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B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,
M. Slot, J. v.d. Meij
Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Hyacintha IJzereef,
Henk Hulshof, Stef Rouwhorst, Mark v.h. Bolscher.
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 1257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1281.
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 1461
Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 1838
Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, tel. 05443-5237
Penningm.: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720.
Wedstrijd-secr.: T. Venderbosch, Dorpsstraat 61, tel. 1272.

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 1875
Secretaris: J. Knippenborg, de Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-secr.: P. IJzereef, Reindersweg 12, 1242
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 1724

Tennis
E

Voorzitter: J. van de Meij, de Haare 61, tel. 1629
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
Penningm.: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel. 1782
Wedstrijd-secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 1668

Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitter: L. Hummelink, Mercurius 53, tel. 05443-1953
Secretaresse: L. Eype, Uranus 10, tel. 05443-4772
Penningm.: Y. Onstenk, Grensweg 8, tel. 1348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Merurius 53, tel. 05443-1953

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat 77, tel. 1982
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262

Touwtrekken
Voorzitter: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7, tel. 1614
Secretaris: R. Kolkman, Waalderweg 39, tel. 1996
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374



SLAGVAARDIG Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 1269
Penningm.: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr.-secr.: G. Hulshof, Zieuwentseweg 53, tel. 1204

|

ST. SEBASTIAAN Schietvereniging
og Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, tel. °05443-6506

Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60

KN ‘Penningm.: A. Papen, de Haare 32, tel. 1970

BV. ’T KEVELDER Biljarten
4

Voorzitter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59, tel. 1494

74 secr./penningm.: G. Schurink, J. v. Eiykstraat 12,
== tel. 05443-3217

E (NR Wedstr.-secr.: J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

B.B.Z. Biljarten
:

Voorzitter: H. Doppen, Churchillstraat 5, tel. 1642
Secr./wedstr-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

%

Penningm.: W. Knippenborg, L. Couperusstr. 19,
tel. 05443-5337

E
5

LL

K.SV. DE HEMMELE Klootschieten
Voorzitter: T. Beerten, Dorpsstraat 55, tel. 1745

:

Secr./wedstr-secr.: P. Domhof, de Haare 9, tel. 1824
5 Penningm.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PARFUMEREËN 7136 LI ZEUWENT

DROGISTERIJ TEL-05445- 1982
DOPPEN

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

voor BOUWBEDRIJF

NIEUWBOUW WOPERE IS
. VERBOUW en

Dorpsstraat 48
ONDERHOUD Zieuwent - tel. 1209



13 e JAARGANG 1986 Januari A)
INHOUD:pag, l,Van de redaktie

S.Evenementen Kalender
4sSlagvaardig nieuws ,5 Zaalvoetbal nieuws
G.Tohp nieuws
7.Jeugdredaktie/Voorwoord;Effe LaggePag.8.  Puziel s

9. Vervolg intervieuw Fr.RĳkaardlO.Pacelli nieuws —l2sStanden ZVC
l3.Nieuws in het kortl4. Interview met JeHulshof.,

8 dat er al weer bijna 'n maand:voorbijee we als redaktie ons alsnog aanslui-ten bij de vele goede wensen die U reeds ge-kregen heeft. ' n Yoorspoedig 1986: Wij hopener ook op en voor wat PIOT betreft betekentdat dan, dat er veel kopij komt. U mag dan ín1 10 nummers in de bus verwachten (ge-en de Gelderlander aan huis). Met me-dewerking van de verschillende verenigingenhopen we dat iedereen inZieuwent weer in gro-te lijnen op de hoogte blijft vanhet sport-gebeuren in Zieuwent. Hieronder vindt U een4 en in het xoverzicht van de bijdragen in het «<



Nieuws in
HV Pacelli

Tx Van de trainer6x Zaalvoetbal
5x Standen ZVC
4x Evenementenkalender
3x Jeugdbestuur ZVC

Standen Tohp
Flaporen
ZGV-jazzgym
Humor ,

“ Jubileumcommissie
2x Standen Pacelli

zZiV-tennis
DES-touwtrekken
Kersttournooi zaalvoetbal.

Preventief sportonderzoeklx Sportblessures

ceermmalige bijdra-
gen kwamen vans:
Top-l12
Ledenwerfsktie
Nationale jeugd-

biljartkamp.,
Hendrik en Mina _

Kermisprogrsmma
ZVC-elftalindeling

…_ # „oefenprogramma‘# „competitie- "
‚ Gevonden voorwerpen

Autosport
TPV-Slagvaardig
Recreanten-yolleyb.
Prestatieloop-

Zieuwent
De jeugdredactie had l0x een eigen bijdrage metde;volgende inhoud:lOx RedactiewooraPuzzel6x Humor
3x Wist je al dat..?Daarnaast had de jeugdredactie gevarieerde on-derwerpen als volgt:Verslagen ZVC: van Bl, Cl, Dl (lx)Hoe goed kennen jullie Zieuwent?

Interwiews met Thea Wopereis en Antoon Stor-telâerArtikelen over Frank Rijkaarg, (jeugd)tennis,tafeltennis, badminton en klootschieten.
In zijn geheel erg gevarieerd, Als redactiezijn we blij met de consequente bijdrage vande jeugdredactie, zodat er. meer jeugdnieuwsis. Tevens zorgen ze nogal eens voor nieuwsen informatie over wat Onbekendere sporten.
Wat dit nummer betreft ook van onze zijdenog. even wat aandackt(en natuurlijk de fe-licitaties) voor de 40 jaren die Jos Huls-hofactief isgeweestsls voetballer,Voorde vostb: = 9 e winter

an Hon NOg net
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de supermarkt Ver deze tijd!

