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RKZVC-Zaalvoetbal.
Overzicht thuiswedstrijden.

REDAKTIEWOORD

"’n Ballon, ‘n ballon, ’n ballonnetje …"
Wat krijgt een kind mee van de sportiviteit van z'n ouders? Dan
bedoelikniet de erfelijke faktoren die van invloed kunnen zijn
op bijvoorbeeld lenigheid, gevoel voor timing of spiermassa.
Nee, wat doen ouders in hun normale dagelijkse leven aan
sport, en wat pikken kinderen daar bewust of onbewust van
op?
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Verderop in deze PIOT staat een interview met mensen die
paardesport als hobby hebben, als manier van leven. Wat krijgt
een kind van 2 hier van mee? Dagelijks worden de paarden
verzorgd, gevoerd en bereden. Waarschijnlijk zal een kind zich
hier later niets meer van kunnen herinneren. Misschien heeft
het ater wel een hekel aan paarden en al het werk dat er bij
komt kijken. Of misschien wil het zelf ook een paard, omdat
paarden voor hem veiligheid, vertrouwen en ‘thuis’ uitstralen.

En wat betekent het voor een kind als het mee mag (of moet?)
naar een sportwedstrijd, of tevreden in de buggy naar zijn
moeder zit te kijken, die een uurtje aerobict? Misschien ont-
staan zo kinderdromen: voetballen bij Ajax: springen als Ron
Zwerver.

Kinderdromen moetje koesteren. Het zijn net ballonnen, met
niets gevuld maar toch kleurig en mooi, en o zo kwetsbaar. De
man met de naald (in de vorm van pushende ouders, gestreste
trainers of Spartaanse trainingskampen) is altijd in de buurt. Hij
vult het ballonnetje met strakke schema's en carrière-plannin-
gen. Zoals de ouders van één van de veelbelovendste turta-
lenten van Nederland. Tegen het advies van 65 (vijfenzestig!)
Nederlandse medici in, lieten ze hun 15-jarige dochter in Duits-
land opereren. Er werden stalen pinnen en platen in haar heu-
pen aangebracht om de versleten heupkop te steunen. Ze traint
nu in Amerika op topniveau en is trots op de littekens en
zichtbare pinnen.
Of de reactie van de toen 16-jarige Clarence Seedorff, op
debuutin het eerste van Ajax. Er werd hem gevraagd of hij
zenuwachtig was. Zijn antwoord: “Nee, dit lag in de lijn der
verwachtingen,”

Het is allemaal zo berekenend, zo hard, zo ver verwijderd van
wat eens misschien een kinderdroom was. Natuurlijk kun je
niet je hele leven blijven dromen over ‘later als ik groot ben’,
maar met af en toe een ballonnetje oplaten, doe je niemand
kwaad.

De Redaktie (MHW)
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STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33 7196 LE ZIEUWENT  Toitoon 05445 1207

Je eigen sport,
je eigen bank

Meer bank voorje geld



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 05445 - 1542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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EEN TIPJE VAN DE SLUIER …

Een sport die in de PIOT nog niet voor het voetlicht is getre-
den, is de paardensport. We stelden ons in verbinding met een
Zieuwentenaar die een prima informant zou kunnen zijn inzake

"de wereld van de paarden’: John Ankoné (ook wel ‘John van
de Reuker’ of ‘den peerdekear!’ genoemd).
John kent de paardenwereld in haar diverse facetten. Vanuit
zowel beroep als hobby heeft hij ermee van doen. ("Als je
eenmaal met het paardenbacil besmet bent, kom je er noo
meer vanaf”, zegt John zelf. “Het is een stijl van leven gewor-
den")

Allereerst even kennismaken met John Ankoné. John is van
beroep hoofdagent/ruiter bij de gemeentepolitie te Amsterdam.
Daarnaast is hij gediplomeerd ORUN (= Opleiding Ruiter-Unie
Nederland)-instrukteur. Hij doet aktief aan dressuur en springen
(onder andere voor het 8tal van de landelijke rijvereniging
Varsseveld en Omstreken, dat in de laatste5jaren Nederlands
kampioen werd in de Z-klasse), hij traint paarden, fokt ze, geeft
paardrijles, etc.
John is net 37 jaar.Zijn sterrenbeeld is waterman. Hij is ge-
trouwd met Annelies Reukers (Annelies van de Reuker). Ook
voor haar zijn de paarden, naast part-time werk bij de gemeen-
te Aalten en zoon Marnix (2 jr.), een echte hobbyen tijdsbeste-
ding geworden. Zij is 36 jaar. Haar sterrenbeeld boogschutter.

Een algemeen aanvaarde opinie omtrent de paardenhobby en
de paardensport is, dat hethier een intensieve en dure hobby
cq. sport betreft. Een gevleugelde uitspraak in dit verband is:
“mensen met paarden hebben een hemel op aarde, maar ko-
men

zij
te sterven dan hebben ze geen centte vererven”. Er

gaat het nodige geld ominde paardenwereld. Zo zal het stand-
beeld dat is opgericht bij ‘station’ de Radstake voor de 'stem-
pelhengst Amor mede ingegeven zijn door het feit dat zijn
kinderen en andere nazaten goed georven en weer verorven
hebben.
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Als we een tijdje met John en Annelies praten, wordt al snel
duidelijk dat de paardensport en de wereld er omheen zeer
veelomvattend is. Nog erger zelfs: vele facetten ervan blijken
seizoens-, geslachts, leeftijds- of zelfs ‘paardgebonden’ te zijn.
Elk paard heeft zijn of haar eigen karakter en daarmee gebruiks-
aanwijzing.

John en Annelies hebben 5 paarden. Hij doet aan springen en
dressuur. Beide doet hij met evenveel plezier. Dressuur ligt hem
naar verhouding wat beter. Annelies doet aan dressuur.
Voor zowel springen als dressuur zijn er 4 klassen, namelijk B,
L, Men Z (= Begin, Licht, Middel, Zwaar). John springt in de
M en Annelies dresseert in de L. Met dressuur is John nationaal
2Z-licht nivo, dit is boven-landelijk.

