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REDAKTIEWOORD

VOLUIT GAAN
Eindelijk is het dan zover! Voor diegene tenminste die na een lange
winterperiode van voorbereiding en trai seizoen
begonnen zijn. Maar misschien ook voor diegene die hun seizoen net
(eindelijk) achter de rug hebben. Zo is in Zieuwent het voetbal, volley-
bal, handbal en zaalvoetbal voorlopig van de baan en kunnen de
andere verenigingen en de individuele sporters weer even voluit gaan!
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Wellicht zijn de eerste resultaten al weer bereikt, of is de vorm er nogniet helemaal? Gelukkig is een wedstrijdseizoen lang en kan de vorm
naar een fantastisch hoogtepunt groeien! We zullen het wel horen.

Momenteel gaat bijna alle aandacht (uiteraard?) uit naar het EK voetbalin Zweden. Zal ons Oranje de titel met succes prolongeren? We wetenhet gauw. Tussen deze wedstrijden door houden we gelukkig ook nogkermis, waar ook nog ophet sportieve (?) vlak gestreden wordt.

Kortom er is altijd sportieve rivaliteit in en om Zieuwent en door Zieu-
wentenaren. Dichtbij huis, of zoals enkele andere sporters door het hele
land voluit gaan om de wedstrijd te maken. Wel of niet succesvol.
Zij zijn het ook die vaak al het materiaal en kleding zelf bekostigen enalleen naar de wedstrijden toe reizen. En niet zoals clubs die gezamen-
lijk reizen en met een clubsponsor alles tjes voor elkaar hebben. Nee,de individuele sporters komen vaak mos met (plaatselijke) sponsorsin contact en zullen ondanks het ontbreken van financiële steun zich inde subtop handhaven!

Prettige kermis en een fijne vakantie. De Redaktie (J.v.W.)

EVENEMENTEN-AGENDA
—20,21en22juni : Kermis.
= 20 juni : Kermisspelen : Jong Nederland, Gilde.

8 Um 12 jul : Zomerkamp : Jong Nederland, ' Gilde.11 juli : Mid-zomeravond : Organisatie "De Notenkra-
kers, iv.m. hun 40-jarig jubileum.

= 16 augustus PIOT:kopie inleveren.29 en 30 augustus : Ouderkamp : Jong Nederland, 't Gilde.

De kopie voor het volgende nummer (20e jaargang nr. 1 (verschij.ningsdatum 22 augustus a.s.) dient uiterlijk Zondag 16 augustus in
het bezit te zijn van de redaktie.
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wandafwerking
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isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452
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“) Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217
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TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT a 0ses1061



DE HARDLOPER

Een interview met Franste Brake

"Ik weet niet hoe hij heet, maar ik kom hem
elke dag fietsend of lopend tegen. Hij heeft
van die dunne benen.” Zo ómschreef Ruud
Krabbenborg 2 Piots geleden zijn keus van de

… beste sportman of -vrouw van Zieuwent. Zijn
naam is Franste Brake, 36 jaar, oorspronkelijk
afkomstig uit Lichtenvoorde (nu woonachtig op
De Haare), getrouwd met Gonny van Huls-
hof/"Puttenmaker" en van beroep onderhouds-

monteur bij een bekende fabrikant van servet-
ten in Zelhem. Een portret van deze fanatieke
hardloper, die nagenoeg dagelijks - weer of
geen weer; afgezien van onweer is er altijd
weer - zijn rondje door Zieuwent en omgeving
afwerkt.

Het handje-schudden ter kennismaking gebeurt links. Z'n rechterhand is
zwaar gekneusd. “Ik ben enkele weken geleden ongenadig van m'n
fiets gevallen. Het voorwiel liep eruit". De televisie staat aan, uiteraard
op Eurosport. Aan de wand hangt een borduurwerk met daarop een
aantal sportende figuren uitgebeeld. Toevallig g&&n hardloper. Nog
voordat de koffie is ingeschonken gaat het gesprek reeds over zijn
passie; sport in het algemeen en hardlopen in het bijzonder.

Waarom hardlopen ?
"Vanaf m'n 18e jaar ben ik geïnteresseerd in spon. In eerste instantie
was dat vooral fietsen. Je maakt afstanden en komt nog eens ergens.
Echter in de winter is fietsen lang niet alijd mogelijk, vandaar dat ik
steeds meer ben gaan lopen.
Lopen is een verslaving geworden. De afgelopen 10 jaar loopik 5 tot 6
keer per week + 12 kilometer (£ 3500 km per jaar (Red). Zonder m'n
dagelijkse rondje ben ik humeurig. Lopen is voor mij ontspanning. Je
laat tijdens het lopen je gedachten de vrije loop, denkt over van alles en
nog wat na en zet zaken op een rijtje. Daar komt nog bij dat lekker
zweten en het na afloop herstellen en bijkomen een heel bevredigend
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gevoel geven. Doordat ik goed getraind ben gaat het lopen mij erggemakkelijk af en dat maakt het nog leuker.”

Hardlopen doe Je aileen. Geen behoefte aan een teamsport ?
"Ik heb niets tegen een teamsport, maar binnen een teamsport moet jeaan medespelers verantwoording afleggen. Voorhet hardlopen hoef ik
alleen maar mezelf te verantwoorden. En dat lukt in de rege! prima.Slechts één keer baalde ik van mezelf toen ik slecht getraind aan een
wedstrijd deelnam. Achteraf had ik beter thuis kunnen blijven. Tevens
geldt dat teamsporten op bepaalde dagen en vastgestelde tijdstippenworden beoefend. Hardlopen kan op elk moment van de dag, optijdstippen die mijzelf het best uitkomen.
Het is overigens niet zo datik altijd alleen loop.Op vrijdagavond train ik
met de "lopersgroep van Nolle Boschker” uit Lichtenvoorde (de "concur-
rent” van "lopersgroep Harreveld” (Red.)). Die vrijdagavond vind ik
belangrijk. Het is gezellig en je praat met mede-lopers waardoor je opde hoogte blijft van wat er gebeurt in de hardloper. We worden ge-traind door Jos Sasse, een goede loperuit Harreveld; van nem heb ik
veel geleerd. Het bleek bijvoorbeeld datik tijdens mijn duurlopen veel te
hard liep, waardoor het rendement van die training bij lange na niet
optimaal was.”