ZIEUWENT- DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259

HEREENREEESENEENEEEESNENEENNAN
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COÜÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. oPzaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden Ogewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
_

Tanken van benzine kunt u dagenmacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geld iser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen?7?? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZiWELKOOP  —  reiioon 05445122 (tidepuame 1210)



die uitnodigende
Becorama gordijnen-
presentatie.
Kiezen uit de fantastisch
mooie Becorama-kollektie.
Met uni- en streepweefstoffen,
stoffen met ingeweven en
gedrukte dessins.
Een weelde van mogelijk-

ì (Baan heden; keus uit vele
1 breedte ontwerpen, overzichtelijk

;
MV

120cm- bijeen in de unieke Becorama
prijzen vanaf f15.90 p.m.) Presentatie.

voor een complete woninginrichting
Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-1207
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voor al uw

VERZEKERINGEN kapsalon

aa CECIEL
ASSURANTIEKANTOOR

STO RTE L D 5E & De Haare 30, Zieuwent, tel. 1797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent
Tel. 1227 DN



“Â,
zo'n beetje aan het trainen blijven, Maar wed-strijden voetballen is er niet meer bij. wezaalsporten komen in een beslissend stadium,Pacelli-heren hebben redelijke kansen enspelen zondag 26jan.(19.30u) in Lichtenvoorde‘om de koppositie tegen Grol2. Voer meer infor-matie hierover en de andere sporten verwijzen,we naar verdere artikelen. Veel leespleziëèr.

* DE REDACTIE.
eeeENGEZOCHT!!! Meisje voor kanfine werkzaamheden!!!

Voor inlichtingen H.Beerten Schoppenweg 16 E83
KX KKKKKXK KeKKKXXKKeKe KmKKKeeKonzr0

25 en 26 jan. Uitvoering toneelver. Semper Avanti29 jan.Voor de bejaarden uitvóering. van Semper Avarëíl &n 2 febr. Uitvoering toneelver. Semper Avanti _ E3 febr. Jaarvergadering Zieuwents Belang en Feestcoi EE:

10 febr.Kruisjasavond ZVC
15 febr. Indoor tennistoernooi ZeT.Ve
17febr. Kruisjasavond Schutterij St.Sebastiaan
24 febr. + Jaarlijkse ledenvergadering ZVC
12 mrt.Ouderraadvergadering Basisschool ín Parochiehuië10 mrt.Kruisjasavond ZVC
17 mrt Kruisjasavond St. Sebastiaan
19 mnrt.Gemeenteraadsverkiezingen
29 t/m 31 mrt Paaspop
21 apr. Kruisjasavond St. Sebastiaan !11 juni Stratenvolleybal toernooi T.0.H.P.
13-14-15 juli Kermis
10 aug. Grote prijs van L'voorde Ruitervereniging,
Heeft Uw vereniging ook bijzonder aktiviteiten? Geef dezedoor aan de redaktie opdat ze:-opgenomen kunnen winden adeze even Menken kalender, jw eigen belang;vhn ani nan A at ry £5 er Tr ienOOI angeren onDaat ze er e 2



SLAGVAARDIG NIEUWS! 4.

Op 22 december j.l. won de F-Side,bestaande uit J.Krabben=
DOrg sk. Hulshof en S.Rouwhorst het zeer geslaagde toernooite Zieuwent,
Meer dan 70 bezoekers en spelers zagen de P-Side in de
finale tegen het team van " tt Kevelder' bestaande uit
G.Hulshof,R.Eulshof en H.Rouwhorst ‚zo maximaal als mogelijk
was te winnen, 8-0s
Nu ook staat het nieuwe competitieseizoen alweer voor de
deur.De heren 1 bestaande uit :E.Hoenderboom, K.Hummelink
en E.Waalders komen na het behalen van het kampioenschapuit in de he klas,
Jongens l hebben zich het afgelopen seizoen met moeite
gehandhaaft en blijven dit seizoen ook en de 4e klas uit=-
komen,
Het meisjesteam bestaande uit:M, Donderwinkel, T.Hoenderboom
en K.Donderwinkel wisten dit jaar zelfs derde te worden in
de l ste klasse,
Ook kan dit gezegd worden van het 2e meisjesteam. Zij haalden
ook een zeer succesvolle 3e plaáats in de 3e klas.Verder willen wij nog meededelen dat las iemand nog eensinterresse heeft om een balletje te slaan,kom dan gerust
op 'n woensdag avond vanaf half acht in de gymzaal,

Tot dan
Eindstanden, ToT.V. Slagvaardig.
Heren1 5e klas Ë Jongens 4e Klas 4
Slagvaardig 1 Lo=20 Atak 2 10-20Vios 3 10-13 ; RTIV 1 10-15
Grol 5 10-10 Hercules 7 10-12Hercules 6 10-39 Litac-Zeil 5 £0-6Litac-Zeiler 10-8 Slagvaardigl 10-4
ETTV 2 10-0

‚ Vos 1 10=0

Meisjes le Klas A . Meisjes Ze Klas AEdenrea aSSUnitas 1 10-18 Brdevoort 1 8-16
Grol 1 E 10-17 Grol 3 8-9Slagvaardig 11031 52 Slagvaardig 2 8-8
Relax 1 10-10 Reflex ù 8-6

LOmdy Eetac 3 Belee



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYF - SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al Uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING

…— e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TENBRAS
ZIEUWENT - telefoon 1257

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

VOOR BLOEMEN

Dorpsstraat 11

l/BasSTAALBOUW

Boersweg 2, 7136 KK
Zieuwent - Holland
tel. 1971

Levering
- Staalconstructies
- Hekafscheidingen
- Konkurrerend

Prijsopgaaf vrijblijvend.



