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REDAKTIEWOORD

- Coca-Cola: "Theofficial drink of The Olympic Games”.
- Een oud muzieknummer van John Lennon (Instant Carma) wordt

opnieuw een hit omdat de sportfirma Nike in zijn reclamespotje van
deze muziek gebruik maakt

- M&M's: "Official sponsor of The Olympic Games".
- De halve finales en finales van de open Amerikaanse tenniskampi-

oenschappen op Flushing Medow worden zonder tussenliggende
ustdag gespeeld. De televisie (CBS) wil het

- Er waait een economische tegenwind; wielerploegen worden opge-
heven en proffietsers vallen stil.

- De uitzending van deze EK-voetbalwedstrijd werd mede mogelijk
gemaakt door "Euro-Card
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- De Ere-divisie voetbal heet tegenwoordig de PTT-Telecompetitie.
- P.S.V. wordt Philips Sportvereniging.
- De afmetingen van de verschilende reclameteksten op de kleding

van tennissers zijn door de K.N.LT.B. op de vierkante milimeter
vastgelegd.

- Het wedstrijdschema van de Nationale basketbal- en volleybalcom-
petitie lijkt verdacht veel op een inschrijfregister van de Kamervan
Koophandel

- BOVO-Aalten wil graag op nationaal niveau volleyballen. De Gelder-
lander staat er vol van. Hoe ze spelen 777?

- LONGA-voetbal heeft nu ook sub-sponsoren.
- Volkswagen proudiy presents GENESIS. (Dit heeft niets met sport te

maken, maaris zeker zo leuk.)
- PIOTin deze vorm en opzet is onmogelijk zonder de medewerking

van de plaatselijke middenstand.
- Geen "Zegendijk-Hal" maar Sourcy Center
- Op het voetbalveld van R.KZ.V.C. hangen de reclameborden hoog

in de ballenvangers.
- Deze wedstrijdbal wordt u aangeboden door … (zie "Keitjes").
- Het Kemkens-Service-C-Tennistoernooi.
- De Zieuwentse Tennisvereniging mag talentvolle jeugdleden naar

regionale jeugdselectie-trainingen sturen. Moeten ze wel reclame
maken voor Sellink.

- HV. Pacelli wordt bij thuiswedstrijden gesponsord door…(zie
“PIOT")

- De klootschieters lopen met reclameteksten op hun trainingspakken
door de Hemmele

- Wanneer spelen de R.K.Z.V.C.-F-pupilen met shirtreclame ?
- Is sport zonder commercie mogelijk ?

Is commercie zonder sport mogelijk 7

De Redaktie (H.W)

EVENEMENTEN-AGENDA

- 18 oktober
15 november PLAY-BACK show van "t Gilde”.

77777717 : "Overige aktiviteiten".



BEKKEN assurantiën
Als hetom TOTAAL verzekeren gaat

voor bedrijf en particulier
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SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

KAARTJESOEREN, CADEAU - ARTIKELENPLANTEN

Hnijpbenborg
Dorpsstraat 11 - Tel 05445 - 1544
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Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

DIT”
Lichtenvoorde - Zieuwent

Hulzink
Bouwbedrijf
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop YIKARCHER
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-Ruurio

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

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:
- APK keuringenRD Onderhoud en reparatiesIN

BEGEMAN - Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Ace.

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. 05445 -1542

NIEUW. Ook voor banden, uitlaten en accu's bent U bij ons beter af.
Dit alles wordt verkocht onder volledige garantie. Bel eens
voor cen vrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

motor- en aautorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



INTERVIEW MET HEMMIE OOLTHUIS
TRAINER VAN R.K.Z.V.C.

Waarschijnlijk zal iedereen op de hoogte zijn van
t het feit, dat ZVC het huidige seizoen is gestart

met een nieuwe trainer, te weten Hemmie Ool-
thuis uit Groenlo. Middels een interview willen we

a hem aan U voorstellen en zo laten merken, datcon » wete maken hebben met een gedreven iemand.

Eerst maariets over jezelf en over je voetbalverleden !

Mijn naam is dus Hemmie Oolthuis, 42 jaar, getrouwd met Imma en
vader van Ramon (12) en Julian (6). Ik ben geboren in Lievelde en
woon momenteel in Groenlo. Ik ben deurwaarder bij de Rijksfinanciën in
Winterswijk. Wat mijn voetbalverleden betreft: Ik ben uiteraard begon-
nen bij Erix, waar ik op mijn 15e al in het eerste speelde. Op mijn 20e
stapte ik over naar Grol, waar ik 11 jaar in het 1e speelde. Na proble
men met de trainer, vanwege onrecht, waarik absoluut niet tegen kán,
benikgestopt en trainer geworden bij Varsseveld (4 jr). Na deze club
heb ik 3 jaar Vios-B getraind en 2 jaar Dinxperlo en nu dus ZVC. Als
voetballer was ik vrij allround en moest het mede van hard werken
hebben. Ik waswel vrij snel.