Hoe ziet een gemiddeld looprondje eruit ?
"Ik begin thuis met een aantal rekoefeningen om de spieren Ios te
maken. Daama loop ik in een rustig tempo enkele kilometers. Dan
volgen opnieuw een aantal rekoefeningen en komt het echte tempo-werk; 15 tot 16 kilometer per uur. Na afloop doe ik weer een aantal
rekoefeningen en buikspieroefeningen. Tegenwoordig heet dat een
cooling-down. Je voorkomt daarmee spierpijn en verzuring. De aange-maakte afvalstoffen worden sneller afgevoerd.
Meestal loop ik een vast rondje. Van Zieuwent naar Lichtenvoorde enVia Harreveld weer terug. Helaas langs de grotere wegen. Ik loop liever
achteraf maar heb een hekel aan loslopende honden.
Tijdens het open kijk ik voortdurend op de klok. Ik loop altijd op tijd.Niet atijd de snelst mogelijke tĳd, maar wel een vastgestelde tijd.

Daarnaast heb ik een hartslagmeter. Die is nu overigens kapot. Toch
moet je niet alleen op meters en klokken lopen. Het gevoel, voelje jelekker of niet, zit je in je ritme,is zeker zo belangrijk.
De afstanden die ik loop zijn een beetje afhankelijk van de wedstrijd-
planning. Ondanks het feit dat ik nagenoeg elke dagwil lopen, werk ik
wel naar wedstrijden toe.



REYMER
genSM

Máeze
TI ZST

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-41259

Ook voor u hebben wij Donny Rotseen passende
&oplossing vooral Boom- en rozenkwekerijen

uw woonwensen!! — hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

- Tuinonderhoud

Stoltenborg Parikuliere verkoop af Kwekerij

Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering,
rolluiken enz.

Roldersweg 3%

Dorpsstraat 33, Zieuwent 7136 KX Zieuwent
120 Telefoon (05445) 2133TOS I20P

Fax (05445) 2237
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Houje er nog een aangepaste leefwijze op na ?
"Nee, niet echt. Althans niet kunstmatig aangepast. Zoals ik nu leef doe
ik al jaren en ken niet anders. Elke dag hardlopen is een manier van
leven geworden. Ik rook niet, maar dat is geen ontzegging. Ik laat wel
eens een pilsje staan, maar drink er ook genoeg. Ik ga er niet speciaal
vroeg voor naar bed. Ik gebruik ook geen speciale vitamine-drankjes of
andere dingen. In "Isostar" en dat soort dingen geloofik niet. Ik heb wel
eens een potje "Extran" gekocht, maar kreeg last van mijn maag. Het
restant staat in de koelkast te verrotten. Normaal en gezond eten,deschijf van vijf, is het beste. Wel eetik veel brood. Met hagelslag en een
grote kom koffie. Gewoon omdat ik dat lekker vind.”

Jeloopt ook wedstrijden ?
"Ja. De krachten meten met anderen is leuk. Niet dat ik een groot talent
ben en wedstrijden win. Toch probeer ik tijdens die wedstrijden wel tot
het uiterste te gaan en te winnen. Meestal eindig ik echter in de mid-
denmoot. Als ik over enkele jaren 40 ben en in de veteranen-klasse
mee kan doen stijgen mijn kansen om in de prijzen te lopen. Erzit nog
steeds progressie in mijn tijden.
Vroeger heb ik aan een aantal kwarttriathlons meegedaan (1 km
zwemmen + 40 km fietsen + 10 km hardlopen (Red.)). Ontzettend leuk,
maar om daarin redelijk te presteren moet je ontzettend veel tijd in de
training steken. Die tijd heb ik helaas niet.
Ik heb ook aan een survival-run in Beftrum deelgenomen. Mooi werk,
maar ontzettend koud. Midden in de winter tot je borst door een beek
waden. Twee keer maar nooit weer, hoewel ik het afgelopen jaar weer
de kriebels kreeg toenik als vrijwiliger in de organisatie meedraaide
Tegenwoordig loop ik regelmatig een halve marathon (& 21 km;z'nsnelste tijd is 1 uur en 22 minuten (Red). Ik herstel snel dus kanik er
een tiental in het seizoen lopen. Het streven is om binnenko eenhelemarathon te lopen binnen drie uur. Moet kunnen. De marathon van
Enschede lag in de planning, maar door mn fietsongeluk kan dat
iemmer genoegniet doorgaan.”

Ga Je wel eens naar hardloop-wedstrijden kijken ?
"Zo min mogelijk. !k word doodziek van alle opmerkingen en vragen in
de trant van "waarom doe je niet mee ?"

, "last van een blessure %
,

enz. En alsik kijk, krijg ik de kriebels om meete doen waardoor het
plezier van het kijken ook minder wordt. Op televisie en in de kranten
volg ik wel alles. Tevens ben ik geabonneerd op het blad "Runners".—_—.



Er worden de laatste Jaren steeds vaker wedstrijden georganiseerdover extreme afstanden. Meervoudige triathions, hardloopwedstrij-den van honderd of meer kilometer, enz. Wat vind Je daarvan ?
“Prima, het verleggen van grenzen is een uitdaging en geeft een kick.
Volgens mij is het géén sportverdwazing. De deelnemers zijn op en topgetraind en de medische begeleiding is perfekt.”

