-spelers van harte uit om aan het toernooideel te nemen en er een sportieve, spannende en vooral ook ontspan-nende sportdag van te maken. Uiteraard is ook het sportpubliek uitZieuwent en verre omstreken van harte welkom om als toeschouwer bijhet toernooi aanwezig te zijn.



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544-351205

Hendriks
Tes Voor een goede

2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties}es ook APK-keuringIeSen

naar een erkend adres.
Wij zorgen dat Uwtuin

een zorg minder is Garage
V.O.F. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44 Zieuwent
Telefoon 351603

Tevens verhuur van feestbomen!

Hendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 85

7136 CJ ZIEUWENT
© 0544- 352043



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

GijsBakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13-7136 LE ZIEUWENT

Tel: 0544-351255

Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tol: 0545-274554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER
Tel, 0544-351215

Fax 0544-352065

WIST U
datU bij ons SERVICE STATION 7 dagen per week,24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onze AVIA local credit card.
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.

ma. t/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten
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RKZVC: SNERTLOOP / NIEUWJAARSRECEPTIE
Zoals u wellicht vernomen heeft zal
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van
de voetbalvereniging RKZVC in
1996 plaatsvinden op zondag 14
januari 1996 van 15.00 tot en met
18.00 uurin de ZVC-kantine. Nieuw
is echter dat erdit jaar voorafgaand
aan deze receptie een "snertloop
gehouden wordt. Iedereen die ver-
bonden is aan RKZVC kan hieraan
deelnemen. Na afloop is er voor
iedereen eenheerlijke kop snert.

De snertloop zal starten om 12.30
uur op sportpark "De Greune Wei-
de’ met de 1 KM voor de E en F

pupillen, waarna om13.00 uur de 2
KM van start zal gaan voorde D, C

en B-jeugd. Hierna is het de beurt
aan de Ajeugd en de senioren. Zij
topen 5 KM en starten om 13.30
uur.

We hopen op een gezellige en spor-
tieve middag.
Tot ziens op "De Greune Weide“.HetBestuur.

Hierisna lange tijd weer een be-
richte van volleybalvereniging
TOHP. De competitie is inmiddels al
lang weer begonnen voor de meeste
teams. Behalve de recreanten,
spelen alle teams competitie (da-
mes, heren en jeugd). De recreanten
spelen onderling en af en toe een
toernooitje.

De competitie loopt voor de meeste
teams goed. Wie weet promoveren
er een paar teams naar een hogere
klasse, hoewel het nog wel even
duurt voordat de competitie af is,
duser zal nog veel gewerkt

moeten worden. De sfeer in de
teams is goed, dat is natuurlijk al
heel belangrijk.

In de volgende uitgave van de PIOT
vindt u een stukje over dames-4
(dat is helaas dit keer niet gelukt].

P.S. De meeste compstitiewed-
strijden worden op zaterdag
gespeeld. Ook op woensdag
wordt er wel eens competitie
gespeeld. Voor publiek is er
nog plek genoeg op de tribu-
ne

Het Bestuur.

PIOT wordt, naast alle adverteerders,
mede mogelijk gemaakt door

… DRUKKERIJ WESTERLAAN
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Een gemiddelde zondagochtend in december
Jarenlang heb je kunnen ervaren hoe het voetballeven van een gemid-
delde speler er in de winter uit ziet, hoe hoog/laag je ook speelt. Via
onderstaand onderzoek, dat in samenwerking met de KNVB is uitge-
werkt, kun je beoordelen, wat voor soort sportman je bent.

1. Wat doe je op zondagochtend, als je niet zeker weetof het door zal
gaan, vanwege de vrieskou ?

Doorde kou fietsen en daar horen of het doorgaat.
Opbellen of het doorgaat, zo niet: terug naar bed.
Opbellen of het doorgaat, zo niet: zelf trainen.
De gok nemen en gewoon lekker blijven liggen.

voor

2. Het is afgelast en de trainer last een training in !

Wat voor beslissing neem je voor jezelf ?

A Je denkt niet eens na en kleedt je snel om.
B Je vraagt of hij wel goed wijs is en gaat naar huis.
C Je vraagt om een lekker pittige training.
D Je gaat er stiekem vandoor om naar bed te gaan

3. Een suggestie van jou aan de KNVB over de terperiode !

Ga zo door KNVB, want het gaat prima.
Last een winterstop in, want zo is het echt niks
Altijd door laten gaan, wat voor weer het ookis.
Onder de +15 graden mager niet worden gespeeld.

vow>

4. Het gaat onder de wedstrijd keihard hagelen, wat doe je ?

A Gewoon door blijven voetballen natuurlijk.
B Je lacht je medespelers uit en rent naar de kantine.
C Je hoopt, dat de tegenpartij het op zal geven.
D Je vraagt om een wissel, vanwege een blessure.



