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REDAKTIEWOORD

RESPEKT27?
Terwijl Chris de Burgh op de achtergrond zingt */n that dream
we walked, You and ! to the shore, leaving footprints by the
sea; and when there was just one set of prints in the sand,
that was when You carried me’ gaan mijn gedachten terug
naar een aantal muziekfestivals die ik gedurende de afgelopen
zomer van dichtbij heb mogen meemaken. Uiteraard was daar
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het jaarlijkse Paaspop metalles er omheen, maar dit verhaal
heeft meer betrekking op het 'Dynamo Open Air festival in
Eindhoven, ‘A campingtlight to Lowlands Paradise’ te Dronten
en het optreden van ‘Pink Floyd’ in Rotterdam.

In Eindhoven leefdenen sliepen 70.000 festivalgangers gedu-
rende 2 dagen onder provisorische omstandigheden op eenniet
meer ingebruik zijnd vliegveld. In de Flevopolderbij Dronten,
waar een complete camping inclusief alle verzorgingsfaciliteiten
uit de grond was gestampt, verbleven gedurende 3 dagen
20.000 muziekliefhebbers. In Rotterdam genoten 150.000
personen (verdeeld over 3 avonden} van het geluids- en licht-
spektakel dat ‘Pink Floyd’ heet.

Drie verschillende happenings met muziek als hoofdthema,
maar met elk hun eigen sfeer en soort bezoekers. In Eindhoven
waren hetvooral ‘Hard-Rockers’, 'Hard-Core’ en ‘Speedmetal'-
liefhebbers. Met name oudere Duitse jongeren die volgens
Nederlandse begrippen 10 jaar terug in detijd leven. Een eigen
wereldje in stand houdende van lange haren, tatoeages, pier-
cing, snoeiharde muziek, drank, sex en drugs. In de polder
verbleef, mede als gevolg van de programmering, een zeer
gemengd gezelschap echte hedendaagse popmuziek-liefheb-
bers. In de Kuip gingen vooral de oudere Pink Floyd fans, die
inmiddels allang vader en moeder zijn geworden, met hun
kinderen een avondje uit.

Drie verschillende evenementen, drie keer een gigantische
mensenmassa. Maar wel drie keer een vreedzaam publiek, dat

dicht op elkaar levend, er samen een gezellige boel van maakt.
k gebeurt er links er rechts wel eens iets, maar wat

opvalt is de manier waarop men met elkaar omgaat. ledereen is
voor iedereen vriendelijk en aardig. Men laat elkaar in z'n eigen
waarde en toont geen enkele vorm van agressie en/of geweld.

Waarom kunnen voetballiefhebbers en zogenaamde supporters,
als ze met meer dan 10 manbijelkaar zijn, zich niet zo gedra-
gen? Omdat er verschillende belangen op het spel staan?
Omdat z'n eigen club moet winnen en de tegenstander moet
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geboorte - huwelijk - jubileum

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

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

=® EralklaanJos
Bakkerij Jos Krippenborg

Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent
tel: (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tol: (05457) 74554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORG c‚v.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent
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DE AMINO-PERMANENT
Krulen zin weer helemaal terug !

Zeker keulen de ang houdbaar zijn en vol oven
en energie,en die bovendien ook nog zeer

zacht zanvoelen

Zeg now eel. zuike keulen staan ook u zoch
nazicht

Kom langs of bel voor cen afsorak

Cé6iël

SOURCY CENTER ZIEUWENT |
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Vele in_ en outdoor
‘mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
viteiten, culturele mani
festaties en sportevene-
‘menten van 50-2000
personen
Vraagvrijblijvend om in
formatie en documentatie.
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VERGADERRUIMTEN e CONFERENTIERUIMTEN e EVENEMENTENHAL.
TENNISBANEN @ SPORTHAL

@
SQUASHBANE:

INDOOR MIDGETGOLF

@
JUF DE BOULES

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3- 7136 LS ZIEUWENT
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verliezen? Tijdens een (voetbal)sportwedstrijd heeft men toch
ook allemaal hetzelfde belang? Een leuke attractieve wedstrijd
en een gezellige middag uit?

Terwijl Nederlandseen Ierse supporters in Orlando/Amerika na
afloop van de wedstrijd de supportershirijes ruilen en samen
een feestje bouwen (het blijkt dus wel te kunnen), slaan recen-
telijk PSV-supporters een Duitse binnenstad in puin en worden
etnisch gekleurde voetballers met de dood bedreigd. In de
vaderlandse voetbalcompetitie kent men risico-wedstrijden
waarbij complete ME-peletons standby staan, wordt het materi-
aal van de Nederlandse spoorwegen regelmatig versneld afge-
schreven, wordtinde vernieuwde Kuip een gigantische beton-
nen gracht aangelegd om het publiek te scheiden van het
speelveld en worden in alle stadions de verschillende suppor-
tersgroepen in speciale afgerasterde vakken gedreven.