Heb je nog tips voor (be:
Joggers ?
“Goede schoenenzijn belangrijk. De schoenen moeten lekker zitten envoldoende steun geven. En dat hoeven echt géén dure "Nikes" of vandie opblaasbare "Reeboks" te zijn. Zelf heb ik twee paar schoenen dieverschillend lopen. Ik draag ze afwisselend waardoor de lichaamshou-
ding niet altijd precies hetzelfde is. Dat helpt overbelasting te voorko-
men en daarmee ook blessures. Veel wegen, en dat geldt zeker voorhet fietspad van Zieuwent naar Lichtenvoorde, hebben een ronding enzijn bol. Daarom loop ik soms links en soms rechts van de weg. Ookdat voorkomt een scheve onnatuurlijke houding, overbelasting enblessures. Het liefst loop

ik
overigens op een zachte ondergrond, deberm dus. Dat loopt ontspannender maar geeft een grotere kans op

nende) hardlopers en/of recreatieve
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop {;
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

Tel. 05445 - 1534
ALTIJD GEOPEND Fax. 05445- 2085

Zeer goed bereikbaar voor alle combinaties.
Aangegeven vanaf de weg Zieuwent-Ruurlo

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
en gezakt te leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



Ook uw Adviseur voor:
- APK keuringen
- Onderhoud en reparaties
- Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor: ° Tectyl en ML beh.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen! !

Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT
Telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 uur,onder tel.nr. 06445 -1522
NIEUW. Ook voor banden, uitlaten on accu's bent U bij ons beter af.

Dit alles wordt verkocht onder volledige garantic, Bel censvoor een vrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

motor- en aautorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: O5445 -1939
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enkelblessure. Gelukkig ben ik nogal licht gebouwd waardoor dat risico
wel meevalt.
Tevens is het zaak om goed gezien te worden door andere weggebrui-
kers. Uiteraard geldt dat vooral als het donker is. Reflectiestrepen en
eenzaklamp (eventueel een speciale "looplamp") zijn géén overbodige
luxe. En natuurlijk opletten op het andere verkeer.”

Frans te Brake, een gedreven hardloper die niet zonder zijn dagelijkse
rondje kan. Alleen bij onweer (gevaarlijk en dus onverantwoord) kunt U
hem niet door Zieuwent zien rennen. In een gelijkgestemd gezelschap
kan hij uren over het lopen praten alsware het voetbal. Dat anderen
hem wel eens voor gek verklaren is hem worst. De kleuren en het
model van zijn loopbroek ("maillot") mogen dan voor sommigen niet
ogen, het is wel funktioneel. Als er op z'n werk een goede douche was,
zou hij regelmatig naar het werk lopen; de schampere opmerkingen van
z'n kollega's voorlief nemend. Het tuintje wordt wel door Gonny bijge-
houden. Hij gaat liever hardlopen. Het "afgetrainde koppie” verraadt de
intensiteit en het grote aantal kilometers.

HET TOETJE VAN FRANS:

1. Watisje favoriete gerecht ?
Nasi met een gebakken eien veel kroepoek. Helaas is er niet altijd

kroepoek in huis.

2. Wie nodig je absoluut nietuit op Je verjaardag ?
Paul de Leeuw. De reden waarom laat zich raden.

3. Wat Is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik ben te gemakzuchtig. Ik wacht te lang methet regelen en afhan-
delen van kleine dingetjes.

4. Wat Is volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik ben fanatiek en kan met eensterke motivatie iets doen.

5. Wie vind je de beste sportman of vrouw van Zieuwent ?
Hemmie Okhof. De karate-vereniging heeft zelf een clubgebouw ge-
bouwd. De vereniging draait al jaren goed (inclusief hun kamp).—
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6. Wie Is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je elgenvereniging ?
Nolle Boschker. Hij is oprichter en motor van deze lopersgroep. Hijzit overalachteraan en neemt bijna alle initiatieven.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er danburgemeester moeten worden ?
André Papen. Hij zit in

zoveel verenigingen. Hij kent iedereen eniedereen kent hem. Hij zal zeker opkomen voor de belangen vanZieuwent.

8. Wat Is Je grootste hobby 7
Afgezien van het hardlopen, mijn dochter en fotograferen.

9. Wat zou anders zien In Zieuwent ?
Dat er minder overlast van honden bestond. Die brief van "Zieuwents
Belang” sprak me wel aan. Ik wil graag gaan en staan waar ik wil,

De Redakt

- 'OAVERPEINZINGEN""

OVERDENKING
Het geeft toch wel een machtig fijn gevoel om te behoren tot “hetlegioen”, die massieve massa die een bepaalde sport heeft verheven tothet alleenzaligmakende - nou ja, alleenzaligmakend … laten we zeggenhet voornaamst zaligmakende - in hun leven. Natuurlijk hebben we hetdan over DE sport nummer EEN in Nederland: Karate. Goed, okee, erzijn meer sporten en die hebben allemaal hun waarde; uiteraard moetjeiemand die aan voetbal doet of aan klootschieten net zo respecteren alseen karateka, maar toch …

Karate heeft zoveel wat al die andere sportenniet hebben, Neem nueens het karakter van de karatesport. Je kunt met tweeëntwintig karate-ka's achtereen stukje dooie koe aanhollen over een modderig weiland-je, aangegaapt en toegejuicht door een stelletje malloten die nietsbeters weten en die na afloop van de wedstrijd en de “nabespreking”aan de tap thuiskomen met een enorme kegel van bier en dan moederde vrouw gaan zitten vervelen met hun versie van het wedstrijdverslag -ee



Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.__TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGENma Zieuwent

Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparatiesook APK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1803



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensTG.L. + TH.B, Pehalin Edelhout, Flexa

kwasten - gereedschappen - plakletters etc.
Tevens uw adres voor alle glas, verf- en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

Ni tijdensde rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

n a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389



VOORHUIS ALTIJD IN BEWEGING
Damesmode wisselt snel. Daaropspeelt Voorhuis in met

intemationale merken zoals:
ESSENTIO

PASS PORT
TAI FUN etc.