Er gaat zeker een hoop veranderen bij ZVC ? Kunnen we b.v. de
nieuwste voetbalspelsystemen verwachten bij het 1e ?
Dat hangt natuurlijk van een aantal factoren af. Het belangrijkste is, wat
de spelers en de club zelf willen. Het bestuur heeft me in de eerste
gesprekkeninieder geval verteld, dat ze een andere richting op wilden.
Ik ben in principe aanvallend ingesteld, maar als het nodig is zalik ook,
indien ik gedwongen wordt verdedigender laten spelen. Ik speel met
een 4-mansmiddenveld, datineen ruitvorm speelt, waarbij één van de
middenvelders kort achter de 2 spitsen en één vormgevend kort voor de
verdedigingslinie. Daarnaast 2 middenvelders op de zijkanten, die
creatief zijn en loopvermogen hebben en daamaast initiatieven durven
nemen net als de 2 spitsen en verder moeten de verdedigers tonen, dat
ze mee willen spelen. Ik werk in ieder geval zo veel mogelijk aan de
insteling van de spelers. Ik wil bezieling zien en een goede mentaliteit,
die hier op zich al redelijk goed te noemen is, tenminste fanatieker dan
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elders. Als je het dus over veranderingen hebt, dan wil ik dat de spelers
nog veel meer de juiste bezieling gaan tonen.

Probeer je ook nog iets aan het beleid van ZVC op langere termijn
te doen, bijvoorbeeld bij de jeugd of lagere teams ?
Eris overleg met de overige trainers van zowel de lagere elftallen als
van de jeugd. Tijdens dit overleg, dat natuurlijk nog gestalte moet
krijgen gaan we het 0.a. hebben over verschillende aandachtspunten,
zoals de spelsti. Eerst moeten we de zaak dus inventariseren en pas
dan kun je bekijken wat de mogelijkhedenzijn. Ik

blijf
zelf in ieder geval

de eerste 2 teams trainen en de coaching van het 2e elftal wordt
verzorgd door leider Jos Knippenborg. Later komt er eventueel een
co-trainer bij, want een kleine 30 man trainen is echt vrij veel en ik heb
me laten vertellen, dat de opkòmst hoog zal blijven.

Hoe staat het met de zogenaamde 5e colonne in Zieuwent ?
Ik zit hier natuurlijk pas 2 maanden, zodat ik er nog niets van gemerkt
heb. Mocht het wel aan de orde komen, dan ben ik natuurlijk ook maar
een mens. Ik heb in ieder geval een enorme hekel aan gelul achter de
rug om. Over het algemeen gaat het er om, welke bedoeling er achter
kritiek zit en als die bedoeling goed is, dan ben ik zeer ruimdenkend,
want ik doe een hoop op gevoel. Er is dus altijd overleg mogelijk, maar
als het nodig is, dan kan ik ook erg autorttair zijn.

Geef eens een indicatie van wat je tot nu toe weet van de techni-
sche mogelijkheden, de mentaliteiinstelling en de tactische
vaardigheden van de ZVC-spelers ?
De spelers zijn over het algemeen niet zo passief als ik wel dacht. De
instelling is goed, maar moet nog gretiger worden. Technisch is er hier
veel mogelijk, vooral individueel, hoewel alles alleen nog wel eens in
een te laag tempo gaat. Het meedenken en het tonen van initiatief is
nog niet optimaal, maar toch bespeur ik al veel meer enthousiasme en
‘dat was ook mijn bedoeling. De bezieling/beleving heb ik heel hooginhet vaandel staan. Tactisch moet er nog een hoop verbeterd worden,
ook omdatik een andere manier van spelen voorsta. Er zijn echter
enkele spelers, die naast ervaring ook een goed voetbalinzicht hebben
en die moeten dat dan weer overbrengen op jongere spelers, die op die
manier langzaam gebracht worden. De leeftijd van de spelers is in
eerste instantie niet belangrijk, maar er moet natuurlijk wel gepresteerd
worden en aangezien de oudere spelers een tactische omschakeling
eerder oppikken verloopt het op deze wijze. De jongeren komen dus
vanzelf aan de beurt.



Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN
Zieuwent

Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
van het Voor eengoede

‚ . 2e handsof nieuwe auto
PaPOChIENUIS||‚gr asooren eversook A.PK:keuring

wenst
naar een erkend adres:

alle sportmensen

steeds Garage“sma |T, KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zieuwentseweg 44, Zieuwent

telefoon 1603
en veel succes!



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensTG.L. + T.H.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

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde
Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä m! a. holkenborg
tuurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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Wat mist ZVC nou eigenlijk om in de 3e klasse KNVBte spelen en
waarom zijn ze te goed voor de afdeling ?
Voor de 3e klasse missen we nog flair, arrogantie en de tactische
rijpheid. Dat gaan we proberen te verbeteren; puur het geloof in eigen
kunnen. In totaliteit zit er meer in dan er nu nog uit komt, menis te snel
tevreden. De 3e klasseis in mijn ogen dus haalbaar, maar hoe snel is
moelijk te zeggen en hangt af van teveel factoren, terwijl we voor de
afdeling in de breedte gewoon veel teveel kwaliteit hebben.

Is Hemmie Oolthuis een ouderwetse looptrainer of een moderne
trainer volgens de nieuwste Zeister.visies ?
Van beide wat. Het stoort mij als trainers zeggen; "Ik doealles met de
bal". Op zijn tjd is het zonder bal op een training, al doeik dat wel zo
weinig mogelijk. Ik hou erin ieder geval van om zoveel mogelijk positie-
spelen te doen om de veldbezetting uit de verf te laten komen. In mijn
trainingen komt in ieder geval iedere keer weer naar boven, dat er
initiatief genomen moet worden en dat de juiste instelling en beleving
moet worden getoond. Verder wordt er veel afgewerkt op doel in allerlei
vormen en komt het duel 1:1 uitgebreid aan bod. Het belangrijkste blijft
in ieder geval om er de juiste bezieling in te krijgen en tevens een stuk
zelfvertrouwen.

