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+ centrale verwarming
* luchtbehandeling
+ loodgieterswerk
* sanitarie installaties
* optimalisering en energiebeheer

WA. KEMKENS bv.
Zegendij 28
Postbus 3Voos Aue
7136 ZG Zieuwent

LLATIE - bochuiek Tien Gee



1

24e Jaargang: Nummer5 : 2

Redaktie:
Maddy Hulshof
Mark Lankveld
Ingrid Rouwhorst
Joris Wassink
Jacco v. Wijngaarden
Huub Wopereis

INHOUD:
pag. 1:
pag. 2.
pag. 2
pag. 4.
pag. 7.
pag. 7:
pag. 9.
pag. 10.
pag. ij
pag. 12.
pag. 13.
pag. 15.

{Nr 232 / Oplage 780)

Jeugdredaktie:
Lotte Hummelink
Henrike Lankveld
Clemens Mul
Roel Penterman

Correspondentie-adres:
Huub Wopereis
Harreveldseweg 39
7136 LW Zieuwent
(Tel.: 0544-351964)

Free-lance:
René Doppen

Sportieve akties.
Ingezonden brief.
Bedankt.
"Als vanzelf".
De *KINDERPIOT*.
De momenten van de RKZVC-pupillen.
De ballen.
Profielschets; Wilma te Molder-Schutten.
Evenementen-Agenda.
Bargbikers modderen door Achterhoek.
Handbalvereniging Pace

Sourey Sportnacht.

De bel gaat. "Hallo, wij zijn van toch veel kosten aan zaalhuur.
Pacelli en verkopen plantjes om
onze kas te spekken.”
Even denken, Pacelli, een leuke
vereniging. Niet overdreven veel
leden en toch veel kosten aan zaal-
huur. Die hebben steun nodig. "Doe
mij maar een begonia of zo.”

4 Dec.: De bel gaat. “Hallo, ik ben
de PaceliSinterklaas. U had ons
gebeld.” Tja, Pacelli, leuke vereni-
ging, niet overdreven veel leden en

“Strooi maar wat lekkers in één of
andere hoek.”

31 Dec.: De bel gaat. Ik moet ze
voorzijn. "Hallo, jullie zijn van Pa-
celli, zijn een leuke vereniging met
niet overdreven veel leden en toch
veel kosten aan zaalhuur en nu
willen julie mij een zak oliebollen
verkopen omdat het oudejaar is.”
“Heel juist meneer, alstublieft twee
zakken".



Bij het sluiten van de deur en twee
zak oliebollen in mijn hand, besef ik
dat ik

die
dingen niet eens lekker

vind.

Zo gaat het al een paar jaar. Nu is
mij opgevallen dat er afgelopen jaar,

Verenigingen van Zieuwent (behalve
Pacelli) spring in dit braakliggend
terrein. En Pacell, jullie zijn een
leuke vereniging met niet al te veel
leden en toch veel kosten aan zaal
huur, maaréén advies …. :

DONT PUSH IT.
nadat TTV DES dit jaren heeft ge-
daan, niemand aan de deur kwam
‘met een kerstboom.

De
redaktie (ML)

Naar aanleiding van het redaktiewoord van de vorige PIOT ("Begin bij
start"), ontvingen wij onderstaande anonieme brief. Als redaktie
hoop je dat wat je schrijft enige reaktie losmaakt bij de lezers. In die
zin staan wij dan ook open voor kritiek. Wel zijn wij van mening dat
anonieme reakties in het vervolg niet meer door PIOT geplaatst, cq.
behandeld worden, daar ook wij de mening zijn toegedaan dat
anoniem reageren, niet van deze tijd is, en in feite een stoot onder
de gordel is.

nr. 4 23-11-1996Ingezonden brief n.

Geachte redactie,

Wat een opening:
Harreveld.
Ik heb me al meerdere keren geërgerd over de “ludieke”,
kritische artikelen van de schrijfster, maar deze keer
verbaast het mij dat de PIOT-redactie ruimte beschikbaar
heeft gesteld, zodat dit redactielid haar persoonlijke grie-
ven kan opsomment.a.v. het zwemhadte Harreveld. Een
brief naar de zweminstructrice of directie van het zwem-
bad lijkt mij meer op zijn plaats.
Ik denk dat meer ouders (er zijn er in Zieuwent velen die
un kinderen in Harreveld op zwemles doen) de inhoud
van het stuk sterk overdreven vinden.

Begin bij start, over de zwemles te
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ROMEO DELTA

TELE-MARKETING

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 1Z ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-352237



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

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

zieuwent

verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+* motorrijopleiding
+ aanhangwagenopleiding (E bij B)

i

maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



3

Wat is de bedoeling van zo'n artikel in een Zieuwents
sportblad? Laat betreffend redactielid deze iitaties harer
zijds in de huiskamer bespreken, maar a.u.b. niet in de
PIOT.
Dit heeft echt niets met sportverslaggeving te maken, er
zijn toch wel betere schrijv(stJers in Uw team.
Zal mij benieuwen of er voor deze brief plaats is in de
volgende uitgave,

Inwo(o)n(stJer. (EWJ

Wij als redaktie hebben ervoor gekozen om bovenstaande brief niet
neer te sabelen. Wel willen we even duidelijk uiteenzetten, wat de
bedoeling van een redaktiewoordis. Een redaktiewoord moet (0.a.)
aan de volgende voorwaarden voldoen;

- het moet een persoonlijke beleving of ervaring betreffen
- er dient een verband te zijn met sport
- er moet een link zijn met Zieuwent.

Het genoemde redaktiewoord voldoet aan alle criteria. Tevens zij
gesteld dat het in ieder geval nooit de bedoeling is om personen,
verenigingen en/of instellingen in diskrediet te brengen.

De volledige redaktie is akkoord gegaan met plaatsing van dît stuk.
Alles wat ter tafel komt wordt namelijk besproken en beoordeeld eninderdaad wordener wel eens stukken geweigerd of aangepast.Deredaktie.