Ondanks deze verscheidenheid is het wel mogelijk over de
paardensport en hoe hierbinnen tot prestaties te komen een
aantal dingen te zeggen. Vandaar dat we ervoor gekozen
hebben een beeld te geven van ‘rondom de paardensport’.
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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
4 Tongerlosestraat 52

a£ daar Lichtenvoorde
4 KE ik Tel. 05443-77448

je zijn 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

“+, Jos Lageschaar
#4,

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

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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EEN KINDSDROOM WORDT WERKELIJKHEID
John, geborenin Silvolde, struinde als jongetje van zo’n 6 jaar
al de weilanden af waarin pony's liepen, Tv-series als Rawhide
en later ook Bonanza vond hij fantastisch. Die mannen op die
paarden. Geweldig vond hij dat. Zeker ook om zelf te ontdek-
ken of de pony's die daar in Silvolde liepen berijdbaar waren.
Hij ontwikkelde er zijn eigen methode voor om hier achter te
komen. Namelijk: hij bietste bij

een oom een handvat van een
zinken emmer. De plaatselijke smid vroeg hij daar een bit van
te maken. Aan het bit deed hij een lang touw zodat, als een
pony hem af zou schudden, hij tenminste het bit nog in
‘handen had.
Al snel kwam hij erachter dat een kopstuk van leer nog beter
zouzijn. Hij ‘leende’ daarom de riemen van de lage noren van
zijn vader en vond de schoenmaker bereid daar een kopstuk
van te maken. Na schooltijd toog hij met zijn zelfbedachte
kopstuk naar de weilanden en ging net zo lang door tot hij een
pony vond die hem er niet afgooide.
Dit ging een tijdje goed. Tot hij in de kraag werd gegrepen door
de eigenaar van de pony's, de heer Hetterscheid. Deze liep al
langer te klagen over dat jongetje dat zijn drachtige poniesbereed.
Inmiddels was John'cow'-boy verknocht geraakt aan het
ponyrijden. Hetterscheid nam hem op in zijn stal, zodat John
onder begeleiding kon leren rijden.

Geld vooreen eigen paard was er als zoon van de dorpsagent
niet want “ik was de 6e uit een rij van 8", zegt hij. Hierin
kwam verandering toen hij vanwege zijn werk naar Amsterdam
verhuisde en - na 5 jaar bij het buro Warmoestraat (bekend via
de aktualiteitenprogramma's op TV) gediend te hebben - sollici
teerde bij de gemeentelijke ruiterij ’Aldaro’. De behoefte aan
een eigen paard ontstond toen bleek dat hij ‘zijn rijtechnisch eniet kwijt kon bij de politie. (Dit omdat bij de politie het rijtech-
nisch nivo nu eenmaal ondergeschikt is aan het zijn van politie-
ruiter.) Dus werd de thans 14-jarige merrie Verona gekocht.
Verona werd elders ondergebracht, omdat ‘een paard in de
gang’ nu eenmaal moeilijk gaat.
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Met het kopen van het paard kwam voor John en Annelies al
snel het voor paarden © zo belangrijke aspekt van de ‘ruimte’
om de hoek kijken. John hierover: een paard is een steppedier,
een dier van de beweging. Je hebt voor paarden ruimte nodig.
“Men’ maakt er zo vaak een huisdier van.” Ze maakten dan ook
gebruik van de mogelijkheid om bij de ouders van Annelies aan
de Zieuwentseweg onder hetzelfde dak te gaan wonen, waarbij
ook rondom het huis gelukkig de nodige ruimte was voor het
houden van paarden. Verona van het eerste uur, staat nu daar
op stal.
Annelies die in de Amsterdamse periode vaak ook van de partij
was als John naar concoursen ging, raakte ook watin de ban
van de paardenhobby. Ze nam paardrijles in een manage en
terug in Zieuwent werd de hobby verder in en rondom het
ouderlijk huis uitgebouwd.

Tijdens het gesprek staat John op.Hijloopt naar het tv-appa-
raat en doet een videoin de recorder, Al snel hoor je muziek en
verschijnt de titel: ‘werken als paarden’ op het beeld. Een video
overzijn werk bij de bereden politie. De manege en stallen van
de gemeentepolitie te Amsterdam, te paard over de Amster-
damse grachten, indien nodig galopperen door de binnenstad
en de begeleiding van voetbalsupporters naar het Ajax-stadion.
(De jongensdroom van Rawhide lijkt behoorlijk ‘life’ te zijn
geworden).
Gemiddeld wordt er dooreen politie-ruiter op een werkdag 4
uur aktief paardgereden door de binnenstad. Een zwaailicht of
sirene heb je dan niet nodig. Daarnaast staat met name de
algemene verzorging van de paarden hoog

in het vaandel. De
1e-klas mest die de paarden van deze ruiterij produceren wordt
gebruikt voor de champignonteelt.

(Voor Zieuwent leuk in dit verband is wellicht dat een (ex)paard
van Holkenborg ‘Bakker Doortje’ op dit moment één van de
beste paarden van de ruiterij is. Ook een paard van te Molder
van de Boschlaan en een paard uit Rekken maken deel uit van
de ruiterij. Als we John vragen of hij die paarden ‘aangebracht’
heeft, met andere woorden hebjj een tip gegeven 7, klinkt het
diplomatiek: "laten we zeggen dat ik heb bemiddeld.)



