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Nu de wereld alsmaar kleiner wordt en via
de media alles te volgen is, valt me op dat
erin zo veel delen van de wereld opische
sporten zijn te bewonderen. In Japan doen
veel, hele kleine en hele dikke mannetjes
aan het SUMO WORSTELEN en in
China staat in de CAO dat elke
werknemer verplicht ís mee te doen aan de

TIEK. In Australië
breekt menig jongere

zijn
gebit ofbenenbij

het AUSTRALISCHE VOETBAL,
terwijl de mannen op de Argentijnse

PAARDENPOIO-VELDEN Jun leven
ook niet zekerzin
De Spaanse invloeden in Medeo zijn
naneurlijk et duidelijk door
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het

zijn ook veleIn Europa
sporteulturen. Heeft pere haar
brute STI :]

Frankrijk gaat het GEtoe tijdens het potje JEU-DE-
BOULES, al acteren de Fransen een

gigantische boosheid als bepaald
wordt wie gewonnen heeft.

Op de balkan lijkt OORLOGJEhet
favoriete spel, in ieder geval een spel
zonder winnaars. Het gebergte in
Oostenrijk, Zwitserland en Talië
maakt dat alle sporten in de sneeuw
hen tot favorieten maakt in alle

disciplines. Alleen het
LANGLAUFEN, dat is voor de

Noren.
Maar op de Britse eilandenspannen
ze natuurlijk de kroon. In Terland

ze aan een soort hockey,

waarvan me de naam even niet te
binnen schiet. De Schotten maken

elkaar gek met de HIGHLAND-
GAMES, het veredelde spel dat hier
“de sterkste heet. En de

engelsen? Ja noem
DARTEN, CRIC ,

POOLBILJART, DE

doen

man”

GRAND.

NATIONAL. Te veel om op 1e

noemen, doen ze daar ook nog aan
normale sporten?

Maar wat is dan typisch
Nederlands? Met de Belgen zijn wij
het land van het VELDRIJDEN en

natuurlijk het gemengde
KORFBALLEN. Waarschijnlijk is

onze belangrijkste sport het
SCHAATSEN. Ook meteen zo'n
beetje de enige sport met kans op
Olympisch eremetaal (al mag ik de

RUITERSPORT natuurlijk niet te
kort doen).

Nu was ik van de zomer in
Hindeloopen, één van de Friese elf
steden. Maar ook de Friezen hebben

Jun eigenaardigheden. Zo hen ik een
aamal keren wezen kijken bij het
ontzettend wage SKÛTSJE
Wat echt ontzettend langzaam gaat,
maarde sfeer is perfect
En als je dan toch de plaatselijke

sfeer wilt proeven mag je natuurlijk
niet vergeten om te kijken naar de

Open Friese kampioenschappen
HIERIJEPPEN. Spannend tot de

laatste deelnemer.
Ik was niet zo lang in Friesland dat
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Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205
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Het Interieur
Î te weerspiegeling

van uw persoonijkheid
Ieserwen hoof zo zineigen
ween in Danad van odendm tt eee Er zn
Ze joea
mogen om d tekeer
en desn o Uw eeeSeren
Vijg prdoninst WijSeen at ve pe,
Gm Ge der u gevenEer eit venen
ge bi oare rergen

NBORG
(WINKEL)

ZIEUWENT

En|

STOEL
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Dorpsstraat 33 - 7136 LE Zieuwent
Tel. 0544 351207



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

©Gd ZIEUWENT
=Ï j BORCULO“= BREDEVOORT

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

TEA

STUKGOEDERENVERVOER,
KIPPERVERWOER

WISTU.….
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagenperweek, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U

terecht metonze AVIA local credit card.
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.

ma. t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten

_____._...
_.
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ik me ook nog kon gaan verdiepen in
de Provinciale kampioenschappen
KAATSEN, iets om de volgende keer

naar uit te kijken

Als je dan bijvoorbeeld ook bedenkt

dat de Zeeuwen veelvuldig doen aan
RINGSTEKEN en wat dichter bij
Imis Twente de bakermat is van het
KLOOTSCHIETEN, begin je je

toch af te vragen wat wij in onze

vegio nou eigenlijk te bieden hebben.

Wel, in Vragender is weer het

spectaculaire KLOEP'M, ik heb

even niet paraat wat het inhoudt al

zie ik wel steeds in de ELNA mensen
in kruipende positie. Fn het
COMBINE-RACEN in

Eerste kaartavond voor

EVENEMENTENAGENDA

Mariënvelde begint toch ook

geweldig in trek te raken.

Volgens Björn Domhof zijn er twee
echte Zieuwentse sporten. Het TAP:

SLAPEN is in zijn colann al aan
bod gekomen en ook heeft hij
uitvoerig geschrevenover het WAS

HANGEN. Van deze laatste sport
ben ik nog steeds in afwachting van
de Open-Zieuwentse
kampioenschappen. Björn maar eens
bellen en vragen wanneer deze zijn
en of ik dan met hemmee kan rijden.

De redactie (ML)

ZATERDAG 30 septeber: UITERLIJK TNLEVERENKOPE:

leden en donateurs RKZVC: Maandag 9 Oktober 2,00 uur \
——
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….SPONSORBUNDELING.

Interview met Anton Rouwhorst, voorzitter Sponsorbundeling
Zieuwent

In 1998 stortte er in Zieuwent een geheel nieuw initiatief op gebied
van sponsoring: Sponsorbundeling Zieuwent werd opgericht.
Sponsorbundeling gaat haar 3° jaar in, tjd voor Piot eens fe gaan
informeren, hoe de zaken er voor staan. Een van de gangmakers van
dit nieuwe fenomeen was en is Anton Rouwhorsi, en wij vroegen
hem oa. waarom Sponsoren zich bundelden?
Anton:
Het zal ongeveer drie jaar geleden

zijn, dat Bennie Rouwhorst en ik in
gesprek raakten over het fenomeen
sponsoren. We waren er beide over

eens, dat je als ondernemer ook een
sociale verantwoordelijkheid hebt in

Door het

ondersteunen van verenigingen en

bij te dragen aan acties help je mee

een gezond dorp te creëren, en, in het
verlengde daarvan, gezonde mensen,

en dus ook gezonde werknemers. We

bespraken het probleem, dat bij elke

sponsoring een deel van de

sponsorbedragen niet volledig ten

goede komen aan het eigenlijke doel,

de gemeenschap.

maar gebruikt moet worden voor
allerlei bijkomende effecten, zoals

bijvoorbeeld advertentiedrukwerk.