Bloemsierkunst „ERNA“
Werentriedstraat 1

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 - 12.00 uur
Dim Vrij 8.30 -12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za. 8.30 -16.00 uur

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

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

97

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 >ee-Openingstijden:

Dinsdag 1/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur



TAX! Boelafsen
ZIEKENVE!

TROUW/

7136LE Zieuwent
Dorpsstraat 29
Telefoon 0544-351416

RVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (bus)
PERSONENVERVOER

ROUW

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof

Zanderinkstraat 10 ZIEUWENT Tel. 0544-351705

Hulzink
Bouwbedrijf

1 NIEUWBOUW

X% VERBOUW

34 ONDERHOUDSWERKEN
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5. Het heeft flink gedooid na een vorstperiode en het veld is veranderd
in een groot modderbad !

A Je bent blij, dat je je sl

B

c
D

ing weer kunt gebruiken.
Je hoopt, dat je het veld nog niet op mag.
Je hoopt op extra trainingen deze week.
Je zegt, dat je sportkleding niet vuil mag worden.

Hieronder kun je zien wat voor sportman je bent. Heb je de meeste
vragen beantwoord met A, dan kijk je achterdie letter welke term op
jou van toepassing is. Met B, C enDidem dito.

A Jantje Simpel.
B Fanaatje.
C Witvoetje.
D Kneus.Deredaktie (RD)

=lá

Gerry Kolkman
43 jaar

Houdt van;
tennissen / squash

fietsen
motorrijden

zwemmen en
beeldhouwen.

Meest favoriete sport
Minst favoriete sport
Mooiste sportherinnering
Slechtste sportherinnering

Favoriete sportman/vrouw

: Jarenlang borstcrawitraining gehad,

: Tennis (ook om naar te kijken).
: Golf, dat is me te elitair.

“Dubbelen” samen met Angelien Reukers
en

het uiteindelijk nog slechter kunnen dan
toen ik begon.

: Steffi Graf, is een goeie maar ook sympa-
thieke speelster.

—
___\.‚.________
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Sportleven Zieuwent : Is prima. Je kunt alles doen op zwemmen
na, en golf natuurlijk, maar dat vind ik
niet zo erg. Fijn dat de kinderen zoveel
mogelijkheden hebben nu, en bovendien
is het bij het jeugdvoetbal echt prima
georganiseerd.

Sportblad PIOT : Hartstikke leuk, ook voor de kinderen.
(Momenten pupillen.)

Lekkerste eten : Italiaans. Maar het allerlekkerst is een
gamalencocktail van onze Toon, op zon-
dagmiddag met een borrel en bij het vuur.

Leukste TV-programma Ikkijk bijna geen TV, alleen het Joumaal;
dus het Journaal.
Afrikaanse muziek.
‘Conny Palmen (literaire romans).

Beste muziek-(band)
Favoriete schrijver/boek
Mooiste film Basic Instinct.
Fijnste kledingstuk : Ne bokse.

Onbewoond eiland : Met Gerard en de kinderen lekker een
beetje zwemmen, prutsen en zandkaste-
en bouwen.

10 miljoen winnen : Eerst een groot gedeelte weggeven, dan
een heel mooi huisje in Italië bij een mar-
mergroeve kopen.

Pilsje drinken bij 't Slöfke.
Een dansje maken met Mien vader.

Hekel aan mensen die, : Altied zit te lullen oaver anderen.
Geloof en/of bijgeloof : Geen van beide
Politieke kleur : Links.
De doodstraf : Nee, niemand is nooit echt helemaal

slecht.

Jeugd-droom Veel reizen.
Grootste wens Ik wil echt een keer een goed beeld ma-

ken, waar ik zelf helemaal tevreden over
ben.

Idool : Heb ik niet, maar iemand die ik wel altijd
volg omdat ik het een ontzettend sympa-
thiek, wijs en tolerant mens vind is de
Dalai Lama Hij is de leider/hoofdpriestera



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

WOPA..
HARREVELD - TELEFOON 0544 - 372415

SIDE
e=() SCHOONHEIDSSALON

_ ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



EEN GOEDE COACH HAALT HET BESTE UIT SPELERS!
Veel ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf halen niet hetmaximale rendement uit hun bedrijf. Van de 500.000 startende
ondernemingen overleeft maar 15% het, door een gebrekkige
administratie, of onbekendheid in ondernemersland. Goede raad
via accountantskantoren is duur.
Toch kan het ook anders. R&M ondersteunt dagelijks met raad endaad vele kleine en grote bedrijven bij hun bedrijfsvoering. Een
ondersteuning die u in staat stelt zich daadwerkelijk bezig te
houden met uw zaak enbetere resultaten te boeken.