Hoe staat het met de gezelligheid t.o.v. de prestaties. Sta Je bij
voorbeeld duidelijk boven de groep of er tussenin ?
Datligt helemaal aan de situatie. Hoewel ik me nu nog vrij afzijdig hou,
ben ik wel een gezeligheidsmens. Tijdens de trainingen is het werken
geblazen, maar op zijn tjd wordt er echt wel geouwehoerd. Ik sta erin
principe dus boven, maar opzijn tijd er tussenin. Ik heb voor mezelf wel
een bepaalde overtuigingsdrang en kan daardoor arrogant ogen en dat
is wel eens storend voor mezelf. Ik ben namelijk een perfectionist voor
alle geledingen en meestal hebik dan achteraf wel gelijk, maar ben op
dat moment ook wel eens te veeleisend.

Welke trainer uit het betaalde voetbal spreekt je het meeste aan en
wat vindt Je überhaupt van het betaalde voetbal ?
Hans Westerhof spreekt me wel aan. Die is atijd nuchter en weloverwo-
gen. Daar herken ik wel iets van mezelf in. Hij heeft alles goed op een
rijtje, maar is ook wel weer emotioneel. Simon Kistemaker van De
Graafschapis natuurlijk ook een goeie. Wat die een bezieling aan de
dag weet te leggen en over te brengen is perfect. Ook Louis Van Gaal,
de perfectionist, is natuurlijk prima met zijn visie. Ik vind mezelf dus een
mix van Westerhof en Kistemaker, hoewel ik wel mezelf probeerte
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blijven en geen imitatie van anderen. Wathet betaalde voetbal betreft;
Het peil valt enorm mee ten opzichte vande rest van Europa.Voor ons
is het allemaal maar gewoon geworden, maar de mentaliteit is goed te
noemen. Het Nederlandselftal is een ander verhaal. Voor mij was het
EK bijvoorbeeld een afknapper, op de wedstrijd tegen Duitsland na. Het
was helemaal niet zo aanvallend, als wel verondersteld wordt. Men
speelde met één echte diepe spits (Marco van Basten) en een scha-
duwspits (Dennis Bergkamp) met de opkomende spelers aan de
zijkanten (Bryan Roy en Ruud Gulit),

die
echter bijna nooit de achterii

haalden en veel te statisch speelden. De opstelling oogde wel aanval-
lend met maar 3 echte verdedigers (mandekkers), maardit leverde vaak
alléén maar balbezit op. De aanvallende instelling van Nederland is
natuurlijk prima. Alleen de bezieling en uitvoering bij een aantal spelers
kan veel beter. Als ik een Gullit en Van Basten b.v. tegen Italië bezig
zag, dan mis ik wel iets. Dick Advocaat is mij trouwens ook tegengeval-
len in die wedstrijd door de vedetten, ondanks hun slechte spel niet te
wisselen.

Wil je nog iets kwijt aan de Zieuwentse bevolking ?
Iedereen moet begrijpen, dat ik als traïner van ZVC iets probeer los te
maken. Nogmaals; ik merk nu al, dat er progressie is en als het moge-
lijk is, dan moet dat successen opleveren. Er is dus wel degelijk per
spectief en als het publiek ons hierbij steunt, dan ben ik hoopvol
gestemd.

Hemmie, bedankt voor het betoog en als we het zo bekijken, dan zal
het inderdaad niet aan jou liggen, dat ZVC weer eens een voorname rol
zal gaan spelen. Veel succes hierbij.

De Redaktie (R.D.)

HET TOETJE VAN HEMMIE:

1. Watis Je favoriete gerecht ?
Buitenlands eten (Bijvoorbeeld visgerechten). Geen echte liefhebber
van de Hollandse keuken (met uitzondering van gehakt).

2. Wie nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?
Saddam Hoessein natuurlijk en Slobodan Milosevic, leider van de
Serviers en dichter bij huis Janmaat, want het nationalisme steekt
helaas de kop weer op met al die vluchtelingen in ons land.



Ook wij zitten niet stil…
U houdtniet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ookwij blijven het liefst volop in
beweging. Omonze dienstverlening op peil te
houden.

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

> Rabobank £7(D)
£<6

\
Blijft aktief.



Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

edrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent TE: EE
trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden doorons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer

AUTOBEDRIJF|
BOUWBEDRIJF oOBENe,ST ©

Ss ©Ss 67‚ Wopereis a9, xvBeNN®
Verkoop en reparaties

Dorpsstraat 48 van merkauto's

7136 LN Zieuwent

Telefoon 05445-1209
bgg. 1928 Waalderweg 12a



VOORHUIS ALTIJD IN BEWEGING
Damesmode wisselt snel. Daarop speet Voorhuis in met

infemationale merken zoals:
ESSENTIO

PASS PORT
TAI FUN etc.

Dus dynamische damesmode in allerlei variati
Daarmee scoor je allijd.

orkut
MARKT 5 LICHTENVOORDE - DORPSSTRAAT 47 ZIEUWENT

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORG c.v.