J. WAENINK Been
SCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 054451452

ITAX
ZIEKENFONDS - TAXI - PERS. VERV. 05445 - 1509

LEO KRABBENBORG AUTOTEL: 0652 - 932342

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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WERKEN MET PAARDEN
"Elk paard heeft een eigen karakter*, zegt John. "Als het gaat
om welke prestaties ze in de sport kunnen leveren, is dit heel
belangrijk. Het karakter van een paard is een van z’n meest
belangrijke kwaliteiten. Dit geldt zowel voor een hengst, een
merrie als voor een ruin (= gekastreerde hengst). Een belangrij.
ke karaktertrek is de werklust. Als een paard iets wel kan,
maar het niet doet, dan heb je al een verschil, Hoe zit het
spiertechnisch?. Daarnaast zijn er de aspekten: houding, loop-
lust en beweging.

Wat bedoelje met beweging?, vragen we als PIOT.
“Beweging dat betreft in dit verband de 3 gewone ’gangen'.

De stap, de draf en de galop, Beweging, lucht en licht dat is
belangrijk voor de paarden en daarnaast rust, regelmaat en
reinheid", gaat hij verder.
Om te vervolgen met: “Paard en ruiter moeten een eenheid zijn,
Je moet elkaar door en door kennen. Je moet voor het paard
denken. Het paard reageert op je stem. Je konditioneert het
paard door er systematisch mee om te gaan. Een voorbeeld
hiervan is dat je bij het borstelen altijd aan de linkerkant be-
gint".

De PIOT-vraag: Hoeveel tijd kost zo’n hobby jullie welniet en
hoe zit dat nou met dat geld binnen de paardenwereld? wordt
als volgt beantwoord: “Het is moeilijk precies aan te geven
hoeveel tijd de paarden ons kosten, we tellen ook niet zo’,
zeggen John en Annelies. “Dat hangt ook weer af van of een
paard dragend is, of je het inrijdt voor anderen, enzovoorts.
Elke dag ben je er wel minstens 4 uur mee bezig. Je hebt
zoveel: om 8.00 uur wordt bix gevoerd, om 9.00 uur krijgen ze
hooi, er wordt ‘een mooi bed' voor ze gemaakt, er zijn rij-uren,
er is instruktie, het ‘longeren’ (= laten lopen aan een lijn) kost
tijd en ga zo maar door".
Op het verhaal van dat paardenhobby cq. sport duur is gaan
ze als volgt in: "Naast dat het een zeer intensieve hobby en
sport.is, is het ook een dure", zegt John. "Je hebt ruimte
nodig; van de stallen binnen tot een rijbak en weiland buiten.
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Dan kosten de spullen als hoofdstel, zadel, poetsspullen natuur-
lijk geld en ook het strooisel, de bix en het hooi. De paarden
met een trailer vervoeren, betekent weer een zwaardere auto’,
en: “Als de paarden teveel buiten zijn, heb je kans dat ze een
graspens ontwikkelen, zijn ze teveel binnen dan ontstaan nogal
eens ademhalings- of beenderklachten.”

Dan blijkt dat om de sport qua kosten draaglijk te houden er
veel aandacht is voor de gezondheid van de paarden. Het gaat
dan omde details. “Ik houd ze ‘kort in het haar’", zegt John,
“als ze niet zo'n dikke vacht hebben zweten ze minder snel,
verdoen ze minder energie en heb ik minder kans op ziektes.
Daarnaast wordt in de winterperiode het voorjaar wat gesimu-
leerd door de lampen aan te laten. De haargroei is dan niet zo
explosief. Ook hebben we een onbeschoten kap. Door dergelij
ke dingen probeer je de dierenarts buiten de deur te houden”.
(Een ander voorbeeld van beïnvloeding is het verschuiven van
de vruchtbaarheidsperiode - normaliter vanaf april-mei - naar
voren. Dat betekent dat een paard al in februari-maart gedekt
zou kunnen worden. Het veulen wordt dan 11 maanden later
geboren, Tegen de tijd dat de concoursen weer beginnen - ‘het
groene seizoen’, is het veulen dan van de merrie af.

John Ankoné praat genuanceerd over zijn paardenhobby. Druk
gebarend wordt het ons duidelijk dat we het hier met een echte
peardekearl vandoen hebben. Een in de goede zin des woords.
(De term ‘peardevolk’ roept nu eenmaal in de volksmond een
wat negatieve associatie op). Een goede gezondheid en verzor-
ging van de paarden staat voorop. Dergelijke kosten gaan voor
de sportieve baten uit.

WATER OP DE WERELD
Er wordt wel eens beweerd dat we vandaag de dag in het
tijdperk van het sterrenbeeld Waterman leven. Of het toeval is
of niet laten we hier maar even in het midden: voordat we het
huis aan de Zieuwentseweg verlaten, vragen we John nog
even hoe hij aan de naam voor een nieuw paard komt. “De
beginletter van een paardennaam wordt door het stamboek



Bloemsierkunst „ERNA“
Werenfriedstraat 1

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445 - 2372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën

Ook uw adres voor:
BLOEMWERK, ZIJDEBLOEMEN EN -PLANTEN,
BRUIDS- EN GRAFWERK

Open: Ma. 10.00 11.30 uur
Dim Vrij. 8.30 -12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za. 8.30 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Totziens!

Dames- en Herensalon
99 99

Werenfriedstraat 1 - Zieuwent
@ 05445-2391sgOpeningstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 05445-12798

AANDE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN: vorBOUWBEDRIJF

lOopereië SL/* nieuwbouw
* verbouw
” onderhoud
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445 - 1928 b.g.g. 1209

| AUTOBEDRIJF
BEN802 IT ©

x L 0
2 5 7%,7 2CnENN

Verkoop en reparaties
van merkauto’s

Gael Uw>
maakttetsenleuker tel. 2254 Waalderweg 124
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Jaarlijks voorgeschreven, zegt hij. En dan pak ik de atlas en
kijk in het alfabet achter de voorgeschreven letter. Dan kies ik
een naam die ik mooi vind. Bijvoorbeeld vorig jaar was de L
voorgeschreven. Toen heb ik de naam Laboureth gekozen, naar
een berg in Frankrijk".