Tijdens het Lowlands-festival leefden, liepen en sliepen de
verschillende muziekliefhebbers door elkaar. Zij hadden een
gemeenschappelijk doel. Geen voetbal maar muziek in al zijnfacetten. De hip-hopper, de houser (in 10 varianten), de gitaar-
rock-fan, de melodieuse romanticus, de speed-metal-freak, de
blues-iefhebber; zij waren er allemaal. Ze kwamen voor hun
eigen favoriete muziek-bands, maar luisterden ook naar andere
stijlen en konden daarrespect voor opbrengen. Dit resulteerde
uiteindelijk in het feit dat bijvoorbeeld de fervente ‘hardrocker’
zich liet meeslepen door de snelle beat van de house-muziek,
terwijl de doorgewinterde ‘houser’ op zijn beurt aanhet ‘head-
bangen’ sloeg. Wanneer applaudiseert een Feijenoord-fan voor
een mooie aktie van een Ajax-speler? Wanneer juicht een PSV-
fan voor een prachtig doelpunt van een Vitesse-speler?

ens het optreden van ‘Pink Floyd’ in de Kuip schoten mij de
tranen in de ogen. Niet door het traangas van de oproerpolitie
of het vertoonde taktische werk- en schaakvoetbal, maar van
pure emotie veroorzaakt door een combinatie van muziek, licht
en sfeer. ’Het zien duurt een seconde; de gedachte blijft voor
altijd’ (Thé Lau / The Scene).

De Redaktie (HW)



GENOEGLIJK FANATISME

De beleving van sporters uit Zieuwent
loopt nogal uiteen. Op zoek naar de

/ beleving van een tafeltenisser landden
we op de Vondermansdijk bij Vos Joep
(van de ijsbaan). Niet Joep, maar zoon7 Tomistafeltennisser bij de T.T.V. Slag-
vaardig. Bij de vraagof hij geïnterviewd

£ wilde worden, was de verbazing nogal
groot, de bedenktijd echter kort. Tomis
24 jaar, ongehuwd en technisch mede-
werker bij de NUON in Duiven.

Onze eerste (voor de hand liggende) vraag was waarom Tom
gaan tafeltennissen. Tom legt uit: We hadden vroeger een
tafeltennis-tafel thuis, dus speelde ik veel. Als jeugdspeler ben
ik toen 4 jaar lid geweest. De competitiewedstrijden waren
echter altijd op de zaterdag en omdat ik werk kreeg op zater-
dag heb ik me afgemeld als lid. Ik heb toen zes jaar niet geta-
feltennist. Toen kwam Eugene Hoenderboom me vragen of ik
niet in het tweede herenteam wilde gaan spelen. Omdat ik zelf
ook wel weer wilde sporten, ik de hele dag op school zat en
dus geen beweging had en omdat de competitie niet meer op
zaterdag was, ben ik samen met Freek Krabbenborg weer gaan
spelen. Het is een mooie sport omdat het zowel individualis-tisch is als ookeen teamsport. De vereni
voor de goede sfeer, bij LITAC (tafeltennis-vereniging in L'voor-
de (RED) zou ik er misschien niet bij zijn gebleven.”

DE SPELER
Tom is een aanvallende speler en heeft een uitgesproken
mening over constant verdedigende spelers. “We spelen regel-
matig tegen oudere spelers, die vroeger hoger hebben ge-
speeld. Velen van hen doen niks anders dan alles terugbrengen
en daar kan ik niet tegen. Ik heb een gruwelijke hekel aan
’schoeven’. Dat doeik zelf dusbijna nooit en speel aanvallend,
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LANDBOUWWERKTUIGEN
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Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd ophet gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen

OPA:.
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415
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dat is ook mijn sterke punt. Daar in tegen is de opslag (back-
hand/effect) mijn zwakke punt.”
Op de vraagof Tom potentie heeft om in het eerste te spelen
kijkt hij bedenkelijk. “In principe wel, maar je moet niet verge-
ten dat het niveau tussen het eerste en tweede groot is. Ooit
zou ik het wel leuk vinden om in het eerste te spelen. Maar de
kans is dan wel aanwezig dat ik zo fanatiek wordt en er dus
weer afga".
Tom heeft nog nooit een blessure gehad, wel vindt hij hun
thuishonk niet ideaal. "De vloer bij het Sourey boven is te glad,
andere teams klagen daar ook over. Ook het plafond is laag. Al
met al niet ideaal, wel heel gezellig