VIN
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



Ve
KIJK EENS WAT VAKER

INDE SPIECEL
VAN DE KAPPER

KA
CG

A)7.ëec Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel 1797

 SOURCYCENTERZIECENTER ZIEUWENT
n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijksak
tiviteiten, culturele mani-
festaties en sportevene
menten van 50-2000
personen.
Vraagvrijblijvend om in
formatie en documentatie.

VERGADERRUIMTE e CONFERENTIERUIMTEN e EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN © SPORTHAL

@
SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGITGOLF © JUF DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT  ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT
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3. Wat Is volgens Jezelf je slechtste eigenschap ?

Vaak te períectionistisch en dus niet snel tevreden.

4. Wat Is volgens Jezelf je beste eigenschap ?
Kan goed luisteren en heb dan ook een oor voor iedereen. Verder
vind ik zelf, dat ik eerlijk ben.

5. Wie Is de meest ondergewaardeerde pers:
vereniging ?
Volgens mij meerdere personen, zoals de harde werkers (de echte
clubmensen) op de achtergrond, die niet zo opvallen.

_binnen Je eigen

6. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er dan
burgemeester moeten worden ?
Ik ken natuurlijk nog niet veel mensen, maar Jan Cuppers zou denk
ik wel een goede zijn, pas met de VUT gegaan, dus veel vrijtijd en
een markant persoon in ieder geval

7. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?

Uitbreiding van de ZVC accommodatie, met name het clubgebouw
en de lichtinstallatie (2e veld)

De Redakti

‚ni WOAVERPEINZINGEN"

SQUASHEN IN EEN VERENIGING,
GEZELLIG OF GOEDKOOP.

Ik fiets alleen, met een sporttas om mijn schouder naar het "surcy-
centre” en met er mijn voertuig op slot
Binnen is er altijd een hartelijk welkom vanhet personeel achter de bar.
Het is even wachten op de tegenstander en om de tijd te overbruggen
gebruik ik een kop koffie. Als vit minuten voor aanvang van de wed-
strijd de tegenstander arriveert, lijkt er in de kleedkamer een strijd
uitgebroken. We haasten ons in spor!kleding, want over twee minuten is

het zover. Uit de kleedkamer gekomen, bijkt er toch nog een minuut
over te zijn om snel wat te strekken en op te warmen. Dan is er het
even het grote verenigingsgevoel Het begint met het oogcontact
tussen de twee in de baan en de twee erbuiten. Wanneer wordt er
gewisseld? Is het al ijd? Zouden we de laatste paar punten nog af
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VERENIGINGEN

BKZ. Veldvoetbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, tel 1281
Sekretarie te Moker Ravelsraat9 U oorde Il 05443 75179

Penningmeester°M, v‚, Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1660
Wedstridzekt. :H, Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZVC Zaalvoetbal
Voorzinter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tol. 1267

Sekr/Penningm.  R, Krobbenborg, Dorpsstraat 1, Ziouwent, tel 1697

Wedstrijd-sekr. zB Su Molenweg Zieuweet te 2127

MV. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8 Wensink, De Hoare 18, Zieuwent, tl. 1838
Sekretarezse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zicuwent, tel. 05443-73814
Penningmeesteres =P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënvelde, tel 1383
Wedstijdsekt A Hummolink, De Haare 30, Zieuwent, el 1631

TOKP: Volleybal
Voorzitter H Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent tel 1875
sekretaris £. Rouwhorst, De Haare 25, Zieuwent, tel. 1822
Penningmeester :A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel. 1400
Wedstijdsekt. P. Cuppers-Jzercof, De Maare 29, Zieuwent, el. 2059
Recreanten A Kein Tuene, Lantherweg 42, Mariënvelde, tel 1209
teogteasen Kalkman Cuppers Ruluseneg 20 Zeer tl 2194

ZIV: Tennis
Voorzitter C. Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, te. 1281
Sekretarosse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1597
Penningmeester: W Wales Zeuwenseneg 7. Zieuwent Il 1445

Wedstijdsekt2A KL Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zieuwent, tel 1093

ZOV: Gymnastieken Jazzgym.vereniging
Voorziter L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chom, te. 05340 60442
Sekretarosse J. Wolters, Baci 42, Marionvelde, tel. 1711
Penningmeesteres T Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent, tel, 1928
Wedstrijdsekr. 1 Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorzitter HL Olthof, De Waareise 23, Zieuwent tel 1262
Secr7Porningm G RndersLarstaat 18 voorde tel 05443-74926

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter L te Molder, B. v. Moursstraat 24, L'voorde, tel. 05443-75954
sekretaris 8. Huïtink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel. 2112
Penningmeester

_.
M, Wopereis, Zegondijk 6, Zicuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafetennis
Voorzitter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Sekrotans £ Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel 1325
Penningmeester Je Roller, Verkavelingeweg2, Marienvelde, tel 1373

Wedstrijd zekr  umeneink Emersaegt Leede Il 5443 17623

ST. SEBASTIAAN: Schiewereniging
Voorziter ‚A Mekes, Strausstraat 16, voorde, tel 05443 70506
Sakreraris 1e Holder Oe Seege 2 Zeven 11 2214
Ponningmeester A Papon, De Haare 32, Zieuwent, el. 1970

BV. KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 8 Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tel 1494
Sekr/Penningm. °C Schurink JV. Eykstraat 12, L'voorde, tel. 05843 79217
Wedstrijdsekt £ Woperes Schoppeneg 13 Zezaent tl 1432