Door het enthousiasme en de betrokkenheid van John en
Annelies waanden we ons inderdaad even in de vrije natuur
met paarden. Even in het Amazone-gebied, even op een Hon-
gaarse poesta, even in Les Landes te Frankrijk. Daarnaast
waren we ook even met de paarden tussen de mensen. Op een
brug over een Amsterdamse grachten, in een manege, op een
concours ofbijeen military. En tot slot: we waren ook even bij
de paarden, bij mensen. Bij 5 edele viervoeters aan de Zieu-
wentseweg. Bij Annelies en John (van de Reuker).

Annelies en John, hartelijk dank voor het beeld van de hobby
en de sport rondom het dier ‘paard’. Succes met hobby en
sport.

HET TOETJE VAN JOHN
‚1. Wat is je favoriete gerecht ?

Italiaans.

2. Wie nodig je absoluut niet uit opje verjaardag ?
Asociale figuren (aso's), zoals Janmaat.

3. Watis volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Af en toe heb ik teveel last van mijn adrenaline, ik kan heet
op de pin zijn ("De oren kort aan de kop”, zegt m'n schoon-
vader ook wel eens).

4. Watisvolgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik ben bijna altijd goed gemutst. En ik kan mensen motive-
ren, zeker ook binnen de paardensport.
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5. Wie vind je de beste sportmanof -vrouw van Zieuwent ?
Dat weet ik zo niet. Wel heb ik waardering voor mensen die
op latere leeftijd presteren als jongeren.

6. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
Elke vereniging heeft wel van die figuren die sportief op de
onderste plaatsen staan, maar wel de basis van een vereni
ging vormen, niet de boegbeelden dus. Dit soort figuren
waardeer ik,

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten worden ?
Ik ken niet zoveel mensen in Zieuwent. Wel zou het iemand
moeten zijn die goed in het sociaal-maatschappelijk verkeer
zit en alles wat gebeurt in het juiste perspektief kan plaat-
sen.

8. Wat is je grootste hobby momenteel ?
Da's niet moeilijk: koken. Buitenlands koken.

9. Wat zou je graag anders zienin Zieuwent ?
Dat het wat verkeersarmer zou zijn. Er komt hier ‘n verkeer
langs! Zieuwent is onevenredig druk, naar het zo’n klein
plaatsje is.

De Redaktie (JH & MHW)

EVENEMENTEN-AGENDA
— 19 en 20 maart : Harmonie; donateursconcert inhet

Parochiehui
- 27 maart : PIOT: Kopie inleveren.
-2,3 en 4 april PAASPOP
-18 en 19 ju : Rommelmarkt t.b.v. TOHP, Slagvaar-

dig en de Badminton-vereniging.
—9september : Harmonie; concert Marinierskapel

tLg.v. 65jarig bestaan Harmonie
Zieuwent in het Sourey Center.



Bomers 2xMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

HOTEL BONGERS
bieat U meer dan u denkt Zaal tot 400 personen

Div. Kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spelen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koudebuifetten, warme bullen,
gourmetten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hèt adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpsstraat 36, 7136 LMZieuwent, 05445 1271

D.MC. Borduurgaren© Durable brei en haakkatoen
Guterman naaigaren
Optilon ritsenYvonne

5
Borduurpakketten van:

:<nippenborg ,A Textielfornituren Ve

A). @G4 j

Sapro: wens- en prentbrlefkaarten
kinderutnodigingskearten

PTT. Postagentschap: ook wijdagsavonds Dorpsstraat 11
en zaerdagssmorgens geopend 7136 LE Zieuwent

Tol: 05445 - 1544



KAPSALON

REAR
VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77ZIEUWENT tel: 06445 - 1982

Jos Beening
Vooral uw Reklame en Schilderwerk
Dorpstraat 274, Zieuwent

Tel.: 05445 - 23 46

ss
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DE KINDERPIOT”
KARATE
Voordeze kinderPIOT hebben wij
als onderwerp genomen Karate.
We hadden daarvoor een ge-
sprek met Hemmie Olthof.

Wat is karate ?
Karateis een mooie sport. Hetis
geen vechtsport maareen verde-
digingssport. Dit weten veel
mensen niet.

Hoeis de karatevereniging in Zieuwent ontstaan ?
Hij bestaat sinds augustus 1975. Ik heb hem zelf opgericht.
Nadat ik eerst in Groenlo karate had geleerd, was ik zo enthou-
siast datik in Zieuwent ook een karatevereniging wilde oprich
ten. Ik ben gaan zoeken naar een trainingsruimte. Met een
week washet voor mekaar. Want met de hulpvan Dhr. Nob-
benhuis, die toen contactpersoon van de sport in Zieuwent
was, kwam ik al gauw bij de oude gymzaal terecht. Toen heb
ik advertenties geplaatst zodat mensen zich voorkarate konden
aanmelden. Binnen een paar weken warener 70 aanmeldingen
binnen. Dit was eigenlijk teveel! We zijn toen hard aan het
trainen gegaan met 0.a. veel conditietraining en binnen veertien
dagen waren er nog 30 personen over. Met dit aantal is de
vereniging gestart.

Was de oude gymzaal wel een geschikte trainingsruimte ?
De ruimte was wel goed maar er waren geen matten en we
moesten dus op de vloerbedekking trainen, wat overigens wel
goed ging.