Om persoonlijke redenen heeft Jos Hegeman te kennen gegeven te
stoppen als redaktielid. Wij

willen hem (in de overtuiging ook namens
u als lezer te spreken) bedanken voor alles wat hij voor PIOT gedaan
en betekend heeft. Door zijn positieve opbouwende kritische inbrengin de redaktievergaderingen en zijn eigen wijze van schrijven (waarbijde persoon en/of sport op een originele manier werd benaderd) heeft
hij een belangrijke bijdrage geleverd aan dit sportblad. De vorm,hetbeleid en de veelzijdigheid (zoals wij elke keer de PIOT proberen te
brengen) is mede door hem tot stand gekomen.

Deredakt



VALS VANZELF"

Op zaterdag 4 januari gaat de ze-
vende editie van de Sourcy Sport-
nacht van start. Een evenement dat
in Zieuwentniet meer weg te den-
ken is, maar ook buiten Zieuwent
bekend staat als een sportief en
gezellig evenement. Achter dit
sportieve gebeuren zit natuurlijk een
goede organisatie, die alles in goede
banen leidt. Met één van die organi
satoren hadden wij een gesprek
over het ontstaan, en de voorberei-
dingen op dit traditionele sportge-
beuren.

Een gesprek met organisatielid
Joost van de Meij, 40 jaar, en ge-
trouwd met Tonnie Berten “van de
melkboer. In het dagelijks leven is
hij werkzaam als onderwijzer aan ‘t
Anker in Harreveld, waar hij de
vakken Nederlands en bedrijfsad:
nistratie geeft. Naast een voetbal
en tennisverleden, squasht hij één
keer per week, met een groepje van
vijf personen, waarbij gezelligheid
‚een grote rol speelt.

Hoeis de Sportnacht eigenlijk ont-
staan?
"Aan de barin de sporthal. Tijdens
een borrelpraatje met Bennie ten
Bras en de toenmalige beheerder
Ronald Kruip. Het moest een jaar-
lijks terugkerend sportevenement
worden. Daarnaast zochten we naar
een geschikte datum. Wordt het ’s
zomers of in de winter? Blijft het
een Zieuwents evenement, of ook
voordaarbuiten? Moeter een grote

muziekband komen, of wordt het
rustige achtergrond muziek? We
hebben toen later de plannen samen
uitgewerkt. Wij vroegen enkele
verenigingen of ze mee wilden
werken aan een toernooi. Zo werd
het het eerste jaar zaalvoetbal,
tennis en squashen. Daarnaast kon
er ook nog gebowld worden. Ronald
zorgde voorde accommodatie en de
muzikale omlijsting. Het eerste jaar
waren we meteen snel volgeboekt,
zodat alle toemooien goed verlie-
pen.

Alleen bij het tennistoernooi konden
er weinig mensen deelnemen, om-
dat er maar een beperkt aantal
deelnemers mee konden doen. Het
jaar daarop is het tennissen overge-
nomen door de badmintonvereni-
gin

Wat houdt de organisatie in 7
"Eind november komen we voor de
eerste keer met alle verenigingen bij
elkaar, om te vragen of zij weer
bereid zijn om deel te nemen aan de
Sportnacht. Verder regelt Tonnie
Bongers (nu beheerder) de muziek,
de dartkasten, en zorgt dat alles
klaarstaat. De verenigingen zorgen
zelf voor het organiseren van hun
toernooi. Bennie en ik bereiden
verder het kruisjastoernooi voor.
Daarnaast verzorg ik ook de artike-
len voor de diverse kranten, en
maak eenaantal affiches".



Het beste vlees
komt van uw slager

°
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544-351205

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties,
ook A.PK-keuring

AA
naar een erkend adres:

Garage
V.O.F. KOLKMAN

Hendriks Tuinbedrijf||Zieuwensoweg 24 ZieuwentEN Telefoon 351603
7136 CJ ZIEUWENT

© 0544-352043 |



U kunt bij ons terecht voor een geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

+ Alle verzekeringen (schade en leven)
+ Sparen
+ Beleggen
+ Lenen
+ Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 352 145



Hoe verloopt de Sourcy Sportnacht,
van hetbegin tot het eind ?
“Je maakt je eigenlijk drukker dan
nodig, het loopt ieder jaar weer
vanzelf. De verenigingen hebben
met hun vrijwilligers alles goed voor
elkaar! Een officiële opening is er
eigenlijk nooit, het begint vanzelf.
Bij het badminton beginnen ze altijd
eerst met een jeugdtoernooi, waar-
na later de ouderen van start gaan.
Gelijktijdig is ook het zaalvoetbal
begonnen. Het darten en het kaart-
toernooi begint altijd wat later op de
avond. Op deze manier druppelen er
ook iedere keer weer meer mensen
naar binnen, en de gezelligheid
komt dan als vanzelf. Aan het eind
van de sportnacht worden wel
gezamenlijk de prijzen van de ver-
schillende sporttoernooien bekend
gemaakt. Bij het kruisjassen gebeurt
dat al direct na afloop. De meeste
mensen blijven nog wel een tijdje
hangen na de prijsuitreiking, sommi
gen zelfs nog tot andere ‘normale
sporters’ weer verschijnen".

Is er veel veranderd de laatste ja-
ren?
“Bij de gewone zaalsporten niet,
een enkele keer zijn de speeltijden
veranderd, en is het zaalvoetballen
terug gebracht naar 16 teams. Dit
jaaris de sportnacht voorhet eerst
korter gemaakt. Het begint nu ge-
woon om 17.00 uur, maar is om
03.00 uur afgelopen! Het bleek
toch dat voor velen het lange wach-
ten, en de vermoeidheid te veel
wordt. De motivatie om om 04.30
uur nog een partijtje te spelen is
voor velen moeilijk, vandaar deze

verandering. Langer spelenis leuker
om te doen, maar gaat ten koste
van de deeïname! Verder proberen
we iedere keer toch wat nieuws te
bedenken. Zo zijn het kruisjassen,
en het darten er later bij gekomen.
Daarnaast zijn er in de kantine de
mogelijkheden om te sjoelen en te
biljarten. In de toekomst kunnen we
qua sporten weinig meer verande-
ren, misschien wordt er dammen
en/of schaken aan toegevoegd. We
zullen toch iedere keer weer probe-
Ten om wat nieuws of bijzonders te
doen.