Bennie opperde het idee tot een soort

bundeling van krachten te komen,

zodat men op deze bijkomende kosten

zou kunnen besparen. Ook zouden

door cen bundeling van gelden op
deze manier zaken kunen worden

georganiseerd, die anders
waarschijnlijk geen kans van slagen
zouden maken, en het geleur langs de

deur zou hiermee ook fors minder
kunnen worden. We besloten onze
ideeën op papier te zetten, en

schreven rond de 160 Zieuwentse
bedrijven aan. Het resultaat was dat
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Adres:
Dorpstraat 302
7136 LL Zieuwent
Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Afbouw

Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

ot Afwerkvloeren
[V{ Sierbestrating

#
Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

T 0544-352043

Garage
Kolkman VOF

Alle reparaties, APK.2-Keuring,
Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



Boersweg 2
7186 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544-351542

Voor:
- Verkoopvan nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

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

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

+ theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur
+ spoedcursus mogelijk

zieuwent tel. 0544 -351
bgg. 06- 53933054
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begin 1998 Sponsorbundeling
Zieuwent van start ging.

Kun je in hef kort nog eens de
doelstelling van
Sponsorbundeling aangeven?
Ons dod 6 verenigingen,
instellingen, stichtingen en
andersoortige organisaties 1e

motiveren en te stimuleren om
activiteiten te ontplooien ten behoeve

van de Zieuwentse gemeenschap. De
activiteiten moeten
gehouden worden, en kunnen cen
sociaal, cultureel of sportief karakter
hebben, of zelfs het algemene nut
dienen

in Zieuwent

Wat zijn de criteria om voor een
gíft in aanmerking te komen, en
wie beoordeelt deze?
Scherp omlijndecriteria zijn moeilijk
aan te geven. In principe wordt elke

aanvraag in behandeling genomen
door de 6 koppen tellende commissie,
welke hiervoor werd benoemd door
de sponsoren. De commissie bestaat
uit twee man namens de

verenigingen, twee namens de

sponsoren, cen namens de

Cultuurvereniging en een namens

Zieuwents belang. Bij de beoordeling
van aanvragen kijken we of de

aanvraag onder onze doelstelling
valt. Tevens beoordelen we of ons
budget het honoreren van de

aanvraag toelaat, Soms wordt een

aanvraag afgewezen, maar daarbij
proberen we altijd aan te geven, hoe

men de aanvraag kan wijzigen, zodat
deze toch nog in aanmerking kan
Romen. Wij proberen vooral gul te

zijn, en discussiëren net zo lang, tot
we het eens zijn

Hoe waarborgen jullie je
objectiviteit, gelet op de
achtergrond van sommige
commissieleden, die ook zeer
actief betrokken zijn bi
verschillende verenigingen?
Wanneer cen aanvraag wordt

ingediend door een vereniging, waar
een van de commissieleden lid van is,

neemt deze pas als laatste het woord.

Naturlijk kennen de overige leden

zijn achtergrond, en zullen meteen

reageren als de objectiviteit in het
geding dreigt te komen. Tot op heden

is dat echter nog nooit nodig geweest.
En bovendien moet de commissie op
de jaarvergadering aan alle
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sponsoren. verantwoord
over het gevoerde beleid

1 afleggen

Hoeveel sponsoren heeft de club
nu, en wat is jullie jaarbudger?
We hebben ongeveer 30 sponsoren,
waaronder, en dat valt me wat tegen,
2 agrariërs. De eerste jaren hadden

we bijna Hfl 40.000,- te besteden,
dit jaar verwachten weer

ongeveertussen de 30a 40.000,- uit
te komen.

we

Wat zijn de argumenten om
sponsor te worden, en kon
iedereen toetreden?
Iedereen is welkom. Wel is or een
minimale inleg van TIfl $00,- per
jaar. Fenieder die Zieuwent cen

warm hart toedraagt, en zich kam

vinden in onze doelstellingen, raad ik

aan te overwegen toe te treden.
Naast het feit, dat je hiermee

Zieuwent helpt leefbaar te houden,
heb je ook jaarlijks een gezellige
avond met je mede sponsoren.

Is er een groei in het aantal
sponsoren? Waarom wel/niet?
Er is groei, echter niet in die mate,

waarop we hadden gehoopt. Er blijkt

PIOTEDPLANET.NL
1och sprake van een zekere

drempelvrees. Wel denken we dat

aar mate de tijd verstrijkt, en
sponsorbundeling bekender wordt, de

groei zal toenemen.
Is hef voor sponsoren niet veelal
en/en geworden inplaats van
of/of? Maw. Merken sponsoren
datze minder verenigingen aan
de deur krijgen?
Dat ligt aan de sponsor zelf.

Sommigen consequent
aanvragers door naar ons, anderen
willen echter wat extra's blijven doen
voor bepaalde verenigingen, waarze
affiniteit mee hebben: Ook willen

sommigen specifieke reclame blijven
maken eigen zaak.

Sponsoring en reclame blijven twee
totaal verschillende zaken. Het eerste
doe je mijns inziens vanuit je sociale

verantwoordelijkheid als werkgever

naar de gemeenschap, het tweede doe

je om je bedrijf er beter aan te laten
worden.

sturen

voor de

Is het aantal evenementen in
Zieuwent, of de kwaliteit ervan
verbetert door het bestaan van
Sponsorbundeling?
Ik denk van wel. Er zijn
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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
Werenfriedstraat 9 * 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

Harreveldseweg 12 d - Zieuwent

0544-352391 4>ee EeiOpeningstijden:
Dinsdag U/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur—





bijvoorbeeld \door verschillende

verenigingen jeugdwervende acties
op touw gezet, die anders
waarschijnlijk veel moeilijker op
touw te zetten waren gewees.
Sponsorbundeling werkt

drempelverlagend, schept geen
verplichtingen en vraagt geen

garanties.

