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En dan is het alweer december 2007! Het is donker als je naar het werk gaat enalweer donker als je naar huis kunt. Het geeft echt een gevoel van winter, bijna het
einde van hetjaar. Alleen zijn er nog een paar drukke dagen voor de boeg. Kerst,
oud & nieuw, allemaal van die ‘verplichte’ feestdagen, waar iedereen al weken druk
mee is. Waar gaan we heen, wat gaan we eten, waar gaan we stappen enz. De
kerstpakketten op het werk worden weer uitgedeeld. Op die dagen alleriei familiesof vrienden op bezoek, heerlijk eten en drinken.

Na de kerstdagen dan echt de afsluiting van het jaar. Tijdens oudejaarsdag zal er



hier in de omgeving weer veel carbid
worden geschoten en zo ook door vele
vriendengroepen hierin Zieuwent. Car-
bid schieten of melkbusschieten wordt
voornamelijk gedaan in het zuiden,
oosten en noorden van Nederland. Car-
bid schieten wordt beschrevenals een
sport. Er bestaat zelfs een citaat van
Cornelis van Gaerttende uit 1867 over
de sport carbid schieten: “hetis beteriets
niet te durfhen, dan door waeghalzerij
teveel gevaer voor schade of verliesch
nemen’.
Voor diegene die niet weet hoe het
werkt hier eenkorte uitleg: Carbid wordt
in een melkbus gelegd, waama de bus
wordt afgesloten met een deksel of een
plastic bal. Er vormt zich eengas in de
melkbus. Door een vlam onder de bus
of bij een klein gatte houden ontploft dit

gas meteendreunende, oorverdovende
knal. Hierbij schiet de deksel of de baluit
de bus en komt vaak tientallen meters
verderop terrecht.
Carbid schieten wordt al jaren gedaan
op oudejaarsdag, maar in het zuiden van

het land ookbij de avond van de onder-
trouw. Waarschijnlijk ligt de oorsprong in
detijd van de Germanen.

Ach ja, hier gaathet dan met name om
de gezelligheid, biertje erbij, lekker hapje
eten en gezellig met elkaar kletsen. ’s

Avonds heeft iedereen zijn eerste portie
al gehad en moet zich vaak opladen voor
de lange nacht die nog gaat komen. De
volgende ochtend een keer in bed. En
danstaat's avonds alweerhet volgende
feest voor de deur. Het nieuwjaarsgala
bij het parochiehuis. Iedereen mooi en
strak in pak of jurk. Het mooie en ook
kenmerkende van dît gala: Je kunt hier
gewoon halve liters krijgen, kratten bier
en flessen wijn kopen. Handig alsje met
een groep bent.
De dagen daarna wordt het dan weer af-
kicken van alle feestdagen en natuurlijk:
alle nieuwe afspraken/beloftes proberen
vol te houden

Iedereen hele fijne feestdagen toege-
wenstt!

Nienke



S in handen
kregen.

Scheids!
ls kind was ikid van de handbalvereniging. Voor de gezelligheid wilde ik zeker wel

ven doorgaan, maar helaas ontbrak het me aan balgevoel. Wat dat betreft heb
'k niks van mijn familie meegekregen; daarin ben ik altijd achtergebleven. Buiten
op het veld naar voetbal kijken trekt me niet, maar een wedstrijdje handbal lekkerbinnen op de tribune, daar was ik we! voor te porren. Johnny, groot voetbalfan, wilde
voorde afwisseling ook wel eens mee naareen partijtje handbal. Na wat heen enweer gemaild te hebben over een geschikte datum reden we zaterdag 17 november
richting Hellendoorn. Tomtom koos voorons de snelste route; en ja na een uurtjehadden we onze bestemming, Haarie, bereikt. Na een kop koffie in de kantine liepen
we richting sporthal. Op de tribune zaten al een aantal Zieuwentse supporters die
erg verbaasd opkeken toen ze mij zagen verschijnen, "Huh, jj hier?" Nadat Johnny
lootjes voorde loterij had gekocht kwam ook hij de zaal binnen, en toen was voorde Zieuwentenaren de link gelegd; “Ooh, PIOT"
De dames van Pacelli warmen zich op voor de wedstrijd evenals de dames van
Haarle; de spanning is van hun gezichten af te lezen, want Pacelli moet puntenhalen vanavond om weer wat te stijgen in het klassement. Opvallend vond ik hun
mooie tenues, de gezichten daarboven herken ik allemaal. Een aantal meiden zijn



nog erg jong; Lynn hebik zelfs in de klas gehad, 15 jaar en al in Dames1. Stiekem
ben ik een beetje jaloers en wens ik ook in een sport uit te blinken. Zelf ben ik al
trots wanneer ik tijdens de gymles op school de bal na de eerste, soms tweede
worp in de basket krijg
Om half 8 staan de dames in eenrij midden ophet veld, ze worden begroet door
de scheidsrechters. Marloes Wensink, de aanvoerster van Pacelli, begroet luid en
duidelijk de beide teams,de scheidsrechters en ons; het publiek. Dan roepen ze een
flinke yell, erg mooi om te zien en te horen, dat versterkt toch het teamgevoel. Het
spanningsgevoelborrelt in me op; "kom op, dames” mompel ik in mezelf. Deeerste
helft verloopt goed, het spel gaat gelijk op. Ik weet af en toe niet waar ik kijken moet,
het gaat zo snel. Vaak begrijp ik niet waarom de scheidsrechters fluiten, heb geen
overtreding gezien?! Gelukkig ziet Johnny hetaf en toe ookniet. Het valt me op dat
er vaak fysiek contact is: k stoor me eraan; blijf toch van elkaar af! Ik hoorvan de
trouwe supporters dat dit erbij hoort. Op de tribune zitten voomamelijk de ouders
van de dames van Pacelli. Opvallend is dat er drie keer over 2 zusjesin het team
zitten, Marloes en Maaike Wensink, Martine en Lynn Knippenborg, en Sharon en
Kim Beening. De ouders zijn allemaal tevreden over het spe! van hun dochters en
erklinkt regelmatig applaus of een aanmoediging. Ik bedenk me, terwij ik daar naar
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de wedstrijd zit te kijken, datik vroeger als kind elke zondagmiddag mee moest naarhet voetbalveld. De hele familie in de Lada, pa en ma voorin en 5 kinderenachterinde auto. Drie tegen de achterzitting, twee iets naar voren, anders paste het niet,Als enige van de familie vond ik die middagen vreselijk, was op zondagmorgen danook altijd blij met een flinke regenbui, want dan hoefde ik niet. Het ergst vond ikaltjd het commentaar wat ik langs de kant van de lijn hoorde, ik werd als kind altijdbang van al dat gemopper en geschreeuw van de toeschouwers. Gelukkig is dathierbij een handbalwedstrijd niet het geval, denkik nog.. Na de eerste helft staanwe op voorsprong, hetis12 — 13 dus tevredenheid alom. Tijdens de loterij in de
Pauze gaat er geen enkele prijs naar de Zieuwentse kant, maar dat maakt niet uit,want we staan voor!
De tweede helft verloopt wat minder, in eenpaar minuten tijd maken
de

