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Omdat tapijt de brede
(woon)basis is...

Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

imension |

kollektie desso td dh
NOVILON® heuga

* Meer dan 500 meter tapijt van het mooiste
dessin op voorraad.

7e Scherp geprijsd en een goed advies

* Gratis gelegd op 400 en 500 cm breed.
+ Uitgebreide kollektie gordijnen en vitrages

vanaf f 17,50 gratis gemaakt.

] | en huiá INTERIEURVERZORGING

Werenfriedstraat 1 7136 Zieuwent  - telefoon 05445-11252



Sportblad PIOT
REDAKTIE: B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,

J. v.d. Meij, R. Doppen.
Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Jacinta IJzereef,
Henk Hulshof, Mark v.h. Bolscher, Stef Rouwhorst.
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 1257

Verenigingen:
RKZVC Veld- + Zaalvoetbal

Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat1, 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

H.V. PACELLI Handbal

TOHP

ZTV

ZGV

Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 1838
Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, tel. 05443-75237
Penningm.: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720.
Wedstrijd-secr.: T. Venderbosch, Dorpsstraat 61, tel. 1272.

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 18875
Secretaris: J. Knippenborg, de Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-secr.: P. IJzereef, Reindersweg 12, tel. 1242
Penningm.: G. Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tel. 1649
Recreanten: A. Kl. Tuente, Lantherweg 4A, tel. 1409

Tennis
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. 05443-71953
Secretaresse: L. Eype, Uranus 10, tel. 05443-74772
Penningm.: M. Berendsen-Blankenborg, Veldweg 4, Halle,tel. 05445-1868
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercuri us 53, tel. 05443-71953

MU CHIN 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

TTV DES Touwtrekken
Voorzitter: W. KI. Holkenborg, de Waareise 7, tel. 1614
Secretaris: R. Huitink, Oude Ruurloseweg 30, tel. 1320
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374
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SLAGVAARDIG

ST. SEBASTIAAN

B.V. °T KEVELDER

B.B.Z.

K.SV. DE HEMMELE

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 64, tel. 1269
Penningm.: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr.-secr.: E. Waalders, de Waareise 25, tel. 1785

Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, tel. 05443-76506
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningm.: A. Papen, de Haare 32, tel. 1970

Biljarten
Voorzitter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59, tel. 1494
secr./penningm.: G. Schurink, J. v. Eiykstraat 12,
tel. 05443-73217
Wedstr-secr.: J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

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

Penningm.: Mevr. Goldewijk-ten Bras, Churchillstraat 20,
tel. 1653

Klootschieten
Voorzitter: T. Beerten, Dorpsstraat 55, tel. 1745
Secr./wedstr-secr.: P. Domhof, de Haare 9, tel. 1824
Penningm.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

KAPSALON
PARFUMERIEËN

DROGISTERI

DORPSSTRAAT 77
716 LJ ZEUWENT
TEL-05445- 1982

DOPPEN
Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

voor

‚ NIEUWBOUW

‚ VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48 - 224
Zieuwent - tel. 1209 - 1928



INHOUD: pag, l,Van de redaktie
Z-\ieuws in het kort (vervolg pag. 13)4 Half jaarlijkse ledenvergadering ZVC

Evenementen Kalender,
5. Tohp nieuws
6.Pacelli nieuws
7. Zaalvoetbal nieuws.Profiel van tafeltennisver, Slagvaardig10.Van de Jeugdredaktie / Effe kletse met...121ZVC pupillen nieuws

l3eZffe lagge / Vervolg Nieuws in het kortl4.Sport schieten
15:14. GV. gyu/ jazz. gym nieuws>

EE SEDAN TTE
Ondanks dat er ai weer een maand voorbij is,willen we ais redaktie ons alsnog aansluiten bijde vele goece wensen die Ù ongetwijfeld reeosgekregen hebt. ‘n Voorspoedig 19871 Wij hopen ockop veel goeds en voor wat PIOT betreft betekentdat dan. dat er veel en gevarieerde kopijbinnenkomt. U mas dan in 1987 weer 10 numnersverwachten (in Zieuwent weer met De GelderlanderCrartiSs aan huis bezorgt). Met Mmeiewerking van deverschillende verenigingen nopen we dat iedereenmeas daardoor op de hoogte blijft van het reilenen zeilen van het, sportgebeuren in Zieuwent.
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Hieronder vindt U het overzicht van de bijdpagen
in het DE jaar.
iëx Van de redactie i-malige bijgragen van:

Kieuws in’t kort
9x HV Pacellì : ZOV-gym, Jeugdbestuur ZVC

Zaalvoetbal E flessenaktie, humor, nieuw-
Evenementënkalender jaarsreceptle, mini-thriât-

Ex TOEP ion, kerst-zaalvoetbal.’
6x Van de trainer opleiding scheidsrechters

Standen ZVC veldvoetbal, ZVC-7-kampioen
Ex Intervieu(J.Hulshof ,R.Jansen team-indelingen van ZVC,

L.Enippenborg,G.Stemerdink, Pacciìliì en TOHP, Top-13,
40-jaar-ijsbaan) oe competitie-indelingen en

3x Slagvaardig procramma’s van ZVC, TOHP

Open biljarttourncoi en Pacelli, ZTV-tennis,
Ledenvergadering ZVC Rotterdem-AD-tourncoi,

2x De Hemnele EHBO voor sporters,
Zermisvoetbal ‘“auto-rally’ ZVC-selektie,

Jan Knippenborg-tournooì.