Houden julie bij hoeveel er naar
welke vereniging of instelling
gaa?
Nee. Elke aanvraag krijgt een

volgnummer, en wordt apart
behandeld. Het kan dan ook best zo

zijn, dat een actieve vereniging cen

groter deel van de koek naar zich toe
trekt, dan een minder actieve

vereniging

Vanwege het eenmalige
karakter van een donatie kan
een vereniging niet budgetteren
op Sponsorbundeling. Loopt
sponsorbundeling
fondswervende acties van
verenigingen niet voor de
voeten?
Dat is best mogelijk. We

graag zo groot zijn, dat we onze
doelstelling zouden Tommen

2E PIOTEDPLANET.NL
verruimen, zodat we ook normale
exploitatie tekorten van verenigingen
zouden kunnen afdekken. Dat is op
dit moment helaas niet aan de orde.

Verenigingen moeten
Sponsorbundeling op dit moment

zien als een extraatje, dat je in staat
stelt, dingen te doen, die je anders
zou moeten laten.

Schrijven verenigingen die ooit
nul op het rekest kregen, zich
opnieuw in?
Zeker, we helpen ze soms zelfs een

aanvraag wat anders op te stellen,
zodat ze binnen de doelstelling valt
We van een bepaalde
activiteit minimaal een baten en
lasten overzicht, en willen weten wat
het doel van de activiteit is. Ook
begrotingen waar een positief saldo

willen

op staat, komen in aanmerking,
omdat we stimulerend bezig willen

zijn. Zo is het goed mogelijk, dat we
bij een activiteit waar Ul 2000,-
wordt verdiend voor de vereniging,
wij als extra de huur van de tent op
ons nemen, of het reclamedrukwerk

gratis verzorgen. Ook willen we

graag achteraf horen, hoe het is

gelopen.
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Als er geld overblijft, moet dan
de donatie worden teruggestort?
Absoluut niet. Een geslaagde actie
moet volgens ons net zo goed beloond
worden als een minder geslaagde.
Misschien zelfs nog wel meer. Zo
motiveer je mensen acties opnieuw te
houden.

Hoe past de actie met de
huisnummerpaaltjes in jullie
beleid?
Dit viel onder het sociale aspect van

onze doelstelling. De paaltjes in het
buitengebied dienen een algemeen

aantal mensen heeft, geheel

pro deo, geprobeerd om de paaltjes
door de gemeente geplaatst te
krijgen. Zij kregen na een lange
strijd echter nul op rekest. Toen wij
hiervan hoorden, hebben wij
geadviseerd de aanvraag bij Ons in te
dienen, en over deze aanvraag waren
we het snel eens. Wel hebben we

spreektijd op een avond van de

GLTO bedongen, om te proberen
wat meer agrariërs warm te maken
voor Sponsorbundeling.
Worden alleen eenmalige
activiteiten gesubsidieerd of ook

nut.

activiteiten die binnen de
normale doelstelling/beleid van
een vereniging vallen? Waar ligt
het onderscheid tussen eenmalig
en voordurend?
Elke aanvraag wordt als eenmalig
behandeld. Dezelfde aanvraag ken
echter jaarlijks terugkeren. Als ze de

eerste keer is gehonoreerd, zal ze dat
waarschijnlijk ook de volgende keer
worden. Dat hangt echter natuurlijk
ook af van ons budget. Als het geld

er niet is, houdt alles op. De
activiteiten mogen gerust binnen de

doelstelling een

vereniging vallen, moeten echter het
karakter van een actie hebben.
Salarissen traïnersfleraren
bijvoorbeeld worden niet vergoed.

normale van

van

Moet een vereniging zn totale
financiele positie doorgeven om
voor julie een
aanvraagbeoordeling mogelijk
te maken?
We willen wel graag alles weten,
maar in principe hebben we genoeg
aan een op de activiteit toegespitste
begroting

Bestaater kans op fraude door
de aanvragendepartij?

8
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J. WAENINK |! eeSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
erbouw

nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-381452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

0544 - 35 150e

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS(8 PERSONEN) - VERHUUR BUS
PARTICULIER SCHOOLVERVOER- ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

Ophet gebied van
* WITGOED
* HUISHOUDELIJKE. en CADEAU-ARTIK!
* SPEELGOED in leuke sortering

o.a. Bruder en [ ego
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, lefoon 0544-351217

* Ookhet adres voor doe-het zelvers.
* 10% Korting opal Uw installatiemateriaal.|—
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‚ ’< ? BAKKER
<

= Clemens Krabben
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT

Telefoon 0544-351279

eenre erbouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF y f v ï

&
* bouwmaterialen
* nieuwbouw
* verbouw
+* onderhoud Ruurloseweg 5A - 7136 MC Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928

: ET\—

Preston UK
Sandee punt ä
Cat's Industries Pare, Lyon
Tyges Antwerpen
Rauscher Wenen

ATI GELUIDSARME KOMPRESSORINS TALLATIES MET OE ZONDER PERSLUCHTKOELER
Albert Schweizorstraat 29 7131 PG Lichtenvoorde
Tet 0549-377050 Fax: 0544-316439 Emoi bvEretnl
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Natuurlijk is het best mogelijk dat de dit veel voorkomt. Over het
zaken wat worden verdraaid om algemeen worden de zaken zeer
binmen onze doelstelling te komen, netjes en waarheidsgetrouw
we hebben echter niet de indruk dat weergegeven.

Om een en ander wat te verduidelijken, willen we je een aantal fictieve
“cases” voorleggen met de vraag, of de aanvraag kans maakt:
a. De voetbalvereniging wil graag een aansprekend internationaal

jeugdtoernooi organiseren, maar komt f 10.000,- tekort op de begroting.
Komen zi in aanmerking voor een totale aanvulling op dit tekort. Staan
jullie garant voor eventuele verliezen. ?