dames vanHaarle vif punten oprj terwijl bij onze meiden de scherpte in de afwerking leek te
Zijn verminderd. Vanaf dat moment komen oude herinneringen weer boven en hoorik het, na 25 jaar stie, weer in ijn oren kinken. “wel van twee kanten bekijken,scheids!" en

"dit is toch geen fluiten, scheids!” Het gaat maar door, supporters vanHaarle kijken geërgerd naar de Zieuwentsen, ook Johnny en ik krijgen boze blik.

ken toegeworpen, terwijl we ons hee!st houden. Tuurlijk hebik geen verstand van



handballen en al helemaal nietvan het fluiten van een wedstrijd, maar gt het nu echt
aan de scheids? Het meest bijzondere eraan vond ik dat je aan de meiden niet kon
zien of ze het wel of niet eens waren met de scheids. (ja, zo noem ik de goede mannu ook maar even) Zullen de meiden dit ookallemaal horen, vroegen Johnny en ik
ons af? Daar ga je dan zeker niet beter doorspelen, lijkt me zo. De dames vochten
voor elke bal die ze in handen kregen. Helaas lukte het ze niet meer om door deVerdediging van Haarle te komen.. Respect voor de vechtlust van de meiden, zelieten zich zeker niet uit het veld slaan. Wel moesten ze na een uur spelenhet veld
verlaten met een eindstand van 27-20.
„Johnny enik pakken onze jas op en maken kennis met de trainer van het stel; Henk
Bloemendaal
Hij is de nieuwe trainer van Pacelli, dat was ook onze reden om naar Haarle af te
Teizen. samen lopen we naar de kantine om een praatje met deze man te maken.

Wie is Henk Bloemendaal?

Ik ben49 jaar, woon in Doetinchem, en heb een vriendin. Ik had tot voor kort een
eigen bedrijf, maar ga nu in loondienst bij een kunststofverwerkingsbedrijf.

Hoe verliep je eigen actieve handbalcarrière? Hoe ben je het trainersvakingerold?

Vanaf mijn 18e benik al met handbal bezig: tot rijn 24e ben ik zelf actief geweest inde derde divisie, regio hoofdklasse. Vanaf mijn 22e benik al trainer, bij de A-jeugd
Wehebben mee gedaan aan de voorrondes voor het NK, Nadat ik dit een jaar of &
heb gedaan ben ik bij de Gazellen dames1 gaan trainen. In die tjd speelden wetegen Pacelli. Later ben ik in Duitsland een team gaan trainen, in dit andis handbal
een zeer populaire sport. Uiteindelijk ben Ik weer terug gegaan naar de Gazellen inDoetinchem. In augustus ben ik begonnen als trainer bij Pacelii

Wat trof je aan bij Pacelli?

Zieuwent îs een dorp met een hele hechte gemeenschap. De meiden accepterenslkaar, in dit team zit een groot eeftijdsverschil; de jongste is 15 en de oudste is
begin 30. Het is ook belangrijk dat er een paar meiden inzitten die al wat ouder zijn,die hebben ervaring. We hebben 2 keepster, normaal gesproken staat de ene week
Merel in de basis en de andere week Anita. Merelis nog erg jong, we proberen haar



op en hoger niveau te krijgen en ze dost het boven verwachting goed! Anita bege-leidt en coacht Mere! normaalatijd tijdens de wedstrijd, vandaag was Anita er niet,dat was een gemis. De meiden trainen heel hard, ze zin enorm gemotiveerd, Als ik
Kijk naar de jeugdopleidingen hierin de regio, dan heeft Pacelli dt heel goed voorelkaar, een hoog opleidingsniveau, ze steken hier enorm veel ijd en energie inDames 1 mag sinds kort ook 2x per week gebruik maken van de fitnesszaal innet Souroy, dit is ze aangeboden door het bestuur, en ik vind dat een hele goedezaak

Declub heeft de intentie uitgesproken zo snel mogelijk naar dehoofdklasse te willen promoveren. Hoe kijkjijhier nu, na de matigeseizoensstarttegenaan? Hoe zie je de mogelijkheden van de groepwaar je nu mee werkt?

“de meisjes zijn vaak te lief". Ze hebben niet in de gaten wat zezelf kunnen, "Ei.genk moeten ze eens een keereen beuk uitdelen, dan blijft de tegenstander deVolgende keer wel weg’. Ook vandaag zag ik dat de felheid ontbrak. We moetenrealistisch zijn, we hopen in het midden van het klassement te blijven. Promotie naarde hoofdklasse zal hopelijk op lange termijn lukken eigenlijk hadden ze hier al langIn moeten zitten. Als we een jaarof twee verder zijn, dan zijn ze wat ouder en duswat sterker. De bereidheid van de meiden is groot. Ze wonen natuurijk niet allemaalin Zieuwent, voor studie of werk zitten er ook een aantal verder weg

De vorige trainer, Jolink, zat 13 jaar bij Pacelli. Ga jij dat ook doen?
Dat weet ik niet, we gaan gewoon elk jaar om tafel en bekijken of we verder ganmet elkaar. Maar. deze vereniging verveelt me absoluut niet, ik heb het ier erg naarmijn zin, hetis een vereniging waarje minimaal 3 tot 5 jaar mee kunt werken,



Je traint ookheteerste damesteam van De Gazellen. Kan dit wel, twee
schepen gelijktijdig besturen? Watbijv. als je een goede Gazelle goedkunt gebruiken bij Pacelli?

!k had bij de Gazellen al toegezegd toen Pacelli met de vraag kwam om bij hen te
komen. Tussen de Gazellen en Pacelli zit een wereld van verschil: qua niveau ligt
dit ver uit elkaar. Bij de Gazellen heb ik wel een goede speelster rondlopen, maar
dat ga ik niet regelen, dat moet Hedwig of Berry dan maar doen.