Als we over hoogte- en dieptepunten tijdens zijn tafeltennis-
periode komente pratenis Tom zijn eerste reactie: "Ik zou zo
geen dieptepunten kunnen noemen, het is altijd klare pret, een
feestals we weer op pad gaan“. Na even denken weethij er
toch nog één. "Ik weet niet meer wanneer het precies was,
maar ik wilde gaan trainen, maar dacht dat er niet getraind
werddieavond want er was niemand. Er werd echter wel
degelijk getraind, ik was als enige op detraining’.
Hoogtepunten zijn beter te bedenken. Tom: "We moesten een
keer uit spelen tegen E.T.T.V. (Eibergse Tafel-Tennis-Vereni-
ging, hoe kan het anders (RED)) en Michel Kampshof speelde
mee. Hij had echter nog nooît gewonnen. Toevallig was ‘infor-
meel’ coach Eugene Hoenderboom kijken en Michel speelde
goed. Hij speelde aan de tafel die vlak bij het grote kantineraam
stond. In eerste instantie lette niemand op die partij, maar bij
elk punt hield teller Freek Krabbenborg het bord omhoog,
richting kantine. Hoe meer punten, hoe hoger het bord, hoe
meer aandacht. Dehele zaal en kantine keek praktisch naar de
partij; er werden al kratten bier op gezet. Bij 19-16 kon Michel
de druk niet meer aan en verloor de partij alsnog”.

Een ander gedenkwaardig moment speelde zich in Zelhemaf.
“Het komt wel eens voor dat er wedstrijden op een andere
datum worden gezet om zo drie man bij elkaar te krijgen. Dat
was ook bij ons het geval en op een avond moesten we spelen
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in Zelhem. We waren netjes op tijd en moesten even wachten
in de sportzaal, waar de damesgym in volle gang was. Na een
half uur kwam de leidster naar ons toe en vroeg of we mis-
schien mee wilden doen, want daar werd de hele avond niet
getafeltennist. Toen hebben we Karel Hummelink nog eens
gebeld en bleek dat we naar Grol moesten*.

DE WEDSTRIJD
Het tweede herenteam is een bijzonder team. Het team heeft 6
spelers (normaal 3 à 4), waarbij het toch niet altijd even mak-
kelijk is om 3 man te krijgen omte spelen. Tijdens een wed-
strijd spelen drie mensen, die allen 3 wedstrijden spelen. Daar-
naast wordt er 1 dubbel gespeeld, zodat er 10 punten te
verdelen zijn. De arbitrage/telling wordt onderling geregeld. Er
zijn volgens Tom hieromtrent praktisch nooît problemen. Er
wordt altijd maar op 1 tafel gespeeld, zodat de wedstrijden
ongeveer 2 à 2,5 uur duren. Na de wedstrijd wordt er meestal
met de tegenstander nog wat gedronken (de thuisspelende
partij geeft vaak een rondje).

Toen Tom weer lid werd, werden ze in de vierde klasse inge-
deeld (het eerste promoveerde toen van de vierde naar de
derde klasse). Dat was toch wat te hoog gegrepen. Tom: “Dat
eerste jaar in de vierde klasse zijn we er direct gigantisch
‘uuteklad'. Het is niet leuk spelenals je alles dik verliest. Wel
moet ik zeggen dat we in die competitie zeer veel geleerd
hebben. Nu spelen we in de vijfde klasse, een prime klasse
voor ons. Hier kunnen we goed mee komen en de wedstrijden
worden fanatiek gespeeld, iets wat ik absoluut wil. Ik heb een
hekel aan slappe tegenstanders.”
Hoewel het soms moelijk is om genoeg spelers voor een
wedstrijd te krijgen, komt het ook voor dat ze er te veel heb-
ben. Tom vindt: “Iedereen mag spelen, om de simpele reden
dat iedereen lid is en contributie betaald. Mede gezien het feit
dat er maar twee herenteams zijn, kun je ook niet zeggen dat
degene die niet trainen lager moeten gaan spelen, Als er nog
wat mensen bij zouden komen, zou een derde team wel ideaal
zijn.
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Sportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257

SG] Adidas - Puma - L.A. Gear - Cruijff Sport - Umbro ÀRucanor- Mitre - Goudie - Yonex - Lotto ==,
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking

ATRE
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
Tongeriosestraat 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

“ Jos Lageschaar
* Tuinaanleg en onderhoud
* Tui itektuur

* Partikuliere verkoop

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954



"DE TRAINING"
Op de vrijdagavond wordt er getraind. Vanwege de kleinscha-
ligheid van de vereniging en de opkomst, traint dan de hele
vereniging op dezelfde tĳd. Tom hierover: "We trainen van
19.30 uur tot 21.00 uur, waarbij altijd dezelfde mensen aan-
wezig zijn. In principe is het geen echte training, iedereen
speelt in feite voor zichzelf. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het
spelen van onderlinge partijtjes. Er wordt dus niet tech-
nisch/tactisch getraind. We hebben het daar wel eens over,

maarhet blijft altijd bij ‘proat’. Gerichter trainen zou sowieso
beter zijn, zowel voor elk individu als wel voorde teams. Wil jeechter gerichter gaan trainen dan zal er een externe trainer
moeten komen en of dat nu zinvol en/of betaalbaar is blijft de
vraag". Tom traint iedere vrijdagavond en slaat deze alleen over
als hij andere verplichtingen vroeg op de avond heeft.