Doe je zelf eigenlijk nog actief mee?
“Nee, niet meer. Eerder deed ik aan
het badminton mee. Maar ik ver-
zorgde ook nog de puntentelling van
het kaarten, dat ging niet langer
samen zo. Vandaardat ik nu alleen
maar organisatorisch bezig ben.
Samen met Bennie en Antoon Baks
regelen we het hele kaarttoernooi,
hier is dan ook geen vereniging bij
betrokken. Verder loop ik wel eens
rond om te kijken hoe alles ver-
loopt".

Is het financieel allemaal haalbaar?
“We proberen altijd kostendekkend
te werken, en dat lukt meestal ook
wel. Een goed prijzenpakket zit er
altijd wel in, de deelnemers betalen
immers ook inschrijfgeld".

Wat isje naarste ervaring geweest
tijdensde sportnacht ?
“Eigenlijk weinig, een paar blessu-

res. Het is gelukkig niet zo dat,—.........



naarmate het later wordt, de kans
op blessures ook groter wordt. Een
keer is het voorgekomen dat we
een zaalvoetbalploeg moesten waar-
schuwen wegens vroegtijdig alco-
holgebruik".

Blijft er nog over wat je mooiste
ervaring is geweest ?
“Dat blijft voor mij toch nog alti
de eerste keer. Toen was het nog
wat nieuws. Voorons zelf was het
ook prachtig dat het kruisjassen zo
aansloeg, zo konden we ook wat
organiseren, dat de ouderen aan-
spreekt”

Joost bedankt voorhet interview en
succes met de zevende Sourcy
Sportnacht.

De redaktie (JvW en MHW)

Het toetje van Joost
1. Wat vind je het meest vervelend

om te doen?
Alleen afwassen.

2. Wat zit erin je sporttas?
Sokken, schoon ondergoed,
sportbroek, sportshirt, shampoo,
sportschoenen, squashracket en
squashballen.

. Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap?
Af en toebenik heel lui

Watisvolgens jezelf je beste
eigenschap?
Ik heb veel geduld.

. Wie vind je de beste sportman
of -vrouw van Zieuwent?
Bennie Storkhorst.

In wiens schoenen zouje willen
staan?
M'n eigen.

Wie is de meest ondergewaar-
‘deerde persoon binnen jouw ver-
eniging?
De vrijwiligers op de achter-
grond. :

Met welk dier zou je jezelf willen
vergelijken 7
Een dolfijn.

Van wie zou je graag een inter-
view in de PIOTlezen 7
Bennie ten Bras.

OLIEBOLLEN OLIEBOLLEN OLIEBOLLEN
Ookdit jaar houdt handbalvereniging Pacelli weerhaarjaarlijkse
oliebollenaktie. Op dinsdag 31 december komen onze leden weer
huis aan huis. Voorverkoop aan de wagen kunt u terecht tot *
14.00 uur op het "marktpleintje” (tegenover dekerk].

aceli



& VOOR AL UW: AAT àAA- SportkledingSportartikelen
[Z Schoenen en Sporthuis j

Ï TEN BRAS 5d
ZIEUWENT - Tel. 351257
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WittePaard”
Verrassend,

Ged,

Diverse mogelijkheden voor:

* Bruiloften en partijen
+ Recepties
= Reünies
"Vergaderingen De ideale rustplaats vooren hapjeen drank

—_—...
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Gn ZIEKENVERVOERono PARTICULIERE ZIEKENVERVOER
= GROEPSVERVOER

PERSONENVERVOER
TROUW / ROUW

Na veel sportvertier genieten van
eentotaal ander leesplezier, met
zes verschillende leesmappen van
MENEER KEES.

Wederverkoper:
G. Knippenborg
Dorpsstraat 11
7156 LE Zieuwent
Telefoon 0544 351544

Bouwbedrijf
3% NIEUWBOUW

WE ù XY VERBOUW4AE z& ONDERHOUDSWERKENA?í Er
Een GE | OB

Tel 0544-351214 ieZIEUWENT Fax 0544-352165 ‘7%



Interview met Hugo Verheij
We hebben nu een interview met Hugo Verheij en hij zit op volleybal,

7. BĲ welke volleybalvereniging 5. Heb je wel eens pijn aan jezit je ? handen als je de bal slaat ?
TOHP. Ja, weleens.

2. Hoelang ben je al bij het vol 6. Hoeveel keer in de week train
Jeybal ? ie?Jk zit al 3 jaarbij het volleybal. 1 Keer.

3 Winnen julie vaak wedstrij 7. Van welke volleyballer ben jjden? een fan?
Ja, best wel vaak. Ik ben geen fan van een volley-

beller.
4. Op welke plek sta je in het

veld ? 8. Heb je nog andere hobby's ?Ik sta op de opslagplaats. Nee, ik heb geen andere hob-
by's.

ïd/uitslag _: RKZVC F3 - WVC F4: 9.1
Doelpuntenmakers : Michiel Krabbenborg (3x), Woud Rouwhorst (3x),

Sander Kl.Holkenborg (2x) en Jelle Knippenborg.Mooiste goal : Jelle Knippenborg poort de keeper.
Mooiste moment _: De tegengoal van WVC.
Manv.d. wedstr. : Rik Nienhuis, Joris Voorhuis en Douwe Humme-

link.

Wedstrijd/uitslag _: Reunie F2 - RKZVC F3 : 7-3
Doelpuntenmakers : Michiel Krabbenborg (2x) en Jelle Knippenborg.Mooiste goal : Michiel Krabbenborg.
Mooiste moment _: Het eindsignaal.
Man v.d, wedstr. : Douwe Hummelink.—...…..