Daarnaast had de jeugoredaktie in elk numner een bijdrage.
Onderwerpen daarin waren:
10x Jeugdredaktie 9x effe lagge 7x puzzel

3x van ZTV-jeugdtennis 2x bijdrage van B-junioren
2x van C-junioren ix van B- en C-junioren gezamelijk
3x biljarten voor de jeugd
2x Effe kletsentE,+P Rouwhorst:sschaatsen;Clementine:hockey}

Verder waren er i-malige onderwerpen alsindelingenvan jeugdvoetbal, Frank Rijkaard,’
topscorers jeucd, wetenswaardigheden,

_competitie-indelingen, glaasje op niet achter het
stuur, hoe gaat tennis(2x) en tennis eliebogen.
In zijn geheel erg cvevarieerd.
Als redaktie zijn we erg blij met de consequente
bijdrage van de jeugdredaktie, zodat er meer
jeugdnieuws is.
Wat dit nummer betreft zijn er bijdragen van met
name de zaalsporten. De voetballers trainen wel
(voorzover mogelijk) maar of de competitiestart in
het eerste weekend van februari inderdaad doorgaat
valt natuurlijk nog sterk te betwijfelen. Gezien
het ver gevorderde programma zou het alleeen maar
voordelen hebben als die uitgesteld werd tot eind
februari of begin maart.

DE REDAEKTIE,



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYF - SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
- e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT- telefoon 1257

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

VOOR BLOEMEN

Dorpsstraat 11

/GNZ
STAALBOUW,

Boersweg 2, 7136 KK
Zieuwent - Holland
tel. 05445-1971

Levering
- Staalconstructies

Prijs opgaaf vrijblijvend.
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concurrerendeaassurantiën-financieringen-hypothekenDa J. BEKKEN - ZIEUWENT Te. 054451461



KANTINE-HULP GEVRAAGD

VOOR ZONDAG'S

Inl. Harry Beerten, tel. 1728
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NIEUWS IN ‘T KORT

Kopij voor het voigende nummer uiterlijk zondagfebruari inieveren.
HANAKAHANKUNKK

eN gt

ADRESWIJZIGINGEN BESTUREN:

Willy Klein Hoikenborg, voorzitter TTV DESVragenderweg 52,
7131 NV Lichtenvoorde, tel 05443-76929
Jose Wolters, Secretaresse ZGV GymBatsdijk 42,
7263 RN Marienvelde, tel 05445-17114

KHKRKKAAKKKK AKK

SEMPER AVANTI speelt op 24, 25, 31 januari en 1februari de klucht EEN SCHAT VAN EEN BUSTE.
KEAKMKKKKAAHAKH

RBARTREANIMATIE:
Op li februar! wordt voor al diegen, die eenCuUrSus hartreanimatie hebben gevolgd en huncertificaat geldig willen houden een HERHALINGSLESgegeven in het parochiehuis aanvang 19u, 30.

EHBO.

ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN !

DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.
- MENESSITCISMmMMsCsSmmtsmm ermm ide de ee ze en pe en enrn ENMENSsanmssmmsm MENE
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HALF JAARLIJKSE LEDEN VERGADERING ZVC

Maandag 16 februari, aanvang 20.30 u. in de kantine.
Vanaf 19.30 u. voor de jeugd van ZVC.

AGENDA

l. opening
2. notulen ledenverg. aug. '86
3. mededelingen
4. trainerswisselingen
5, aftredende bestuursleden, volgens rooster

aug. '87 J.Cuppers, J.Lankveld, A.V.de Wetering
6. rondvraag
1. Sluiting

EE Ee]seZESENESLSISSSSsaen BELESEENIDISBENSTESBISENN
DE WMS : VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD !
ESTE SEEEHENEEEISEDTNEELEENTSEDDEEBSSECELENDETES

EVENEMENTEN- KALENDER

9 febr. Jaarvergadering Feestcommissie
Zieuwents Belang1 Tennistournooi ZTV

Ee Jong Nederland Carnavalfeest
28 maart Harmonie Zieuwent Marienvelde PA GMN29 # ë Es

4

30 aprìl Jan Knippenborg-tournooìSD Jong Nederland Koninginnedag-spelen
29-3imei E kiein kamp
17-20juni n s avondvierdaagse:
z8 2 Koffieconcert hermonie eNi9-2Zijuli Kermis
20 f Jong Nederland erien236 . s zomerkamp
27/7-2/8 D2+E tournooi ZIV-tennis
2 — ? aus Jona Nederland ouderkamp
20 sept. Koffieconcert harmonie Marienvelde
22 nov. Harmonie concours te Doetinchem



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN En
HYPOTHEKEN,
OOK VOOR UITVAARTVERZEKERINGEN

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-1290

of andere bijeenkomsten.

geschikt.

Café-Cafetaria
'DE TIMP’ :

Ons café is beschikbaar voor vergaderingen

Vooral voor kleine feestjes is ons café uitermate

TEL. 05445-1269

JL

voor advies
‘aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W, DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1436



Voor een avondje gezellig uit

café - dancing
‘de Zwarte Hengst’
Ook voor uw feestjes en fuiven zijn wij tot uw dienst!