DE VERENIGING
Tom vindt de vereniging een gezellige club. "Iedereen kent
elkaar en er heerst een ‘ons kent ons’ sfeertje (de verenigingkent geen jeugdleden (meer) en bestaat uit 1 dames- en 2
herenteams (RED)). Het is een hele gezellige, maar ook bijzon-
dere vereniging. Ons damesteam speelt landelijk, maar traint
verhoudingsgewijs weinig en zou er eentje mee ophouden dan
zal misschien het hele damesteam verdwijnen. Dit geeft goed
de kwetsbaarheid van de vereniging aan. Van de andere kant
gaan we nogal eens met de hele vereniging een avond op stap,
wat de gezelligheid van de vereniging onderstreept”
Doordat de vereniging zo klein is, is iedereen goed op de hoog-
te van wat er zoal gebeurt binnen de vereniging en zijn de
vergaderingen vaak informeel, na de training.
Ook gaat er nogal eens wat mis op organisatorisch gebied.
Tomlegt uit: “Er is bijvoorbeeld geen bord waar de standen
van alle teams op staan, zodat we wel eens bij tegenstanders
moeten vragen waar wij staan.”
De vereniging heeft geen enkel jeugdteam. Dit heeft mede te
maken methet feit dat de begeleiding en het vervoer moeilijk
te realiseren zijn.
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Bij het afscheid wordt er nog gevraagd naar een actiefoto,
maar deze is absoluut nooit gemaakt, dus blijft het bij een
pasfoto. Restte ons Tom te bedanken voor het interview en
hem veel succeste wensen tijdens de competitie.

HET TOETJE VAN TOM
1. Watisje favoriete gerecht ?

Ik heb er niet veel verschil in, als er maar een ‘mooi stuks-
ken vieis' bij is.

2. Wie nodig je absoluut niet uit opje verjaardag ?
Willeke Alberti, die klopt niet. Dat is te zoet, te schijnheilig.
Niemandis zo.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Niet toegeven, eigenwijs.

4. Wat is volgens jezelf je beste eigenschap ?
Goede inzet, wanneer ik ergens aan begin, maak ik het ook
af.

5. Wie vind je de beste sportman of -vrouw van Zieuwent ?
Eigenlijk weet ik niemand. Qua niveau; Karel Hulshof.

6. Wieisde meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
Bennie ten Bras, speelt zelf niet en toch zet hij zich in voor
de vereniging.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente was, wie zou er
dan burgemeester moeten zijn ?
Degene moet bekend zijn in Zieuwent en weten wat er
speelt. Johan Nobbenhuis zou goed zijn.

8. Wat isje grootste hobby momenteel ?
Tafeltennis.



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 830 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Tot ziens

Dames- en Herensalon
999 99

Werenfriedstraat 1 - Zieuwent
@ 05445-2391 4%

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



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN
Dorpsstraat 91 ZIEUWENT - Telefoon 05445-1279

AAN DE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN: meBOUWBEDRIJF NVOE

VINlDopereis ef* nieuwbouw
* verbouw
* onderhoud
= machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
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BEKKEN assurantiën
ENGVNS gaat

voor bedrijf en particulier
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SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
WD Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat 1- 7131 EN Lichtenvoorde - Tel, 05443 - 71207
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VASTE PLANTEN

ACONIFEREN 4LAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

Hulzink
Bouwbedrijf
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ZIEUWENT
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9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
Dat de kermis weer in de bouwvak is en weer op zondag,
maandag en dinsdag. Dit is puur uit eigen belang.

De Redaktie (MHW & HW)

"DE KINDER,

Beste Kinderpiotlezers. Dit keer willen we jullie iets meer
vertellen over

AEROBICS
Aerobics is een sport om je heupen,
benen, billen en buikspieren sterker te
maken. Als je per dag 20 tot 30 minuten
strak traint zul je merken dat je al heel
snel sterker en leniger bent. Door die 20
minuten in beweging te blijven ga je vet
verbranden. Het helpt dus ook als je wilt
afvallen. Lotte Krabbenborg, die zelf op
aerobics zit, hebben wij een paar vragen
gesteld.