882: Bijaren
Voorzitter A. van Melis, Kard de Jongste 1, E'voorde, tel 05433 74582
Sekr Wedstr zekrTBongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

Ponningmeesteres  F Goïdewijk ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tel. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, el 1217
Sekr/Wedstr zekr P Dompat Sartmanwog 22 Befrum tel 05448 2191
Penningmeester 7 Bongers, Dorpsstraat 26, Zieuwent, tel 1271

ESZET "90: Squashvereniging

Voorzier V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 1982

sekretaris 8. Doppen, Aaltensoweg 48, Lichtenvoorde, tel. 05443-76772

Penningmeester_:P: van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, tel. 05443-76783

Voda zoer Pknppersorg Orpestraal 243 Zieuwe l 856
BADMINTON vereniging:
Voorziter Ff. Wamelink, Edisonstraat 4e, Lichtenvoorde, tel, 05243-77149
Sekretaresse V. Eokelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, el. 2172
Penningmeesteres A. Eekelder, Ruurloseweg 18, Zieuwent, tel. 1664
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mogen maken? Uiteindelijk besluit het paar in de baan dat ze klaarzijn.
De vier verenigingsleden treffen elkaar nu bij de deur die ingang
vèrschaft tot de baan. Er worden een“aantal vriendelijke, soms komi
sche opmerkingen gemaakt en danvalt het verenigingsgevoel al weer
weg. Wij nieuwe baanbezitters slaan ons warm, terwijl de twee vermoei-
de spelers even uitrusten voor het douchen en met elkaar het spel
evalueren. Even praat ik met mijn tegenstander over koetjes en kalfjes
tijdenshet inslaan, maar al snel is het werken geblazen in het benauw-
de en warme hok. Na een uur van flink zweten, gevloek, getier, maar
ook gejuich en waardering voor elkaars punten, zit de tijd er op. Dan is

er weer even het al genoemde verenigingsgevoel met de volgende
spelers en wordt er, om even uit te zweten, een drankje aan de bar
genuttigd. Zo ziet voor mij een vriendschappelijk avondje SQUASH er
uit

Andets gaat hel toe tijdens een toernooi, of tijdens de corhpetitie-avon-
den. Op deze dagen is er meer interactie tussen de leden en sta je met
veel meer mensen buiten de baan naar de verrichtingen van de ande-
rente kijken. Tochis er, als je kijkt naar de grote van de vereniging,
weinig belangstelling voor evenernenten die voor de leden worden
georganiseerd. Feestavonden, ledenvergaderingen, toernooien, voor mij

mocht het allemaal wat beter bezocht worden. Natuurlijk is niemand te
dwingen en zullen er altijd leden zijn die alleen lid zijn omdat het
goedkoper is dan ‘een contractaf te sluiten buiten de vereniging. Maar
squashers, laat het bestuur niet in de kou staan en maak gebruik van
de sociale voordelen van een vereniging.

Een EsZet verenigingslid
Mark Lankveld

VOETBALVERENIGING RKZ.V.C.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
Een veel luidende, enigszins afgezaagd gezegde doch immer nog een
waarheid: Wie de jeugd heeft, neeft de toekomst. Dat geldt zeker voor
RKZ.V.C. En RK.Z V.C. heeft de jeugdenwil de toekomst uitgedrukt
in 7 jeugdelftallen, waarbij vooral bij de jongere generatie (lees: D, E,F)
meerdere teams van een bepaalde leeftijd uitkomen. Wie de jeugd heeft
moet ze zien te behouden Dit kan gerealiseerd worden doordat een
vereniging de jeugd wat te bieden heeft.



LD gates sosigenes
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tel (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borcuo
tel, (05457) 74554

De bakkerdie iets extra's maaktvan uw bestelling !

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt: Zaal tot 400 personen

Div. kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alls wat U bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres vooral Uw korecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 IM Zieuwent, 0535-1271a Verkoopvan nieuwe

en gebruikte auto's
Accu's, Banden

Uitlaten
gratis montage

Betrouwbare
onderhoudsbeurten

Ook voor APK.
Garage Elschot staan wij klaar

Waalderweg 32 A Tevens bouwen wij L.P.

7263 RW Mariënvelde in en repareren wij
Tel. 05445-1855 schade-auto's



W.A.KEMKENS bv,
Jaeek

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALATIE
GROENLO

BELTRUMSESTRAAT 23 - TEL 0440-6168.
BGG. 054 1666

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD

ADVISERING

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL 055 1666

oo ores

Tel. 05445 - 1666



REYMER
zognshMiekies—ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445- 1207

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 33

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237



Cie. En, verkoop van nieuwemug en gebruikte auto's E
ZS APK | ]DS keuringsstation |an : Mariënvelde E 5

| bedrijfsauto’s Tel. 05445 - 1872 personenbusjes
| verhuur verhuur
|

"1 AENWESTERLAAN

B TTCIE
Dijkstraat 26 - LICHTENVOORDE - Telefoon 71207
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Deeerste gedachtebij ZVC is dan natuurlijk om er voorte zorgen dat
de jeugd door de week kan trainen en dat ze zaterdags hun partij
kunnen spelen. Naast deze hoofdgedachte is het voor ZVC zaak om de
jeugd meer te bieden. Deels door dingen met betrekking tot ’t voetbal,
deels geheel afstandelijk daarvan. Denk b.v. aan droppingen, exeuisies
bij "grote clubs", toernooien, enz.