R.K.Z.V.C. E-3
Wedstrijduitslag _: RKZVC E3 - Longa'30 E10 : 0-6
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment De eerste helft hebben we 7 tegen 8 gevoetbald

(blunder van de leiding).
Man v.d. wedstr. : Martine Knippenborg maakte een goed debuut

ondanks het koude weer.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

SKVW E3- RKZVC E3 : 2.0

Mooiste goal 5

Mooiste moment  : Dat Mike Spekschoor met een goede reflax de bal
van de doellijn kopte. Hij had daarna alleen een
beetje hoofdpijn.

Man v.d. wedstr. : Loes Hummelink hield zich goed staande in deze
strijd.

R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd/uitslag : RKZVC E1 - AZSV E1:20
Doelpuntenmakers : Lars Krabbenborg en Coen Hummelink
Mooiste goal : Coen Hummelink: de verdediging werd totaal zoek

gespeeld, waardoor Coen de bal in een leeg doel
kon schuiven.

Mooiste moment : De verdediging, onder leiding van Mark Knippen-
borg, stak als een harmonika in elkaar.

edstr. : Thijs Winkel.Man

R.K.Z.V.C. D-2
Wedstrijd/uitslag _: RKZVC D2- Sp.Neede D? : 9-0
Doelpuntenmakers : Tim Papen, William Spexgoor, Sjoerd Schotman

en Derk Toebes.
Mooiste goal : Sjoerd Schotman; hij kon de bal in de goal lopen,

maar nam met veel risico een schot van 25 meter.
Mooiste moment
_:

Eindelijk winst.
Man

v.d.
wedstr. : Sjoerd Schotman.



Bloemsierkunst „ERNA®
Werenfriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Voor al uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma 10.00-12.00 uur
Di. U/m 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 !

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 4>goOpeningstijden:

9 Um vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351820- ZIEUWENT

2 FT> EralalaarJos
AR \ Bakkerij Jos Knippenborg

Dorpsstraat 13-7136 LE ZIEUWENT
Tel: 0644-351255

Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tel: 0545-274554

De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER,

KIPPERVERVOER

AVIA
Tel, 0544-351215
Fax 0544-352065

WISTU
dat U 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



GO STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136 LE ZIEUWENT - Telefoon 0544-351207
HAAL VANDAAGNOG DE UITGEBREIDE BROCHURE OF MAAK EEN AFSPRAAK.

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt:

— Zaal tot 400 personen
Dis kleine zalen voorale
doekinden

Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak
Binnen- en buiten barbecue

— Koude buffetten, warme buletten,
gourmetten, diners enz.
Em alles wat u bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw korecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36- 7136 LM ZIEUWENT - 0544-351271

Dc Borduurgeren PTT - Postwinkel
SOKKENWOL met 0.9.

ersurstsstensan] GUTTERMAN NAAIGAREN kantoorartikelen
(ea OPTILON RITSEN

eben2 @
= ==

Yvonne’ f,EES :C nippenborgEs LON Textieltoumituren Dj
G&G È

Wensen
Dorpsstraat 11-7136LE Zieuwent- Tel. 0544-351544 Prentbriefkaarten



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorziter A va. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 351236
Secretaris CG: te Molder, Ravelsraat 9, voorde, tel 375179
Penningmeester: H, Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
Wedstijd sa0t 4. Hoenderboom,

V.
van Goghstraat 37, L\voorde, tel 377020

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tl 351257
Secreters R Dondennkel, Oude Asttenseweg 70a, C'voorde, tel

Penningmeester A Krabbenborg, Kleuterstaat 8, Zeuwert, te. 352381
Wedstigt secr 8 So, Heleweg 3, Zieuwent, te. 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 351838
Secretaresse 1 Rouwhorst, Dorpsstraat512, Zieuwent, el 352406
Penningmeesteres ter Bogt, Linnenwever 2, Groenlo, ‘el 465478
Wedstrjdsec, A Hummeink, De Hare 0, Zeuwent, tel, 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster :. Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, tel 351485
Secretaris B. te Molder, De Haare 1, Zeuwert, tel. 352140
Penringmeesteres :M. Heutinck; Roldersweg 11, Zieuwent, tel 351770
Wedstijd-seer iK. Karmebeek, De Steege 5, Zieuwent, tel 362247
Recreanten M, Hoikenborg, Boersweg á, Ziuweni, te351488
Vevgdzeken Vacant

ZV. Tennis
Voorzitster G. Cuppers, Oude Mat 1, Mariërvelde, el 351281
Socrotaresse B Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zieuwent, el. 351591
Penningmeester:W. Weiers, Zeuwertseweg 77, Zeuwent, tel 351445

Wedstijd soer A vd. Linden, Dorpsstraat 2, Zieuwent, tl 351553
deugckommisie A Hassink, Keutstaat 1, Zeuwent 1 391917Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, tol. 351725

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
Voorzitster 1 Hummeink, Oude Têrborgsew. 296, D'chem, tl. 0312-360442: Wotter, Bast42, Marnvelde, te 351711

teres AL Hogenelst Kolkman, De Haare 33, Zieuwent, te. 351659
Wedstridsec,  =W. Hummelnk: Kramer, Chopinstraat B, voorde el. 374316

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olof, De Waareise 23, Zieuwer, tel 351262

Sekr/Penningn.  :G. Rijnders, Larisstraat 18, Uvoorde, tel 374926

VELOCÉ: Fietstoerclub
zier Vacant
Penningm.  :C. Temming, De Haare 39, Zieuwent, tel 852019

Toercoördnator :F Krippenborg, Dorpsstraat 242, Zeuwent, te. 251856



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter . Karnebeek, Belemansdijk 44, Hale, tel, 0573-481341
Secretaris AR. Hunk, Hofmansweg 2, Zieuwent, tel 352112
Penningmeester: M. Woporeis, Zegendijk 6, Zieuwert, tel 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris E. Hoenderboorn, De Stooge 71, Zeuwent, tl. 352316
Penringmeester te Roler, Verkaveingsweg 2. Marienvelde, tel. 351373
Wedstrijd secr K. Hummel, Esstraat 42, ‘voorde, tel 377523

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeuwent, te. 351524
Seki/Penningm. A Papen, De Hare 32, Zeuwert, tel, 351970