Wat is aerobics eïgelijk ?
We moeten dansen en oefeningen doen op muziek

Oefen je thuis wel eens op muziek ?
Eh umme. Ja heel somsals ik tijd heb.

Hoevaak per week moet je oefenen ?
We hebben één keer training per week. En je kunt voor jezelf
oefenen thuis als je dat wilt. Je kunt ook wel vaker trainen,
maardan moet je naar Lichtenvoorde.

Ben je leniger sinds je er op zit ?
Eh nee nou nog niet. Maar je wordt het wel als je er langer op
zit.
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R.KZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, el. 1287
Secretaris C. te Molder, Ravelstraat 9, L'voorde, tel. 05443-75179
Penningmeester:ML v.h. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel, 1660
Wedstrjdsecr.  :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekt/Penningn. 3 Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwont, el. 2387
Wedstrijdsec. B. Slot, Hellenmog 3, Zieuwent, el, 2127

H.V. PACELLE: Handbal
Voorziter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Secretaresse 1 Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent,tel 05243-73814
Poningmeesteres:P.Klein Goldewijk, Linnenwever2, Groenlo, tl. 05440-65478
Wedstijdsecr. A. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel. 1531

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 226, Zieuwent, tel 1875
Secretaris B te Molder, De Haare 1, Zieuwent tel. 2140
Penningmeester:A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 1400
Wedstrjdsecr. A Hogenkamp, De Steege 41, Zieuwent, fel. 2285
Recreanten A Klein Tuente, Lanthorweg 42, Mariënelde, e!. 1409
Jeugdzaken 4. Kolkman-Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent el. 2194

ZV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel, 1281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1591
Penningmeester: W Weijers, Zieuwentseweg 77, Zieuwent ‘el. 1445

Wedstijdseor. A. v‚d. Linden, Dorpsstraat 2b, Zieuwent. tel. 1853
Jeugdcommissie A Domhof, Past. Zanderinkstraat 10, Zieuwent, tel. 1705

M Kemkens, Branderscijk 12, Zieuwent, to 05443-76724

GV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster U Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60442
Secretaresse Wolters, Batsdijk 42, Mariënveide, tl. 1711
Ponningmeesteres:€. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariërvelde, tel. 2329
Wedstrjdseer. 1 Hummelink, Oude Terborgsew. 268, D'chem, tel 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Off, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekr/Penningm. 6. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, el. 05443-74926



TV DES: Touwtrekken
Voorziter L to Molder, B. v. Meursstr. 24, voorde, tel 0524375454
Secretaris AR. Hunk, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tol. 2112.
Penningmoester:M. Wopereis, Zegendij 5, Zieuwent, tel. 1374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8. ten Bras. Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Secretaris E: Hoonderboom, Zogendik 12, Zieuwent, (el 1324
Ponningmoester te Aoler, Verkavelingsweg 2. Mariënveide, tel 1973
Wedstrijdseer.  K. Hummelink, Esstraat 42, L'voorde, el. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter A Meckes, Strausstraat 15, L'voorde, el 05443 76508
Secretaris G. te Molder, De Steege 23, Zieuwent, tel 2214
Penningmeester A. Papen, De Haare 32, Zieuwent, tel 1970

BV. 'T KEVELDER: Bijarten

Secr/Penningm. °C. Schuiink, J. v. Eykstraat 12, L'Voorde, tel 05243-73217

== Wodstjdsecr. 8 Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zeuwert, el 1504

88.2: Biljarten
Voorziter ‚A van Meli, Kard. de Jongst. 1, voorde, ol 05443-74584
Seer /Weds-soer.:T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 1271
Penningmeesteres:D. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, tel 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Schoopbouwer, Dorpsstraat 69, Zieuwent, (el. 1217
Secr/Weds-secr. P. Domhof, Startmansweg 2a. Befrum, tol 05448-2191
Penningmeester :T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

- ESZET'90: Squashvereniging
| Vorzer Doppen, Dorpscaat 77, Zieuwent el 1982on Secretaresse M Knipponborg, Klcuterstraat 1, Zieuwent tel 2037/ Penningmeester_:P. van Zutphen, Bentinckstr. 23, L'voorde, tel. 05443-76783

Weosrjdseer  :P Krippenborg. Dopsstaat262, Zieuwent Il 1856

BADMINTON-vereniging

LK Voorzter 1 Sratelaar Mekdachtensiraat 32 Voorde, tel 05228-77019
ON Secretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel. 2172

Penningmeester:W. Eckelder, Ruurioseweg 189, Zieuwent, (el 1664

__..,_.____..
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Doeje het op muziek, wat voor muziek ?
Meestal gewoon een beetje popmuziek. Muziek waarje op kunt
dansen.