Het bedrag is waarschijnlijk te hoog voor ons budget. Wij zullen wel
bekijken of we bepaalde posten op ons kunnen nemen, zoals huur van een
tent, of het drukwerk vaneen programmaboekje. Je moet je echter
afvragen, of een vereniging die een activiteit plant waar men Hfl
10.000,- bij voorbaat op te kort komt, goed bezig is. Bij een betere

begroting zouden we garant kunnen staan, echter wederom zover ons
budget dat toelaat.

b. Stichting Paasvuurbouwers (in samenwerking met St. PaasPop) willen
het parkeerprobleem op de zondagavond oplossen. Hiervoor moet een
plan opgesteld worden, bewegwijzeringborden worden gemaakt,
informatiemateriaal worden verspreid, vergoedingen en onkosten
(WOPA)worden betaald aan grondeigenaren van de parkeerweides, enz.
Voor welk bedrag doen jullie mee ?

Onder het vaandel van PaasPop doen wij niet mee, omdat PaasPop een
commerciële instelling is. Mochten de Paasvueurbouwers hiermee komen,
dan zal de aanvraag zeker kans maken.

c. De leiders van het Gilde willen zelf ook weleenseen keer op kamp.
Betalen jullie daar aan mee ?
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Waarschijlijk wel. Zolang ze ook elf een redelijke ijdrage doen, zullen

wij tekorten aan willen walen. Bw. Zelf 25,-p.p, door ons aangevuld

tot E30, Pp

De Harmonie komt, ondanks hun jaarlijkse donateuracties, geld te kort

voor nieuwe wniformen of instrumenten. Kunnen zij een beroep op jullie

doen?
Ja, echter ook maar rato. Ze zullen eerst zelf met een plan moeten komen,

‘inzet tonen om het bedrag dmv acties bij elkaarte krijgen. Wij zullen dan

zeker een deel meedoen, echter nooit struktureel

sen groepje mensen willen een Basketbalvereniging oprichten. Komen zij

in aanmerking voor een startsubsidie ?

Wij verstrekken geen subsidie. Echter een vereniging in oprichtingdie een

actie gaat houden om startkapitaal te verwerven, kan een aanvraag doen:

Een groepje mensen willen en wielercrierium organiseren (rondom de

Werenfrieduskerk). Komen zij in aanmerking voor een garantstelling £

Waarschijnlijk wel. Ze zulen dat echter wel moeten doen onder de

paraplu van een vereniging of stichting. Aanprivé personen worden geen

gelden verstrekt.

De handbalvereniging kan de hueur v.d. zaal niet meer opbrengen. De

contributies zijn, volgens gangbare normen, al heel hoog en hun jaarlijkse

extra acties om geld in te zamelen naderen de irritatiegrens. Komen ij in

aanmerking voor een jaarlijkse bijdrage?
Nee, De bijdragen kunnen nooit en jaarlijks karakter hebben.

De tennisvereniging wil graag een “oefenhoek”. Betalen julie eraan mee?

Dit is een twijfelgeval. Het zal zeker bespreekbaarzijn. Als ze zelf

fanatiek genoeg maar oplossingen heliben gezocht een en ander van de

10
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en, is best mogelijk dat we bijspringen.grond te krijg

Wij zouden gaarne een laserprinter kunnen kopen, zodat de lay-out van Piot
verbetert. Hoeveel kans maakt cen aanvraag hiervoor?
Dien maar in. Ik denk dat jullie zeker kans maken. Piot is een niet uit
Zieuwent weg te denken fenomeen, en verdient zeker ondersteuning.
Tenslotte, is sponsorbundeling een blijvertje?
Gezien het enthousiasme van de sponsoren, waarschijnlijk wel

Anton, bedankt voordit interview. We hopen dat mede door dit interview het
begrip voor Sponsorbundeling weer wat is toegenomen, en wensen je dat vele

sponsoren, en evenzoveel verenigingen enstichtingen de weg naar julie
zullen weten te vinden.
Hieronder volgt tenslotte een opsomming van gehonoreerde aanvragen,
gedaan in het afgelopen boekjaar, lopende van 1 mei 1999 tot 30april 2000

Kerkbestuur: Bijdrage voor het maken van reclame voor de veiling, en de
Tur van de zaal.
ZVZ Zaalvoetbal: Zaalhuur voor een toernooi.
Harmonie: Actie tbv jeugdwerving.
’t Gilde: Renteloze lening voor aanschaf nieuwe tenten.
RKZV Bijdrage aan jeugdtoernooi
Schuaterij Bijdrage aanschaf nieuwe vaandels.
St.Kerkepaden: Bijdrage vrijwilligers contact dag,
KVdeHemmele: Kosten vanwege het afblazen van een toernooi.
Feesthomissie: Bijdrage kosten masten met verlichting op de ijsbaan
RKZVC Vergoeding drukwerk wekelijks programmablaadje
Millenniumfeest: Garanstelling. Was niet nodig.
THOP: Bijdrage voor zaalhuur voor instuifdag,
Biljarttournooi: Vergoeding hauur en aanschaf bekers

ZIV Vergoeding zaalhuur bij wervingsplan jeugd
HV Hoenderboom

11
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{Pacelli

Div. publicaties:

Vergoeding vanwege het staken van de MKB acties.

Wanneer iemand een activiteit op de bordenrondom
Zieuwent wil hebben, kan dit op kosten van Sponsorbundeling bij .
Scheepbouwer worden opgegeven.

FE}

Biljarten is voor jong'én oud!
Om te kunnen biljarten hoef je niet
een bepaalde leeftijd 1e hebben, bij ’t

Kevelder biljarten mensen van 18 tot

70 jaar met veel plezier. Ons

jeugdteam van vorig jaar zijn vorig

jaar zelfs Nederlands kampioen

geworden tijdens de

kampioenschappen die gehouden
werden in Roterdam. Fen heel

weekend zijn ze er voor op pad

geweest, het was gezellig en het
behaalde resultaat maakte het

compleet. Bij ons ontvangt de jeugd
een goeie begeleiding tijdens de

wedstrijden en ook voor cen goeie

vwaïning wordt gezorgd. Het zijn
altijd gezellige tijden, waarbij je
andere jeugdige biljarters ontmoet.

Zo kom je in de leukste kroegjes,

waar je misschien zo ook nog wel

eens naar terug gaat.
Omdat wij op zoek zijn naar nieuw

jeugdig talent hebben we een aantal
zondagen gereserveerd, zodat je
vrijblijvend kennis kunt maken met

deze tak van sport. Samen met goeie
trainers maak je kennis met de

beginselen van biljarten. Na die

taining kun je beslissen of biljart
echt jouw sport is en lid worden.