De 1e motivatie hierachter is hetfeit dat ZVC graag wil dat de jeugdle-
den tevreden zijn over de vereniging en dus metplezier lid zijn van
ZVC. Tweede argument achter de gedachte om de jeugd meerte

ie jeugd heeft vele alternatieven omtrent de invulling van
ĳd. Naast voetbal zijn er talloze mogelijkheden (b.v. TV,

andere sporten, videospelletjes, enz.). Vereiste van R.K.Z.V.C. is dus
een "volledige" vereniging te zijn.
Om een en ander te realiseren zijn er natuurlijk tal van mensen nodig
om alles in goede baan te leiden. Ieder jeugdelftal heeft onherroepelijk
2-4 begeleiders (leiders, trainers, grensrechters) nodig. Dit impliceert dat
R.KZ.V.C-jeugd om en nabij 25 leiders bevat. Deze leiders hebben er
een zware taak aan om alle rompslomp omtrent een elfta! goed te laten
verlopen.

Naast de jeugdleider bevatte ZVC een 2-mans jeugdbestuur. Als
coördinerend geheel boven de jeugdleiders en tevens als verantwoorde-
lijke naar het hoofdbestuur toe. Feit was wel dat 't jeugdbestuur n
dusdanig zware belasting had (werk c.q. andere akti
zich hield tot primaire taken en dus niet altijd tijd zag om
den af te wikkelen. Besloten is daarom ook om het jeugdbestuur met 2
personen uit te breiden. Doel hiervanis om ten eerste ’t voorgaande
duo minder te belasten, dus taken overnemen en ten tweede leiders te
steunen in het organiseren van activiteiten buiten het voetbal om.
Daarbij komt nog dat ze enkele "nooit uitgevoerde plannen” proberen nu
wel te bewerkstelligen. Een en ander zou uiteindelijk moeten leiden tot
een minder zware belasting van bestuur alsmede van de leiders. Om
een nog betere verloop te krijgen, d.m.v. duidelijke taakstellingen, moet
dit leiden tot een dusdanige omstandigheid waarin ieder hetgene wat hij
doet voor 100% kan uitvoeren om zodoende tevredenheid bij de jeugd
te scheppen en tevredenheid te houden, want de jeugd heeft de toe-
komst.

Bestuur RK.Z.V.C jeugd
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DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C. PUPILLEN

RKZ.V.C. F-1
Wedstrijd : AD'69 F1 - RKZVC F1
Uitslag 0-2
Doelpuntenmakers : Roel Pentermanen Ferdinand te Fruchte.
Mooiste goal : Roel Penterman; een verwoestende uithaal vanaf

5 meter.
Mooiste moment _: We stonden al lang met 2-0 voor en dat met nog 5

minuten te voetballen. Sjoerd Schotman zag het
toen nog niet zitten. Het enige wat hij zei was:
"We verliezen toch weer.”

Man v.d. wedstr. : Jurgen Berendsen.

Wedstrijd : RKZVC F1 - WVC F3
Uitslag 1-3
Doelpuntenmakers : Ferdinand te Fruchte.
Mooiste goal : Ferdinand te Fruchte.
Mooiste moment :Een dot van een kans voorF. te Fruchte, alleen op

de keeper. Helaas schoothij tegen de keeper.
Waaropde leiderzegt: "Wel een beetje slecht
Ferdinand.” Antwoord van Ferdinand:hijloopt
lachend weg alsof er niets aan de hand is.

Man v.d. wedstr. :Jurgen Kl.Goldewijk.

In de kantine van R.K.Z.V.C. bevindt zich een grote berg achterge-
| laten sportattributen: de zogenaamde gevonden voorwerpen. Bent u
| iets kwijt, kom dan eens langs gedurende de openingstijden van de
| kantine. Inlichtingen; Harrie Beerten (tel. 1728).

Mededeling voor alle adverteerders: Een dezer dagen komt een
redaktielid bij u aan, om u te benaderen voor het (opnieuw) plaat-
sen van uw advertentie. Mocht u een andere layout wensen, wilt u
dan alvast de benodigde voorbereidingen treffen? Mede namens
alle lezers hopenwij dat u wederom uw medewerking zult verlenen.



J= APBAAT
VOOR AL UW: SportschoenenSportkledingSportartikelen

Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

ZIEUWENT - Tel. 1257
Adidas - Puma - Quick- Cruijff Sport

Rucanor- Mitre - Goudie - Yonex
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

ATEA
bh]|Ï

SUE

EN |

IEA

|Ek
Waar zullen we afspreken?

Natuurlijk bij...
Hotel- Café-Restaurant

„„'t Witte Paard’”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 05443-77448

77449

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

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

* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Dorpsstraat 17 A - Zieuwent
Telefoon 05445 - 1954
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Tafeltennisvereniging SLAGVAARDIG

GRATIS TAFELTENNIS VOOR DE JEUGD
BĲ THUISWEDSTRIJDEN VAN SLAGVAARDIG

Op de zaterdagmiddagen (telkens van 15.30 tot 17.30 uur) 26 sept. ‚17
okt. ‚7 nov. , 28 nov. en 5 dec. (telkens van 15.30 tot 17.30 uur),
wanneer de dames- en 2 herenteams van Slagvaardig hun thuiswed-
strijden spelen in het Sourcy Center zullen er 1 of 2 tafels beschikbaar
zijn voor de jeugd om zo kennis te maken met de tafeltennissport of om
zich verder te bekwamen.
De kompetitiespelers zullen bij toerbeurt de jeugdigen technische

ijzingen geven. Tafeltennisbatjes en balletjes zijn eveneens gratis
beschikbaar. Voor gepaste sportschoenen (geen zwarte zolen) dient
men zelf te zorgen.