Bekken wijst u de weg
naar de juiste AeGie TE

+a.SD

NT“1VJJe adviezen
efo ATTENT Te [EEee=assurantiën-financieringen-hypothekenZN1SN ANE
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EELE eeHet eerste team van ZVC heeft door en schterseiiieinde
nederlagen tegen resp. Longa 3 (3-2) en DS {4-0}éiigzins
bij de twee koplopers moeten afhaken en staat du met zogzeven wedstrĳden te gaan op 3 en &4 punten achterstaiid.' Het tweede team heeft inmiddels de laatste plaats kunnen
verlaten door een 10-2 overwinning op ZVU 3.Wannser het
nog vaker op volle sterkte kaf aantreden als tegen ZIroet het mogelĳk zijn ruin afstand te kunnen nemen van “e
onderste plaatsen, :

Hot prograema:
: Vrijdag 24 jan. Knudde 2 -ZVC 2 te Varsseveld Aanve &ijë5 uur

ZVC 1 rjVrijdag 31 jan. ZVC 2-Brasil 3 te Beltrum aes 20,30"aZVC 1 vrij
Maandag 3 febr.De Eagles -ZVC 2 te Doetinchem. ziasnZVC i vrVrijdag 14 febr, Brasil. 4-ZVC 1 tePerborg; Aanv. 19.00 “zEee ZVC 2 vrij !

ReKeZeVeC. z ZAALVOETBAL

Standen t/m 20-12-1985
ZeKlasseA 2e Klasse C
FoC. Gonemo 2 12-17 Kitcc IabsD.S. 84 12-16 Brasil °77 3
WoZeVe 2 12-15 Halfweg 978 5
ReKaZeVeC. 12-13 De EaglesBrasil #77 L4 10-12 - DeZ.eC. 68
Longa *°30 3 12-12 GH 252Âs ZSV. 2 10-11 De Eagles 2
Grol 2 12-10 F+Ge KnuddezÈBredevoort 10-8 #£.KeZeVel. 2
FeCe Gonemo 3 il- 6 ZeSe U. 287 EeAD. 69 2 11- 4 FC DEee



1.0.8,P. VOLLEYBAL

De halfjaarlijkse vergadering werd gehouden op 25 nov.85
hj de Timp en werd goed bezocht,
De voorzitter opende de vergadering waarna de sekretaresse
Log enkele Vnieuwe” spelregels goed Envooral voor
de 5 de klassers,
Op de verslagen van de diverse bestuursleden Ie nauwe-
lĳksof geen kritiek.
De trainster van de dames was tevreden met de prestaties
die het damesteam tot dan toe had verricht hadden en hoopte
ook op een kampioenschap. De herentrainer daarentegen hoopte
op sen beter resultaat van de heren in de 2e helft van de
competitie.Terens wenste en hoopt hij op een blessure vrije
periode.Cok de trainers van de recreanten waren tevreden
over de prestaties en vooral over de opkomst tijdens de
trainidngsavonden. .

Verder werden er enkele aktiviteiten besproken die men.
naast de volleybalsport wil ondernemen, zoals bt. kegelen,
klootschiefen.Ook werd besloten om weer een ondérling toer-
nooi te organiseren, evenals het stratentoerngoi;dat eerder
in samenwerking met de KPJ werd gehouden,
fa nog enkele vragente hebben beantwoord werd de Dee
ring gesloten.Eenieder bleef nog even naborrelen, waardoor.
er een gezellige avond ontstond, die bij LOC in de
kleine uurtjes duurde,

tanden per 22-12-1985 Het bestuur.
BEKÊNI

… HEREN II Dn1; Mavo 9-16  Dynafo 5 g=18BD:M.D, 1: 85-15
2: Favorita 2 9-15 KeSe Vs 27: 8-12 Vijv 3 8-12
3; Gemini 3 9-15 Marvo 3 9-12 Longa 9 fB45 Grol 3" ‚ 9-13 Tornado 3 9-11 Volverijs s ‘7.11
5. ‘Mepal Orion D-13. Boemerang 7 10-10 Adelaars 3 7-74. : Wivoc 4 Dl4 Tons3 8. 9. ASV. 1 ggE ‚CV. 3 9-19’ Gemini 6 9- 9 Halle 2. ESee 3 De. Wivoc-6 9- B 1 VaC.V. 6 510. T.0,H.P. 1 2 Longa 6 JD ele EePi . E71 Avanti 4 Z- 6 Veldhoek 1 7. 1

12, Longa 5 100 Ee 9 ie 5 f
aast

: SPAAR BI:
doagn de je eri fj f E á & 3 B dba ng seen »



HALLO,

Allereerst willen wij als jeugdredaktie Piot jullie nog
een goed 1986 wensen, dat inmiddebsal bijna een maand gele-
den zijn aanvang nam.Hebben jullie de oliebollen er al woer
afgetrimd(of getraind)?