B.V. T KEVELDER:Biljarten
Voorzitter J Nifolder, Wigendijk 4, Mariënveide, tl. 351916
Secretaris B. te Roler, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde, tel 351373
Peningmeester  :H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, tel. 352268

Wedstrijd secr. AR. Waalderbos, Zeuwentsewog 42, Zeuwent el, 351504

B.B.Z.: Biljarten
Voorzitter Vacant
Secr/Wedst soor 1, Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 351271
Penningmeesteres D. Goldewijk ton Bras, Chuachistraat 20, tl. 351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 251217
SecrWedstr-secr.:G. Beerten, Frans Halsstraat 49, ‘voorde, tel. 374244
Penningmeester 21, Bongers, Dorpsst ieuwent, tel 351271

90: Squashwereniging
V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zeuwent, tel. 351082Serato \. Nienhuis, De Stoege 89, Zieuwerl, tl 259275

Porningmeester Elshof, Aaenseweg 81, L'voorde, el 372119
Wedstr okef H Moutstage, Constantjiaan 6, Ruel 0579-453524
Wedstr sekr [D} 2: Ebbers, Breughehof 11, l\voorde, tel 379474

BADMINTON:vereniging
Voorzitter M Stotidaar Middachtenstraat 34, L'voorde, tel. 377019
Secretaresse Y. Eekelden, Dorpsstraat 83,Zeeuwen, te. 352172
Penningmeester: W. Eekelder, Ruurlosewog 182, Zieuwent, te 351664



h= TATA
BATS Telco
officieel Daihatsu dealer

officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

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. .Vraagvrijblijvend om in-
formatie en documentatie

VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN @ EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN

@
SPORTHAL © SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN

INDOC TGOLF @ JUL DE BOULES
'UWENT - ZEGENDIJK 34 - 7136 LS ZIEUWENT



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het idee at je samen
sterk bent De Rabobank heeft a: geen ander de traditie van
semenwerken en bouwen aan relaties Het een bank vän
mensen vóór mensen Dat merkt U al snel in het persoon.

lijk contact Elke Rabobank staat midden n de samen.
leving Daarom zjn we vaak betrokken bij actwiteiten
in het bedrijfleven, verenigingen en scholen. We
weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken
gaat Kortom, we zijn een bank die net zo thuis
in de buurt as u

Rabobank
Kantoor lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon {0544390390 Telefoon (0544)390370 Telefoon (0544) 390 350

DE 5 E@ VOF

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 27, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346



W. Klein Goldewijk v.0.t.
VERKOOP VAN NIEUWE LID BOVAG
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE-TAXATIE / REPARATIE
APK

KEURINGSSTATIONn= BEDRIJFSWAGENSEAR VERHUUR ENRT AUTOLEASING á

ERKEND INBOUWBEDRIJF
VAN SCM-TNO

GOEDGEKEURDE
BEVEILIGINGSSYSTEMEN

DE WITTERIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 0544 351872

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544- 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd/uitslag _: WVC D2 - RKZVC D1 : 1-2
Doelpuntenmakers:Clemens Mul (2x).
Mooiste goal De eerste van Clemens.
Mooiste moment Leon ten Bras tikte in de slotfase met een perfec-

te sliding de bal voor de WVC-spits weg.Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal 5

Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Jurgen KI.Goldewijk.

: Terborg D1 - RKZVC D1 : 1-1
Jeroen Grotenhuis.

Voor een rechtgeaard voetballer is
een kromme bal geven tegenwoor-
dig toch heel normaal. Tevens dien
je als speler te weten, hoeje zonder
postzegel een diepe bal kunt verzen-
den, terwijl het geven van een lange
bal natuurlijk al lang bekend is. Een
bal doodmaken is voor een beetje
voetballer een eitje en zelfs een bal
aansnijden is gesneden koek. Je
weet vanzelfsprekend wat een
stiftbal is en dat een balletje buiten
kant binnendoor te riskant is om
nog maar te zwijgen over het ver.
antwoordelijk zijn voor een klutsbal.
Hoe zou die er uit zien trouwens?

En een hakbal dan? Of een steek-
bal? Een terugspeelbal? Een kopbal?
Ik wil er wat dat betreft trouwens
absoluut niet aan denken, hoe een
scheidsrechtersbal er uit ziet.

Waarom eigenlijk zo moeilijk doen
over ballen. Wat is er nou nog mo-
oier dan effe lekker ballen met na
afloop een balletje. Zou het tenslot-
te echt zo zijn, dat een speler met
een perfecte balbehandeling bij een
dokter loopt om te worden behan-
deld aan zijn … ? De (kerst)ballen !

Een bezorgde ballenschrijver.
De redaktie (RD)

te zijn van de redaktie.

De kopie voor het volgende nummer (24e jaargang nr. 8, verschij-ningsdatum 1 februari 3.5.) dient uiterlijk zondag 26 januari in het bezit



Wilma te Molder - Schutten
34 jaar

en moeder van5 kinderen.
Volleybalster,

maar houdt ookvan
kaarten en spelletjes.

Meest favoriete sport
Minst favoriete sport

Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering
Favoriete sportman/vrouw

Lekkerste eten
Leukste TV-programma

Beste muziek-(band)
Favoriete schrijver/boek

Mooiste film
Fijnste kledingsstuk
10 miljoen winnen

Pilsje drinken bij
Een dansje maken met

Hekel aan mensen die .

Volleybal.
Dat worstelen met die dikke kerels (suma-
worstelen).
Toen we het stratenvolleybaltoemooi won-
nen met het “Derksteam*; was echt hart-
stikke leuk en gezellig.
Heb ik niet.
Niemand in het bijzonder en iedereenin het
algemeen.

Biefstuk van de haas met pepersaus.
Medische programma’s, aktiefilms en spelle-
tjesprogramma's. Maar ik blijf nergens voor
thuis, hebben ook geen video.
Jaren-60-muziek.
Ludlum en Stephen King, schrijvers van
spannende thrillers.
“The Shining” met Jack Nickolson.
Spijkerbroek met een slobbertrui erover.
Eerst een aantal zaken kopen en er dingen
van doen, en de rest op de bankzetten.
vrienden.
iemand die heel goed kan dansen, wantik
ben er gek op.
andere mensen belachelijk maken in hun



J. WAENINK ieSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL 0844-351452
Tevens verkoop aan huis FAX0544-351452

ZITAX
ZIEKENFONDS - PARTICULIER ZIEKENFONDS

PERSONENVERVOER
GROEPSVERVOER BUS (8 personen)

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—



BAM
WATER
WEEGBRUG

Krabbenborg HANDELSOND.