Ruurloseweg 20, tel. 1634

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT tel. 05445-1705

“ JOS Lageschaar
voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpsstraat 17A - Zieuwent
= telefoon 05445-1954
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Volleybal vereniging TOHP

De eerste computitiehelft zit er al weer op, voor Heren 2 bete-
kend dat, dat zij van de tien gespeelde wedstrijden er 2 gewon-
nen hebben en nog 2 ploegen onder hun hebben staan. Zo hoog
hebben zij de laatste paar jaar nog niet gestaan. 4 Punten is
al bijna het totaal van vorig jaar. eeVele Wedstrijden hebben wij goed gespeeld en achteraf gezegi:
in Zieuwent winnen wij!! Dat ís dan ook ons doel in de tweede
helft van de commutitie, Dit seizóen hebben wij ook voor het
eerst voldoende spelers vóor: het tEeede, waarvan de meesten al-
tijd op de trainingen aanwezig zijn. En dat kun je van het eer-ste niet altijd zeggen. Hier volgt nog het programma voor de
eer&té Wedstrijden die we moeten. spelen:
24 januari om 14,45 tegen koploper Velswijk ASV-2 uit
31 januari om 13.30 tegen Bovo 7 Aalten thuis aan de Zegendijk
7 februari om 14,30 tegen Grol 5 Groenlo uit

14 februari om 13.30 tegen Volga 3 Caanderen thuis
18 februari om 19.30 tegen Tornax 4 Ruurlo uit.
Komt allen om ons te steunen en nieuwe leden zìjn altijd wel-
kom. De training is op de donderdagavond van 21.30 tot 23.00 wr.OBk voor Dames 1 zit de eerste helft erop. Voor heh zou hetniet gemakkelijk worden dat stond meteen al vast. Ze begonnendit seizoen al zonder trainer, wat gelukkig toch nog heel snel
door het bestuur verholpen kon worden door HenkVoortman uit

‚ Eibergen aan te trekken. Tevens waren gij het vorige sezoen
kampioen geworden, zodat ze nu in de 4° klasse waren terug ge-keerd en veel sterkere teams tegenover zich zoudenhebben staan.
In de eerste paar wedstrijden hebben zij zich Zeer goed gehou-
den, de eerste wedstrijd werd meteen gewonnen maax helaas kon-
den zij dat niët handhaven, het ging steeds minder goed, zodat
zij nu op de plaats-:staan. Hun spel is over het apgemeen wel
goed, alleen bij uitwedstrijden zakken ze naar de 1" set weg.De tweede Werd dan ook vaak verloren en tegen Ge 29 helft van
de derde set ging het wezr beter, maar dan was het al te laat
en werd die ook weg gegeven. De vierde ging dan wel goed maar
dat hielp ook niet veel meer. Vaak ligt het aan ons serveren,wat we overigens op de training allemaal foutloos doen, maar
in de Wedstrijd gaat het veel te hard, vooral in een grotezaal. De meeste ballen gaan dan ook ver uit. En of dat nietal erg genoeg is krijgen We dan ook nog. per opslagfout eenboete van 2 kwartjës, waarvan’aan het eind vanhet. seizoen
een avondje stappen word bekostigd maar als dat zo doorgaat
kunnen we er beter een wgekend van maken.
Toch hopen wijdat het 2 deel van dit seizoen het beter
zullen doen, aan de sfeer zal het niet liggen want die is al-
tijd wel goed. Heren 2 en Dames 1 Tohp.



jp, uw {
Ê

: é

HV PACELLI-NLEUWS.

In deze eerste aflevering
van 1987 blijkt dat de
dames-teams van Pacelli het
nieuwe jaar prima gestart
zijn.
De Dames-1 en 2 en ook de
Dames-junioren bleven tot
nu toe ongeslagen.
De dames-1 versloegen vorig
weekend Erica'76 over-

© tuigend met 14-4 en afgelopen
zondag werd de met spanning tegemoet geziene uit-
wedstrijd tegen het hooggeplaatste Angeren met 14-10
gewonnen. Men begon deze wedstrijd bijzonder goed en
wist door prima verzorgd samenspel Angeren te ont-
regelen, het score verloop had een regelmatig karak-
ter en met rust leidde men met 6-4, na rust een--
zelfde spelbeeld, het waren de Dames-! die nu ook het
beeld van de eerste helft wisten vastte houden en met
een goed opdreef zijnde sluitpost was de uiteindelijke
winst, 14-10 dik verdiend. AS zondag speelt men thuis
om 15.40 uur tegen Duiven.
De Dames-2 hebben de afgelopen weken OOk weer 2 zware
klippen omzeild. Vorgi weekend versloeg men het ge-
vreesde Athomic-3 overduidelijk met 15-6 en afge-
lopen Zondag wist men uit tegen Vios Beltrum een ver-
diende 14-9 overwinning te behalen. In de beginfase
duurte het geruime tijd voordat men wat grip op
de dames van Vios kreeg, er werd niet goed verdedigd
en in de aanval werd er slecht afgerond, daardoor
kon Vios gemakkelijk uitlopen naar een 6-2 voorsprong,
hierna kwam de verdediging wat beter uit de verf en
wist men voor rust nog terug te komen tot 6-4, na
rust pakte men gelijk de zaken energiek aan en liep in
&&n ruk uit naar een 9-6 voorsprong. Vios kon nog
een keer terugkomen tot 9-10 maar daarna KON men
geen verweer meer bieden tegen de eindsprint van de
dames-2, eindstand 9-14. Door dit resultaat ligt eem
kampioenschap in het verschiet aì hoe wel de weg
daar naar toe nog ù4 wedstrijden ver is, maar de moge-

21

4
++ aBlist. De Heren blijven op een gedeelde

lijkheid is duidelijk aanwezig.
Voor de dames-junioren ligt het wat moeilijker, zij

E EENS 3 MI
staan op ì punt van koploper UGHV en hebben het niet-
Sar n 3igen hand, maar ook hier is de zaak nog

be:ct

op

| p» a mn
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

ì Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-127]