Dus ben je zo ongeveer tussen de 10

en 18 jaar en lijkt je dit wat, meld je
dan aan, we zijn er voor je.
De kennismakingstrainingen vinden

plaats op zondag 15,22,29 oktober

en 5 november en beginnen om 11

uur.
Je kunt je aanmelden hiervoor via

12



PAT
VOOR AL Uw: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257

Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro
“Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingATA Db
Hotel - Café - Restaurant

WittePaard”
Verassend, =oeGoed 7Gezellig?

Diverse mogelijkheden voor

SEEN
+ Bruiloften en partijen
+ Recepties
+ Reünies

eVegaderingen De ideale rustplaats voor een hapje en dranlje.



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter Av. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, te. 251238
Secretaris €: KlGoldenik, Groenling 14, L'voorde, tel 378543
Penningmeester1J. Cuppers, de Haare 29, Zeuwent, tel: 252059

W. Wopereis, Harreveldseweg 14, Zeuwent, tel, 351831

Z.V.Z. Zaalvoetbal
Voorziter B. ien Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 351257
Secretaris A Dondervinkel. Oude Aatenseweg 70a, voorde. tal 37

Penningmeester A Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zeuwert, tel 352381
Wedstrijd sek Recreanten: B. Sit, Helerweg 3, Zieuwent, tel 352127

KNVB: A. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 702, te. 379662

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, Anton Molemanhof 47, Zeuwent, te! 351838
Secretaresse 2E. Marscha, Dorpsstraat 12, Zeuwent, tel, 252223
Penningmeesteres =P ter Bogt, nnenwover2, Groenlo, tel 466478

Wedstijdsocr.  zA Hummeink, De Hare 30, Zieuwent, ‘el 35! at

TOHP: Volleybal
or J. Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, 1e 351485

:M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, (el. 351468
:N. van Boeckel, de Haaro 28, Zieuwert, tel 352462

Wedstrid secr. P: Klin Gokdeeijk, de Haare 75, to. 351473
Fecreanten :M. Holkenborg, Boerswog 4, Zieuwent, tel 351488

ZTV: Tennis
Voorzitter B. Storkhorst, Zegendijk WA, Zeuwent tel. 351947
Secrelarasse B. Krabbenborg, Dorp
Penningmeesteres 1. Krippenborg, De

aaf 1, Zeuwent, a. 351591
ge Za, Zieuwent, te 252424

Spirit90: Gymnastiekvereniging
Voorziter . Lavalgye, Kard. de Jongstraat 41, ‘voorde, tel 373550
Contactpersoon =M. Holkenborg, Ruuroseweg 6, Zieuwert, tl 351873

Ponringmeesteres :C. Hubers, Tongerlosestraat 46, L'voorde, tel. 372463
+ Ledenacministratie

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olof, De Waareiso 23, Zieuwent, tel 351262
Secr/Penningm.  :G Rijnders, Lariksstreat 18, voorde, tel 3749268



VELOCE: Fes mein, Schoppenweg 14, Zieuwent, el. 351797
es, Beethovenstraat 6, voorde, tel. 379611

rg, Dorpsstraat 24a, Zieuwent, tel. 351856

‘Zieuwent - Harreveld”Landelijke RijverenigingVoorziter eingsweg 4, Mariänvelde, tl. 351862
Sourtaresse 58, Öredevoor, tel 0543-452351
Fenringmeeser Bokkers, Hein Meerstraat, voorde el 317471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter ten Bras, Dorps: onttel 351257
Secretaris neink, Esstraat 42, voorde, id, 377523

eningmoester Verkeveingsneg 2, Mariënveide, tWedstrijd secr £. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tl

B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el. 351534
A Papen, De Haare 32, Zeumert, iel 351970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter Middachtenstraat 65, ‘voorde, el, 08 21864373

cretaris Zieuwent, te, 351250
Aringmeestor hot, Rowhorsterdijk 20, Zieuwent fel. 352268
edstijd- sec. J. Donderwinkel, Zeuwentsewog 48, Zeuwont, tel. 351382

K.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter

M.
Spieker, Staringstraat &

Secretaris
Penningmeester

Wedstrijd secr

Lvoorde, tel 375650
Marnvelde, te. 351562

36, Zeuwent, tel 351271
Marnvesde tel 351819>

Oude Maat1
BADMINTON-vereniging
Voorzite ME

Penningmeesteres

aat 34, L'voorde, tel. 377019
e 34, Zieuwent, el 351738

9, Vragendenweg 52/B, voorde, 1e. 374180

Soursy Squashwereniging
Cotrespon 7186 LS Zieuwent, tel. 352222,

Gsourcyoenteinl



Adviesburo WATERBEHEER

WATERBESPARINGrabbenborg WATERZUIVERING

Weegbrug altijd open

giet
genoot

Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent gen
Tel./Fax 0544 35 15 34 geht zò

5bgg. 054435 1400 jee= is oant

VOOR
U©;
\asana st

na de wedstrijd
GEZELLIGHEID bent u van harte welkom

inde
EMEEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 16 07

A zg architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



BZ PIOTEDPLANET.NL
onderstaand formulier en dit
inleveren bij clubhuis ’t Kevelder.

Zonodig kun je ook contact opnemen

OPGAVEFORMULIER

Naam:

Pe/woonplaats:
Geb.daum

KBO … Biljarten …
In september begint weer het
onderling biljarten. Het buurthuis
“Kevelder” is uitgebreid met een
derde biljart, zodat er nu de
mogelijkheid ‘bestaat dat er meer
mensen kunnen komen om te
biljoen. Het is niet alleen voor

| Adres:

[Telnr

met onze jeugdleider Jos
Donderwinkel. (tel. Privé 351382)
Tot dan!

mannen, ook de vrouwen die graag
willen biljarten zijn van harte
welkom. Er wordt gespeeld op
Dinsdag Woensdog- en
Donderdagmiddag. U mag ook
eerst een middag kijken en
meedoen om kennis te maken

Hebtu intresse, Laat het dan weten bij het secretariaat. KBO tel. 351361

13
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gp5öB Riky Fonds-DendeneinkelPYiu stir5 53jaar «ader inslacleur | {A
Ä

Z| EHBOZieuwent

Meest favoriete sport: Wandelen doe ik erg graag.