Hoelang hebbenjullie in de gymzaal getraind ?
We hebben daartot 1982 getraind, dus 7 jaar. Vanaf die tijd
trainen we in 't Kevelder. Maar daar moest eerst verbouwd



VERENIGINGEN

RKZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, el. 1287
Secretaris Cte Molder, Ravelstraat 9, L'voorde, tel 05443-78179

< Penningmeester “ML. vh Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel. 1660@ Wedstrijdsecr.  :H. Bokkere, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

R.KZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm. 8. Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwont, el. 2481
Wedstijdsecr. 8. Slot, Helleweg 3, Zieuwent, el. 2127

HV. PACELLE: Handbal
Voorziner B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Socretaresse L Rouwhorst, Rouwhorsteráijk 3, Zieuwont, tel. 05443-73814
Peningmeesteres_:P.Klein Goldonijk, Linnenwever 2, Groenlo, el. 05440-65478
Wedstijdseer. A: Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, el. 1591

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22, Zieuwent, el 1875
Secrotaris 8 te Moider, De Haare1, Zieuwent, te! 210
Penningmeester A Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent,tel 1400
Wedstidsoer. A Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent, te. 2285
Recreanten A Klein Tuento, Lanthorweg 42, Mariënvokde, tel. 1409
Jeugdzaken J. Kolkman-Cuppers, Ruurioseweg 20, Zicuwont, el. 2192

ZTV: Tonnis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Secretaresse AR: Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1591
Penningmeester  W. Woijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwont te! 1445
Wedstijdsecr. A, v.d. Linden, Dorpsstraat 2b, Zieuwent, (el. 1553
Jeugdcommissie A Domhof, Past Zanderinkstraat 10. Zieuwent, el. 1705

M. Kemkens, Brandersdijk 12, Zieuwent, tol. 06443-76724

Zev: Gymnastiek- en Jazzgym vereniging
Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem,tel 08340-60442
Secretaresse Jl Wolters, Batscik 42, Mariönvolde, el. 1711
Penningmeesteres:. Krabbenborg, Batscijk 39, Mariënvede, tel 2329
Wedstrid-secr. 1 Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tol. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekr/Penningm. 6. Riders, Lariksstraat 18, L'voorde, to. 05443-74926



TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder, B. v. Meursstr. 24, L'voorde, tl. 05443-75454
Secretaris AR Hunk, Kleuterstraat 7, Zieuwent, te. 2112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendi 5, Zieuwent, tol. 1374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent,tel 1257
Secretaris E. Hoenderboom, Zogendi12, Zieuwent, ‘el. 1322
Penningmeester °J.te Moller, Verkavelingsweg 2, Mariënveide, tel. 1973
Wedstrjdsecr. K. Hummolink, Esstraat 42, L voorde, el. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter A. Meckes, Strausstraat 15, L'voorde, tel 05243 76506
Secretaris G. te Molder, De Steege 23, Zieuwent, tel 2214
Penningmeester:A. Papen, De Haro 32, Zieuwent, tol. 1970

BV. ’T KEVELDER: Biljarten
Voorziter B. Hulshof, Zieuwentscwog 59b, Zieuwont el. 1494
Seer/Penningm.:C. Schurink, J. v. Eykstraat 12, voorde, tel 05443-79217

Wedstijd-secr. A Waalderbos, Zieuwentsowag 82, Zieuwent, el. 1504

B.B: Biljarten
Voorziter A. van Melis, Kad. de Jongstr. 1, L'voordo, tl. 05443-74584
Secr Weds-secr.  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271
Penningmeesteres:D. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, te. 1653

KS. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel. 1217
Secr/Weds-secr. _:P. Domhof, Stanmansweg 24, Belirum, tel. 05448-21941
Penningmeester :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, ol. 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent ‘el. 1982
Soeretaresse M. Knippenborg, Kleuterstraat 1, Zieuwent, tel 2037
Penningmeester:P. van Zuiphen, Bentinckstr 23, L voorde, tl. 05443-76783
Wedstijdsecr. =P. Knippenborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent, (el, 1856

BADMINTON-vereniging
Voorzitor M. Stotelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, {ol 05443-77019
Socretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel 2172
Penningmeester :W. Eekelder, Ruufoseweg 189, Zieuwent, el. 1664
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worden. Ik ben daarsamen met Herman Holweg aan het werk
gegaan om de ruimte, die eerst een varkenshok was, te ver-
bouwen tot trainingsruimte (dojo). Dat varkenshok zat eerst vol
met bouwmaterialen want Herman Holweg bewaarde altijd
alles. Hij zei altijd: “Ai wat waât dan he'j nog us wat jonge.”
We hebben daar in het begin ook op vloerbedekking getraind.
Maarnu zijn we zover dat we op matten kunnen oefenen.

Geeft u eens een beschrijving van de ruimte ?
Het plafondis rood met wit geschilderd en op de vloer liggen
rode matten. Langs de wand hangen spiegels.

Waarom spiegels ?
Dan kun je zien hoe je het zelf doet. Je techniek, traptechniek,
slaantechniek kan je dan beter bekijken en controleren.

mawasi kiri (traptechniek)



IETS TE VIEREN?
geboorte - huwelijk - jubileum

Kom eens bij ons een passende
kaart uitzoeken. Of neem één van de
vele modellenboeken mee.

DRUKKERIJ WESTERLAAN
v.d. Meerde Walcherenstraat 1 - Lichtenvoorde - Tel.71207 - Fax 76525

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tel. (05457) 74554

De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



NIEUW BIJ UW KAPPER

DE AMINO.PERMANENT
Keulen zin weer helemaal terug

Zeker krulen die lang houdbaar zijn envoi loven
en energie en die bovendien ook og zeer

zacht sanvoelen
zulke krullen san ook u vocht

Sanaz!
Kom angs of bel voor een afzoraak

LERCéöiël
SOURCY CENTER ZIEUWENT
n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Velein: en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfaksien, culturele aristatesen sportevene
menten van 302000
personen
Vraag vrijblijvend om in
formatie en documentatie.

SEEFax 0544:

VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN @ EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN @ SPORTHAL @ SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN
INDOOR MIDGETGOLF @ JUE DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A - 7136 LS 2 EUWENT
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Hebben jullie ook wedstrijden ?
Ja we hebben wedstrijden en toernooien door heel Nederland.Ook hebben we stagetrainingen, dat zijn: weekenden waarveelkaratika's bij elkaar komen om samen te trainen en van elkaarte leren.