Dus dynamische damesmode in allerlei variaties,
Daarmee scoor je alijd.

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORGc‚v.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation
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KIJK EENS WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VAN DE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tef, 1797

Si!CENTERZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek.

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak-
úviteiten, culturele mani-
festaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in
formatie en documentatie

© CONFÌ
ORTHAL

E

ENTIERUIMTEN © EVENEMENTENHAL.
TENNISBANEN © SQUASHBANE?
INDOOR MIDG! 1 UE DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT
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en natuurlijk heeft dat ook wel iets; of je kunt met een stel karateka's
achter een houten bal aanslenteren over 's Heren wegen - ze noemen
dat ding dan een “kloof”, waar halen ze het vandaan? - maarwat dan?
Dat heeft ook iets, maar uiteindelijk blijf je nergens: noch met dat
voetballen, noch met dat klootschieten (ik vind dit zo'n eng woord). Je
hoort tot een hele kleine minderheid en dat zal wel altijd zo blijven, je
hangt als voetballer of klootschieter een weinig populaire sport aan,
waarje met bijna niemand over kunt praten, en als je over voetbal
begint in gezelschap, kijken ze je allemaal aan, alsofje van een verre
vreemde pianeet komt uit een ander zonnestelsel. Of ze denken; "Dat
zal wel zo'n enge agressieveling zijn, zo'n voetbalvandaal of ruige
klootschieter.” En dan krijg je vandie haff-serieuze vragen als: "Hoeveel
rookbommen heb jij al gegooid?” of: "Hoeveel ME-ers heb je al het
ziekenhuis ingeslagen?" Alsof iedereen die van voetbal houdt zulke
dingen doet. Kijk, dat heb je nou met voetbal; klootschieten zullen we
verder maar helemaal buiten beschouwing laten. Dat bedoel ik nu met
"het karakter vande sport”in kwestie.

Neen, dan Karate. Een fascinerende, begeesterende sport, die al
duizenden in ons land en over de hele wereld "gepakt" heeft, en dat
legioen wordt nog dagelijks groter! Dat komt door het karakter van die
sport: boeiend, bijna hypnotisch, van begin tot eind. Voordat een
karatewedstrijd begint voel je al zo'n elektrisch geladen sfeer onder de
toeschouwersmassa, zo geladen, dat bij belangrijke landelijke wedstrij-
den de supporters van verschilende clubs zelfs in met hekken van
elkaar gescheiden vakken worden geplaatst. Tussen het publiek en het
wedstrijdgebeuren staan ook hekken. Net beesten in kooien, voor
straks, als het beest in de mens loskomt. O, daar zijn in het verleden
ongelukken mee gebeurd! Praat me er niet vant Het heeft al de nodige
dooien gekost. Bij het binnenkomen worden de supporters zelfs onder-
zocht op wapens, zo erg is het al. Maar wat wil je? Een sport met zo'n
karakter als het Karate raakt deliefhebber ny eenmaal tot in het diepste
van zijn ziel. En dan zijn excessen niet te vermijden; hopelijk wel te
voorkomen, en dat kost veel extra organisatie en vooral heel veel geld,
bijvoorbeeld aan ME-begeleiding, geld van de gemeenschap; jammerdan. Maar het Karate moet doorgaan, want het is volkssport nummer
EEN. Dat is gewooneen natuurwet waaraan niet valt te tomen.

Overigens, aan geld geen gebrek bij het Karate in het algemeen: voor
eenbeetje wedstrijdploeg vind je altijd wel een of meer sponsors, en als
het niet om de wedstrijdprestaties gaat bij een of ander dorpsclubje
bijvoorbeeld - dan zijn er nog wel de nodige plaatselijke zakenmensen



VERENIGINGEN

BKZ. Veldvoetbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, e!. 1281
Sokretaris © teMoider Aavseraat9 voorde te 05443 76179
Penningmeester: M. vh. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1600
Wedstrijdsekr

 z
H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorzie 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel. 1257
Sekr/Penningm. A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1691

Wedstrijsekt. B Sl Heenweg3Zieuwent 11 212

HV. PACELL: Handbal
Voorzitter 6. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sekrotarezse Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 0544373814
Penningmoesteres:P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënwelde, el 1383
Wodstrijdsekt A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1597

TOHP: Volleybol

Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 225, Zieuwent, tel 1875
Sokrotaris E Rouwhorst, De Haare 25, Zieuwent tel 1822
Penningmeester :A. Krebbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstrijdzekt+P. Cuppers IJzereef, De Haare 29, Zieuwent, el. 2059
Recreanten A Klein Tuente, Lanhenweg 43, Mariënvelde, tel 1809
Jeugtzaken Kolkman Cuppers Ruuwtocoweg 20, Zieuwent 11 2192

ZIV: Tonnis
Voorzitter © Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, tf. 1281
Sokretaresse 8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1691
Penningmeester W Weijers Zeuwenteoweg 77. Zieuwent 11 1445
Wedstijdsokt7A KI Holkenborg, Past Zanderinkstroat 14, Zieuwent, tel 1933

ZOV: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Voorziner L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, te. 08340-80442
Sekrotoresse J. Wolters, Batsdijk 42, Marienvelde, tel 1717
Ponringmeesteres T. Wopereis, Dorpstraat 220, Zieuwent, tel 1929
Wedstijdsekt  L Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'chem, tel. 08320 60242

MU CHIN: Karate
Voorzitter HL. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent tel 1262