Is het moeilijk
Hetis niet moeilijk maar wel heel zwaar. Je wordt er erg moe
van.

Doeje hetal lang ?
Nee,sinds kort sinds het nieuwe seizoen.
Hoe oud moet je zijn om aerobics te doen ?
Ehhhh emuuuh vanaf drie jaar tot nog wel veel ouder.

Moet je nog speciale kleren aan 7
Nee niet echt, maarje moet niet te gladde schoenen aan. Als je
springt dan glij je uit. Meestal draag je een legging met een T-
shirt,

Watdoen jullie allemaal in de les ?
In het begin meestal een dansje op muziek. Daarna oefeningen
vooreenspiegel. Dan moet je op een mat liggend oefeningen
doen. Daarna doen we springoefeningen. Het is wel heel leuk.

Misschien lijkt het jou ook leuk als je dít gelezen hebt om op
aerobics te gaan. Informeer dan eens bij de gymclub. Het adres
staat in deze PIOT.

TOT DE VOLGENDE KEER!!! DE REDACTIE
Marieke Storteler en Ineke Engelen

De kopie voor het volgende nummer (22e jaargang nr. 4
verschijningsdatum 19 november a.s.) dientuiterlijk zondag
13 november in het bezit te zijn van de redaktie.



J. WAENINK RenSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

X
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—….....



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

A.KL. HOLKENBORG
vee- en varkenshandel batsdijk 46 Zieuwent tel. 15082

NIN SPAARBANK

zit niemand op de
reservebank,

‚B assurantiën-financieringen-hypotheken
EAN TH JBEKKEN ZIEUWENT za 054516



REYMER
gen
Vlaer LTpok. mdetkie—ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

@
Behandelt o.a:
-LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL. PEDICURE /LID

VOET[BLUS
Kleuterstraat 39 - 7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 05445 2123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 1

7136 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133

Fax. (05445)2237



: 5 APK
| &}Ea keuringsstation WiOB) rees | GEMarienveldebedrijfsauto's Tel 05448 1872 personenbusjesverhuur verhuur

An
On toch IN]uw drukkerer

|_ v.d. Meer de Walcherenstraat 1 Lichtenvoorde -Tel.71207 |aLichtenvoorde:Fe71207]
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OMENTEN VAN

R.K.Z.V.C. F-2
Wedstrijd Beltrum F - RKZVC F2
Uitslag :10-2
Doelpuntenmakers uuk Donderwinkel (2x)

uuk Donderwinkel.
: Ze waren al begonnen met voetballen

voordat de scheidsrechter had gefloten
voor de aftrap.

: Coen Humm:Man v.d. wedst. k.

Wedstrijd KZVC F2 - Grol F2
Uitslag -7
Doelpuntenmakers : Henderik en Coen.

Coen.
Michel heeft de voetbalschoenen te groot
en voetbalt daarom veel beter.

Man v.d. wedstr. : Coen.

Wedstrijd : Harreveld - RKZVC F2
tslag :5-0

Doelpuntenmake:
Mooiste goal
Mooiste moment : Het eindsignaal.

: Michel Doppen.

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd : WVC F2 -RKZVC F1

Uitslag 10-12
Doelpuntenmakers : Lars Krabbenborg (©x), Pieter Molleman

(5x) en René Spekschoor (1x).
Mooiste goal : Pieter Molleman, Duel één tegen één met

de keeper. Plaatst de bal zeer koel onderin
de kruising.
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: René miste een paar zeer opgelegde kan-
sen. “Ja,” zegt ie "ik heb vandaag geen
zin dag.”

: Mark Knippenborg.

: Fortuna W. F1 - RKZVC F1
Uitslag :0-9
Doelpuntenmakers : Leon tenBras (6x), Lars Krabbenborg (1x)

enDerk Toebes (2x).
Mooiste goal . Leon ten Bras. Onderkant lat in de krui-

sing.
Mooiste moment : Thijs Engelen keepte een foutloze eerste

helft (heeft maar 1 bal gehad).
: Sander Voorhuis.

Wedstrijd : RKZVC F1 - Erix F1
lag 4-6

Doelpuntenmakers : Sjaak Storkhorst (2x) en Lars Krabbenborg
(2x)

Mooiste goal : Afstandsgoal van Sjaak Storkhorst (+ 20
meter).

Mooiste moment . Eindelijk eens een speler die vrijwillig
wilde gaan keepen; n.l. Bart Kolkman.

Man v.d. wedstr, … Derk Toebes.