. Onze bĳjdrage in Piot ís dit keer gering.We hebben enkele
moppen, het vervolg op het interview met Frank Rijkaard en

‘enkele puzzels.
We proberen nog steeds (!}) mensen aan te porren een stukje
te schrĳven in het plaatselĳke sportkrantje! We hebben uu
besloten om de inzenders van een stukje een attentie te
geven,omdat ze zich vast geweldig uitgesloofd hebben!!!
Om het een beetje pi te houden verklikken we lekker
niet wat die attentie is!
Je hoeft echt geen ee te hebben, want ae !schrijverijv
wordt slechts door een kleine 3000 mensen gelezen( gemiddeld)!
Dus : SCERIJF ! (het maakt niet uitwat je schrĳft;alshet -maar voldoet aafì de volgende purten ‘:1)Er wordt niemand be-
ledigi,2)Er wordt vermeden leugens te schrijven, 3)Het houdt
verband met het sportgebeuren in Zieuwent(of met het sportge-
beuren in het algemeen}).

Sportgroetjes van
Henk, Jacinta, Stef;Marc

en ilse.
s#66658.

|

Een vrächtwagen met vaten bier stopt voor eencafé. De chauffeur stapt uit en laadt de vaten af,
Iedere keer als hij een vat,bier het cafe heeft

_ binnengebracht, zet hij met een stukje krijt een
streepje op een van de banden van de auto.
Dan komt er een hondje aan. Hij snuffelt aan de
band, en tilt zijn pootje ope.Een straatj jagAnaDUuIrieurs



“ee & 5 eoProfessor: “Waarom kan men een venstergias nietgebruiken om brillen van te maken?"Student 2 “Omdat een vensterglas meestal vierkantis en bovendien veel te groot.®
Getuige: “Deze man heeft me niet alleen aangereden,hij heeft me bovendien uitgescholdenvoor idioot."Rechter: “Kende hij U dan?"
Het verkeerslicht werd oranje, toen rood envervolgens groen. Een dame in haar auto reed‘maar niet door.
Een agent kwam naar haar toe en zeis "Is er dangeen één kleur die U mooi vindt, mevrouw?"

NIP E UIX

IM

Ie4

[Fr

6 Cc

í K/uiIN
NEFIiG K

FISIK RIGININ
UIPITIE ZIDIOIT LIE
NIGIElI: OIL { y
NIO[MIS/QIVIE|L KIA

JIMIGIIIKIUISIR xXIEY

f Ti AIT p
KH R QIN

AIZISIGIE R K zZIA
LiE/piS RIE DJE[NIDIH

Dan nu de nieuwe puzzel, * vakken
De bedoeling van deze puzzel is om zoveel mogelijk vakken uit de iet=‘ters te halen, De letters moeten achter elkaar horitontaal, vartikaslOf diagonaal staan, De woorden kunnen ook omgekeerd staan,Schrijf je oplossing op een briefje en deponeer dit in de rode brievenbus bij het secretariaat ‚ De winnaar ontvangt weer& aardige attentie, 5



ABANDERADO KOMFORT
KWALITEIT
ENMODE

HOEVEN NIET
NOODZAKELIJK
DUURTEZIJN!

e

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

Fa. Krabbenborg
Int. Transportbedrijf

Ruurloseweg 10
tel. 05445-1215

Tankstation:
Benzine - Autodiesel - L.P.G.



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg |
0544541509 |

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld.)

Huizink& Zn. BOUWBEDRIJF
NIEUWBOUW ,

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT Tel. 05445-1214



’s Zomers buitenJ. WAENINK iS Winters binnen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

j < >beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452

BESTRATINGSBEDRIVF
VOORDOMHOE

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30 x 30 en40x60cm '

- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen |

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445-1517

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
ZIEUWENT

T.V.- VIDEO - RADIOELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATENZIEUWENT ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.Dorpsstraat 63

‚
SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 1217-1576 ‚ SPEELGOED (lego)



\

i
|

!

!

}

|
Ë

|

_ NVOB BEDRIJF

HOENDEREBODM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

z ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

ee dorpsstraat 27ERKEND
ZIEUWENT

telefoon 05445-13320
a
[!

Natuurlijk gaat u naar:

Café Rest. * Kevelder
VERGADERINGEN - PARTIJTJES tot 70 pers.

EEN GEZELLIGE PARTIJ BILJARTEN

En natuurlijk serveren wij 1e-klas eten en drinken
Tevens start- en eindpunt voor al uw droppings en sterritten.Kleine speeltuin - minicars

Zieuwentseweg 46 - Zieuwent



anderhalf jaer dannveer was dkag Zi

mee toade mtwedstrid van Ajzxegen
Seren Ley 20e geliesseerd zn teen mo: Met
me! die rade been zen. Een ongeleek zoveel fiet besc in
teelde welstig maske ook Willem Kieftzijn debut in bat eerste van
Ajax Een pear zanden daam zat zefs bij bet Nederlands e!tal Het
Ging ness alemaal verschrikkelijk snel, A (eelde zis in een oes. Maar
ik had.nauwelijks de ijd om goed 04 me door 2e sten dringen water alle-
maal gebeurde. De dingen gebeurden gewoon. Het leek wel cf ik er zef
geeninvioed op hed. N=uurijk vond Khet magnifiek om geselertserd te
worden voor hetBetferends

slal
Geweldig! Als ik er nu zan terugdenk,

geloof Äk dat ik niet ten volle heb beseft wat zoiets alemaal beiekent Ik
was biij maer iK schreewes het niet