Soer7Penningen Binder Larkssraat 18 voordeel 05443 74928

TIV DES: Touwtrekken
Voorzitter L. te Molder, 8. v. Meursstraat 24, L'voorde, te. 05243-75454
sekretaris A Huitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112
Ponningmeester+M, Wopereis, Zegendijk 5, Zicuwent, tel 1374
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SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzier 8 ten Bres, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sokretaris £. Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tol 1326
Penningmeester te Roller, Verkavelingzweg 2, Matiënveide tel 1973
Wedstijdsekt  K Hummolink Emersweg® Leveltl 05443 77523

ST. SEBASTIAAN: Schiewereniging
voorziter A. Meekes, Strausstaat 15, voorde tel 06443 76506
Sskretaris G eMoleer De Steege 23, Zuwe el 2214

Penningmeester A. Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. t KEVELDER: Biarten
Voorzitter 8. Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, el. 1494
Sekr/Penningm, CG Schurink. JV. Eykstraat 12, [Voorde tel 05443 73217
Wedstrijd sokr £ Vioperes Scrappen 13 Zeuwent tt 1637

88.2: Bijarten

Voorziter A van Melis, Kord. de Jongst. 1, Evoorde, tel 05443 74584
Sekr/Wedstr cekt T. Bongers, Dorpsstraat 26, Zieuwent, tel 1271
Penningmeesteres FE Goldewijk ton Bras, Cnurchilst:aat 20, Zieuwent, tel. 1653

KS.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, el 1217
Sekr Wedstrsekr =P Dome Statmanzaeg 23, Beltrum 1 05448 219
Penningmeester T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET ‘90: Squashwereniging

Voorzitter V. Doppen. Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 1982
sekretaris A. Doppen, Aaltenseweg 49, Lichtenvoorde, tel, 05443-76772
Penningmeester:P. van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel. 05443 76783
Vietri zoer PKmierbarg Oerpsswaat 269. ouwen el 1856
BADMINTON vereniging:
Voorzitter F. Wamelink, Edisonstraat 40, Lichtenvoorde, tel, 05443-77149
Sckrotaresse V. Eokelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel. 2172
Penningmeesteres:A. Eekelder, Ruurloseweg 189, Zieuwent, el, 1664
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ie om de wille van de klandizie of om zich wat meer"te profileren” de
club begunstigen. Een Karateclub die dat niet voor elkaar kan krijgen in
net huidige tijdsgewricht waarin het Karate op zo'n eenzame hoogte
staat, heeft geen bestaansrecht. Dat zijn gewoon dommejongens. Aan
geld valt dus meestal wel te komen. Dat is helaas niet zo voorhetvoetbal. Heel zielig. Die jongens moetenin hoofdzaak zichzelf bedrui-
pen; hooguit krijgen ze nog wat subsidie van de gemeente, maar daarhoudt het dan ook mee op. Leden: op de vingers van een hand te
tellen. Contributies: kun je ook niet te hoog maken, want dan komt erhelemaal geen hond. Supporters: voornamelijk een paar goedbedoelen
de vaders van jeugdleden. Sponsors: laat ze niet lachen; wie, wat en
wanneer moeten we sponsoren? Accommodatie: een modderig weiland-
je, door eenof andere goedwillende boer afgestaan tegen een geringeVergoeding. Zo'n voetbalclub bestaat maar door een ding: inzet en
moreel van deleden. Ze spelen voor terreinknecht, portier, kaartjesver-
koper en ballenjongen. En ze voetballen de wedstrijden ook nog. Met
volle inzet, nota bene! De trainer moet zien dat hijinzijn vrijtjgenoeg training kan geven om nog een beetje voetballers van zijn
jongens te maken. Geld? Ja, dat kost het nem: en af en toe een boel
chagrijn met zijn vrouw die graag wat meeraan haar man zou willen
hebben. Maar ja, hij is nu eenmaal voetbalgek!
En dan moet je eens zien hoe dat bij het Karate in zijn werk gaat.
Schitterende dojo's met verende vloeren en spiegelwanden, in het
midden een prachtige "sayo" (wedstrijdruimte) waar “het grote werk”
wordt gedaan. En natuurlijk tribunes voor de vele supporters, en facili
teiten voor radio en TV die tot de vaste bezoekers horen van iedere
behoorlijke Karateclub. Bij zo'n dojo horen een of meer dojoknechtendie de zaak schoonhouden en alles in prima staat brengen voor de
trainingen en wedstrijden. En trots dat die knapen op hun baantje zijn!
Voor de vechters zeff zijn êr uiteraard prachtige kleedkamers, douches,
een sauna en een verzorgingsruimte waar vaklui als Salo Muller de
scepter zwaaien: alleen het besteisgoed genoeg voor de crèmede la
crème van onze vaderlandse sportjeugd!

Maar voordat een Karateka wedstrijdvechter is heeft hij een heel lange
weg te gaan. Het begint bij de jeugd: jonge kweek is heel belangrijk.
Veel kinderen gaan "op Karate" omdat ze bij een of andere sport willen
en ja, wat kies je dan? Wat je het meeste op TV ziet en waar je vader
het meeste over hoort praten: Karate dus. Ook gaan er velen omdat
vader Karate nu eenmaal zo geweldig vindt en van mening is dat zijn
zoon of dochter dat dus ook behoort te
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HOTEL BONGERS
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uitblinken. Dat levert wel eens zielige vertoningen op: kinderendie in de
Sayo een beetje staan te schutteren en vaders die langs de kant
bloeddorstig zitten te brullen: "Maak'm af! Trap hem in mekaar! Zn
enkel, z'n enkel, toe dan, stom joch!” U kunt zich voorstellen wat er dan
soms dreigt te gebeuren als er op de tribune twee vaders van twee
tegenstanders zitten om hun oogappel aan te vuren. Precies. En als dat
op landelijk of internationaal niveau speelt met twee groepen supporters
in plaats van twee vaders haalt dat het 8-uur journaal en kan Nederland
weer smullen van de zoveelste Karatere!. Helemaal misselijk wordt het
als de opgewonden supporters na veel bier en machogedoehun eigen
Vermogen om breektechnieken uit te voeren gaan uitproberen opandermans eigendommen, bijvoorbeeld van de Nederlandse Spoorwe-
gen, die hun diensten aanbieden om zulk tuig naar huis te brengen. Dat
is heel erg en het behoort zeker tot de kwalijke kanten van de Karates-
port, maar ja, wat doe je er aan? The show must go on, en dat moet
Karate ook, want het is nu eenmaal volkssport nummer EEN, en dus
onaantastbaar. Alles moet daarvoor wijken, zelfs een goed TV program-
ma, als het om een belangrijke wedstrijd gaat.