Minst favoriete sport: Karate vind ik echt niks aan om te
zien.

Mooiste sportherinnering: Toen we kampioen werden met
handbal.

Slechtste sportherinnering: Blessures zijn het ergst; je kunt
hierdoor niet meer doen wat je graag
wilt doen.

Favoriete sporiman/vrouw: Ieder die op z'n eigen manier met sport
bezig is,of dat nou op een hoog of laag
niveau is maakt niet uit. Uitblinken
hoeft niet.

Leukste Tv-programma: Westenwind. Verder kijk ik graag naar
sport of naar medische programma's.

14
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Beste boek/: De paardenfluisteraar en verder lees ik

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Meest afschuwelijke
cadeau datje ookreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ben je weleens aangehouden
door de politie

Hekel aan:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

graag in de leesmap en EHBO lectuur.

Desound of musie.

In het midden.

Blof, Nederlands Peil; dat soort muziek
hou ik wel van.

Ik zou het niet weten.

Een wollen dekbed; in de zomer te
warm, in de winterte koud.

Verpleegkundige.

Eenmooi plekje in Nederland waar je
veel kunt fietsen en wandelen.

Ja, algehele controle.

Mensen die achter de rug om een
andere mening hebben.

Eigenlijk nergens voor, ik ben namelijk
een grote slaapkop.

Ik droom alleen als ik devolgende dag

15



Wanneer was je voor
het laatst bang:

Wat denk je als je in de
spiegel kijkt:

Waarom ben je goed in
wat je doet:

Welke zin of woord gebruik
ieteveel:

Wie zou je nog willen ontmoeten:

Wat zou je geen tweede keer
doen:

Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Hebje sinds het begin van deze
profielschets gelogen:

PIOTGDPLANET.NL
iets belangrijks of spannends moet
doen.

Met de ramp in Enschede, mijn
dochter Lisette zit daar.

IK ben best blij met mijn uiterlijk.

Ik heb een goede opleiding gevolgd, heb

me veel verdiept in het werk en volg 6x

per jaar bijscholing.

Ik zou het echt niet weten.

IK heb geen voorkeur voor bepaalde
mensen.

De kaderopleiding, die ís mu nog
zwaarder dan toen ik hem deed.

Eigenwijs. Behulpzaam, sportief,

manusje van alles.

Dacht het niet.
Deredactie (WK)

16



REYMER

gensrpn 4

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

&gs
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

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



0 Baatness Clase Trauet

Particuliere„ -OETOfS enTAX10544-35 14 16 Poreosenermoer
Fox05t4- 362166 Trouw |aaDorpsstraat 29+ 7136 LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop enreparaties
EN, van merkauto's2 ï 0, 2Si % Gi)

£ be 5 ïze KE baasjgNN Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:

7
: :

2 - souwseDrij HULZINK zieuwen
Eisenhowerstraat 4 + 7136 LV Zieuwent
tel (054)

95
19 14 = ax (0544) 3321 65
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GUAIDAZRENDT
De schoolis weer begonnen. Tijd voor wat nieuws.
Vanaf de volgende PIOT zullen Iris Weijenborg en Marlot Hanselman
iedere maandeen bijdrage schrijven voor de Kinderpiot.
Door drukte op school hebben Hanneke Kolkman en Aafke
Hummelink geen tijd meer. De redaktie wil Hanneke en Aafke
bedanken voor de inzet van de afgelopen twee jaar. î

Zij hebben het schijversvuur overgedragen aan Iris (10 jaar) en
Marlot (11 jaar).
Beiden zijn ze sportief : Marlot handbalt sinds 1 jaar ‚ en Iris start
binnenkort met volleybaltraining bovendien schaatst ze graag.
Zowel Tris als Marlot vinden opstellen schrijven leuk, en datis als lid
van de Kinderpiot natuurlijk han

Jullie zullen ze allebei wel kennen, maar de Piot zou de Piot nietzijn
als we niet het naadje van de kous zouden willen weten.
Daarom aanIris en Marlot een paar vragen (10 om precies te zijn).
De redaktie wenst hen veel succes.



EE > BS. PIOTEDPLANET.NL

Leukste dag van de week?
Iris: zondag: lekker thuis, niet maar school
Marlot: zondag, dan komt er vaak visite en hoeven we niet naar school

tv-programma?
Tris: Ushi en van Dijk
Marlot:;Explosief

Liedje?: >
Iris: “atste ledje van de Venga Boys
Marlot: American Pie van Madonna

Wat ik later wordenwil?
Iris: een beroemd schaatser
Marlot: juffrouw

Op defiets naar?
Tris: Doetinchem om te winkelen

Marlot: Het zwembad

Met het vliegtuig naar?:
Tris: ‘Australie omdat het leker ver weg is

Marlot: Australie omdat mijn oom daar woont

In een restaurant bestel ik alfijd?
Ins: kippenpootjes
Marlot: sate

kwil een dagje naarhef strand me!
ris: mijn ouders en vriendinnen
Marlot: mijn ouders



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 MD ZIEUWENT
Tel: 0644-351269
Fax 0544-352464

Dealer van:
GAZELLE
vIco
WHEELER
NISHIKI

Dorpsstraat 35 Vooral uw tour-
7I36 LE Zieuwent
Tel. 0544-352254
Fax 0544-352309 mountainbikes—_—_

en racefietsen en



W.J.M. Klein Goldewijk
+ verkoop van nieuwe

en gebruikte auto's
+ Seis De >+ sartiokkering (SCM erkend)
+ inbouw blackbox systemen E&RAPK G}

keuringsstation fi
De Wit Riteweg 3 ssdMariënvelde

‘Tel. 0544351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



==#
Dit is leuk aan Zieuwent?
Iris: Iedereen die ik ken woont er
Marlot: Alle bekendenwonen er

Schrijven voor de Kinderpiot is:

Iris: Leuke

Marlot: gaaf

PIOTCDPLANET.NL

7O van Rood Jubileumtoernooi
voor alle biljartliefhebbers!