Het adres voor: Bruiloften - Partijen A+Droppings
Uitstekende keuken voor diners *
Elke woensdagavond grote super bingo
Ook gelegenheid voor een gezellige klootschietavond

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

í Zieuwent Drmsts2

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL.
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 1508DSN ==ee 4. ez

ie aannemersbedrijf

aa HULSHOF
05445-1494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-1777 b.g.g. 1601
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ste plaats maar de verwachting is 7dat erIe á 4

Ä 9 en ee ? ms 039 = 5e Ae Ïmogelijkheden. zijn voor een verh, crring in deze
>

jaar van goede samenwerkins hebben trainer Beniten en het bestuur van Pacelli besloten om na
deze kompetitie de samenwerking te besindigen. In-
middels heeft het bestuur van Pacelli een solli-citatie procedure opgestart cop ruim op tijd voor
aanvang van het nieuwe seizoen een nieuwe geschiktetrainer te benoemen.

Beide teams h n de middenmoot weten te vestigenebben zich GHet eerst vait op door erg wisselende prestaties.zo wisten ze tegen koploper Eibergen-4 gelijk tespelen en van Markelo-l te winnen (14-2).
Daar stond weer een nederlaag tegenover tegen EGVVI1,
maar gezien de nog spelen wedstrijden tegen vooral de
lager geplaatste te: moeten ze zeker in staat zijn
l of meerdere te stijgen.

î ad“2 te Beltrum aanvan gs D5s0u
=3 te Beltrum aanvang 22.1l5u
ZVC=i te Lochem 22.00uur

ZVC=l te Neede 19.45 uur
“ZVC=-l te Aaalten 19,00 uur.

1. SP Eibergen 4 14 - 25 LeLL BLi2 i4 23
2. Markelo Se) 2. AZSV 2 14 ZL
3. EGVV i4 - 19 3.AZSV 3 13:204 Grol 3 11-=:17 4. Bredevoort L2s<i15
5. Dynamo 2 13 - 11 ol sldGENE >] DeeCn 211. 12

7. Pavanda 4 ils] J.Brasil '77-4 14 11
8. Lochuizen ee B.onga "80-3155 -40
9. ZVV Meilink Ios 9.P.C.Gonemo-2 11 9

10. SSSE 2 D= 4 1O0.W.Z.V. =2 i4 3
11. DEO Te 1 11.F.C. Gonemo=310 7

° 12.Pavanda-5 1 1
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TAFELTENNIS-VERENIGING SLAGVAARDIG

In 1978 werd oon de zegendijk het voorzichtigebegin gemaakt von een heuse tafeltennis-vereniging.Dit gebeurde door enkele buurjongens, somen met eenwankele tofel. Toen ol stond de gezelligheid voorop,hoewel er vitergord vanaf het begin fonatiek werdgetroind. Anno 1987 bestaot de club uit 30 leden.Nog:steeds staat de gezelligheid hoog in het voondel,Erworden uitstekende prestaties behaald, wot uiteraardde sfeer ten goede komt.Aan de competitie wordt nudeel genomen door 2 heren- en 5 juniorenteams. Hetle herenteom neemt deel in de 4e klos, hoewel dit alwel 3e klos hod kunnen zijn. Door 2 verloren sets inde laatste fase van de competitie werd dit doel echt-er gemist.Dit zal het komende seizoen zeker gebeurenaldus de spelers zelf. Het le meisjes-teon speelt leklasse, dus nog één kompioenschap en er wordt in onskleine dorp landelijk tofeltennis gespeeld.Door aangehaalde prestaties zijn de toekomestverwocht-
ingen zeer goed te noemen. Er blijven natuurlijk wel
een aantal strevens. Dit zijn onder ondere: beteretafels ({ toch snel een f 500,= }, af scheidingen tussende tafels en in de verre toekomst een grotere zool.
Om dit alles mogelijk te maken is een nog groter aon-tol leden nodig. Dit zoal onder ondere moeten gebeurendoor de kinderen von de lagere school al te wijzen ophet aantrekkelijke van deze sport. De eerste maandenis het don mogelijk om gratis mee te trainen, voordater deel wordt genomen aon de competitie, EREen van de sterke wapens van de club is de genoemdegezelligheid. De verhouding tussen jong en oud bestaatalleen uit het leeftijdsverschil zelf, dus zeker nietin de onderlinge sfeer. De sfeer is zelfs zo goed, dat
een aantal jeugdleden, die gevraogd werden voor andere
verenigingen dit niet deden, Dit alleen voor die onder-linge band. Dat zich bij dit ronselen rare praktijkenvoordoen weten de meisjes, die op struct aangehoudenworden maor ol te goed.



Sportief en goed gekleed
door uw Modehuis

y f ‘

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

‚fl

TRANSPORTBEDRIJF 0# KRABBENBORG cv. SS á
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-11509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld.

>” Hulizink& Zn. souwseDryF
NIEUWBOUW .

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT Tel. 05445-1214
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Het bestuur von de club bstaat uit voorzitter Antoon
Hoenderboom, secretaris Ton Peters, penningmeester EricRoelof sen en wedstrijdsecretaris Edwin Waalders. Voor-zitter A.Hoenderboom verzorgde in het begin ook zelf de
trainingen, maar laat dit intussen overaon Arno Doppen.Deze is tevens speler von het le teom naast Eugene Hoen-
derboom en Korel Hummelink. Het le meisjes-teom bestaatuit Korin en Marian Donderwinkel en Tanja Hoenderboonm.