Geeft u ook les ?
Op dit moment geef ik alleen les aan de jeugd. Voor de senio-
ren heb ik in verband met mijn werk geen tijd. Deze worden
getraind door Guus Reinders.

Moetje een speciaaldiploma hebben om les te mogen geven ?Ja zeker. Je moet eerst een basisopleiding hebben van de
sportgezondheidsleer. Daarna kun je een cursus volgen van hetN.C.S. (Nederlands Culturele Sportbond), waarbij de club is
aangesloten. Deze bond geeft in samenwerking met het Minis-
terie van W.V.C. opleidingen tot karateleraren. De cursus duurt
een jaar en is iedere zaterdag in Utrecht.

Net als bij judo werken we met gekleurde banden. Als je ietsgoed kent dankrijg je een band die daarbij hoort. De zwarteband is een van de hoogste banden die je kunt halen. Deze
moet je hebben als je mee wilt doen aan de cursus voor karate-leraar. Zelf heb ik die zwarte band dus ook, met nog eeneerste“dan”. 1ste dan: dit is een zwarte band met nog eenstreepje.
Wat betekent de clubnaam MU-CHIN >
Dat betekent: de weg van niets naar iets.

Looptde vereniging in Zieuwent goed ?
Op dit moment hebben we 40 leden, maar er kunnen nog altijdjeugdleden bij. Dus {telefoonnummer staat in de PIOT).

Hemmie bedankt voordit gesprek. Thijs Olthof en
Joris Engelen

zx



RACE B TN E Fans Sok
A A N G O0 9 IB MLI P BE
CG 8 2B A S B BE T, DU O0 A
E K W 1 N T E RL UNRBWI E L RE N NEN TOTyY
A E M J A N RT D K USE
G E B T E N TE AMRCLE N R S T IC K MA NHO
N E O HC S L A BT EOV
Q U E U L BE CORNERP U KC O AC H RK ANOET NU P LB 6D B a LK

Aangooien Mat Surfen
Balk Net Team
Basket Puk Tennisbal
Coach Punt Tumen
Corner Queu Voetbalschoen
Dambord Racewagen Voleybal
Doelpunt Racket Wielrennen
Dunk Skieen Winter
Kano Sportschoen Zwembroek
Lop Stick

In deze, door onszelf gemaakte woordzoeker, is het de bedoe-
ling om de gegeven woorden op te zoeken en doorte strepen
in de bovenstaande puzzel. De overblijvende letters vormen een
sport. Veel plezier en succes.

Toonen Johan.

Gedurende de wintermaanden iser in de kantine van Z.V.C.
op elke tweede maandag van de maand een kruisjaskaart-
avond voor leden en donateurs van deze vereniging. De
aanvang is 20.00 uur. De eerstvolgende kaartavond is op
maandag 14 maart a.s.



REYMER
en oi

/

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544541259

=Behandelt 0.a.
- LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL PEDICURE /LID

VOETIPLUS
Kleuterstraat 39 - 7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 2123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445) 2237



3WEE W.J.M. Klein Goldewijken

= ==EN verkoopvannieuwe
|

SEss |‚en gebruikte auto’s

maid ARE | APKmess keuringsstation S9|
|

S= De Witt Rieteweg 34
Mariënvelde —bedrijfsauto's Tel. 05445 - 1872 Elverhuur verhuur

| v.d. Meer de Walcherenstraat 1- Lichtenvoorde - Tel. 71207
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DE KEUZE VAN EEN SPORT
Er zijn grote verschillen in aantallen blessures per sport. Bekend
is dat met name contactsporten leiden tot grote aantallen
ongevallen. Maar ook een sport als volley kent vele -vooral
enkel blessures. Ik heb me wel eens bedacht dat dat misschien
komt, omdat je met je gedachten bij de bal bent op een hoogte
van het net en niet bij de landing daarna beneden op de grond.

De meeste mensen kiezen op jonge leeftijd voor een sport,
omdat ouders of vriendjes er “ookbij zijn”, omdat sport terecht
een belangrijke sociale functie heeft. Het valt op dat mensen
zelden een sport uitkiezen op grond van “blessuregevoelig-
heid".

Pas als het te laat is zie je mensen soms *ten einde raad”
overschakelen naar een minder belastende sport voor hun
enkels of knieën. Men heeft er heel wat pijn en geduld voor
over om zijn favoriete sport te blijven doen, vooral vanwege diesociale functie. En het is waar, juist de sporten waar veel
blessures vallen, kennen veel uitdaging en zijn het leukst om
naar te kijken. Of heeft het toch iets pervers om te genieten
van een sport als boksen, waarbij een van de doelen is om de
tegenstander lichamelijk letsel toe te brengen. Echte boks-
liefhebbers zullen mij onmiddelijk op de vinger tikken, maar eenKO van een bokser betekent in medische termen niets minder
‘dan een hersenschudding en leidt aantoonbaar tot beschadig
gen in de hersenen.

Dus: staat U toevallig voor de keus om eindelijk eens aan sportte gaan doen (wat ik U ook uit medisch oogpunt dringend kan
aanraden) kies dan een sport met weinig blessures. Ga zwem-
men, fietsen, hardlopen of wandelen. Schiet kloot of trap
‘dauw. Doein elk geval iets, maar doe het met mate.

‘wordt vervolgd Gerard Molleman.
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VOLLEYBALVERENIGING TOHP

alweer een schrijven van dames TOHP-2. In de vorige
PIOT hebt U kunnen lezen dat wij door A. Stoverink, van Hotel
’t Witte Paard in nieuwe trainingspakken zijn gestoken.