Voor overige geïnteresseerden is er altijd de gelegenheid tijdens de
trainingsavond (vrijdags van 20.00 tot 21.00 uur) een kijkje te komen
nemen en om eenseen balletje te slaan.
Tot ziens aan de tafeftennistafel. Het Bestuur.

s ZIEUWENTSE TENNIS VERENIGING
ER 2e KEMKENS-SERVICE-TOERNOOI
BA OPEN C-TOERNOOI!: 12 t/m 20 sept.

Na 6 jaren met goede ervaringen in het organiseren van het D-E-
toemooi in juli, kijk ik toch met wat gemengde gevoelens terug op dit
eerste C-toernooi. Dit betekent met andere woorden dat er goede
punten en minder goede punten waren.
De deelname (34 koppels) viel eigenlijk niet mee, maar gezien de
Lichtenvoordse kermis, de vele clubkampioenschappen in ‘de buurt
(minimaal 6 voorzover ik weet) en het finale-weekend van de masters
(van het Oost Gelders Tennis Circuit: OGTC), moeten we nog tevreden
zijn. Wel een reden om volgend jaar misschien nog later in het seizoen
te gaan zitten. Daarnaast zijn veel tenniss(t)ers misschien ook wel wat
“tennismoe" aan het eind van de zomer en zijn veel "zomer-ten-
niss(ers" weer aan hun andere sportseizoen (voetbal, zaalsport)
begonnen.
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Wat ook tegenviel was de sfeer, de ambiance rond de baan en dan
vooral op de door-de-weekse avonden. De beide weekeinden waren
wat dat betreft wel beter. Een reden dat dit iets tegenviel kan het poule-
systeem zijn: om te tennissen is het leuk want je tennist minimaal 2
keer en bij sommige onderdelen ging ook de nummer 2 van de poule
over. Het nadeel is echter dat sommige op 3 of 4 avonden moesten
komen. Na de wedstrijd is het eventjes watdrinken en dan naar huis,
want de dagen erna moeten ze ook al weer komen. Bij het afvalsys-
teem blijft men misschien iets langer plakken.

Er zijn echter ook positieve punten. In Zieuwent is niet zo vaak tennis
op C-nivo te zien: er was deze week best te genieten van leuk en goed
tennis. Voorde Zieuwentse C-spelers is er ook eens een keer specifiek
wat georganiseerd. Ik ben daarom ook zeer tevreden datalle Zieuwent-
se C-spelers hebben meegedaan, plus daamaast nog een aantal D1-
spelers. Hoewel het slechts een klein toernooíis (grotere toernooien zijn
meestal sterker bezet), is het toch een goede prestatie te noemen datin
alle finales spelers van Z.T.V. zaten. Dat voorde heren-dubbels het
toernooi te scheiden was in C7 en in C2 is ook positief: voor D1-spelers
was het leuk om in C2 mee te doen, hadden ze C1-spelers getroffen,
dan worden uitslagen van 6-1, 6-0 of iets dergelijks normaal. Ondanks
zeer veel onnauwkeurige aanmeldingen door spelers is uiteindelijk
organisatorisch alles naar tevredenheid van ons en de spelers verlopen.
Het laatste positieve dat ik vermelden wil, is dat er ondanks de wat
geringe belangstelling uiteindelijk toch financieel wat overblijft. Het
exakte bedrag is bij het schrijven (daags na hettoernooi) nog niet
bekend. Dit bedrag komt ten goede aan de restauratie van de kerk.

UITSLAGEN (Zieuwentse spelers zijn onderstreept.)
DamesC:Ilse Stoftenborg / PetraKl.Goldewijk … 7jkman / Van Balen Blanken 5
MixC  : Ruud Krabbenborg / lIse Stoltenborg…4.6…4

: Pillen 7 Besseling … 6.2.6
Heren C1 : Reekers / De Haan …… 6.6

: Gerritsen / Lamar … 859
Heren C2 : Bart KI.Goldewijk / Klein Tank …… 6Guus Slot / Bennie Storkhorst 1

Bennie Storkhorst.



Jo @&z
MASSEY-FERGUSON

MIEMEYER|
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

TEVENS VERZORGEN WIJ AL UW LOON- EN

GRONDWERKZAAMHEDEN.,
GESPECIALISEERD OP HET GEBIED VAN
KLAUWVERZORGINGSBOXEN EN GEREED-

OPA:
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415



agensCUPPERSveto
Leverbaar in alle sooren en, matenao, Aanhanger of

Eene 1aadklep Met of zond

eevieren, al of niet
de last bowaegbee,
© Dise verdeie vooren dieren

aon ie aluminium wandenESBE° Seiavoor het voeveroer-

SaeeenZEN OT
Lichfenvoorde SrPostbus 46, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorstNMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Ee Etc.