Watvind je dat er beslist
te kunnen bestormen?

Pacelli moet veranderen, om echt de top

Stel dat de dames naar de hoofdklasse komen, dan moeten ze 3 keerper week
trainen; dan zouden we de vrijdag als extra trainingsavond moeten nemen. Het
Sourcycentrum is natuurlijk een commerciële instelling, wat als nadeel heeft datjedan toch plaats moet maken voor het bedrijvenzaalvoetbal wat dan in de zaal speelt.

Ik vind dat de meiden het verdienen om de stap te maken naar de hoofdklasse want
ze werken er hard voor. Hoe hoger je komt hoe technischer ergespeeld wordt, inde lagere teams wordt veel fysieker gespeeld.

We kunnen het niet laten om het toch evente vragen; heeft Pacelli
verloren door fouten van
de scheids of..?
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De scheidsrechter floot siecht, heel nonchalant. De tegenpartij maakte hier gebruik
van en ze gingen regelmatig aan het duwen enaan het trekken. Hierdoor lieten wij
ons uit hetritme halen, en er ontstond irritatie. Fysiek zijn onze meiden niet sterk
genoeg, de meeste meiden zijn nog zo jong. We spelen met 4 speelsters uit de A-
Jeugd. Als het goedis horen de meiden het commentaar van de tribune niet; als dit
wel zo zou zijn, zaten ze niet goed in de wedstrijd, verzekert Henk ons.

Wil je totslot zelf nog iets kwijt?

Nou..de dames hebben me nog steeds niet uitgenodigd voor een avondje stap-
pen. Dat lijkt me leuk: ik wil het Zieuwentse uitgaansleven wel eens beter leren
kennen!

Wij bedanken Henk voor het gesprek. Samen zijn we het erover eens dat het een
sportieve, sympathieke man is.
Tomtom laten we voor wiehijis, en op eigen kracht zijn we in drie kwartier weer
thuis.

Johnny Cuppers en Wendy Krabbenborg



venementenard
Wo. 16 Jan 2008 20.00 uur PIOT Uiterlijk inleveren PIOT-kopie,

{ Di 1jan20.00 uur Stichting Fratsen
NIEUWJAARSGALA. Vanaf 20.00 uuris er

een muzikaal rijkelijk omlijst Galafeest in het
Parochiehuis.Kaarten à 10,- euro zijn vanaf 1 novem-
ber verkrijgbaar bij het Parochiehuis en de Meermarkt.
Gepaste kleding is zeer gewenst,

Toegang uitsluitend vanaf 16 jaar.Za. 5jan Diverse verenigingen 18e Sourey Sportnacht

Ma.21jan 20.00 uur Schutterij "St. Sebastiaan” Kruisjasavond in het Paro
chiehuis.

Vr. 25 jan Stichting PaasPop “SLAG OM PAASPOP" in'Herberg|

het Witte Paard”.

Ìou
C

Binnenkort zalde jeugd van RKZVC weer bij u aan de deur komen
voor haar jaarlijkse flessenactie. Net als de voorgaande jaren, |

| komen we ookdit jaar weer na de kerstdagen bij u langs. Op| donderdag 27 december vanaf 09,30 uur komen de jongens bij
| Haan de eur, met de vraag of u noglege statiegeldfiessen heeft

|
Wij hopen dat we net als de voorgaande jaren weer opveel flessen mogen rekenen. Alvast bedankt, na- |

mens de jeugd van RKZVC! Jeugdbestuur RKZVC



Richard Spexgoor
Reindersweg 7
7136KE Zieuwent
06-25127550

Uw adres voor
Verkoop en onderhoud van uw pc
Verkoop Ruma agrarische software

verkeersschool

K GUUS KOLKMAN

autorijopleiding: schakelwagen/automaat
aanhangwagenopleiding (E bij B)

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

Zieuwent tel. 0544 - 351939
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EEEaheeft2 kinderen: Sterre enIEEEEVOEEEECESSEE Hoogste tijd voor een korteekennismaking;

Meest favoriete sport:

Minst favoriete sport:

Mooiste herinnering:

Motor- en autorace: heeft niets met sport
te maken, alleen met

motorvoertuigentechniek en materialen.

De Houdini(of zoiets) escape met heteer-
ste van RKZVC jaren terug toen we op de
laatste speeldag degradatie ontliepen na uit
een kanslozepositie te zijn teruggekomen.
Wateon feest wasdat nad. En een snip-
perdag op de maandag. Verderhet Kampi-
oenschap met de B1, lang geleden.



Lekkerste eten:

Favoriete sporfman/sportvrouw:

Welk TV-programma moet er
onmiddellijk van de buis?

Beste boek/schrijver:

Mooiste film:

Politieke kleur:

Beste Nederlandstalige lied:

Grootste miskoop:

Chinees

In Zieuwent en omgeving Guus Slot (met
een mentaliteit van Eric en Peter Rouw-
horst). Hij kan alle sporten enis er ook nog
eens goed in. Hij mist alleen net even dat
ene watdie andere beiden wel hebben. Qua
huidige topsporters: Sven Kramer.

Jouw vrouw mijn vrouw.

Ik lees nagenoeg niets. Laatste boek
was op de Havo iets van Harrie Mulish of
zo(was verplicht). Als ik dan toch iets lees
dan is het de Voetbal International

Ik kijk nauwelijks films;als ik dan toch wat
moet noemen: The A-team.

Rechts van het midden.

Afscheid nemen bestaat niet
(Marco Borsato).

Alle keukenapparatuur van de Etna.



Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ben je wel eens aangehouden
doorde politie:

Hekel aan mensen die:

Uit bed te halen voor:

Waar droom je over:

Wanneer was je voor het laatst bang;

Hypotheekadviseur

Maakt niet uit waar. Als het maar boven de
25 gradenis en alleen regen in de nacht
tussen 3.00 en 4.00 uur voor destof.

Ja; te hard gereden halverwege Ruurlobij
de school

Altijd veel commentaar en opmerkingen
hebben opmensen uit 0.a. het jeugdbe-
stuur, feestcommissie, kerkbestuur etc.,
maar er verder zelf weinig aan doen.Als je
voor jezelf denkt dat je zelf er het maximale
aan gedaan hebt en een positieve bijdrage
hebt geleverd dan zou je zelf eens com:
mentaar kunnen geven.

Wedstrijdje voetballen.

Periodekampioen worden met heteerst in
dederde klasse over4 jaar.