Met hoofdprijs van f250,-
Ter gelegenheid van het 50 jarig

jubileum van Biljarevereniging 't

Kevelder houdt zij voor alle

biljartliefhebhers of geïnteresseerden
uit de gemeente Lichtenvoorde en
Marienvelde een groots “10 van rood
toernooi” in de jubileum week van
23 t/m 29 september.
De finale hiervan is op vrijdag 29
september om 19.30 ur, waarbij de

uiteindelijke winnaar een prijs van
F1250,-- wint.

Dankzij de uitbreiding van
Clubhuis 't Kevelder kan er gespeeld
worden op drie tafels tegelijk en
spelen er zodoende steeds 30

personen tegelijk om kwalificatie
voor definale.
Fr wordt steeds met 10 personen per
tafel gespeeld en een ieder behoeft
slechts 1 middag of avond aan te
reden voor deze kwalificatie-rondes.
Elke kwalificatie ronde duurt c.a. 3

Ve uur en men speelt daarbij steeds

in wisselende groepen van 10 en
19
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zoveel mogelijk tegen spelers van prachtige demonstraties geven van
gelijke kwaliteit. De kwalificatie

dagen zijn dinsdag woensdag of
donderdag(resp. 2627 en 28
september) en bij grote deelname
tevens de maandag 25 september

Eredivisie en
kader speler

Hans Klok luister
de finales op!

Tophiljarter Hans Klok uit
Diepenheim zal tussen de finale
rondes op 29 september diverse

zijn biljart-capaciteiten.
Hans is bekend in de biljarrwereld
als speler van het naar de eredivisie

gepromoveerde team
Vultink”, waarbij hij het kaderspel
onderdeel voor zijn rekening neemt
en waar Achterhoeker Hans Vulink
het bandstoten verzorgt.
Daarnaast is ij
gewaardeerd oefenmeester in de

biljartsport en genieten zijn
demonstraties grote bekendheid. Dus
het is zeker ook de moeite waarddeze
demonstraties te komen bezichtigen
naast de 10 van rood finale die
avond.

“Hans

een zeer

Extra aantrekkelijk voor deelname 35+

Ook in de gemeente Lichtenvoorde
wordt er door ouderen steeds meer
gebiljart in clubverband(be. KBO)

of gewoon Iosse clubjes van vrienden.
Zo speelt men b.v. in Zieuwent al 3

middagen en doen er bij de

Antoniushoeve c.a. 80
hieraan mee. Vooral de gezelligheid

mensen

en ouderen!!!
speelt daarbij een grote rol, soms zelf
zo dat die mensen hun vaste middag
of avond biljarten bijna een “must”

Om nu juist deze spelers en
speelsters eens een keer de

gelegenheid te geven andere
leeftijdsgenoten bij deze sport te

20



Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
MF, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niemeyer REGENINSTALLATIES

TUIN- EN PARKMACHINES
Wij verzorgenal uw loon- en grondwerkzaamheden
Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgings-
boxen, gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht.

OBA B.v.
Telefoon: HARREVELD 0544 - 37 24 15

ZIEUWENT 0544-3515 26

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Di.VmVii. 830-123 uur + 13.30- 18:00 uur

Vrijdag Koopavond tot 23.00 uur
Za 830- 16 00 uur

Dorpsstraat 214
7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 352372

/ SCHOONHEIDSSALON

|

_ ANKE
Xx

/
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL: 0544 - 352304



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g-g. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

HEAR
VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77
ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniorpedrit

Jos Lageschaar
* tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën.

2 tuinonderhoud tuinideeën tuinaanlegdebEE } tanteen tuinaanleg tumonemout
k

Ruwloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954
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ontmoeten en Oude herinneringen en
ideeën uit te wisselen en elkaar
biljarteapaciteiten te bewonderen of
van elkaar te leren en kennis te
maken, is het voor
eenmalige gelegenheid door aan dit
toernooi 1e doen. Daarbij
kunen ze bij hun opgave rekening
houden met huvaste verplichtingen
en dus kiezenuit de vier mogelijke
middagen of avonden.

Juist voor degenen die nog niet bij
een biljartclubje of groep zijn is dit
een ideale gelegenheid om eens
kennis te maken met anderen, die al
wel wekelijks een middag of avondje
biljarten en te kijken en
informeren of dat mis
ook iets is in de toekomst

mensen een

mee

hien voor hen

‘Opgave “10 van Rood'jubileum Biljart ioernooi kan

De deelnamekosten hieraan bedragen
f5.00
Dehoogst geëïndieden plaatsen zich
voor de finale op vrijdagavond 29
september.
Zoals gezegd wordt men zoveel
mogelijk in gedeeld bij gelijkwaardige
spelers(sters) en wordt er rekening
gehouden met ieders voorkeur
middag of avond.
De aanvangstijden zijn voor de
middagen 1330 en s'avonds
19.3Orur
Tijdens elke ronde die gespeeld wordt
kan men gemaakte caramboles niet
verliezen (als men daarna de rode
bal mist), zodoende is de kans op
kwalificatie voor de finale voor
biljarters van elk uiveau mogelijk

’t Kevelder tel
352384 of W. Paul tel 372454 of B. ten Bras tel. 351257 of via
inschriformulieren bi verse bilarlokaliteiten
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SPIRITHO
Het nieuwe seizoen is weer van start
gegaan en ook de gymlessen zijn weer
begonnen. Voor de gewone gymlessen
is het niet belangrijk of je goed kunt

grmmen, want hierbij zijn geen
wedstrijden. Tijdens de lessen
worden verschillende dingen gedaan,
hetis een goede basis voor eventuele
latere sporten
Bij de peuters en kleuters worden
allerlei bewegingssituaties
aangeboden, waarbij ze zelf min of
meer vrij spelend bezig zijn met
Klimmen, klauteren, springen enz.
Verder ook spelletjes e.d.

Bij groep 3 en 4 wordt een begin
gemaakt met turnonderdelen, maar
ook andere onderdelen
Verder ook (bal)spelletjes of iets op
muziek.

Lestijden dinsdag Sourey Center:

Vanaf groep 5 worden er moeilijker
onderdelen aangeboden voor degenen
die daaraan toe zijn, maar als
iemand iets niet kan is het helemaal
nie erg De kinderen leren ook hoe

ze elkaar eventueel kunnen helpen
Omdat de greopen kleiner zijn dan
met de gymlessen op school, krijgen
de kinderen veel meer beurten. Dit is

fijn voor kinderen die graag gymmen.