Finoncieel gezien staat de club er ook goed voor. Geld
komt er 0.0. door viteraard de contibuties. Tevens zorgtde joorlijkse pennenoctie voor iets extra’s en dit jaorzol er tijdens de pooaspop een rommelmorkt plaats vinden.Hier zult U echter te zijner tijd nog voldoende over ho-
ren, Cuppers Corosseriën ten slotte zorgde voor trainings-pakken.
Om kort te sluiten kon gesteld worden dat Zieuwent eenflorerende tafeltennis-vereniging rijk is, die dus eengoede positie inneemt in de regionale competities...Om echter te blijven groeien zullen er steeds meer leden
nodig zijn. Iedereen, die interesse heeft kan iedere
woensdagavond von 19.00 uur t/m 23.00 uur terecht in de
gymzaal van Zieuwent. Tevens is die mogelijkheid er op de
zoterdagochtend van 10.00-13.00 uur. °

Zools gezegd is de deelneming in het begin gratis.Laterzol de contributie {f 45,= per half-jaor bedragen voorsenioren, die con de competitie deelnemen. Voor jeugdle-den die competitie spelen bedraagt dit f 35,= per halfjoor. De verdere kosten zijn zoals bij olle sporten zeerverschillend. Zo zijn er botjes te koop van f 2,95 tot
aon f 250,= Het zlfde geldt voor de schoenen, Echte tof el-tennisschoenen kosten slechts f 35,= moar goon ongeveer3 maanden mee. Gewone sportschoenen zijn dus uitstekend.
Indien U dus graag iets meer zou willen weten over deze
sport komt U dan gerust op genoemde tijden naor de gymzaal
om te kijken en tegelijk een potje mee te spelen,
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DAIHATSU - EEN STERK STAALIJE COMFORT vanaf f 12.399,sz
Dorpsstraat 103,

TT 1186 LJ Zieuwent

Autobedrijf Voorhuis

telefoon 05445-1319

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften _ Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Etc. Etc.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-1703
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VERKOOP enREPARATIES
van
MACHINES en TRACTOREN

BOMERS LxMxBx
Zieuwentseweg 71 - ZIEUWENT - telefoon 05445-1620 -

Steun onze adverteerders
zij steunen ons!

BLOEMEN: == BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN CORSAGE'S

DROOGBOEKETTEN Dorpsstraat 11 - tel. 05445-1544
BLOEMSTUKKEN



DHalloo !

winterweer, maar toch veel voetbal - we hebben
enkele wetenswaardigheden omtrent voetbal en we

hebben de rubriek ‘effe kletse met” met een
voetballer. Ook deze uitgave van de Piot Jjeugd-

e is spontaan tot stand gekomen met de
G

redakti
vrij mitlige medewerking van de leden.
Onze bijdrage i3 deze keer niet byzonder groot
maar dat komt door alle schaats en skievenementene
oo tv. Niet de kwantiteit maar de kwaliteit geldt;
wat heb je aan een wedstrijd die je met 31-00

wint, niks toch - als je met een goeie 3-1 wint
heb je vaak veel meer plezier, dus...

voetbalt bij de B-junioren van RKZVC, verder
chaatst hij ook in z'n vrije tijd bij ijskoud

erweer. :

nu volgende interview gaat over Ge voetbal-
Ee

Ô al? -Vanaf m'n zesde jaar
verenigin: d 8



’s Zomers buitenJ. WAENINK ieSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ESRNNeSBEDRĲe
i

# JOP DOF
voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30 x 30 en 40 x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen Pr

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445-1517

| INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
ZIEUWENT

T.V. - VIDEO - RADIO
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.

Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN en
Telefoon (05445) 1217-1576 ‚

SPEELGOED (lego)



HODENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

GEN dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

V‚iy telefoon 0544511332

[
Natuurlijk gaat u naar:

Cafe Rest. ’t 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



$ Doe je ook aa wedstrijden? -Ja, ik speel meemet de competitie.
S Wat vind je nu zo leuk aan de voetbalsport?Ik vind voetbal erg leuk omdat het een team-Sport is,je speelt met anderen samen.S Zijn er minder Tens kanten? -Jawel, in onsteam zijn er 16 spelers, wat ‘tot gevolg heeftdat je vrij vaak wordt gewisseld.S Heb je een bepaald idool o# voorbeeld? -Nee,ik vind wel wat Sporters goed zoals TOBCruyffmaar een echt idool Heb ik iet:& Wat hoop je zelf in die sport te Ves siieas-Niets,ik doe het gewoon als hobby.$ Vind je dat er bij de vereniging genoeg gedaanwordt voor de jeugâ? Ja er worden wel wat tour-nooien georganiseerd, dat vind ik wel mooi.S Doe je op school ook aan voetbal? -Soms met de. Gymnastieklessen.