Rouwhor: (Maertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

complete administratie startende ondernemers
jaarcijfers en balans belastingaangifte
computerverwerking eigen woning/hypotheek
begeleiding automatisering fiscale adviezen
facturatie en betalingen krediet-aanvragen
Zegendijk16k - 7136LS ZIEUWENT - Telefoon 0544- 352103

SOURCY CENTER ZIEUWENT
'n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
tiviteiten, culturele mani
festaties en sportevene
‘menten van 50-2000
personen

EEEE
VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN @ EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN @ SPORTHAL @ SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN.
INDOOR MIDGETGOIT @ JUF DE BOULIS

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT
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van de Tibetaanse Boeddhisten, die al
jaren uit zijn land verbannen is.Uit bed te halen voor : Nergens voor, laat mij maar slapen.

Lig in ‘n deuk om
Als ik oranje zie

heel veel dingen, heel vaak.
: dan vind ik ’t een lelijke kleur.

De Redaktie (IR)

j
PACELLIX

HV PACELLI : DAMES 1

Het eerste damesteam van H.V.
Pacelli o.l.v. Daan Jolink en Marian
Spekschoor, speelt in de 1e klas
van de afdeling Gelderland. Het
team datal jaren in de top van de
1e klas meespeelt, heeft nog nooît
de sprong naar de begeerde landelij-
ke divisie kunnen maken. Ook dit
seizoen speelt het danig verjongde
team weer bovenin mee, op dit
moment bezet Pacelli de 2e plaats
achter het team van de Gazellen uit
Doetinchem.

Het Pacelli-team is dit seizoen enig-
szins noodgedwongen verjongd
doordat enkele routiniers door bles-
sures moesten afhaken. Door de
goede structuur in de vereniging en
hierdoor een goede jeugdopleiding
staan er dit seizoen enkele jeugd-
spelers te trappelen om de open
gevallen plaatsen over te nemen.

Ondanks dat het verschil tussen
jeugd (junioren) en senioren groot
is, (met name het tempo en de
snelheid van handelen en beslissin-
gen nemen op het goede moment}
past de jeugd zich uitstekend aan.
Dit is vooral te danken aan de trai.ce

ningsopkomst en de goede ver-
standhouding onderling. Presteren
kun je alleen als je plezier

in de
‘handbalsport hebt en veel trainings-
arbeid. De trainingen worden opti-
maal bezocht en ookna een training
of wedstrijd is het gezellig, wat
voor de trainer en begeleider een
uitstekende basis is om er iets
moois van te maken. Al metal een
uitstekende en gezonde basis om
hogerop te spelen in een mooie
accommodatie “Sourey Center",
waar zondags een hartverwarmende
partij handbal te zien is.
De voorbereiding voor dit seizoen
bestond uit veel oefenwedstrijden
tegen vooral divisie-teams, die met
goede resultaten werden afgeslo-
ten. Bovendien werd Pacelli zowel
in Groenlo als in Lichtenvoorde
(Erix-toernooi) toernooiwinnaar.

In de competitie heeft Pacelli tot
dusver 10 wedstijden gespeeld,
waarvan 8 gewonnen en 2 verloren.
Hiermee bezet Pacelli de 2e plaats.
De eerste wedstrijd was in Ulft
tegen het altijd lastige UGHV. Pacel
li wist in een goed gespeelde partij
deze met 11-9 te winnen



In de tweede wedstrijd, thuis tegen
Groessen, speelde men een slechte
1e helft (12-4 achterstand), maar
hervond zich in de 2ehelft, al was
de achterstand te groot, Pacelli
kwam toch goed terug maar moest
helaas de winst aan Groessen laten:
12-15.

In de derde wedstrijd had Pacelli
geen kind aan WWV/Fortuna-2, en
de “Wenterse" dames werden met
een 15-1 nederlaag naar huis ge-
stuurd.

De vierde wedstrijd leverde in Bem-
meltege Angeren 2 een verdiende
5-8 overwinning op, ondanks dat
veel opgelegde kansen niet werden
benut.

In de vijfde wedstrijd werd in Zieu-
went Reehorst uit Ede met 13-8
aan de zegekar gebonden.

In de zesde wedstrijd in Arnhem
tegen Esca 2 liep Pacelli averij op
door in de slotfase met 11-8 te
verliezen.