Wedstrijd : RKZVC F1 - Longa F2
Uitslag 2-2
Doelpuntenmakers:Sjaak Storkhorst (2x).
Mooiste goal : Sjaak Storkho

looiste moment:Dat Lars eindelijk een keer niet heeft ge-
scoord.

: Jeroen Grotenhuis.Man v.d. wedst.

RK.Z.V.C. E-2
Wedstrijd : RKZVC E2 - Longa E4
Uitslag :4-4
Doelpuntenmakers : Tim Papen, Leon ten Bras (2x) en Sjaak

Storkhorst.



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 APK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent

elefoon 1603



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

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Ä N a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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Mooiste goal : Sjaak Storkhorst.
Mooiste moment:Mooiste pass van Sjaak Storkhorst op

Leon ten Bras.
: Tim Papen (tochnog 4-4).Man v.d. wedst

Wedstrijd : RKZVCE2 - Fortuna W. E2
Uitslag 8-2
Doelpuntenmakers:Leon (3x), (2x), Joost (1x) en Pieter

(2x)
Mooiste goal Pieter Molleman (afstandschot).
Mooiste moment : Sc!
Ma

terende goal van Pieter.
Pieter Molleman (loopt overal).

Wedstrijd : Ratum E2 - RKZVC E2
Uitslag 2-7
Doelpuntenmakers:Leon ten Bras (3x), Tim Papen (3x) en

Joost Berendsen (1%).
Mooiste goal De tweede goal van Leon tenBras.
Mooiste moment : Luuk Storkhorst met het aantrekken van

zijn jas.
Man v.d. wedstr. : Luuk Storkhorst.

Wedstrijd : WVC E4- RKZVC E2
Uitslag :3-3
Doelpuntenmakers : Sjaak Storkhorst (2x) en Jeroen Groten-

huis.
Mooiste goal : 2e Goal van Sjaak (afstandschot 20 mtr).
Mooiste moment : Bernard Krabbenborg schoot een bal weg

en 3 spelers van WVC E4 lagen aan de
grond.

Man

v.d.
wedstr.:Jeroen Grotenhuis (hard gewerkt en ge-

scoord).

R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd : RKZVC E1 - AD'69 E1

itsla: :2-2
Doelpuntenmakers:Wout Eekelder en Clemens Mul.
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Mooiste goal :0-1: Schotop goal (als voorzet bedoeld)
van + 20 mir.

Mooiste moment:De eerste goal van AD'69.
Man v.d. wedstr. : Ferdinand te Fruchte.

Wedstrijd :RKZVCEI -S.KV.W. E1
Uitslag 23-71
Doelpuntenmakers:Clemens, Arne en Wout.
Mooiste goal : De ‘klutsbal-goal’ van Wout.
Mooiste moment:Dat Bernard midden voor de goal zijn

schoenen strikte (de echte verdediger).Man v.d. wedstr. : Bernard Krabbenborg (goed verdedigd).

Wedstrijd Ratum E1 - RKZVC E1
itslag 7-0
)oelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Het eindsignaal.
: Mario Wopereis.

Wedsi : Fortuna W‚ E1 - RKZVC E1
Uitslag 11-17
Doelpuntenmakers:Clemens Mul.
Mooi e goal : Na een solo van 50 meter schoot Clemens

de bal doorde benen v.d. keeper binnen.
Mooiste moment : Vandaag geen bijzonder mooi moment.Man v.d. wedstr. : Mario Wopereis.

R.K.Z.V.C. D-1
(edstrijd : RKZVC D1 -KSH D1

Uitslag :2-2
Doelpuntenmakers : Jorrit (2x).
Mooiste goal : Jorrit, die in de draai een goal maakte.
Mooiste moment:Dat ze tot de laatste minuut knokten.
Man v.d. wedstr. : Sjon Eekelder,



HET GEHEIME WAPENNaeBate VISeeOENE
Aad

f y ElWOONf@ERD STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 39 7136 LE ZIEUWENT - Telefoon 05445 - 1207NEEJe eigen sport,
je eigen bank

Rabobank
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 aautorijschool

GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: O5445 -1939
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_
VERKORTE PROFIELSCHETS

Naam

Meest favoriete sport
Minst favoriete sport

Voetbalvereniging RKZVC
Sportleven Zieuwent
Sportblad PIOT
Chris te Braak

Jan Fukkink

Onbewoond eiland
10 Miljoen winnen

Wie niet op verjaardag
Vakantie
Televisie

Uitgaan
Eten/drinken
Politiek

Pijn
Bewondering

Hekel/afkeer

Dromen/ambities

Nachtmerrie

Tonnie Hulshof (Tone Lammas), 36
jaar, ZVC-7 (voorheen ZVC-8}.