ven
de deken. Eerst Ajax, wen het

Naderlands slfe! ja erg leuk alemaal Toen was er een joumalst die
schregf dat ik een onverschilkg type ben, een rare gast die het koud gat
venu wel of nietin Dranje speel Dat was de zerste keer det ik merke
Get es ock onzin over voerbefers work gescheven,
Plezier in mijn werk vind ik verschrikkelijk belangrijk. En ik heb nod
zovesi plezier gehed in het voetbelies als in de periede waarin k met
Johan Ensyff kon stelen bij Ais Het betekent det ik heb gespeeld met
de allerbest, Heel vreemd wes det in het beginJe moet bedenken dat
Cruyff atijd mijn doo! w=s geweest Ík kende hem van de welavisie, pro-*
beerde op straat zijn bewegingen, zin techniek te leren. Bij parijjes
hoorde ie de een zeggen. “Kk ben Beckenbauer”, de ander “Ik ben
Rivera’, en een derde “4% ben Cry. Cnyfl, det wilde eigenlijk niet
iedereen zijn, went je moest het wel hoog in je bol hebben m1 doen
alsof je de beste speler van de wereld was. En dan ineens, tje met die-
zeide Cruyff in én an dezefde kisedkemer. Hij rekt henelids shit aan
als ij je speel samen 2: hom =t én sffal Hij speëlt jesen, en ij speelt
ballen op hem!

Vreselijk veel hebben de jongeren bij Ajax, en later die van Feyenoord,
nog van hem geleerd
Wat ik ook heel moai vond, was dat ik tegen Wilem van Hanegem heb
kunnen voetbafien, mijn andere fevoriete speler. Typen zoals Cruyff en
Van Hanegem, die zijn er op het ogenbik miet meer in Nederend.
Kwestie van tijd, volgens mij Er komt zen moment waarop er Weer een
echte superspeler opstaat Wie weet zi-ie wel onder de genera jonge

HDANV DT TVART ar fr ieVRANK RIJXZAARD( vervolg) £&.
voelers vanau. Vergeet ziet dat zowel Oryfl als Van Henegen aus weeinwinigze nog ang et op bun se. vann. Pasma han
dertigstekonden ze een slfal dragen, echt leiding geven. Het waren zl
Geweldige spelers toen zejong waren, maar hun touine medie ze nt
echte werekingpers. Dus, wasrmnm zouden de [opge jongens van nu fiet
kannen uigrelen int kanjers? Waarom zou het Nederlandse vontbal!

wer een aantal eren nieweer other beste van de wereld kunnen horen,
zoals tien jaar geleden?
Ik heb een vriendin, we wonen samen. AFen toe denk ik wel gend'na over
wate gean doen wanneer mijnscievererièreeenmaalmidjnalgeio-

_

pen? Vrneges was er dus maer één ding. voetbalen. Maar het einde
kom onherroepelijk een keer. En dan? Ik weet het nog niet Vloet nog
tenminste ten jaar mee kunnen zen de tmp, dus ik heb rog wel gvende-ijd \Ik heb alijd die spelers die na hun loopbaan vainer warden, een besje
belaagd. Als het afgelopen is, dan is het ook afgelopen, vind IL Het
heeft me aleijd afschuwelijk geleken om tainer 1e worden, Andere
Jongens venelien wat ze neten doen, maar zelf niet meer mee Magen
doen, Maar nu begint dat idee ven trainer zijn me wel aan e velden
ben iunidels begonnen met ben trainerscursus, want over een paer jaer
ze ik best zen anaeurchuitie wilen tonen Lekker in combine mat
mijn baan ats voetbefier. Dan heb de mooi de kens ome antieken ofdat
tainsrschap iets is om me verder in te onaikkelen.

Toen nog zoe junior was bij DWS, wilde à prof worden Weda alle
maal bij komt kijken, bij dat vak, daar hed ik geen Îeuw band vanDat
het hand is, dat je vaek moet afzien. Dat soon dingen weet k inmiddels
wel, en hat heeft mijn leide voor het spel niet beïnvloed. Ik hen er nog

mefaIk heb me el eens gevraagd weerom Ík blijkbaar vooral jonge woet-
balfans aanspreek. Zeker weten doe Ìk het miet, maas ik denk det hetiets
18 maken moet hebben met mijn stijl Ik sn&él voetbal, metde nadruk op
Spéél Jonge jongens kunnen zien datik op dezelide manier gerjjes heb
Gespeeld op straat zoals zij mu doen. Ze herkennen zich in wij Ik ben
iemand die zij zel zouden kunnen worden. Profvoetballer, hij Ajax nog
wel. Dat was zijn droom vroeger, en die jongens dromen van heuelfde
als ik 20en deed!

Tom Egbers

EF De verzotgt voorll:
ë



HV PACELLI NIEUWS
De Eeren senioren heb-
ven nog steeds uitzicht
op een prima klasseringin de 2de klasse B,
Afgelopen weekend werd
in Doetinchem weer eenstap in de goede rich-ting gezet door de
Gazellen-l te verslaan,
D it soort teams zijnvaak moeilijk te be-
spelen omdat in derge-lijke teams dikwijls spelers staan opgesteld metere-divisie ervaring die toch technisch en tactischde meerderen zijn van onze Heren, wat overblijft inons voordeel is dan het loopwerk en de inzet, zaken’die in het laatste deel van zo'n wedstrijd toch dedoorslag geven, eindstand 14-18, ESAanstaande weken zal blijken waar onze heren staanals tegen Grol en Groessen gespeeld moet worden,ploegen die absoluutaan de zegekar gebonden moetenworden om te blijven meedoen aan de top. Hiernahangt het af van de verdere aanvangstijden voor derest van de competitie of de Heren voor een sensatiekunnen zorgen.De dames-1l hebben in de afgelopen periode uit & duels3 punten behaald, 3 x werd er gelijk gespeeld eneenmaal werd er fors verloren van de koploper OBW uitZevenaar, een nederlaag die yeel te hoog uitviel ge-zien het spelbeeld in de eerste helft,Het gelijke spel tegen Trias uit Nijmegen was eenbeloning voor de inzet waarmee gestreden werd en inde streekderby tegen Erix weet men nooit hoe het zaluitpakken, ditmaal waren de dames van Frix het ge-lukkigst met het behaalde resultaat.Afgelopen weekend waren de dames van Angeren te gastin Lichtenvoorde, in een ‘glijk opgaande wedstrijd werder in de 11ste helft weinig gescoord: 5-3, na de rusteen wisselend beeld met dar weer een VOOrSPrOonEg voorAngeren en dan weer een voorsprong voor Pacelli, bijde stand 7-7 liep Angeren uit ‘naar een 9-7 voor-Sprong, 2 minuten voor tijd was de stand nog 8-10,de 1} min. Is LerueAte Win #  èh kë