In de volgende thuiswedstrijd her-
stelde Pacelli zich goed door Duiven
met 14-8 te verslaan

In de achtste wedstrijd moest Pacel-
li naar Nijmegen om aldaar tegen
"angstgegner" Na-Stu te spelen. In
deze wedstrijd had Pacelli over
geluk niet te klagen en kroop door
het oog van de naald en door met
10-9 te winnen wist Pacelli 2 be-
langrijke punten mee naar huis te
nemen.
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De negende wedstrijd was de derby
in Groenlo tegen H.V. Grol. De
Zieuwentse dames waren een maat-
je te groot en wonnen met 13-9.

De tiende wedstrijd was in Bemmel
tegen Batouwe; een technisch goed
team. Pacelli wist mede door een
ijzersterke verdediging de twee
belangrijkste  Batouwe-speelsters
aan banden te leggen en een be-
langrijke overwinning (8-7) te beha-
len.

Wacht nog de laatste wedstrijd van
de eerste helft van de competitie
tegen koploper de Gazellen. De
‘dames van Pacelli zijn er klaar voor
en het zelfvertrouwen groeit met de
week, al blijft Pacelli met beide
benen op de grond en wordt erniet
te ver vooruit gekeken; het team is
nog in ontwikkeling en zal ongetwij-
feld een danig woordje meespreken
in deze competitie.

Daan Jolink.

DAMES-3 IN HET NIEUW
Afgelopen maand werden de da-
mes-3 voorzien van prachtige nieu-
we shirts doorde firma Heinz Arink
te Groenlo, dealer van het automerk
Daewoo. Op de foto zijn de dames
te zien met links Dhr. en Mevr.
Arink en rechts de teamleider Mar.
cel v.d. Linden. De dames-3 bedan
ken Dhr. en Mevr. Arink voor deze
leuke geste en zullen de shirts met
verve dragen.
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gon zepkelZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259
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Behandelt 0.2.
- LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL PEDICURE /LID

VOETJELUS
Kleuterstraat 89- 7138LP ZIEUWENT
Telefoon 0544 352123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikulicre verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544-352237



en verkoop van

YSA.KL. HOLKENBORG
Vee cn varkenshandel Batsdijk 46- Zieuwent - Tel 351508Ze”

Bij de NMS Spaarbank
zit niemandop de
reservebank,

BEKKEN Assurantiën
Financiële dienstverlening

traat9- 7136 LZ Zieuwent
61461 Fax 0544-352145
HAP NMS SPAARBANK



Om het korte broekensyndroom bij dames-3 voor eens en altijd uit de
wereld te helpen heeft de fotograaf ook nog onderstaand plaatje ge-
maakt. En zoals de neutrale lezer kan zienis er niks mis met de “kont-
ies" van deze 30-plussers.
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‘DE FLAPOREN HOORDEN…
dat Tanja v.d. Linden de konten van Dames-ll belangrijker vindt
dan de resultaten, wantzij had tijd noch moeite gespaard om de
foto in haar bezit te krijgen en deze vervolgens af te geven bij de
PIOT-redaktie.

dat in de nieuwe advertentie van aannemingsbedrijf Hummelink &
Jansen b.v. het telefoon- en fax-nummer abusievelijk was wegge-
vallen. De redaktie wilde dit telefonisch aan betrokkene doorge-
ven, echter … … (Overigens is de fout inmiddels hersteld}

De

OLIEBOLLEN
Ook dit jaar houdt handbalvereniging Pacelli weer haar jaarlijkse
oliebollenaktie. Op zaterdag 30 dec. komen onze leden weer huis
aan huis. Voor verkoop aan de wagen kunt u tot 14.00 uur terecht
op het terrein van “de Timp. Pacelii

SOURCY SPORTNACHT
Voor het onderdeel zaalvoetbal kunnen zich nog enkele teams
opgeven. Dit geldt voor zowel de Heren- als de Dames-teams.
Uiteraard is opgave voor alle andere onderdelen (hierbij geldt in
principe geen maximum) ook nog mogelijk. Voor informatie en
opgave; zie vorige PIOT ; algemene informatie is te verkrijgen bij het
Sourcy Center; tel. 0544-352222.

TOERFIETS- en MOUNTAINBIKE-CLUB
Op het moment dat deze PIOT redaktioneel wordt afgesloten en
richting drukker gaat, vindt er een tweede vergadering plaats. In
principe is Zieuwent een nieuwe sportvereniging rijker. Ruim 20
leden hebben zich reeds aangemeld.

De kopie voorhet volgende nummer (23e jaargang nr. 6, verschij-
ningsdatum 27 januari a.s.) dient uiterlijk zondag 21 januari in hetbezit te zijn van de redaktie.



NVM :
HYPOTHEEK
SHOP wm

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie voor u juiste hypotheek te kieze

Van de NVM Hypotheekshop. Uit
krijge u

na deskundig adv

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij

voor u de juiste. ‚gen 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.0544-377113

ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

MARIÈTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766
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