S Waar kijk je het eerst naar als je de Piotkrijgt? -Naar de standen en daarna naar de rubriekvan de jeugdredaktie,$ Wat vind je van de jeugdredaktie? =ikovindsdatsderubriek g wel iets groter mag worden, zodat er‘iet ingeschreven kan worden.’S Bed or dit interview! -Graag gedaan.
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Norbert Kuyper zaaitvoetbal toernooi.
Ble eelden 2 of 3 wedstrijden tijdens &$t
Poernooi. De productie was helaas niet erg eeAlle teams scoorden samen ene 89 goals, hie
volgt de topscoorders lijst1. Dennis Krabbenborg (D2} 2 goals
2. Erik v.g.Wetering (Dl) 11-goat

Luuk. Domhof : (D3) 1 n
Mark Kemkens GE) ds" A

Sander Penterman (D4)}) 1 "
Eddy Weanink EG] 5

Norbert Wolters (E)=51
Ernst Domhof  - &

Sander Eekelder 5-1 w

Vanaf zaterdag 21 februari begint voor jullie
pupillen weer de veldcompetitie. Met jullie ieiders
is afgesproken dat ze wekelijks de topscoorders
zullen bijhouden en deze doorgeven aan Piot die
vanaf het maartnummer jullie topscoorderslijst
zal bijhouden en in Piot plaatsen.
MINST GEPASSEERDE KEEPER-

In ons vorige nummer hadden wij de topscoorders-
lijst, maar wij vinden dat ook de verdedigingen
van de teams ook extra aandacht verdienen en met
name dan de keepers, die tesamen met hun verdedigers
voor zo weinig mogelijk tegengoals dienen te
zorgen. Ë

Vandaar dat we in de veldcompetitie alsnog een
soort “topscoorderslijst* van minst gepasseerde
keepers plaatsen.
l. Han Rouwhorst F DO tegengoals
2. Joris Beerten Ë 8 f
3. Nando Kolkman Di 16
4. Edmond Wopereis D2 24 u

NIEUWS IN HET KORT

ernooi voor pupillen is
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de supermarkt van deze tid:

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259
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COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. oPzaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden wOgewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dagennacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig
Bezit u er nog geen?7?? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
WELKOOP Teleloon OSMEEI 30, Zieuwent
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die uitnodigende
Becorama gordijnen-SI IS : presentatie.NN 29) Kiezen uit de fantastisch

U

: mooie Becorama-kollektie.

ik
> A Met uni- en streepweerstoffen,

: Een weelde van mogelijk-
y

mn L
120cm- bijeen in de unieke Becorama

voor een complete woninginrichting

oz stoffen met ingeweven en

(Baan heden; keus uit vele

prijzen vanaff15.90 p.m.) Presentatie.

Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-1207

1
| gedrukte dessins.

breedte ontwerpen, overzichtelijk

STOLTENBORG

JL

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Dames en heren

Zieuwentseweg 75 kapsalon
Zieuwent
Il 220 “CECIEL”

Telefoon
1797



“58648

Man:Je kunt de auto ni et meenemen. De remmen zijn niet in orde!Vrouw:Dat geeft niet, De claxon doet het toch?
Lastige maar rĳke tante:!et bevalt me zo goed bij jul lie,datikvoortaan geen retourtje meer neem als ik Kon;macr als ik gal”
Jongetje (tegen bediende in schoennenzaak): "Laat moeder die eerstetien paar schoenen maar niet zien, Die koopt ze toch nietin
Kapper:"Uw haar wordt hel emaal grijs meneer"Klant:"Geen wondder, schiet danook een beetje vlugs:er opin

nieuws in het k

Het indoor-tennistoernooi van ZV is zaterdag 21 febr.

ná voor ieden en gonateursfebruari in de kantine

Maandag 9 februari ís er de al gemene ledenvergadering vande Poestkommissie en Zieuwentsbelang in het Parochiehis,Aanvang 20.00 uur,
zoals bekend iraint ook voligens seizoen trainer GuGuis Stemer-dink de selektie van ZVC. .Jeugdtrainer Guus Slot heeïtzzijn con-tract niet verlengd, Voor hem is het Jeugdbestuur oP zoek naareen geschikte opvolger,a



EN /Î LNSCHIETYIREMIEING %
ST. SESASTIAAM |

ZIEUWENT
i

£&@ sport
5 schieten

Schieten is een eenvoudige zaak denkt u misschien.Je mikt op een schijf en je haalt de trekker over.Zo eenvoudig is dat echter niet, want er zit b.v.wel degelijk verschil in techniek tussen luchtgeweeren kleinkalibergeweer (vuurbuks). Pistool schietenvereist weer een andere techniek,Er zijn dan ook verschillende “wapengroepen" of“disciplines” te onderscheiden, met ieder zijn eigenreglementen , aangepast aan de eigenaardigheden vande gebruikte wapenen. :

|

Luchtschieten is de laatste jaren snel populair ge-worden. ZO zijn er b.v. in Nederland al enige Euro-
pese Kampioenschappen luchtschieten georganiseerd.Zo'n twintig jaar geleden hadden luchtschutters nietin de gaten, dat je met deze wapens wel degelijkwedstrijden kunt schieten. Meestal werd er als hobbymet de luchtbuks op blikjes, wasknijpers en voor debetere schutters op "luciferpinnekes" geschoten,Tegenwoordig ‘is het luchtschieten een volwaardig on-derdeel van de schietsport.Bovendien zijn de gebruikte diabols-kogeltjes eenstuk goedkoper dan de vuur-munitie.(petronen).
De wedstrijden worden meestal op binnenbanen verscho-ten op 10 meter banen. Per wedstrijd worden 30 scho-ten afgegeven op 6 kaarten van 5 rozen, e
Sportschieten is dus een tak van sport, die snel aanpopulariteit wint. Verheugend is ook, dat wij steedsmeer dames op de schietbanen. Ltegenkomen. De Neder-lands Kampivenne bij de dames, mevr. Doppen, is lidvan Schietvereniging "'t Couden Dog” in Harreveld.l!!Ook gehandicapten nemen tegenwoordig actief deel aande schietsport. De Olympisch Kampioen woont in Vra-gender.!i1l! Ook wij schieten niet slecht, getuige devele bekers dis wij reeds met onze viertallen bijel-.kaar hebben geschoten.!!! Twee van onze leden schie-ten in de ere-klasse, de klasse waar de NederlandseKampioen uit voorkomt .(vergelijkbaar met ere-divisie)Kortom: Sportschieten is voor iedereen.
Mocht u belangstelling hebben, of maar zo eens willenkijken en proberen hoe of dat nou allemaal gaat, kom
dan gerust dinsdag's-avonds een kijkje nemen in onzeschietaccomodatie naast café "'t Kevelder',