id.£

-

n= o=d



DAMES SEN,
zond. 26 jan. 18,15 uur Pacelli — DEV2 feb. 19,59 uur Duiven. - Pacelli‚+ 16 feb. 16.20 uur Athédic-2 Pacelli

_DAMES SEN. 2
zond. 2 feb, 16,50 uur Pacelli - … de Vossen16 feb, 14.15 dur Fireball-2 Pacelli
DAMES JUR.
zond. 26 jan, 17.15 uur Pacelli - W.Huissen-a. 2 feb. 10,45 uur Esca - Pacellies 16 feb, 16.30 uur Brummen = Pacelli
MEISJES ADSP,
zond. 26 jan. 16.30 uur Pacelli — WWV-aZate. 8 feb, 13,30 uur UGHV-a - Pacelli
MEISJES ADSP, B
zond. 25 jan. 15.45 uur Pacelli “ WWV-b

+3 2 feb. 15.20 uur Pacelli … H.Gazellen-bZale. 15 feb. 16.00 uur Grol-b = Pacelli
MEISJES ADSP. C zis 5zond. 26 jan. 15.00 uur ‘Päcelli DHV-bzate. 15 feb. 14.00 uur W.Huissen — Pacelli
MEISJES PP,zond. 26 jan, 14.15 uur Pacelli = Erix-a
BEREN SEN,
zond. 26 jan. 19.25 uur Pacelli =— Grol-2zond. 2 feb, 18.50 uur Pacelli — UGEV-pzond. 16 feb. 17.25 uur Groessen -— PacelliHEREN JUN. :zond. 2 feb. 17.55 uur Pacelli = Avantizate 15 feb. 17.00 uur Grol - PacelliJONGENS ADSP.

= Zate. 25 jan. 11.45 uur SDZZ = Pacellizond. 2 feb. 16.05 uur Pacelli — UGHVYzond. 16 feb. 10.45uur Pacelli - E.Gazellen-aAEEADE NMS « VEILIG EN VERTROUWD YOOR JONG EN OD.EEESEa



ReK.ZeV.C. 3 SPANDEN (5/ma 18-12-1985}
EE á

3eKlasC nes.JeElasCFax 12-19 Sp. lochem 2 12-18G.B.N. 12-18 Gendringen 2 12-16Daventria 13-17 PH. 3 12-16
Sp. Lochem 13-16 Iettele 2 11-15:ReKeZeVeCe 12-15 Haaksbergen 2 13-14felios 13.15 D.V. 26 3 13-14Grol 11-11 Roks ZoVeGs 2 13-13
Concordia-W 12-11 Dostinchen 2 11-10Silvolde 13-10 Drempt Vooruit 2 12- 8

‚Se D.0.0 13= 8 ES. Ge Âe 2 : 12 3 :

SC.Doesburg°65 12-5 Sp.Eibergen 2 12- 7
‘AsZeU. 12. 3 :

“Ae Zels 2 1l- 5

2e KlasseK deKlasse O0
_.

VeIs0.S.-B. 2 10-14 Sp.Meddo 1 12-21
RsKeZeVeCs3- 11-13 Noordijk 2 11-16: .

Keijenb.Boys 2 11-13 KeS,H. 2 11-15.
Witkampers 3 10-12 Longa*305 10-14Zelhem 2 10-12 WVC. 4 11-12Ruurlo 2 il-12 Erix3 10-10
Longa* 30 4 11-11 VeIe0.S.-B 4 10-10Kl.Dochtereri2 … 11- 9 E.G.Y.VY. 1 1-9Vorden 2. 11- 9 Lochuizen 2 12- 9Zutphania 3 11- 7 RiKeZeV.C., & 10- 6
mensele 5 11- 6 A.D. 69 5 12- 6

DeEo 0. 2 10-22
teKlasseX . ie KlasseY
A.D.'69 6 12-21 Yeldhoek 1 10-19
Ratum 3 -

_

12-16 Grolse Boys 3 10-17Grol 6 ‚ _ 11-15 Sp.Neede 6 11-14Varsseveld 6 _
_ 11-15 Grol 7 11-14

Sp-Eibergen 10 11-14 ’ RokedsVoCe 11-11Kotten 5 210-137 Sr0
’

_
541010

We Vale 7 … 1212 Sp.Eibergen Wd 10-10Kòijenb.Boy:38 5 _'10-8 Marienveld 3 _. 10-8
Vosseveld4 -  12- B Sp:Rekken 4 10- 612-97 Ionga*30 10 10- 4

10= 5 KeS Vs SE Lim 1
1l- 6



Hotel - Café - Restaurantt Witte Paard”
05445-1282 - Zieuwent

zalen voor grote en kleine feesten
ook voor grote en kleine vergaderingen

Al uw
B c.v.-installaties
B loodgieters- en

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 1346



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTY.L. + T.H.B., Pehalin Edelhout
kwasten - gereedschappen etc.