De trainers bij het Karate zijn een apart slag mensen. Ze zijn of afgod,
of pispaal, al naar gelang het succes van hun vechters. Financieel zitten
ze wel goed: f.10.000 per jaaris vrij normaal, en dan praten we niet
over de professionals van landelijk vooraanstaande clubs en hoger. Het
zijn van die halve Zen-priesters die je bij de wedstrijden altijd op eenaparte plek langs de kantzietzitten en die middels onbegrijpelijke
signalen communiceren met hun pupillen in de sayo. Na afloop van de
wedstrijd worden ze omzwermd door verslaggevers en cameraploegen,die ze met een paar cryptische uitspraken tot verbijstering plegen te
brengen.

Bij een sport waarin zoveel omgaat - ook financieel - als Karate is het
niet verwonderlijk dat er professionalisme ontstaat, nationaal, internatio-
naal, maar ook plaatselijk. En mensenhandel! Denk bijvoorbeeld maareens aan onze bekende plaatsgenoot Hemmie Ofthof, die in zijn jongejaren voor anderhalf miljoen werd verkocht aan de Karateclub vanGroenlo. Nu zit hij als hoofdtrainer bij Mu Chin in Zieuwent; wij schatten
hem zeker goed voor f.10.000 per jaar, maar hijzetf laat zich daar ziet
over uit.
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Ja, Karate is een prachtige sport, een levensvervulling. Het heeft alles
wat een sportliefhebber zich maar wensen kan. Wanneerje dan kijkt
naar zo'n plaatselijk voetbalciubje …
Alleen maar kameraadschap, inzet, teamgeest, zelf alles doen, geengeld … Arm hoor! En tochzorijk; of mist onze Karateciub toch iets?

Karateclub Mu Chin, Zieuwent.

TEAMGEEST

Ook met veel belangstelling de volleyballende heren van Nederland
gevolgd? Plaatsing voor de Olympische Spelen werd op het nippertje
afgedwongen (ondanks de nederlaag tegen het "typische volleyballand”
Polen). Naditkwalificatie-tournooi zag je de ploeg groeien en begin junistond er een lachend team in het veld die, in de strijd om de World-
League, Duitsland in ruim 1 uur tijd versloeg met 3-0 (waren ze nog net
op tijd om de enkel-finale heren op Roland Garros te bekijken)

Bijna net zo interessant als het echte spel washet spelletje dat in dekranten en op T.V. gevoerd werd. Oplast van coach Arie Selinger (deAmerikaans sprekende Nederland-Japanner) werden de in Italië spelen-de volleyballers zonder pardon verscheept naar Rotterdam. Om toch
maar optijd alles mee te maken en weereen hecht team te vormen. Dit
was tegen het zere been van Ron Zwerver. En Ron heeft recht vanspreken. Hij is het immers die al jaren van een minimum-loon moet
Tondkomen terwijl hij in ltalië al lang een huis met zwembaden volley-balveld had kunnen hebben. Maar Ron sloeg alle aanbiedingen van top-clubsaf en hij verwachtte van de rest van het team dat ze hem zouden
volgen. “Eerst goud voor het team, en dan voor mezelf" dacht Ron,
Maar ja, hij was nog jong en heeft bovendien zijn uiterlijk mee. Er warenanderen die de 30-jaar zagen naderen en nog steeds wachtten op het
grote geld. Zij gingen wel naar Italië. Ron keurde dat af en zweeg "de

verder dood. Tot hij opeens werd geconfronteerd met het feitdat Selinger de laliano's er al bij het kwalificatietournooi bij wildehebben. Ron was boos en dan speelt hij niet goed. Met een schutteren-de Ron Zwerver ziet het Nederlands-team eruit als een omgewaaide
schutting. ltaliano's of geen Italiano's. Ron Zwerver is de spil waar het
spel om draait. Hij pept op, stimuleert en adviseert zijn medespelers. Hij
is de vuilnisbak van het team, als niemand meer iets met eenbal kan.
scoort Ron. Arrividerci Germany!——
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Langzaam verzoende Ron zich methet idee dat de afvalligen toch wel
het team pasten en bovendien goed konden volleyballen. En zie daar

de ploeg werd weer een team en het team had weer geest.

Teamgeest dus. Altijd gedacht dat teamgeestiets gezamelijks was, dat
niet echt afhing van 1 persoon. Blijkbaar wel. Deze conclusie kun je
doortrekken van het grote naar het kleine volleybal. Zieuwent heeft
komend seizoen maar 1 kompetitie-spelend herenteam. Heren 1 is
opgehouden met bestaan. De fut was eruit, men sleepte zich doorde
kompetitie, de trainingen werden slecht bezocht, men was moe van
elkaar. Misschien ligt de oorzaak hiervan in het seizoen '90-91. Er werd
een nieuwe trainer aangetrokken voor Heren 1. Deze traïner-speler blies
de ploeg weer vuur in. Voor iedere wedstrijd sprak hij (althans zo leek
het voor de toeschouwer) een soort bezwerende zegen uit over zijn
team, en alles liep op rolletjes. Heren 1 was een hecht team met een
grote inspirator.
Helaas hield hij er na 1 seizoen mee op. Heren 1 was weereen team,
maar zonder geest. En nu ís er niets meer.