Zegendijk 16 k- 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445 - 2103



J. WAENINK elSCHILDERS: en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

Drukkerij0
DD Westerlaan

Dijkstraat 26 - 7131 DN Lichtenvoorde Tel 05443-71207

VOOR ALUW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
vee. en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent tel. 1508

WVS SPAARBANK
Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reserveb:

ESSEegoed voorEe

jn assurantiën-financieringen-hypotheken
EAN TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT zer 05445161
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(Redaktie: Om een veelvoud van 4 plus of min 2 aan pagina's vol te
maken zult u af en toe een verhaal (of gedeelte daarvan) kunnen [ezen
van “externe schrijvers”. Deze keer betreft het een verhaal van Kees
van Kooten uit de bundel "Meest modernismen” (dee! 3).

VRIJHEID

- Hadie meneer Koot!
- Goedemorgen John.
- Problemen, meneer Koot?
- Ja John. Hoewel, het

is

eigenlijk meer een lulligheidje.
- Wij zijn er ook voorde lulligheidjes meneer Koot.
- Daarom. Jullie hebben toen op mijn racefiets dat computertje gezet.
- Benik niet bij geweest.
- Nouja, is in elk geval hier gebeurd. De Delta Sport OJ400. Ik heb

de bon meegenomen. En het garantiebewijs. En dit is mijn paspoort.
- Dat zit wel goed hoor meneer.
- En hier is een giropas en een betaalcheque. Maarik kan natuurlijk

ook contant betalen.
- Doettie het niet?
- Hij doet het super.Ik heb er een plezier van, dat is gewoon enorm.

Je fietst nooit meer alleen, datis het leuke.
- Geen toertochten, meneer Koot?
- Nee noot. Altijd alleen. Naar Bussum, Naarden; dat soort ritjes in

die contreien.Ik haat dat fietsen in van die kleffe pelotonnetjes met
twintig middelbare buiken in sponsorshitjes van de slager. Nee: solo.
Hoe sterk is de eenzame fietser, dat idee. Maar dat zeg ik: met zo'n
tellertje ben je altijd met z'n tweeën.

- Mevrouw Koot fietst niet mee?
- Mevrouw Koot enik zijn uit elkaar John. Dat was het beste voor alle

partijen. Maar daar ben ik overheen, want ik heb alles lekker van me af
kunnenfietsen.

- En onderweg een beetje met uw computertje spelen.
- Zalig! Je kent dat wel. Trip Distance op nul zetten, Stopwatch

indrukken, vijf minuten alles geven, echt tot aan de pijngrens en dan
‘gauw kijken watje Average Speed was.

- En dat geeftie allemaal goed aan?
- Geen klachten John.
- Ook de Total Distance?
- Nou daar gaat het dus om. Ik heb hier de bon. 14 juli heb ik hem
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gekocht. En we hebben nu 16 september en gisteravond om half acht
weeshij dus nog 56 kilometer aan.

- Zozo. Op en neer naar Amersfoort geweest?
- Nee, die 56 kilometer was dus de Total Overall Distance. Ik heb het

dooralle toestanden gruwelijk druk gehad, maar dat gaat nu verande-
ren. Als het tenminste mooi weer blijft.

- Dus wat was uw Total Distance in twee maanden?
- Ja, nee, ik kon dus pas in augustus beginnen te trainen. Half

augustus.
= Dat vraag ik niet,ik vraag wat de teller dus aangaf.
- Vijf zes John. Zesenvijtig kilometer. Maar die zijn dus weg.
- Hoezo weg?
- Hier,ik heb de gebruiksaanwijzingbijme. En ik ken mijn PIN-code

uit het hoofd. Kijk: Wisselen van de Batterijen zonder Gegeven-Verlies.

WISSELEN VAN DE BATTERIJEN ZONDER GEGEVEN-VERLIES
Batterijen: 2 x 1.5 volt, ype SR 24 (G13} 11,6 x 5,4 mm
Verwissel de batterijen na 2 jaar, of waaneer het scherm zwakker wordt. Als do baterijon
binnan 30 saconden worden vorwisseld blijven de gegevens in de computer (fg. 21-24)
Belangrijk: de baterij wisseling iz pas beeindigd als het deksel van het batterijvak is
vergrendeld.

- Ja. Fluije van een cent
- Maar ik ben de gegevens verloren. Kwijt.
- Moest u dan al batterijjes wisselen? Die gaan twee jaar mee hoor.
= Ik had hem aan laten staan
- Wat had u aan laten staan?
- De stopwatch.
- Ja, die telt doorals je hem niet uitzet.
- Zodoende. Ik had een week niet kunnen traïnen en ik kom in de

garage en hij stond op 123 uur en 40 minuten en nog wat. Hele flauwe
cijfertjes nog maar.

- Ja, dat vreet natuurlijk batterijen.
- Dusikwisselen. Ik had batterijtjes gehaald bij het tankstation.
- Dat zijn niet de goeie hoor
- Jawel, ze waren van het type 2 x 1,5 volt, Type SR 44 (G13), 11,6

x5,4 mm. En jullie waren al dicht.
(WORDT VERVOLGD")

De kopie voor het volgende nummer (20e jaargang nr. 3 (versci
ningsdatum 24 oktober 2.5.) dient uite: Zondag 18 oktober in het
bezit te zijn van de redaktie.
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HYPOTHEEK
SHOP z

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

nu deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit
allc hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorude juiste. Tegen debest 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. 05443-77113

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 14
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05245 1766
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