Toen we bijna alle windverbandenuit
huishebben gehaald en het’s nachts ging
stormen waar we even niet aan gedacht
hadden. Zelfs Emst Domhof was toen nog
uit bed geweest en kon niet slapen.—



Wat denk je als je in de spiegel kijkt: Doe toch eens rustig aan! Je hebtal bijna
geen haar meer op de kop.

Welke zin of welk woord gebruik je
teveel: OK.

Wie zouje nog willen ontmoeten: Guus Hiddink. Haalt het maximale uit zijn
trainerscarriere en het maximale uit de
teams die hij traint

Wat zou je geen tweede keer doen: Naar een concert gaan van De Toppers.
Koop zelf een karaoke CD met een slechte
geluids installatie en je creeert hetzelfde als
de Floppers

Beschrijf jezelfin vijf woorden: Verliezen blijft nog steeds moelijk

Ik dank John voor het gesprekje en wens hem veel succes met zijn nieuwe klus
binnen RKZVC. Marc Kamebeek
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VOOR GEZELLIGHEID EN EEN DRANKJE

tijdens de rust of na de wedstrijd
bent u van harte welkom in de
kantine van

Telefoon: 0544 - 35 16 07SEENm7 £29, 7131 PGL ENVOORDEEE
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De 18e18e
Zaterdag 5 januari wordt de 18e Sport-
nacht gehouden van 18.00 uur tot zon-
dagmorgen c.a. 02.30 uur.
Een sporinacht waaraan Goor de komst
van de Speedsoccerzaal nog meer
voetballers(sters) mee kunnen doen

en zodoende meer deelnemers en
toeschouwers zal trekken dan voor-
gaande jaren.Want naast de 15 Zaal-
voetbalteams kunnen nu ook 10 Jeugd
Speedsoccer-teams aan de sportnacht
mee doen
Weliswaar is er dit jaar geen poker
meer,maar de verwachting is dat die
deelnemers nu voor het kruisjassen of
klaverjassen zullen kiezen
Duszal het een sportnacht worden,die
bolstaat van de vele sporten waar weer
veel aantrekkelijke prijzen te winnen
zullen zijn.
Het jeugdtoernooi is nu geheel verhuisd
naar de middag en begint reeds om
12.00 uur s'middags

Senioren Zaalvoetbal,waaraan maxi-
maal15 teams kunnen deelnemen begint
‚om 18.00 uur

—
—

Sportnacht
weer met veel
activiteiten.

Hiervoor geldt ‚wees ersnel bij want de
ervaring van voorgaande jaren is dat
binnen een week na aankondiging dit
toernooi al volgeboekt is met teamsuitde
gehele regio. Tekenend dat de gezellige
sportnacht ook bij de voetballers enorm
aanslaat en een leuk extraatje is voor
de winterstop.
De finale rondes hiervoor zijn c.3. 02.00
uur.Inschrijfgeld € 35 per team.
Opgave hiervoor via E-mail
info@sourcycenter.nl

Speedsoccer Junioren BIC -Omdat er
voor het speedhandbal vorig jaarvoor de
meisjes te weinig belangstelling was en
voor het speedsoccer juist wel is er nu
gekozen voor alleen een Speedsoccer
toernooi voor B/C junioren van 18.00 tot
c.a 24.00 uur. Hieraan kunnen 10 teams
deelnemen, dus het dubbele van vorig
Jaar.Dus hebje interesse,wees er dan
snel bij.De kosten bedragen € 25 per
team



Kruisjas- enMarath :Marathon :
Vanwege het enorme succes in de afgelopen jaren (c.a. 250 deel.
nemers) wordt er ookdit jaar weer een kruisjasmarathon gehouden
in de lounge en de klaverjasmarathon in de wintertuin
Beide marathons starten om 20.00 uur tot c.a. 02.00 uur.
Er worden 6 rondes gespeeld tegen steeds een ander koppel.
Elk vol uur start een nieuwe ronde,zodat men tussen door de
gelegenheid heeft naar andere sport activiteiten te kijken of wat
te proeven van de gezellige sportnacht sfeer in de kantine en
voor een hapje.
Er zijn weer vele aantrekkelijke prijzen te winnen naast de geld-
hoofdprijs van respectievelijk 100 en 50 Euro.
Met de groei van onze gemeente doorhet samengaan van Groenlo

‚en Lichtenvoorde verwachten we een nog grotere deelname dan
in voorgaande jaren enzoals gezegd ook door het wegvallen van
het pokertoernooi.
Ook doordat velen deze marathons als uitdaging zullen zien om
dit eens mee te maken.
Het inschrijfgeld bedraagt € 9 per paar.

Klaverjas

Darten:
Het darttoemooi vindt ookdit jaar weer plaats.
Er wordt gepeeld op normale wedstrijdborden en voor degenen
die geen eigen pijlen hebben zijn er diverse reserve pijlen aan-
wezig
De spelsoort bedraagt 501, dubbel uit Er wordt gespeeld met een
winnaars- en verliezersronde.
Het toernooi start om 20.00 uur tot c.a 01.30 uur.Gespeeld wordt
in het Sportcafé. Deelname is vanaf 16 jaar.
Er zijn weer aantrekkelijke prijzen te winnen. Het

bedraagt € 7,00
schrijfgeld

‘Opgave kan ook nog tijdens de spornachttot c.a. 20.00 uur.



X-treme Bowling opnieuw bijde Sourcy Sportnacht:
Voor de vierde maal kunnen dit jaar ook de Bowl iefhebbers
mee doen aan de Sourcy Sportnacht middels een bowling Com-
petitie.
Er wordt gespeeld in teams van 5 personen,samengesteld uit
buurt-bedrijfs-,familie- of vriendenteams.
Deze competitie start om 20.00 uur en duurt tot c.a. 01.00 uur.Het
inschrijfgeld bedraagt 10 euro per team.
Er zijn prachtige prijzen te verdienen terwijl deze nog aangepast
gaat worden afhankelijk van de deelname.

Publiek en sfeer:
Mede dankzij het talrijke publiek dat jaarlijks de gezellige sfeer van
deze sportnacht wenst te proeven,belooft het weereen geweldig
sportspektake! te worden met zeker nog meer deelnemers dan de
afgelopen jaren en ook steeds meer deelnemers uit de regioKortom een geweldige sportnacht die doorzal gaan tot in de late
uuries.