De Redaktie (M.H.)

VOLLEYBALVERENIGING T.O.H.P

A-JEUGD MEISJES
Onder de begeleiding van onze fanatieke trainer zijn we weer een
competitie doorgekomen, en hoog geëindigd. Hier een verslag.
We hebben in totaal 8 wedstrijden gespeeld waarvan 5 gewonnen, 2
gelijk en 1 verloren. De wedstrijd die we hebben verloren was tegen
BOVO (Aalten). Dit kwam mede doordat er een groot publiek zat voor
de wedstrijd na ons. Deze zaten zo te toeteren en op trommels te slaan
(en natuurlijk waren ze allemaal voor Aalten) dat wij helemaal afgeleid
waren, want zoiets hadden we nog nooit meegemaakt (bij ons komen
meestal 5 a 6 ouders kijken).

We totaal 2e geworden, waar we natuurlijk ook hartstikke blij mee
zijn en al helemaal omdat we steeds met 1 of 2 personen zitten die
geblesseerd zijn. Nou zijn we bezig met een nieuw systeem; penetratie-
systeem. Hopelijk gaat het met dit nieuwe systeem even goed als het
afgelopen seizoen. De wedstrijden zelf verlopen goed evenals de
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trainingen. Het is hartstikke gezellig vooral het half uurtje na de training.
Groetjes Meisjes-A : Marloes, Jeanine, Yvette, Sandra, Judith, Evelyn,

Noelle en Janneke.

P.S. Meer publiekis van harte welkom.

B-JEUGD MEISJES
Nadat we in de eerste competitie van seizoen '91-92 als 2e warengeëindigd in de 3e klasse en dus promoveerden begonnen we in
januari opnieuw onderaan om op te klimmen naar de hogere regionenin de 2e klasse. Dit gebeurde er ….

We hebben 3 wedstrijden gespeeld waarvan we er 2 gewonnen hebben. De meeste wedstrijden speelden we tamelijk goed maar de
tegenstander was toch beter. Als we eenset wonnen, was dat meestalde eerste! Met de training hadden we een veld die we deelden met
meisjes C-jeugd. Daardoor konden we bepaalde oefeningen niet doenomdat we telkens rekening met de anderen moesten houden. Misschiendat het daaraan lag. (Een ander smoesje konden we niet zo snel
bedenken.) Maar ze hopen wel dat we volgend seizoen een "eigen"veld krijgen om te trainen. (Met Saskia natuurlijk.) We hopen dat Saskiaons volgend seizoen weer coacht en ook traint. Met de wedstrijden die
we speelden hadden we wel vaak lol. Vooral om Saskia, gaat ze
moppen vertellen in de time-outs die helemaal niet kloppen. Na de
wedstrijd gaan we ijs eten, vooral speedy’.

C-JEUGD GEMENGD
In september stond er in de PIOT dat TOHP nog jeugdleden zocht voor2 teams. Er kwamen echter zoveel nieuwe leden dat er nog een derdeteam bij kwam, wij dus. We mochten eerst alleen nog maar trainenanders zouden we na de eerste wedstrijd met gebroken vingers thuiskomen. Maarin januari was het zover (jeugdvolleybal speelt twee
competities in een seizoen zodat je in december kunt promoveren of
degraderen). Wij mochten ook mee gaan doenaande competitie, Onzetrainster waarschuwde wel dat we niet te hoge verwachtingen moesten
hebben, dat het heel moeilijk zou zijn.—_
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Wilma te Roller meldde zich spontaan aan om ons te gaan coachen en
vol goede moed togen we naar Terborg voor onze eerste wedstijd. In
de eerste set bleek dat het wel erg moeilijk was. Er was ook meteen al
iemand met een blessure. De 2e en 3e set verliepen ook niet zo goed
en we verloren dan ook de wedstrijd. Derest van de wedstrijden
verloren wij ook, soms met pech, maar meestal door slecht spel.
Behalve de wedstrijd tegen K.S.H. die wonnen we omdat ze met te
weinig spelers waren. De laatste paar wedstrijden gingen wel stukken
beter dan de eerste. Maar ondanks dat zijn we toch als laatste geëin-
digd.

Groetjes: 'emke, Rianne, Suzan, Jolanda, Inge, Annemiek, Mascha,
Lotte, Stefan en Areke.

kleurplaat
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Xx HANDBALVERENIGING PACELLI
LN
DAMES 1 H.V. PACELL! VERLIEST BEKERFINALE
Zaterdag 30 mei jl. was het dan zover. Voor de fe keer sinds de
oprichting van H.V. Pace (bijna 40 jaar geleden) mocht een team van
deze vereniging de bekerfinale van de afd. Gelderland spelen. De
verwachtingen waren hoog gespannen. Helaas Was het resutaat
teleurstellend. De dames verloren de finale met 5.4

De tijd tussen de halve finale (5 mei tegen Erix) en de finale was door
‘de vereniging goed gebruikt om deze finale te promoten en mensen te
motiveren om toch de reis naar Ede te maken om de dames aan te
moedigen. Dat de krant schreef dat er bijna een tweede supportersbus
vol was bleek wat overdreven of het berustte op een communicatie.
stoornis. Aanvankelijk was namelijk gesproken over een bus voor 20
personen. Deze was snel vol en een tweede bus van 20 personenbleek ook nogniet voldoende. Het werd dus uiteindelijk 1 bus voor 50
personen.