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

* tevens verzorgen wij al uwtelefoon 1205 huisslachtingen

de beheerder Voor een goedevan het 2e hands of nieuwe auto

parochiehuis Verder alle soorten reparaties
ook A.PK.-keuring

wenst naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds
|| Garage

AANGENAME T, KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zieuwentseweg 44, Zieuwent

telefoon 1603

en veel succes!



Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

AU
° Nederlandsche Middenstands

Spaarbank

Voor alle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:

B assurantiën-financieringen-hypotheken
ba TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT Te. 0544514461



JeCVM UTD Í TA47” 734 Fn 17 We en
GYM. VER. / JAZZ.GYM, L.G. Ve, Zieuwent,
Wij hebben afscheid genomen van 1986 en als we zoterugkijken mogen wij zeker niet ontevreden zijn,Diverse aktiviteiten zijn op touw gezet, waarbij deinzet en interesse van de leden vrij SIOOt was endat gold ook voor de belangstelling van de oudersvoor de kinderen. _Wij zijn tevreden over het afgelopen jaar, maar datwil niet zeggen, dat wij nu met onze handen over el-kaar gaan zitten,

U wilt weten welke aktiviteiten er in 1986 geweestAk |Pe := Video-spelmiddag in het parochiehuis,= Vaardigheidsproeven.
— LONGA-toernooi.
— Gestart konditietraining op muziek in "Den Diek',7 â.C.R. — spelmiddagen, =
— Bingo / uitvoering bij "'t Witte. Paard",= Avondvierdaagse,

Fietssterrit / bowlen.
— Grote buitenspelmiddag,
Wat staat er nu al op het programma van 19877...7 Allereerst zijn wij donderdag 8 januari j.l. ge-Stat met jazz.gym voor meisjes van JO t/m 15 jaarvan 17,30 tot 18.30 uur,7 Elke le maandag en le vrijdag v.d. maand wordt ereen open les gegeven, speciaal voor ouders enbroertjes en zusjes, Er wordt dan ook van 18,15 -18.45 uur een dansje geoefend o.l.v. Yvonne,= Op 09-03-1387 is er een kleine demonstratie in degymzaal van onze gymleden met medewerking van deJazz.gym. waarbij iedereen welkom is.Tijdstip: 17.30 tot 19.30 uur,sn spelmiddagen met voor de oudere leden eeniets andere opzet dan voorheen. Er wordt meerna-druk gelegd op het wedstrijdelement. 5— LONGA- toernooi. ®

Dit is een klein gedeelte van ons Programma, Wijhouden u op de hoogte van ons doen en laren,Heb je interesse, je bent van harte welkom. Samenmet de leiding en iedereen die ons een warm harftoedraast, maken wij er weer een sportief 1987 van,



nnDe uren zijn als volgt:
Maandags

|

17.30-18.30 uur Gymn. leeftijd 6- 8 jaar.
18.30-19.30 uur Gym. leeftijd 8-10 jaar,
19.30-20.30 uur Damesgymnastiek.
Vrijdags
17.30-18.30 uur Gymn. meisjes selektie.
18.30-19.30 uur Gymn. leeftijd 10-15 jaar.
Maandags
13.30-14.30 uur JAZZ.conditie Den Diek L'voorde.
18.30-20.00 uur JAZZ.gym bij 't Witte Paard.
20.00-21.00 uur JAZZ.conditie 't Witte Paard.
21.00-22.30 uur JAZZ.gym bij 't Witte Paard,

Dinsdags :

18.30-20.00 uur JAZZ.gym Hamalandschool L'voorde.
20.00-21.00 uur JAZZ.conditie Hamalandschool L'voorde,
21.00-22.30 uur JAZZ. gym Hamalandschool L'voorde.
Donderdags
13.30-14,30 uur JAZZ. conditie Den Diek L'voorde.,
17.30-18.30 uur JAZZ.gym meisjes 10 t/m 15 jaar

in de gymzaal te Zieuwent.

SPAAR BIJ EEN GOED ADRES: SPAAR BIJ DE
NMS!

}i'J4IIDIIIAIZITIITIITITIAIGvadIZIIDITDidd

De Deeilden op. televisie lijken zo mooi: zwierig,soepel en '‘opspuitende' Sëeuw net voor det.v.kamera’s, Of juist in razende vaart naarbeneden, met de ellebogen alle poortjes aanrakend
om Via de kortste weg de snelste tijd te maken, Enais laatste: over de streep gekomen meteen dejatten lios en goed rechtop in beeld zetten,Goe is de werkelijkeheid?ien iS normaal vesproken een varantiesport &at Detekent veel plezier in een zeer ontspannen

@ El

On



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

zalen voor grote en kleine Jeestenook 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,

SikkensTG.L. + T.H.B., Pehalin Edelhout
kwasten - gereedschappen - plakletters 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