Jeugdvoetbal toernooien
Zoals reeds gemeld zijn die verhuisd naar de middag en ookzijzijn gesplitst in een zaalvoetbaltoernooi voorde B en C jeugd en
een Speedsoccertoernooi voorde D en E jeugd.

Opgave en Informatie:Voor opgave voor alle onderdelen kan men
terecht bijinfo@sourcycenter.nl oftel 352222 of B.ten Bras te!
351257 en voor darten ookbij :bj goossens @chello.nl

Voormeer informatie Sourcy Center Zieuwent tel. 352222 of B.ten
Bras tel. 351257.



| EDAMEDA EhEDACGIIE
ADVERTENTIES
Ookhet komende jaar kunt u in de PIOT weer volop lezen over het ‘reilen en zeilen”
van de diverse Zieuwentse verenigingen. Dit dankzij de financiële steun van de plaat-
selijke midden-stand, die er middels hun advertenties weer voor gezorgd heeft datde eerstvolgende 10 nummers (jaargang 35 nr. 4 Um jaargang 36 nr. 3) van PIOT
gratis in huis krijgt. Naast alle adverteerders wordt dit blad mede mogelijk gemaaktdoor drukkerij Westerlaan. Naast het verzorgen van al het drukwerk treedt zij, door
een substantiële financiële bijdrage, op als onze ‘hoofdsponsor’. (Dit verklaart o.ahaar advertentie op de voorpagina.)

VERSPREIDING
Met de familie Bekken (bezorger van de Gelderlander) zijn afspraken gemaakt dat
PIÒThuis aan huis wordt bezorgd. Mocht u onverhoopt PIOT tochniet ontvangen,
wilLu dit dan doorge-ven aan de bezorger van de Gelderlander bij u in de wijk of aanBekken (iel. 351771) zodat een en ander kan wordengecorrigeerd. Mocht u buiten
het bovenvermelde verspreidingsge-bied wonen en toch de PIOT willen ontvangen,dan kunt u dit doorgeven aan de redactie (tel. 351964 of h.wopereis@chello.nl)
Tegen portovergoeding (€ 1,32 per nummer) wordt de PIOT u per post toegestuurd
Daamaast is elke uitgave te lezen op internet (wuw.zieuwent.info). Tot slotzij nogopgemerkt dat een aantal exemplarenin de kantine van RKZVC, "Herberg Het Witte
Paard” en het "Sourcy Center” ligt

ONZE HELDEN
Als de meesten van ons nog lekker liggente slapen, gaat bij bezorgers van ochtend-
kranten de wekker. Weer of geen weer, zin of geen zin, De Gelderlander hoort voor07.00 uurbij u in de buste liggen. Op onmogelijke tijden zeulen zij met grote tassen
en dikke zaterdag-edities over straat om uw weekend-ochtendkrantje te bezorgen.10 Keer per jaarkrijgen ze er de PIOTals "extra balast’ bj, terwijl die ook nog eenshuis-aan-huis moet worden bezorgd. Ze zitten er niet altijd om te springen, maardoen het toch. Natuurlijk worden ze ervoor betaald, maar dat is geen vetpot. Een
welgemeend dankwoord voor alie PIOT:bezorgers is daarom op zijn plaats.

De Redactie.

—ss



Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij
Farm Service BV - Leeuwarden

Tel. 058-21 34 300
Farm Service BV Oost- Zieuwent

Tel. 06-55 183 506

Groepsvervoer (26 personen)
Contractvervoer - Limousinevervoer
Rolstoelvervoer- Personenvervoer

Droppingbus

FAM. G. MEULENVELD
7136 MC Zieuwent
info@zitax.nl

Interieurontwerp
Interieuradvies

x Styling en decoratie
het Styling HU

Cynthia van Wijngaarden

De steege P Zieuwent

|| wwwhetstylinghuis.nl



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

UTOBEDRIJF
RTIN HEGEMAN VOF.

Voor:
Verkoopvan nieuwe engebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en “reparatie

Het All-inn abonn

@)
SPORTS'PALACE

SPORTS & BEAUTY

Beren
fitness en cardio

groepslessen
squashen

sauna en zonnebank
kinderopvang

toegang tot alle vesti gen

SportsPalace Sourcy, Zegendijk 3a, Zieuwent Tel. (0544) 352222

ES En SENEE



ZIEUWENT - Het paas-
weekend valt dit jaar
vroeg. Hierdoor beleeft
de Slag Om PaasPopdit
Jaar zijn vroegste editie.
Op zaterdag 26 januari

2008 wordt de traditionele bandjeswedstrijd van PaasPopZieuwent
‘gehouden. Met deze wedstrijd wil PaasPop beginnende bands uit de
Tegio die eigen werk spelen een podium bieden en ze een kans geven
om ophet festival te staan.
Net als het vorige jaar wordt er dit jaar naast de juryprijs ook een pu-
blieksprijs uitgereikt. De winnaars openen het festival op de zaterdag
dan wel de zondag.
De inschrijving is vanaf heden geopend. Bands die willen deelnemen
worden verzocht voor 10 januari hun deromateriaal inte zenden naar
Wilgenáijk 10, 7136 JJ Zieuwent onder vermelding van de Slag om
PaasPop. Uit de inzendingen zullen vijf bands worden geselecteerd.
Deze zullen tijdig worden bericht over hun deeiname. Op vrijdag 25
Januari zullen devijf geselecteerde bands in Herberg het Witte Paard
strijden om de felbegeerde plekken op het podium van het grote fes-
tal Een deskundige jury zal zichdie avond buigen over originaliteit
‚en muzikaliteit en dezelfde avond nog bekend maken
nen hebben

er gewon-



DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

VOLLEYBAL : TOHP
DATUM : wedstrijd:uitslag 01-12-2007 :TOHP 1 WIVOC 3:21
MOOISTE PUNT: Mooie redding van Pleun Heutink, die de bal

ver uit de hoek moest halen, waardoor Iris
Welink er nog netbij kon en de bal over het
net kon spelen.

MOOISTE MOMENT: Spannende wedstrijd van de nummer 1 tegen
de nummer 2. Door goed samenspel en 3 keer
spelen, waardoor veel bonuspunten verdiend
wer-den, is het kampioenschap in zicht.l

|

VROUW vd WEDSTRIJD: Pleun Heutink.