De dames zelf vertrokken om 17.00 uur per auto's gevuld met voldoen-
de proviand (aangeboden door sponsor Bakker Jos). Echter, de zenu-
wen hadden bij vele speelsters voor buikloop en/of maagkramp ge-
zorgd, voor de wedstrijd werd er dus weinig genuttigd, doch na de
wedstrijd des te meer.

De supportersbus vertrok om 18.00 uur. Menigeen had om in de
stemming te komen al een enkel pilsje genuttigd en de sfeer was dan
ook oppperbest. Toen de bus metveel kabaal (vocaal) in Ede arriveer-
de werd aldaar de kantine door"Zieuwentsen" veroverd. Bijna had een
aantal van hen het begin van definale gemist, er bleek een mooie meid
achter de barte staan.
Ook de organisatie was overdonderd door het vele publiek uit Zieuwent
‚en moestin korte tijd nog voor extra tribunes zorgen. Leuk om te zien
dat zo'n klein plaatsje als Zieuwent meer volk meebrengt als een grote
plaats, Huissen.

De wedstrijd op zichzetf was, jammer genoeg voor het publiek, van een
laag niveau. Dat de warmte in de zaal, de nervositeit en de scheids-
rechters hier een belangrijk aandeel in hadden is waar maar beide
teams moeten ook de hand in eigen boezem steken. Geen van beide
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teams kon het spel maken en naar zich toe trekken. "Het tempo lag te
laag.” "De keepsters werden warm gegooid.” Te weinig variatie in de
aanval" en een sterke verdediging aan beide kanten zorgden voor
weinig doelpunten. Was de einduitslag 12-11 geweest dan hadden we
ook verloren maar dan was de wedstrijd voor het publiek een stuk
aantrekkelijker geweest en had men zich meer kunnen "uitleven". Het
zal vanaf de tribune sloom, tam, verlamd hebben geleken. We kunnen
U vertellen, zo voelde dat in

het veld ook aan, maar niemand was bij
machte om een ommekeer in te zetten. We wilden zo graag (misschien
wel te graag), maar hetging domweg niet.

Per seizoen spelen weca. 30 wedstrijden, waarvan 25 op goed niveau
en ca. 5 slecht. Dat nu juist de bekerfinale tot de laatste categorie moet
behoren (!) daar balen we (nog steeds) van.
We hopen echter dat vooral de supporters die nog (bijna) nooit een
handbalwedstrijd hebben gezien na deze wedstrijd niet meteen op het

handbalzijn "afgeknapt”, maar dat ze komend seizoen eens een keervaker in het Sourey Center komen kijken om een beter beeld van hethandballen kunnen krijgen (en wat meer spelregels leren kennen; erbestaat namelijk geen buitenspel of handsbal …).

Na deze wedstrijd mochten de dames de bokaal voor de 2e plaats enhet applaus van het publiek in ontvangst nemen. (Voornamelijk dat |laatste deed hen goed!)
Terug met noodweer ("eindelijk regen, goed voor de maïs") naar het
Sourcy Center, alwaar afscheid werd genomen van trainer Bob de
Rijke die de afgelopen 3 jaar goed werk heeft verricht bij Pacelli maarhelaas wegens studie en gezinsuitbreiding met "handbal" moet stoppen.

Tegen twaalven verplaatsten de dames en aanhang zich naar het café
om daar ter afsluiting van het seizoen nog een pilsje te pakken. Het
bleef gezellig, de kater zou nog wel komen de volgende dag.

Tot slot sponsors van de bus
- Schoenen- en Sporthuis Ten Bras
- Bakker Jos

en ook Ronald Kruip (voor het versieren van de zaal en de rest) be-dankt voor jullie steun en verder alle supporters en iedereen die niet
meekonden maar achteraf toch hun belangstelling toonden: BEDANKT. Ï

Tot volgend seizoen Dames-l H.V. Pacelli._—.......
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VOETBALVERENIGING R.K.Z.V.C.

OEFENPROGRAMMA SEIZOEN ’92-'93
:zve1
: Lochem 2

09-08-1992 :

09-08-1992 :

11-08-1992 :

11-08-1992

16-08-1992 :

16-08-1992 :

16-08-1992 :

16-08-1992 :

16-08-1992 :

20-08-1992
20-08-1992 :

21-08-1992 :
23-08-1992 :

23-08-1992 :

23-08-1992 :

23-08-1992 :

23-08-1992
29-08-1992

2708-1992 :

30-08-1992 :

30-08-1992 :

30-08-1992 :

30-08-1992 :

30-08-1992 :

30-08-1992 :

30-08-1992

03-09-1992 :

10.30 uur
10.30 uur

10.30 uur
1030 uur :

09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur

19.30 uur
19.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
1145 uur :

19.15 uur

11.15 uur
11.15 uur
09.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.30 uur

19.30 uur

:zvo3
: Vosseveld 1

- Lochem 1

-zvc2

-2vC1
-zvC2
- Eibergen 4
-zvc8
-zvo4
- Vosseveld 2
-zvc2

: ZVC 1 "Longa-toernooi”
: ZVC 1 "Longa-toernoof”
:Sivolde3  -ZVC3
:Sivolde4 -ZVC4

-KSV3
- Varsseveld 12
- Varsseveld 11

: Dinxperlo 2 -zvc3
:zvo1 -KSH1
zvc2 -KSH2

:zvc6 - Eibergen 7
:2v07 - Eibergen 8
: Halle 6 -zvo8
:GrBoysl  -ZVC3
:Gr. Boys 2 -zvc4
: Wolversveen 1 - ZVC 2

Het Bestuur.



NVM :
HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dieene, vooru juistehyporheek te kiezen, krijgt u

na deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van ale geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H. W. M. TOEBES. TEL. 05443-77113Sg BEiENSAID MODEVAKSCHOOL

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Hare 14
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 1766
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