Woensdag 2 februari j.l. werden we opnieuw verrast. Tijdens
onze training kregen we bezoek van dhr. Lankveld uit HARRE-
VELD. Hij bood ons, namens 8. Lankveld-Verzekeringen, alle-
maal een sporttas aan. Onze trainer, Jan Geerdink (EJ), be-
‘dankte hem namens alle speelsters. Met zo'n complete uitrus-
ting mogen weons zeker laten zien !!

V.L.N.R.-voor: Esther, Louise, Noelle, Sandra D, en Nicole.
V.L.N.R.-achter: Irma, Lian, Sandra R, Gonny en dhr.

B.Lankveld,
Onze trainer maakte defoto (vandaar).



BEKKEN assurantiën

EEEN ENIS

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel 05445 -1269

Drukkerij
WD Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat1 - 7131 EN Lichtenvoorde - Tel. 05443 - 71207



TAXI
ZIEKENVERVOER
ROUWAUTC Beel senROUWAUTO’S
PARTICULIERE RITTEN

9

7136 LE ZIEUWENT
Dorpstraat 29
Telefoon 05445 - 1416

Theo kl. Holkenborg
Oude Ruurloseweg 25, 7136 KE Zieuwent, Tel.: 05445 - 1384

VASTE PLANTEN
CONIFEREN Á ALAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW

À 2 VERBOUW

\ 14 ONDERHOUDSWERKEN
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inmiddels 4 wedstrijden verder in de competitie. Deze
wedstrijden wonnen we allemaal met 3-0. We staan dus nogsteeds bovenaan !!! Op het programma staan nu nog 6 wed-
strijden. We moeten nog uit naar Barchem, Zelhem en Varsse-
veld. De wedstrijden die we thuis nog moeten spelen zijn: 12
maart, TOHP-Boemerang ; 26 maart, TOHP-Grol ; 16 april,
TOHP-Mevo. Aanvangstijd van deze wedstrijden is 14.00 uur,
Supporters zijn van harte welkom. Dames TOH!

Naam : Angelo Domhof (Jopie), ZVC-2

Meestfavoriete sport : Voetbal, om te zien en om te doen.
Minst favoriete sport In ballet zit natuurlijk niks.
Voetbalvereniging RKZVC : 4e-Klasser, een normale club, niks

bijzonders.
Sportleven Zieuwent : Goed met de sporthal, de tennisba-

nen en de voetbalvereniging.
Sportblad PIOT : Leuk blad voor alle sporters.Hemmie Oofthuis : Te Jaar goed, nu valt hij tegen. Niet

í

erg, dat hij vertrekt.

Onbewoond eiland : Absoluut geen enkel idee.
10 Miljoen : Een mooie auto kopen en geregeld

op vakantie, maar verder niks aparts.Wie niet op verjaardag : Hoessein verpest de hele wereld.

Vakantie : Allesis goed.
Televisie : Sport en dan vooral voetbal.
Eten/drinken Stamppoten een lekkercolaatje.Politiek : Interesseert me echt niks.
Geweld/pijn : Moet niet kunnen, gebeurt toch. Dat

kan ik echt niet veranderen.
Bewondering : Ontwikkelingswerk, hoewel ik het

zelf echt niet zou kunnen.
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Hekel/afkeer : Oneerlijkheid, onbetrouwbaarheid.
Dromen/ambities : Niet echt, ik heb het prima zo.Nachtmerrie : Ik slaap heerlijk, dus …
Feyenoord/Ajax/PSV : Ajax natuurlijk. Altijd mooi en die

Amsterdamse bluf blijft perfect.
Gele/rode kaarten : Goed systeem tegen spelbederf.WK'94 : Aanvallend zal het niet veel zijn.

Nederland wel bij de eerste 3.
Ruud Gullit : Niet mijn voetballer. Is toch wel

weer geblesseerd tegen die tijd.
Dick Advocaat : Goede kerel, redelijke trainer. Toch

sowieso liever Cruijff.

Ù
BOMMEN" (BEWEGEN OP MUZIEK)

M.i.v. maandag 3 januari j.l. is het bommen (bewegen opmuziek) van 20.00 tot 21.00 uur. Ook van 19,00 tot 20.00
uur bestaat hiervoorde gelegenheid. Dit laatstgenoemde uurisnog niet volgeboekt. Voor inlichtingen kunt u zich wenden totMaria Waalder-Stortelder (tel. 05443-74307).

BILJARTEN
11e OPEN KAMPIOENSCHAP BILJARGEN ….== Zieuwent - Mariënvelde. Voor Jeugd en Senioren. Opgavetot en met 6 maart a.s. bij Café Heutinck (tel. 1237), Café
Wieggers (tel. 1527), ’t Kevelder (tel. 2385) of C. Schuirink
(tel. 05443-73217). Kosten Jeugd f 6,= ; senioren f 12,50.

De Organisatie.

———_
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TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
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 reparaties
ook A.PK:keuring

naar een erkend adr

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1803—



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. telefoon1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä Ny a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445-1389

—.__...—_—



dat Edwin Waalder (Kroos) ’PSV-supporter door dik en
dun’ op zondag 6 febr. j.l. de dag van zijn leven had
doordat hij PSV te midden van * 20 fervente Ajax-sup-
porters in het eetzaaltje van Stoverink met 4-1 zag win-
nen van Ajax. Helaas heeft

hij
door “slaapgebrek” het

eind van de wedstrijd niet meer meegekregen. Tot over-
maat van ramp heeft PSV daarna nog niet meer gewon-
nen enis zelfs uitgeschakeld voor de beker.

dat Tafeltennisvereniging Slagvaardig sinds kort mede
gesponsord wordt door uitzendbureau “Start’. Volgens
hardnekkige onbevestigde geruchten zou de naam "Stop"
relevanter zijn 721DeRedaktie.

De kopie voor het volgende nummer (21e jaargang nr. 8
(verschijningsdatum 2 april a.s.) dient uiterlijk zondag 27
maart in hetbezit te zijn van de redaktie.