Postbus 13
7136 ZG Zieuwent

B.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel/Fax 0544 - 351534

WEEGBRUG ALTIJD OPEN B.g.g. 0544-351400

VOOR

tijdensde rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
inde

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DANI Telefoon 351607

architektenburo

als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389
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Geloof en/of bijgeloof : Bijgeloof niet. Van huis uit ben ik Rooms
Katholiek, maar momenteel niet praktize-
rend.

Politieke kleur : Ik hou hetin het midden want

ik
heb er te

weinig verstand van.
De doodstraf : In een aantal gevallen kan ik me daar prima

in vinden (b.v. iemand vermoorden met
voorbedachte rade / in koelen bloede).

Jeugd-droom : Ik heb altijd graag een groot gezin willen
hebben, en datis redelijk gelukt.Grootste wens : Gezond blijven en heel oud worden. Dan nogaktief kunnen zijn en mensen om me heen
hebben.

Idool : lemand die altijd goeie zin heeft en overal
voorte vinden is; ik weet geen naam/per-
soon.

Uit bedte halen voor … _: een patatje oorlog, een potje kaartenof een
spelletje

Tent opzetten in op Texel.
Omscholentot …

Spijt van
Nachtmerr

operatie-assistente.
te impulsief reageren.
Nooit gehad.

4 en5januari : SOURCY SPORTNACHT.
- 26 januari : PIOT : kopy inleveren.29,30 en 31 maart : PAASPOP 97.

Gedurende de wintermaandenis erin de kantine van Z.V.C. normali-
ter op elke tweede maandag van de maand een kruisjasavond voorleden en donateurs van deze vereniging. De aanvang is 20.00 uur.De eerstvolgende kaartavond van dit winterseizoen is vastgesteld opmaandag 13 januari a.s.

POT wordt, naast alle adverteerders,
mede mogelijk gemaakt door

DRUKKER WESTERL
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door Achterhoek
Nadat ’t wegseizoen werd afgeslo-
ten met ’t opbergen van de race-
fiets, pakken we de draad weer op
met de A.T.B. ofwel mountainbike-
fiets.

Allereerst werd er ’n trainingsstage
op “hoogte” gedaan,inde Belgi
sche Ardennen. Het was slechts
van korte duur, want we waren
reeds na 2 dagen uitgekeken op die
“kleine pukkels.
Alvorens we aan de Achterhoekse
“Bargen” begonnen, moesten er
eerst nog diverse contracten met
fietsenmagnaat Paul K. getekend
worden. Na enkele meningsverschil
len over de kleur, ’t gewicht en de
banden van defietsen, werd een 1

jarig contract overeengekomen.

Alle (op 2 uitzonderingen na) leden
of niet-leden die meedoen, verzame-
len zich elke zondagmorgen om
08.00 uur bij Paul voor de winkel,
om van daar uit gezamenlijk te
vertrekken. Eenmaal aangekomen
op de plaats van bestemming, dient

men zich officieel in te schrijven
voor de tocht. Men kan zich in-
schrijven voor 2 afstanden, wij
kiezen meestal voor zo’n 45 kilome-
ter. Na de start gaan alle "Bart
Brentjens’ hun eigen weg om de
tocht tot ‘n goed einde te brengen.
De uitgepijlde routes gaan veelal
over zandpaden, langs sloten, over
maisland, bospadenen natuurlijk de
echte "Bargen".

Halverwege wordt er ’n kop bouillon
genuttigd, of ’n banaan, om vervol-
gens snel weer verder te gaan,
anders worden de "oudjes" te stijf.

Onderweg is er weinig gelegenheid
om van de "natuur" te genieten,
want de dames zijn moeilijk te her-
kennen met hun haarbanden en
helmen op.
Na onderling nog wat strijd uitge-
vochten te hebben met de broertjes
KI.G., komen we moe maar voldaan
over de finishlijn. Er is dan nog
gelegenheid om de "Modderkoare*
schoon te spuiten, en om nog wat
te etenof te drinken.

We zitten nu ongeveer op de helft
van de georganiseerde tochten, en
gezegd dient te worden dat de
woorden ‘water, kou en modder’
ons niet vreemd voorkomen.

Hier nog enkele bekende termen die
we onderweg nogal eens horen:
“Goa eens van mien gat af“, “Ik kan
wel janken, zo kapot dat ik zit, “Ik
krieg ‘m neet meer rond, "God-
ver”, "Het licht geet mien uut en
woar bunne wij eigenlijk.

Tenslotte: Zijn er nog sportievelin-
gen die denken ‘het stelt niets voor,
dat kunnen wij ook wel’, of je wilt
’n keer meedoen, vraag Paul om
inlichtingen. Elke nieuwe Bart Brent-

jensis welkom.
“Ne Bargbiker



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

&

A.KL. HOLKENBORG
Vee cn varkenshandel- Batsdijk 46 Zieuwe Tel, 351508

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 0544-351269
Fax 0544-352464

Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

7061AA TERBORG Tel. 0315-323107
Fax 0315-340581
Privé 0544-351995

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongeriosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g.g. 377449

ZIEUWENT (0524) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
où4 tunamleg tuinonderhoud tuinideeënEt tuinonderhoud tuinidesên tuinaanleg

* Za }
fundeeen tinaanleg unondenout

Ruuloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



EN
HV PACELLI-NIEUWS

Het is een goed gebruik om in de
decembermaand van ieder jaar
eens terug te denken aan het dan
bijna voorbije jaar. Hoe verging het
jezelf,zijn de verwachtingen uitge-
komen? Ben je gezond gebleven,
zijn je naasten er ook goed “door-
gerold", heb je een positieverbete-
ring gehad, zijn de doelstellingen
die je voor jezelf en of voor je
gezin of anderen gesteld had be-
naderd of zelfs uitgekomen of was
het een jaar waar voorspoed en
tegenslag zich zo’n beetje in even-
wicht hielden?