Í DATUM wedstrijd:uitslag 01-12-2007 :TOHP2 FAVORITA:3-0
MOOISTE PUNT
MOOISTE MOMENT Het team stond eerst nog te slapen in het veld,

ze dachten het opde sloffen aftekunnen Ge
lukkig hebben ze het weer goed ingehaald en
werd de wedstrijd winnend afgesloten

VROUW vd WEDSTRIJD: ‘Sabine Hulshof, eenaantal mooie ballen
gered

DATUM : wedstrijd:uitslag 01-12-2007: TOHP 3 -BOVO 1:0-3
MOOISTE PUNT: Eline Rots knalde tegen Elke Berentsen maar

wist toch een punt te pakken.
MOOISTE MOMENT: Ondanks het verlies toch een sportieve en

leuke wedstrijd.
VROUW vá WEDSTRIJD: Allemaal goed gespeeld maarde tegenstander

was te sterk.

DATUM:wedstrijd:uitslag 08-12-2007 TOHP4 VCV6:4 0
MOOISTE PUNT Erzijnvesgoede vangballen door inda Rooks

en Kimte Molder weet de kleine gaatjes {e
vinden en sce unten

MOOISTE MOMENT Marleen Lankveld is op dreef en scoort 3

punten achter elkaar

VROUWva WEDSTRIJD: Vera Weolink en Tessa KI. Goldewijk spelen
een prima wedstrijd en staan menig keerEE



Speciaalzaak in:
* tuinartikelen

* diervoeders en
benodigdheden

* ijzerwaren en
gereedschappen

werkkleding en
schoeisel

” agrarische artikelen
MEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP:
WWW.WELKOOP.NLETB

Post Zan

De leukste winkel in de buurt!

Rabobank

Zieuwent
Dorpsstraat 31

Tel. 0544 - 351250

Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
www.bevabro.nl T: 0544 - 35 23 46
info@bevabro.nl F:0544-35 2299

Tevens winkelverkoop

PBECEbrE= Jos en Tineke Beening

>



Wessels Afwerkingsbedrijf bv is eon landelijk opererend
tegelzettersbedrif met ruim 30 jaar ervaring in nieuwbotw
en renovatie Gespecialiseerd in het compleet afwerken

van badkamers, toiletten en keukens
Tot onze opdrachtgevers behoren met name

‘bouwbedrijven en aannemers op het gebied van
nieuwbouwwoningen, renovatiewoningen, utilteitsbouw

on particuliere bouw.
Wessels
Afwerkingsbedrijf|
is dan ook
al meer dan
30 jaar een
betrouwbare
partner

Wessels Afwerkingsbedrijf bv Lichtenvoorde
Jimes Watistrart6 7ISI ME Lehtervoorde T&LOS44 391042 Faxc0s44 7507 Info@wesseistoekinaetBeni 70 AB Leemon



DATUM:wecstrijd
MOOISTE PUNT

MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

HANDBAL:
DATUM

DOELPUN

MOOISTE DOELPUN

MOOISTE MOMENT

VROUW vd

DATUM : wedstrijd:uitslag

DOEL PUNTENMAKERS.

MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

—_c,,,,L

leen
in het veld en vangen de ene na de

08-12-2007: GROL-TOHP 5:0-2
Yasmin Krabbenborg heeft heel wat punten
in de wacht gesleept, en ze zit nog maar net
op volleybal
Het is erg spannend en het gaat lang gelijk
op. Laura Huïnink is org fanatiek en ook Silke
Wope-reis pakt hele mooie ballen, Floor Her-
mans en Sanne Huitnck spelen mooie ballen
overhet net en wetenzo de tegenstanders uit
het veld te werken
Het hele team heeft geweldig gespeeld en
voor de allereerste keer de beker gewonnen!!
Proficiat meiden

PACELLI

24-11-2007:Pacelli Dt The Flyers:14-3
809)
Babette KL Goldewijk, Merle Domhof, Benthe
Papen, Pleun emelde, Mayke Stoverinck en
Renske Hummelink
Mayke gooide de bal strak langs de keeper
ter wij ze heel diep in de hoek stond.
Babette vond d: c!”intemationaaieken
met onze mooie en vooral warme flecce-ve

H iek
en erwerd supergoed samen gespeeld incen
‘hoog tempo

et hele team!! Iedereen was: bloed

08-12-2007:Pacelli D1 Duiven :10 4 (7
1)

Babette KI. Goldewijk, Renske Hummelink,
Pleun Lemelder en Mayke Stoverinck.
Renske knalde vanaf 10 meter de bal keihard
strek onderin de hoek. De keeper heeft hem
alleen gehoord!
Als er weer gescoord was, zongen Bonthe
Papen en Merle Domhof als wisse!s fanatiek



VROUW vá WEDSTRIJD:

DATUM: w tslag
DOEL PUNTENMAKERS
MOOISTE DOELPUNT

MOOISTE MOMENT

VROUWvd WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd:uitslag
DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

VROUW vd WEDSTRIJD:

het ‘clublied’: Omhoog, omlaag, Pacelli gaat
het doen vandaag !!

Jette Krabbenborg. Was constant aanspeel-
baar als haar medespceisters de bal niet kwijt
kon-den.

112007: PaceliD2 AHWD2 8 7

zan, Jor

af ronding met sprongworp tag ond
hoe

Het eindsignaal, daarna
Kleedkamer “We hebben gewonnen

(2e overwinning dit zeizoen!!y
Gea Met onveld, Goed verdedigen met af en
toe een verbeten trek op haar gezicht Helaas
niet gescoord, rd TOP

09-12-2007 : OBW D2 - Pacelli D2 :7--4
Jana en Suzan.
Jana; met 2x een mooie lobover de keeper.
Anna, keeper. Zijhieidde bal goedtegen. Pakte
vervolgens de bal snel op om het spel snel te
hervatten. Hieruit kon Suzan vervolgens ons
4e doelpunt scoren.
Jonna, onze rots in de branding achterde stoor-
speelsters. Vangt de tegenstander die langs
on-ze stoorspeelsters komen goed op.



VOETBAL: RKZVC
Datum

DOELPUNTE

MOOISTE DC

MOOISTE MOMENT

MAN vdv

DATUM:wedstrijd : uitslag
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

DATUM:wed:

DOELPUNTEN
MOOISTE DOEL

MOOISTE MC

MAN vd WEDS

17.11.2007:WVG'25
3

Bjöm Doppen, Sven Huinink en Mart Geb.
inck

Mart Gebbinck: dat hij uitgerekend op zijn
verjaardag in de laatste $ minuten debal
door de benen van de keeper schiet (1-3)
Lorenzo Krabbenborg en Giel Kamebeek
‘hebben hard geveerkt om de ballen bij de aan
vallers te “brengen”. Jurek Domhof heeft als
laatste man uitstekend verdedigd, waardoor
wede wedstijd konden winnen.