Tevens uw adres voor alle glas-, verf- en behangwerk.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

‚
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTORIJSCHOOL

Ml Guus Kolkman
05445-1939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK



5.He Klasse AZ he Klasse BZ
Diepenheim 4 10-17 ReKeZoVel. 7 11-18Erix 4 10-15 VaIo0.S,-B „5 11-17K.S.V. 4 11-13 Diepenheim 3 11-16DE. 0, 3 10-12 : Longa*30 2 f 10-15Sp.Rekken 2 11-12 Kotten 6“ 10-11Sp.Neede 5 10-11 Sp.Rekken 3 11-39RK ZVC. 6 11-11 G.S.V. 63 2. 10- 8Sp.Eibergen 8 9-10 Sp.Eibergen 11 11- 5Ruurlo 7 ll- 6 Erixs - 10- 4Iong2'30 9 10- 5 Grol 9 10- 3Rietmolen 4 ll- 2, Reunie 5 9-2

ge Klasse DZ
Ratum 6 10-18Fortuna-W 5 11-16DE. B: 6 9-12Sp.Meddo 6 9-10Longa*30 12 9-10VeI. O+S.e-B. = 10-10Erix 8 10-10
Sp.Eibergen 12

 _
10- 9L.S TV: 6 -1ls 8Rn VC. 9 10- 5M.E. Ce 1l- 2

Nieuws in het kort,
Kopy voor het volgende nr. wan Piot dient uiterlijk zondag9 febr. in het bezit te zijn van de redaktie.Noteer dezedatum! !

De half jaarlĳkse ledenvergadering van ZVC is op manndagfebr. in de kantine Aanvang 20,30 uur,
Omdat W.Domhof volgend seizoen alleen nog de elftallen5 t/m 9 traint heeft het bestuur van ZVC voor het ze en4e voor volgend seizoen Frans Kl,Zeggelink weten te contrac-teren,
De tennisver. houdt zaterdag 15 febr, weer haar indoor-tennistoernooi in de tennishal te Lichtenvoorde,



/4.

INTERVIEW MET JOS HULSHOF-40 jaar lid van RK ZVC.
Red.:Jos eerst van ons bij deze onze hartelijke felicita=-

ties met dit jubileum,
Kun je een korte beschrijving geven van je voetbal-

‘loopbaan, voor zover je je herrinunert?
J.H.:Op miĳn tiende verjaardag heb ik me voor het voetbal

opgegeven, dat was eigenlijk wel een jaar te vroeg om-
dat de B jun. grens ll jaar was.
Mĳn eerste vóòetbalschoenen heb ik geleend van Joop
Willem s'Maans,van die met staal eronder en van die
keiharde neuzen,Ze waren me nog een maat te klein
OOK,
Via de B jeugd ging ik naar de A jeugd en met dat

" alftal zĳn we Oost-Gelders kampioen geworden.Na de
A jeugd heb ik 1 jaar in het tweede gespeeld en op
mĳn 17 ging ik naar het eerste,;waar ik 10 jaar in
heb gespeeld;al die jaren overigens als spits.
Daarna ben ik een paar jaar niet actief geweest,
maar wel lid gebleven, vervolgens ben ik via 2e,5e
en de veteranen in het 6e aen waar ik nu nog.
in speel.

Red.:Wat was het hoogtepunt in je oeelenJ.H.:Dat waren de wedstrĳden in de A jeugd,waarmee we
Gelders kampioen zijn geworden.We hadden een doel-
saldo van 152-12, waarvan ik er zelf 52 heb gemaakt.
We hadden toen een aardig team met 0.a. Hoentje,
Weaver Fons;Jos Dikat;Jan platvoot;Jan Woitas;
Batje Schimmel.

Red‚:Ben je nog op andere mannieren actief geweest voor
ZVC?

J.H.:Ik heb ongeveer 6 jaar in het bestuur van de ver-
eniging gezeten.En een paar jaar heb ik gefloten,
niet officieel hoor.Rea.;Wat vindt je zo boeiend aan voetbal,dat je dat al.
zolang en nog steedsdoet?

betbbhttiteitAtATER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN!DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.
Fobititddtthd
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

TTTTIEETTT TTE
Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-1271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen A Ax*

Droppings
Uitstekende keuken voor diners Xx

Elke woensdagavond grote super bingo
Ook gelegenheid voor een gezellige klootschietavond

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent Drs
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- eù verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 tel. 1508VEELete 5 : es5== |