Zaken die in deze tĳd toch rege
matig door iemands hoofd spoken
en waarbij de uitkomst voor de
meesten van ons waarschijnlijk
toch eenis van meer postieve dan
negatieve dingen.

Mensen die daarnaast nog andere
beslommeringen aan hun hoofd
hebben, te denken aan bestuur
ders, laten ook in deze periode de
gang van zaken in het afgelopen
jaar de revue passeren. Was de
organisatie goed?, zaten de men-
sen op de juiste plaats en zaten ze
lekker in hun vel?, zat het finan-
ciële plaatje goed in elkaar?, heb-
ben de leden het naar hun zin?
hoe zijn de vooruitzichten op lan-
gere termijn?, is er voldoende
aanwas van jeugdleden?. Allemaal
zaken die hoe dan ook aan de orde_—_

komen wanneer je weer eens aan
het peinzen slaat.
Bij Pacelli kunnen we stellen dat
het afgelopen jaar er een was
waarin de positieve kanten veruit
in de meerderheid waren. Sportief
gezien was het behalen van de
Afdelingsbeker een mijlpaal in de
geschiedenis van HV Pacelli. Nie-
mand van de leden en ook oudie-
den kon zich herinneren dat dit
ooit eerder behaald was. De aan-
was van leden groeide gestaag, na
enkele jaren van stilstand in het
aantal leden zit de groei er nu
weerechtin. Heel belangrijk hierin
is de groei van het aantal jeugdle-
den, vergrijsing, ja ookin de sport,
is voor het voortbestaan van een
vereniging een echte bedreiging.
Een hele grote pluim is hier op z’n
plaats voor de jeugdleidsters en
jeugdcommissie die er toch op de
eerste plaats voor zorgen dat de
vereniging weer aantrekkings-
kracht heeft voor deze nieuwe
leden.

De zelfwerkzaamheid van de leden
is ook zoiets waar de vereniging
geweldig trots op mag zijn. Acties
zoals de sponsor-, planten-, St.Ni
colaas- en oliebollenactie zorgen
voor een grote betrokkenheid bij
de vereniging en zijn een onmisba-
re schakel in het hele verenigings
leven en vormen tevens een niet
te onderschatten bijdrage in de



totale begroting. Hierdoor is de
drempel van een hoge contributie-
bijdrage laag. Het moet voor ieder-
een in Zieuwent mogelijk blijven
om actief te kunnen zijn in een of
meer Zaalsportenverenigingen.

deeld ten opzichte van de veld-
sporten. Opbrengsten uit kantine-
aktiviteiten zijn er niet en ook de
huren staan in geen verhouding
met de veldsporten. Als men
bedenkt dat een vereniging als
Pacelli metruim 80leden, klein en
groot, meer dan f 13.000.= per
seizoen aan huur betaalt, heeft
men misschien enig idee hoe deze
verhoudingen liggen. Het gemeen-
telijke subsidiebeleid houdt hier te
weing rekening mee en hanteert
de stelling van zelfwerkzaamheid
met grote “bekwaamheid” zonder
ook echt rekening te houden met
de mogelijkheden die een zaal
sportvereniging heeft om nevenin-
komsten te genereren. Grote dank
en waardering is er ook voor de
Zieuwentse Middenstand en het
Bedrijfsleven. Zij dragen door hun
financiële bijdrage ieder jaar weer
bij aan een gezonde financiering
van de vereniging, daarbij moeten
we beslist niet uit het 0og verlie-
zen dat wij één van de velen zijn
die nooit tevergeefs aan de deur
kloppen voor een bijdrage.

Afgelopen periode is ook een
periode geweest van bezinning
over de toekomst van Pacelli,
kunnen we op deze manier ver-
der?, wordt de druk van het be-
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sturen niet te groot?, blijft er
voldoende kader beschikbaar voor
allerlei commissies, opleiding en
begeleiding?. Zaken die mede
ingegeven werden door fusiebe-
sprekingen met HV Erix op uitnodi-
ging van HV Erix. Besprekingen
die gevoerd werden in goede
‘harmonie, maar voor ons nog eens
duidelijk maakten, dat we in Zieu-
went de komende jaren als Zieu-
wentse vereniging onze eigen
identiteit moeten vasthouden,
zonder inbreng van buitenaf. In dit
kader is het ook zeer verheugend,
en daar zijn we als bestuurders
ook erg trots op, dat we ons de
komende jaren verzekerd weten
van de sponsoring van een van de
grootste bedrijven in Zieuwent. In
januari zal de naam van onze
vereniging gekoppeld worden aan
de naam van dit bedrijf voor een
periode van 3 jaar. Ons eerste
damesteam, het vlaggeschip van
de vereniging, zal met ingang van
de eerste thuiswedstrijd op 5
januari, 15.15 uur tegen Hastu,
spelen in het nieuwe tenue van
deze sponsor. Wij zullen hier uitge-
breid aandacht aan besteden in de
PIOT van januari

Al metal reden voor ons om terug
te kijken op een positief 1996 met
nogmaals hartelijk dank aan een
ieder die HV Pacelli een goed hart
toedraagt en de wens van het
bestuur aan de lezers van PIOT
dat iedereen 1997 als postief mag
gaan ervaren.

Bestuur HV Pacel



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 A B.V.
HARREVELD - TELEFOON 0544-372415

ve ,ie (#) SCHOONHEIDSSALON

‘T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



DóeiRGE EN
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik erbouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF Gd N Êaaneen Glas
* nieuwbouw
* verbouw
* onderhoud
* machine houtbewerkin:

Voor
Dames
en
Heren

Ceciel
tel.:0544- 351797

Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

AUTOBEDRIJF |g

Verkoop en reparaties
van merkauto's=bg. 351601

Waalderweg 12a



KRUISJA MARATH

ZAALVOETBAL BADMINTON SQUASH
DART.