8 Guus Kolkman
05445-11939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE



eesfeer. De ervaringen lonen wel uiteen. Sommigenhebben er na een keer genoeg van, maar de meestenraken er min of meer aan verslaafd. Hec israadzaam om het eerste jaar Ski-ies te nemen. Dateerste jaar maak je dan tijdens deles dolkomischeSituaties mee, Bijvoorbeeld een tiental beginners‚die in een rij staan te wachten; de bovenste valten als domino-stenen valt de rest vervoigens.cok,Of een licht “Chineesje", die omwaait door dewind. Of iemand die een greppei(tje) verkeerdinschat en een volledige salto maakt.Laat ik er meteen bij vertellen, dat er natuurlijkwel eens ongelukjes voorkomen (bij welke sportniet?)}, maar dat iedereen die fatsoenlijk startmet jessen en de basistechnieken aanleert- normaalgesproken niks overkomt. In bijna elkSkigebied zijn er wel hellingen van verschillendnivo, zodat iedereen de bij hem/haar “passende"berg kan opzoeken,Ski-en kan geleerd worden door kinderen van KE!Jaar tot zelfs ouderen van in de zestig, men kan.immers zijn eigen helling opzoeken. Eet isverstandig om het eerste jaar de uitrusting te.lenen en niet meteen te kopen. Dit lenenkan inNederland in de sportwinkels, maar ook in alleSkigebieden,
Het dichtstbijzijnde gepied is Sauerjand metbekende plaatsen als Winterberg, Bodefeld,Willingen, Niedersfeld, etc. op £ 250 km. Het isgoed te doen om een dag of een weekend op en neertegaan. Ook in de kranten staan tal jozeaanbiedingen voor deze gebieden voor + 40 guìdenPer dag. Nadeel is echter dat het daar vooral inde weekends nogal dfuk kan zijn. Wil men langerals 2 dagen, en vooral als men meer ervaren wordt,dan biedt Oostenrijk toch wel veel meer, VoorSki-lopen is het Sauerland wel bij uitstekgeschikt,

Wat is het mooie van ski-en?Enerzijds de sport zelf en anderzijds de sfeer eromheen,
De sport zelf eist controle van het lichaam (en degeest) over de spieren, Het is enigszins eensneiheidssport (op mooì vlakke Stukken die niet al}te stei] aflopen), ‘maar vooral een



Denend WsSE ofals er e« LAUW ng Of
er een chterStuk is. Zogauw Je op de latten SsGeet jedaar de gedachten bij hebben en ben ie los vanthuis: ontspannen bezig. :De sfeer die in zo’n Skigebied heerst is moeilijkte beschrijven: dat moet je eerst ervaren hebben,Je gaat op in die sfeer; je leeft eigenlijk in eenroes en ieeft van uur tot uur. Je vergeet haastwelke dag van de week het is en hoe jaat het is,Je hebt ook de tijd aan jezelf: overal staan‘“berghutten' waar je koffie, etc, kunt xrijgen endat doe je dan ook als je zin hebt. Als hetenigszins Zonnig 1S, zie je ook veel mensen"zonnen: bruin worden kan heel goed. vooral laterin januari, februari.het eind van de middag 1s het ‘“apres-ski"(letterlijk: na-skien) gebruikelijk: iedereen gaatterug naar het dorp en er wordt een G! uhwein, eenJagerthse, een Diertje, een Schnaps, etc oenomen

om wat op te warmen en ter verhoging van de
stemming. Sommigen nemen een U-boot: ‘een borreliaten ze met glas en al in een orcot glas bierzakken, Afhankelijk van met name de leeftijd duurtdit een tot meerdere uren. Daarna gaat men douchenen eten en js het aÌl gauw 9 of 10 uur “Ss avonds.

‚De “jongeren" pakken dan vaak nog even een disco,terwijl anderen al aan bed gaan denken, omdat eendag skien lekker moe maakt. Tot voor 4-5 jaar gingik Zomers op vakantie en kKWan ‘S morgens (na ’snachts goed te zijn doorgezakt) bijna nooit voorid of 1i uur uit bed. Voor ik de eerste keer naarOostenrijk ging, kon Ik me dan ook nietvoorstellen dat dat opstaan vroeger zou worden:vooral ‘’s winters niet als het zo koud is. Vanafde serste SEJe werd het 7-8 uur ’smorgens,
Op het eind van de dag en de vakantie ben jelichamelijk moe, maar geestelijk weer helemaalbij. Je spieren moeten wel wennen als JS weer metde voetpaltraining begint, als je weer moet hardiopen om snelheid te krijgen, maar toch......Ja, voigend jaar ga ik weer. Verslaafd?
Bennie Storkhorst,



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

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEEN 7DB6 U ZIEUWENT

DROGISTERI TEL -O05445- 1982
DOPPEN

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



Verkoop van Nieuwe en gebruikte auto's

Accu's, Banden
Uitlaten gratis montage

Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K. staan wij klaar garage Elschot

Tevens bouwen wij L.P.G. in Waalderweg 324 -
7263 Mariënvelde

en Repareren wij schade autos Tel. 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. 05443-72415
tel. 05445-1253-1526



Ook wij zitten niet stil.
U 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.

Ss, Rabobank
Blijft aktief.3



INSTALLEREN
installeren van elke grote
of kleine technische
installatie t.b.v. woning-
bouw en utiliteitsbouw is
ons vak!

elektrotechniek
centrale verwarming
luchtbehandeling
loodgieterswerk
sanitaire installaties
optimalisering en energiebeheer

*
*
k
x*

*
*

Zegendijk 26-7136 KN Zieuwent - Tel. 05445-1666

W.A.KEMKENSby.
INSTALLATIEBEDRIJF