3e ROMMELMARKT
feltennis- Badminte

ROMMELMARKT: 18 EN 19 JUNI
Dein de vorige PIOT aangekondigde rommelmarkt t.b.v. TOHP,
Slagvaardig en de Badmintonvereniging zal gehouden worden
in het weekend van 18 en 19 juni a.s. Heeft U artikelen voor
deze rommelmarkt, bewaar deze dan. Allesis welkom, behalve
schoenen en kleding. Vanaf begin april zullen de leden van
bovengenoemde verenigingen deze in de weekenden bij U
afhalen. Voor het aangeven van artikelen kunt U bellen met
Annie Eekelder (tel. 1664), Yvonnde Eekeleder (tel. 2172) of
Bennie ten Bras (tel. 1257). De Organisatie.
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HANDBALVERENIGING PACELLI

KORT PACELLI-NIEUWS
Dit keer geen standen van de diverse teams, voor de liefheb-
bers (wegens tijdgebrek) dit keer ook geen vervolgverhaal
(volgende keer beter) maar een overzicht van de komende
thuiswedstrijden van Pacelli en een klein geheugensteuntje …

Weet u nog … de dames-junioren bestaande uit: Marloes en
Maaike Wensink, Janneke Wessels, Anke Stegers, Natascha
Spexgoor, Lisette en Cindy Ponds, Nicole ten Have, Anuska
Heutinck en Trudy ten Have gaan zeer waarschijnlijk op 20
maart a.s. in de Pallandthal te Varsseveld samen met Reflex
strijden om het kampioenschap. Deze dames kunnen dan
natuurlijk wel wat aanmoediging gebruiken. Dus: niet vergeten:
Zondag 20 maart om 10.00 uur in Varsseveld !! (Toeters en
bellen meenemen s.v.p.!!} Het Bestuur.

(Voor een overzicht van de thuiswedstrijden: zie pag.22 (Red.)}
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VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen

Ol DA B.V.
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415

* [ie
SCHOONHEIDSSALON

‘T> ANKE
KLEUTERSTRAAT 29

7136 LP ZIEUWENT
Tel: 05445 - 2304



SEENaadle soorten en maten
Leverbaar inl onsachte ro: zanhanger of

ie ëopletasdklop mat of zonde

instalatie # NeoOieate viooren, al of niet

GE :eoenenzeEnnisen eearösserieënbv ©
Lichfenvoorde EEPostbus 46, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

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

Zegendijk 16 k - 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445- 2103
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ZVC-1 EN 2 VOLOPIN STRIJD
OM PROMOTIEPLAATS

ZVC-1 en 2 doen beide volop mee in de strijd om respectieve-
lijk een promotieplaats en het kampioenschap;

ZVC-1 dat met nog 5 wedstrijden de 2e plaats deelt met
Velocitas en Freds Counter wat verliespunten betreft, heeft
nog alle kans 2e in hun klasse te worden, een plaats die recht
geeft op promotie-duels met de nummers 2 van de andere 1e
klassers.
Alle drie moeten ze nog tegen het reeds onbereikbaar gewor-
den WZV, terwijl ZVC zelf de laatste uitwedstrijd kan beslissen
tegen Freds Counter.

ZVC-2 dat de eerste wedstrijden zwak startte staat nog slechts
2 punten achter koploper Velocitas-2, dat pas nog door het 2e
werd verslagen met 7-2. Met nog 7 wedstrijden te spelen,
waarvan 0.a. nog tegen het 2 punten hoger staande Zavodo-6,
hebben ze nog steeds kans op dat kampioenschap.

Wilt U ook eens genieten van spannenden attractief zaalvoet-
bal, kom dan gerust eens ’s maandags bij de thuiswedstrijden
kijken.

TUSSENSTANDEN aan de kop v.d. ranglijsten
1e Klas A Ze Klas E

WZV 13-25 Velocitas-2 14-21
zve 15-20 Zavodo6 13-20
Freds Counter 14-18 ZVC2 15-20
Velocitas 13-16 Zavodo5 12-17

Het Bestuur.



22

OVERZICHT THUISWEDSTRIJDEN

H.V. PACELLI

Zo. 27 feb.: Welpen:Pacelli - 14.00 war
Dames 1:Pacelli - 14:50 uur

Zo. 6 mrt.: Welpen:Pacelli - 16.00 uur
Dames 2 : Pacelli - 16:50 uur

Zo. 13 mrt.: Welpen : Pacelli - : 14.00 uur
Junioren: Pacelli - Grol 14:50 uur
Dames 2:Pacelli - Dynamo:16:00 uur
Dames 1:Pacelli - DEV 17.10 vur
Heren : Pacelli - WMV/Fort: 18:20 uur

Zo. 27 mrt.: Dames 2:Pacelli - HC 87  : 12.00 vor
Dames 1:Pacelli — UGAV 13.10 war
Heren:Pacelli - Dynamo:14:20 vur

TOEP VOLLEYBAL

Za. 12 mrt.: Dames 2 : TOBP - Boemerang : 14.00 uur
!

Za. 26 mrt.: Dames 2 : TOP — Grol : 14.00 uur |

Za. 16 apr.: Dames 2 : TOBP — Hevo : 14.00 uur

ZVC-ZAALVOETBAL

Ma. 7 mrt.: Heren:ZVC 1 — WZV 1 21.00 uur
Heren:ZVC 2 — Zavodo 6:22:00 uur

Ma. 28 mrt.: Heren : ZVC 1 — AZSV 1 21.00 uur
Heren : ZVC 2 - DZC 2 : 22100 uur



NVM M
HYPOTHEE KsHoP

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die enc, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijge
nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HVPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H. W. M. TOEBES TEL. 0544377112

ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Hare 19
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 1766



ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD

MILIEUTECHNIEK ADVISERING
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| EMKENS KEMKENS …

— GeDd DAG EN NACHT BEREIKBAAREEn Eeme ed
7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26 Tel. 05445 -1666