aannemersbedrijf

=== HULSHOF
054451494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-1777 b.g.g. 1601
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ÍsJ.He:Nou vooral vanwege het spel zelf,de gezelligheid envooral vanwege de teamgeest. Ik heb danook een hekelaan spelers die geen inzet hebben, EeRed.:Je bent ook n068 zakeman en dan op 50 Jarige leeftijdnog voeiballen.Vindt je dat-niet riskant;zou eenwat minder riskante sport fiet logïscher zijn? 7JeH.;Ik heb geprobeert te tennissen, maar dat bewiel mehelemaal niet.Ik neem dat risico gewoon, enik hebin die jaren ontzettend weinig blessures gehad. Haast-:nooit,ondanks dat je als spits kwetsbaarder bent,Red.:Wat waren je sterke punten?(vooral vróeger)J.H.:Inzet;uithoudingsvermogen en ik was sterk aan de bal‚ik was eigenlĳk ook een pingelaar en maakte prak.tisch altĳd pingelgoals, bijna geen afstandsschoten,De spits-plaats vind ik ook de mooiste plaats:in eeneiftal,je bent altĳd de eerste Persoon waar ze hetvan verwachten, 'Red.:En minder sterke punten?
|JeH.:Ik kan slecht tegen verliezen(nu wel iets mìnder)Ikheb ook altĳd een hekel aan!slecht weer voetballers!Bovendien houd ik ervan dat een elftal er goed uitziet want zoals so gen erbij: lopon hoeft voor mijniet, E- NHRed.;Wat vint je Met vergcHil in voetbal tussen vroegeren nu? (vooral het eerste)?J.H.:Vroeger was het meer werkvoetbal en iets minder pres-tatie-gericht, Vroeger was men soepelder,als je ordoor was werd dat eerder geaccepteerd.Ik heb danookweinig penalty's mee gehsedRed.:En het verschil voor jezelf tussen vroeger en nu?JeH.:De snelheid is natuurlijk minder,ik speel nu in het6e danook meestal laatste wan,al heb ík nog westeeds de neiging mee naar voren te gaan. 5Je gaat nu meer op techniek spelen en je krachtenmeer speren, je stelt je anders op.O0p oudere leeftijdProbeer je minder onnodig te incasseren, terwijl uit-_ delen misschien gelijk gebleven is, ëReä.:Ue drragt ZVC dus altĳd nog een warm harttoe,Geldt dat ook te2.V. le en andere elftallen?JHe:Zeker ik blĳf allen een warm hart toe dragen ikben danook van mening dat de vereniging nog nooitzo goed gedraait heeft als de läatste 15 jaar,Bed. :Dan de vraag:loe lang nOE? on/off sis hetstop jĳ dan ook?4e zou



74
JaHe:âls het 6e stopt, dan ik niet,er is altĳd nog een

Se en 9e .Is hou gewoon van voetbal.Ik blijf dan-
ook zolang doorgaan als het lichaam dat mij toelaat,
Zoals reeds gezegd heb ik weinig blessures gehad en
als ik tijd heb train ik elke week nog omdat ik het
graag doe en het nodig heb,

Red.3Heb je in die jaren nog bijzonder voorvallen mee-
‚ gemaakt?’

JeHe:In die 40 jaar ben ik 1 keer uit het veld gestuurd,
tegen Steenderen, wegens commentaar op de leiding.
Leuke dingen:lIn Eibergen met de A-jeugd toen we het

‚ veld op kwamen, meenden we vast dat we verkeerd
waren, zo groot waren die van Eibergen, :

Dan was het in Yragerder altĳd raak bij Beneman, waar
we snoep meepikten „Het onder de pomp wassen in
Mariënvelde gaf ook altĳd een hoop extra lol.Red. :De hele familie bij julie voetbalde praktisch ?

J.He:Bĳjna allen,éên jaar speelden we met z'n vijven bij
ZVC:Frans en Batje in het eerste;zelf in het ze;Antoon in het Je en Aloys bij de A-jeugd, j

Red.:En zoon Henk?
JeHe:Hij heeft een zelfde stil van voetballen als ik,is

ook een pingelaar, wel heeft hij oen veel beter schot
dan ik.

Red.:3Heb je no

äad.:Tot slot vragen we je snel te antwoorden op enkele
ZVC “= Zeer goede vereniging
Gele kaart-wat moet ik daarvan zeggen?
50 Jaar mooie leeftijd
Longa -redliĳke vereniging
kromme bene =»-geen probleem
spits “goede plaats in elftal
Sponsor . -bitter nodig
roken matig

Bj deze willen wij Jos Hulshof (Meister Beernd) (volgens
dos komt die naam van een vroegere oom die Beerna heette
‚die s'avonds in de vrĳe tĳd les gaf in tĳden dat er nog
zeen school was)voor dit interview en wensen hem nog een
lange voortzetting van zĳn voetballoopbaan in goede ge-
zondheid. Vandaar ook dat we hem tot slot nog vragen om ‘eer
ti; voor onze

3



U stelt hogeeisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PAKFUMERIEEN /136 LI ZIEUWENT

DROGISTERI TEL-O05445-1982
DOPPEN

Ook de praktjk bewijst dat

VAN WIJNGAARDEN'’S MENGVOEDERS
het meest rendabel zijn.

Neem de proef op de som.

VAN WIJNGAARDEN'’S MENGVOEDERS EN KUNSTMEST
Dorpsstraat 81 - telefoon 1200 - Zieuwent



ARAGE ELSCHg,
VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

- accu's, banden en uitlaten (gratis montage)
- in-en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- betrouwbare onderhoudsbeurten
- ook voor tectielbehandeling
- snelle en vakkundige reparatie

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN

Waalderweg 32a - 7263 RV
Mariënvelde - telefoon 05445-1855

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar met de
modernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON- EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-24155 U tel. 05445-1253-1526



Ook wij zitten niet stileeU houdt niet van stilzitten. De Rabobank
evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden.

En om het u nog makkelijker te maken.
Zo heeft ieder een goede reden om aktief bezig
te zijn.



] iënlhuió INTERIEURVERZORGING

Voor uw senioren zitcomfort en kleinmeubelen.

Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

Zowel uit voorraad als op staal
Scherp geprijsd en gratis gelegd. heuga
Uitgebreide kollektie gordijnen en vitrages
vanaf f 17,50 gratis gemaakt.

|KEWerenfriedstraat 1 - 7136 Zieuwent - tel. 05445-1252