‚ Maar ook voor kinderen die moeite
ebben met bewegen, zo worden ze
toch een stuk vrijer in hun bewegen.

leden bieden we de

gelegenheid eerst 4 keer meete doen

om te kijken of het iets voor je is,
koOm gewoon op een van de lessen

jouw leeftijd.

Nieuwe

voor

15.00-15.45 peuters
15.45-16.45 groep kleuters 142
16.45-17.45 groep 3+4
17.45-18.45 groep 5 t/m8
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We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank Het dee dat je samen

n ander de traditie van

mengen vóór men
lik comaa Eke
leving. Daaror

Rabobank

Kantoorlichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuis 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon 390390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

IED vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 27a, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



officieel Daihatsu dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!

“Woar kan ik sporen, vergaderen,
ontspannen, ontbijten, mijn bedrijf
presenteren en feesten En dat op zamenmomenten waarop het mij uitkomt!” ieeBnizsnde
Hetis dichterbij dan u denkt! Oympizche Spolon

# Tom
4 Saenzenen
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© Wineisn

di KRzontTel: 0544 - 352222 Fox 0544 - 352218 EE,E-mail nfo@sourcyeenter.nl © Kdransngenenen
@ Loe potes

SOURCY CENTER- ZEGENDIJK 3A TE7136 LS ZIEUWENT

_—_.____—__-



Ts PIOTGDPLANET.NL
Jongens vanafgroep 3 kunnen in Zieuwent ook met de gewone gym meedoen,
‘maar als ze echt aan jongensturnen willen doen dan kan dat in
Lichtenvoorde in de Hamalandhal op zondag van 10.00-11.00 0.Lv. een
trainer.
Helaas hebben we volgend jaar geen Zieuwentse afdeling meer vaan de
selectie, de groep is te Klein geworden. Datis wel jammer want ze haalden
meestal hele goede resultaten. De Zieuwentse selectiemeisjes trainen nu in
Lichtenvoorde en kunnen daar ook meer trainingsuren maken. Via de Piot
wordt u op de hoogte gehouden van hun wedstrijdresultaten.

De competitie in hef betaalde
voetbal is begonnen en de KNVB
is er zonder alte veel moeite in
geslaagd om er meteen weer
een ‘complete chaos van
temaken. Al voordat er ook maar
één minuut was gevoelbald was
het overzicht al zoek.
Waarschijnlijk heeft de KNVB een
aantal wiskundige ingenieurs in
dienst genomen om het
speelschema te creëren. Met als
streven om net zoveel
speeldaums als wedstrijden te
krijgen. Mochten er toch
meerdere wedstrijden op
dezelfde dag gespeeld moeten
worden, dan zoveel mogelijk op

een ander fijdstip. Zo is het
gelukt om de openingsronde al
over 4 speeldagen uit te smeren.
Helaas kon niet voorkomen
worden dat er op
zondagmiddag maar liefst 3
wedstrijden op het zelfde tijdstip
begonnen. De strijd om de
“AmstelCup' Amstel heeft
blijkbaar de KNVB-beker
gekocht) is mogelijk nog
onoverzichtelijker. Meteen na de

finale van EURO2000 zijn de
eerste  amateurdubs al
begonnen met de
voorhoedegevechten in é&n van
de 87 poules waarin ze zijn
onderverdeeld. De topclubs Uit
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de eredivisië (of heet het nog
PT-Telecompetiie, of _KPN-

competitie?) blif dit bespaard en
hoeven pas mee te doen als het
kaf van hef koren gescheiden is.
Op deze manier is hef voor een
amateurclub dus hoast
onmogelijk om nog eens tegen
een topclub te spelen. Wat het
speelschema betreft kan het
gelukkig nog ieder moment
aangepast worden. Alles is
natuurlijk onder voorbehoud.
Zeker met behulp van een aantal
burgemeesters moet het
mogelijk zijn om het nog
enigszins te optimaliseren. Bij het
iradîtionele jaarlijkse swientje
tikken, hoenderknuppelen of
duiventrek is de aanwezigheid
van de plaatselijke sterke arm
nadrukkelijk vereist. Deze kan
don geen oogje in het zeil
houden bij een voetbalpartijj.
Reden genoeg dus om de
wedstrijd ie verbieden en deze te
verplaatsen naar een tijdstip
waarop nog geen wedstrijd
gepland was, om zodoende nog
meer speeldatums te creëren.
JteRieW

clubs zullen binnenkort naast
trainers, spelers, scouts,
technisch  diredeur en
commercieel directeur ook een
“directeur competitieverloop” in
dienst moeten nemen. Dezezal
dan eerst gaan uitzoeken
wanneer, waar en tegen wie
gespeeld dient te worden.
Tijdens de competitie zal hij/zij
ook nog eens moeten gaan
bepalen waar de dub bij
benadering ongeveer staat. Is

Europees voetbal nog mogelijk,
of moet men zich zorgen gaan
maken om degradatie? Door de
KNVB zal de officiële stand
bijgehouden worden. Na de
laatste speeldag, volgendjaar in
mei waarschijnlijk, za! men daar
nog ongeveer 3 weken bezig zijn
om de definitieve eindstand ie
berekenen. Leeft Frits van
Turenhout eigenlijk nog? Voor de
jongeren onder ons: Frits las
zondagmiddag om half 5 voor
de radio de voetbaluitslagen op
van de wedstrijden die ’s

middags gespeeld waren.



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, vooru juiste hypotheek te Kiezen, krijgt u
au deskundig advies. Van de Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2
HWM. TOEBES - TEL. 0544-377113

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

MARIÈTTE HUMMELINK
‘de Haare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351766



Hoenderboom maakt bouwen
tot een aangename ervaring.

Elk bouwproject brengt vanzelfsprekend

de nodige spanning met zich mee. |

Bij Hoenderboom weet u de planning,

realisatie en tum-key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden

van bouwplannen is tens!otte een Kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u

ervaring rijker SNHOENDERBOOM
Bel voor en vrijpljvende presentatie 0544-351922.

Aannemersbedjf Hoenderboom, Oorpsstaat27 7186 LE Zieuwent