Van zaterdag 4 januari tot zondag-
morgen 5 januari wordt er voor de
zevende maal de Sourcy Sporinacht
gehouden. Dit inmiddels traditionele
sportevenement begint zaterdags
om 17.00 uur en gaat door tot
zondagmorgen * 03.30 uur. Dit in
tegenstelling tot de 05.00 uur van
voorgaande jaren, om zo bijna alle
“competities” bijna gelijktijdig te
kunnen beëindigen en vooral ook
‚om de finalisten meete laten genie-
ten van de laatste uurtjes.

Een sportnacht die bol staat van
diverse sporttoernooien zoals zaal-
voetbal, badminton, squash, kruis-
jassen en dart-kampioenschappen.
Daarnaast zal er in de kantine weer
gezorgd worden voor een gezellige
muzikale omlijsting, waardoor het
voorde sporters, maar ookvoorde
vele toeschouwers, die gratis entree
hebben, weereen oergezellige spor-
tnacht belooft te worden. Ookis er
vooriedereen gratis sjoelen, tafel-
voetbal, kaarten of op de reserve-
automaat te darten en het kantine-
personeel staat garant voor een
hartelijk hapje en drankje.

ZAALVOETBAL
Aan het zaalvoetbal kunnen + 16
teams deelnemen (10 à 12 heren-
en 5 damesteams), die in poules
van 5 teams worden ingedeeld.
Hierdoor speelt elk team tenminste
4 wedstrijden. Aan het eind volgen

de finales, waar er voor de win-
naars leuke geldprijzen zijn te ver-
dienen.

BADMINTON
De badmintonliefhebbers kunnen
aan diverse categorieën deelnemen,
zoals enkel, dubbel of mix. De eer-
ste uren zijn gereserveerd voor de
jeugd, tot ca. 20.00 uur, daarna
starten de ouderen. Voor de win
naarsin de diverse categorieën zijn
er leuke prijzen te verdienen.

SQUASH
De squash-deelnemers spelen net
als vorig jaar in poules, ingedeeld
naarsterkte, zowel bij de dames als
de heren. Ook hier zijn er voor de
winnaars aantrekkelijke geldprijzen
te verdienen.

KRUISJASMARATHON
Na het enorme succes van voor-
gaande jaren wordt er voor de vijfde
maal een kruisjasmarathon gehou-
den van 20.00 uur tot ca. 3.00 uur,
waarbijintotaal 7 rondes worden
gespeeld tegen steeds andere kop-
pels. Elk vol uur wordt gestart met
een nieuwe ronde, zodat men tus-
sendoor ook de gelegenheid heeft
om te kijken naar de andere spor-
taktiviteiten of om wat mee te
proeven van de gezellige sport
nacht-sfeer in de kantine.

Voor de kaarters die om welke—



reden dan ook last hebben van de
vele rookis de bowling-ruimte gere
serveerd als rookvrije zône. De
koppels die tegen koppels moeten
spelen die in deze ruimte wensen te
spelen worden geacht tijdens die
ronde niet te roken. In de midget-
golf-ruimte zal gezorgd worden voor
voldoende ventilatie

Voor het winnende koppel is er de
hoofdprijs van f 200,- te verdie-
nen. Daarnaast zijn er nog diverse
andere prijzen voor de deelnemers
te verdienen.

OPEN DARTKAMPIOENSCHAPPEN
Tijdens de sportnacht krijgen de
dartliefhebbers voor de 2e maalde
gelegenheid hun kunnen te verto-
nen. Circa 3 electronische darttoe-
stellen zullen in de kantine geplaatst
worden voor een dames en heren
dartkompetitie die nacht.

Gespeeld wordt het spel 301. Dat
wil zeggen men gooit terug tot de
eerste opnul is. Gespeeld wordt om
de best van 3 "games". Na de eer-
ste partij gaat men over tot de
winnaars- of verliezers-poule. Dus 2
partijen speelt ieder minimaal, daar-
na gaan alleen de winnaars verder.

Afhankelijk van het aantal deelne-
mers wordt of per kast of in zijn
totaal om een winnaar en verlie-
zers-poule gespeeld. Gestart wordt
vanaf 19.30 uur. De inleg per per-
soon is f 5,- De hoofdprijs is f
100,-. Men mag eigen pijltjes mee-
nemen (alleen met soft tips). Ook
deelnemers aan de andere onderde-
len van de sportnacht kunnen mee-
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doen (m.u.v. de kruisjassers of zij
die al aan 2 andere sporten deelne-
men), omdat in tegenstelling tot de
andere sporten, de dart-kompetitie
bereid is met het schuiven van de
tijden van de diverse te spelen
partijen; dit met uitzondering van de
finales. Opgave gaarne vooraf bij ’t
Sourcy Center, maar ook die nacht
nog tot de start.

Dat deze sportnacht met zijn veel-
heid aan sportmogelijkheden enorm
aanslaatblijkt weluithet feit dat
het aantal deelnemers elk jaar groter
wordt en het toernooi bekendheid
geniet tot verin de omgeving.

OPGAVE EN INFORMATIE
Omdat de opgave voor enkele spor-
ten beperkt is (b.v. zaalvoetbal
max. 16 teams) verdient het aanbe-
veling u tijdig op te geven om te-
leurstellingen te voorkomen.

Voor zaalvoetbal;
R. Donderwinkel (0544-379552}

Voor badminton;
Y. Eekelder (0544-352172)

Voor squash;
V. Doppen (0544-351982

Voor kruisjassen;
Sourey Center (0544-352222 en
B. ten Bras (0544-351257)

Voor dartkampioenschappen;
Sourcy Center (0544-352222)

Vooralgemene informatie;
Sourey Center (0544-352222) en
B. ten Bras (0544-351257)



NVMM
KNBOTHEEKSHOP

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

nu deskundig advies. Van deNVM Hypotheekshop. Uit
allc hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
HW.M.TOEBES _-  TEL.0544-377113

ENSAIDSAIDMODEVAKSCHOOL

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

MARIËTTE HUMMI
de Haafe1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766

INK
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