3 RKZVC F1: 1

Yoram Nieuwenhuis, goed keeperswerk. Tij

dens het penalty schieten nade wedstrijd 6x
gestopt van de 9.

13-10-2007 : Ajax B. F3 RKZVC F3: 1-2
Wout Spekschoor en Jelle Gr. Kormelink.
Jelle Gr. Kormelink,
Het 2e doelpunt van Jelle. Met een scheids-
rech-terbal in één keer een Job over de kee-
per.
Het gehele elftal heeft gewerkt als paarden
met als resuitaat de eerste overwinning in de
historie van deze jongens. Proficiat !!

1711-2007: RKZVCE1 VIOS B E13
(2x) en Jaco (1x)

de laatste minuut schoot Kaily ons naar een
32 overwinning nadat we met 2 achterston
den
Jorim maakte wee panne's opde zijjn. Daarna

hij een perfecte steekbal naar onze spit
Bram Kolkman. Hij speelde exnijzersterke
wedstrijd Mede door

slechts 0-1 met de zust, in plaats van 04.



DATUM:wedstrijd:uitslag

Luuk

Joep

Wilem

Ruben

Roel

Indie
Tom

24-11-2007:RKZVC E3 WG'25 E5:3
-2
Na een competitie met alleen nederlagen en
een gelijkspel, moesten we vandaag tegen
mededegradatiekandidaat VVG;25 ES. Na

de vele tegensla-gen dit seizoen konden de
jongens het toch nog steeds opbrengen om op
zaterdag hun wedstrijdje te voetballen. Alleen
dat al is een groot compliment waard. Maar
na deze overwinning is het andere al lang
vergeten.
Keeper op het veld is leuk omdat het moelijk
is, maar ik doe sportief mee.
Ik vind het leuk en soms sta ik vrij, maar dan
schieten ze niet na mij en soms benik keep.
Ik vond de wedstrijd leuk, eerst stonden we
met 2-0 voor en toen 2-2 en toen 32.
Het was een leuke wedstrijd, Jammer datik
niet mee kan doen.
Ik vond het leuk dat ik mee mocht doen. Ei

genljk zit ik in de F1. We hebben allebei de
wedstrijden gewonnen en hetis leuk dat de
3 ook een keer gewonnen heeft
Hetis leuk datje cen keer wint,
Ik weetniks. Deze overwinning doet wonderen
en daar valt niet tegen te trainen. We kijken
al vol verwachting uit naar de voorjaarscom-
petitie



vd. Meerde Walcherenstraat 1

Tel 0544-371207
maakt

't
je

gemakkelijk

www.drukkerij westerlaan.nl
info@drukkerij westerlaan.nl

ENSAID
MODEVAKSCHOOL

Spiekeree HOVENIERS
+ Opleiding van modinelte t/m lerares ONTWER

ONDERHOU
KWEKERI
VIJVER
BESTRATING

Ruurloseweg 17
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Voor al uw tractoren, landbouwwerktuigen,
tuin- en parkmachines.

Wij verzorgen al uw loon. en grondwerkzaamheden, bestrating en sloopwerk
+ Gospocialscerd op het gebied van HUUwverzorgingsboren,

gereedschappen en veescheermachines.
Seen vnmeen tej voert
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De eerste lichtweerspiegelende verzorging voor gekleurd haar
Voorhet haar geldt het zelfde als voor de huid licht is dé bron van een
stralende schoonheid Hoe regelmatiger en gladder het haar af de
huidoppervlak is, des te beterhet licht wordt weerspiegeld en cen stralende
schoonheid naar voren komt. Réflection van Kérastase gebruikt di cht voor
een spiegelende schoonheid van het haar

REFLECTION, voor con onmiddelijke on duurzame ganses fo voe apeatonhe 24omvo oon ven ionrgAn 8
Teu: 0348 391982

tuinaanleg tuinonderhoud tuinidecën
tuinonderhoua tuinideoön tuincmleg

tuinidecën tuincanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954



RKZVC VRIJWILLIGERSFEEST
Zoals gebruikelijk de laatste jarenis er ook in 2008 op de eerste vrijdagavond van
het nieuwe jaarde traditionele vrijwiligersfeestavond van RKZVC in de kantine van
de voetbalclub. Vanaf 20.30 uur worden alle vrijwiligers ( zoals trainers, leiders,
schoonmaakteam, terreinknechten, wasvrouwen, scheidsrechters, bestuurs- en com-
missieleden, kortom iedereen die regelmatig actief is voor Zieuwentse voetbalclub}
verwacht voor een gezellige avond. Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard
gezorgd en net als vorig jaar wordt de avond opgeluisterd met een mistery guest
die omstreeks21.30 uur zal zorgenvoor een vrolijke noot.
Kortom voor wie zich aangesproken voelt (er worden geen persoonlijke uitnodigin-
gen verstuurd)

VRIJDAGAVOND 4 JANUARI 2008: VRIJWILLIGERSFEEST RKZVC

SNERTLOOP
Een andere RKZVC-traditie aan het begin van het nieuwe jaarisde snertloop
met aansluitende nieuwjaarsreceptie op de eerste zondag van het nieuwe jaar, dit
jaardus op 6 januari. Om 13.00 uur worden alle deelnemers en belangstellenden
verwacht op sportpark “de greune weide” om het jaar sportief te openen meteen
prestatieloop. Tussen 13.00 en 14.00 uur zijn de deelnemers actief op de diverse,
afhankelijk van de leeftijd, loopafstanden. Ookis er de mogelijkheid om de langste
route, ca. 7 km, te wandelen en zo de deelnemers aan te moedigen en te steunen
in de strijd tegen de man met de hamer.
Na de finsh is er voor alle deelnemers de traditionele (gratis) snert met rookworst
die geserveerd wordt door Ansen Henk in de kantine. Vanaf ca 14.30 uur is er de
prijsuitreiking en zal ook de toernooicommissie van het Sourcy-D-jeugdtoemooi
aanwezig zijn om wat meer te vertellen over dit fantastische evenement dat ieder jaar
plaats vindt op de velden van RKZVC tijdens de pinksterdagen. Naar verwachting
is het deelnemersveld dan zo goed als bekend en worden de meeste namen van
de deelnemende binnen- en buitenlandse profclubs bekend gemaakt.
Een nieuwjaarsteceptie zou geen nieuwjaarsreceptie zijn zonder nieuwjaarstoe-
spraak van de voorzitter en ter afsluiting een toast op het nieuwe jaar.
Kortom alle reden voor sportend Zieuwent, en alle overige belangstellenden, om deze
zondag hierbij aanwezig te zijn en het nieuwe jaar sportief en gezellig te openen.



Ik moet bekennen datik niet erg kerkelijk ben.
Die keren dat ik in de kerk kom is het vooralals
parochiaan, dus meervanuit mijn gevoel van
gemeenschappelijkheid. Vroeger wat meer de
bruiloften, maar nu ik steeds ouder wordt ook
steeds meer begrafenissen.
Alsik in verschillende kerken komt en de plaatse-
lijke kerkkoren hoort zingen, valt mij altijd op hoe
goed het mannen- en vrouwenkoor van Zieuwent
is. Zolang ik in Zieuwent naarde kerk ga neem ik
het kerkkoor altijd als een vaststaand gegeven,
zondernate denken over hun kwaliteit. Pas als je
de soms zeer bedenkelijke liederen hoort zingen
van andere koren, blijkt opeens hoe hoog het
niveau van ‘ons’ kooris. Vooralbij begrafenissen
vind ik hetin dat een koorde juiste snaar weete
Taken. En soms weet ‘ons’ koor me om diep adem
te halen, opdat ik een snik kan vermijden.

Nu was ik laatst bij het afscheid van Joost van der
Meij. Mijn buurman en voorganger als redactielid
van de PIOT. Veel te vroeg kwam er een eind aan
zijn leven. Massaal werd de afscheidsviering in de
kerk bezocht door familie, vrienden, kennissen,
collega's en medeparochianen.
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Hierbij werd natuurlijk gezongen door ‘zijn’ jon-
gerenkoor. Ook zij staan bekend om het hoog-

|

staande niveau dat ze aten horen. En ik denk dat
| ik namens velen, zo niet allen, spreek als ik zeg

dat het jongerenkoor tijdens de afscheidsviering
bijzonder indrukwekkend was. De manier waarop

|
ze de verschillende liederen ten gehore brachten
was adembenemend. Je voelde de liefde van dit
koor voor zowel Tonny als zeker ook voor hun
meest trouwe aanhanger Joost. De sfeer inde kerk
was geweldig. Als een afscheidsviering mooi kan
zijn, dan was dit heel mooi. Joost zalhet geweldig
hebben gevonden.
Later gingen we naarhet crematorium in Slangen-

# urg en ook hier werd door het jongerenkoor een
aantal stukken gezongen. Nu zag ik de gezichten
van de meisjes. (Ja, het is toch een jongerenkoor)
Hetverdieten de pijn waren zichtbaar groot, maar
het zingen brak hier glansrijk doorheen. Zo mooi
hebik het koor nog niet beleefd. Met kippenvel op
de armen moest ik te vroog de ruimte verlaten,
want met de sfeer die er hing hadik er veel langer
Kunnen blijven.

Een klein probleempje van het jongerenkoor ís
de geloofwaardigheid van de term jongeren’
De gemiddelde leeftijd ligt toch echt veel hoger
dan de term doet vermoeden. Dit onderkennen
de leden van het koor ook en ze waren gelukkig
datze bij het leven van Joost nog hebben kunnen
laten weten hoe ‘zijn’ koor zou gaan heten.

Noir.

Ik weet zeker dat Tonny nog lang voor de groep
‘Noir’zal staan om te dirigeren. Net zo zeker als
dat Joost altijd bij hen zal zijn.

Mark Lankveld—.



Met 1400 soldaten een gebied beschermen iets kleiner dan Nederland. Waar Taliban
strijders sterk verweven in de maatschappij de macht hebben en zelfs de Russen
geen toekomst zien in ons "Vietnam akkefietje” aldaar. Als media klagen over de 65
miljard dollar schade op de beurzen in de V.S. naar aanleiding van de Hypotheek

We geven het je te d
en geen enkel woord reppen over de 84,1 biljoen dollar tellende staatsschuld

die de hele wereldeconomie kan aantasten.
Wel klagen over rotjes en clusterbommen gie het Nederlands leger gebruikt, maar
verder niet weten welke slechtere altematievener op volgen. Daaroverzo specifiek
‘campagne voeren in ons kleine kikkerlandje, dat niemand nooit meer nadenkt over
nucleaire arsenalen verspreidt over de wereld en toch geloofwaardig proberen over
te komen.
In een klimaatconferentie de grootste vervuilers (China, V.S) niet aanpakken, maar
tegelijkertijd aan ontwikkelingsgebieden, zoals gehee! Afrika, mededelen datzij niet
industrieel vervuilend de economie mogen versterken, zoals het decennialang in
de westerse landen wel kon en daarmee de ontwikkeling in de ontwikkelingslanden
bepalen.
Als woordvoerder van 1 van de grootste leveranciers van wapens voor Consump-
tief(?!) gebruik de noodzaak uitleggen van de wapenwet in de V.S. na de schietpartij
op de universiteit van Virginia, waarbij 32 doden vielen te betreuren. Als dierentuin
uitleggen aan bezoekers dat ze niet mogen wijzen naar boze Gorilla's, omdat ze niet
zeker zijn van de veiligheid van de omheining van het verblijf. Als mediamagnaat de
schuld van de mislukking van zijn zender leggen bij het imago dathet kreeg opge-
stempeld door de media en het volk. Daarmee 50 mislukte programma's wegwuivend.
Uitleggen aan de rest van voetbalminnend Nederland waarhet geld ineens vandaan
komt om 4 grote namen en een coach naar een voorheen grote club te trekken, waar
de club de laatste jaren naast geringe prestaties ook de nodige financiële problemen
kende. Uitleggen aan de bevolking van een klein dorp dat het lang leegstaan van
een groot pand metals bedoeling verbouwing tot accommodatie niet een teken is
dat het dorpsplan niet heleaal aansluit bij de wensen van de dorpsbewoners.

En dan roomboter dat 2 cent per pakje duurder is geworden.
Zaldit allemaal nog goed komen in het nieuwe jaar?.. Maar als de nood hethoogst
is, is Kerstmis nabij
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Hypotheekshoppenieje bij...

De typorheekehop adviseur
Bezeten van hypotheken

uw regionale makelaar
Verkoop, aankoop, taxaties, advies, huur en verhuur.
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Wilhelminast %
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