Voetballen; trainen is al heerlijk
Bij ’t boksen gebeuren te gekke
dingen.
In de kantineis 't altijd oergezellig.
Goed, er is echt van alles te doen.
Heel goed; van alles wat.
Daar heb ik nog niet zo veel mee
gepraat, maar hij lijkt me wel fana-
tiek.
De trainingen zijn altijd weer anders.

Tas met kleren, gereedschap en een
fototoestel
Een nieuw huis hoeft niet meer. Een
Mercedes en ik ga iets minder wer
ken.
Geen antwoord, maakt dusnietuit.
Brazilië; voor de familie en 't klimaat
Sport en 't nieuws. Al die spelletjes
is niks. Ik heb wel wat anders te
doen.
City of Radstake, altijd gezellig.
Spagetti en ik lust graag een pilsj
Naar al die lange verhalen luister ik
niet. Ik volg ’t wel in grote lijnen
Daar heb ik nou echt een hekel aan.
Mensen van ‘t Rode Kruis bij oorlo-
gen en ouderen die ’t kerkepad ver-
zorgen.

: Als je te laat op het werk komt, dan
vraag je echt om moeilijkheden.
Een EC-finale bijwonen enik wil wel

’n bedrijfswagen van Hulshof Vlees.
Iemand per ongeluk iets aandoen.
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Feyenoord/Ajax/PSV : Ajax natuurlijk, altijd zo geweest.
Gele/rode kaarten : Worden te snel gegeven, als je ie-

mand bijvoorbeeld per ongeluk raakt
met een elleboog.

WK'94 : Heel mooi met de nieuwe spelregels.
Ruud Gullit : Goeie speler, maar hij maakt zijn

eigen carriëre kapot met dat gezeur.Dick Advocaat : Best goed, vooral verdedigend en
ook voor de jeugd.

DE VOETBALKNIE

In de vorige PIOT heeft u een ‘algemene medische verhande-
ling’ van Gerard Molleman kunnen lezen over de voetbalknie. In
dit nummer gaan we iets dieper op dit onderwerp in. De blessu-
re wordt vanuit fysiotherapeutische gezichtspunten bekeken en
als informatiebron in een blessurebulletin (een uitgave van de
Gelderse Sport Federatie i.s.m. de Sport Medische Regio's
Gelderland) genomen, De Redakti

DE VOETBALKNIE
In het kniegewricht bevindt zich zowel aan de
binnenzijde als aan de buitenzijde een kraakbeen-
schijfje (meniscus). De meniscus zorgt er voor
dat het bovenbeen en het onderbeen goed opelkaar passen. Een scheur in de meniscusis een
zeer beruchte voetbalblessure en wordt derhalve
vaak voetbalknie genoemd. Bij de voetbalknie is
meestal de binnenste meniscus gescheurd.

Tijdens het voetballen wordt de meniscus zwaar DEKME
belast (bijvoorbeeld door het kappen en draaien). 1 iboen
Hierdoor kan het meniscuskraakbeen minder van 3 eschkwaliteit worden. In dat geval leidt een plotselin-

__
£ krcband

ge beweging (verdraaiing) eerder tot een scheur 5 meniscus
van de meniscus. Meestal is er dan sprake van de



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ‘KARCHER
hogedrukreinigers |

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

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

Div. eine zalen voor alle doel
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufetten, warme bufeten,
gourmeten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bi een ander |

ook kunt krijgen
Dus hét adres voor al Uw horecawensen |

HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpssraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

D.MC. Borauurgaren
Durable brei: en haakkatoen
Gutterman naaigaren
Option rtYvonne

4
Borurpakkenen van:

:< nippenborg (in
Textielfornituren demabarg

apro: wens- en prentbriefkaarten
kinderuitnodigingskaarten

P.TT. Postagentschap: ook vrijdagsavonds Dorpsstraat 11
‚en zaterdagssmorgens geopend 7186 LE Zieuwent

Tel.: 05445 1544

___
_._—___



KAPSALON

BEAR
VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77ZIEUWENT tel.: 05445 - 1982

go
Jos Beening
Vooral uw Reklame en Schilderwerk
Dorpstraat 274, Zieuwent

Tel: 05445 - 2346

Ss
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volgende verschijnselen: heftige pijn, zwelling en
bewegingsbeperkingen (bij buigen, strekken en/of
draaien).

Een voetbalknie kan ook geleidelijk ontstaan. Mogelijke ver-
schijnselen zijn:
- gedeeltelijke blokkade van de knie ("op slot zitten");
- het gevoel “door de knie te zakken";
- pijn bij het drukken op de zijkant van de knie (op de ge-

wrichtsspleet);
- vocht in de knie (tijdens of na het voetballen);
- dunnere en zwakkere bovenbeenspieren ("quadricepsatro-

fie").

HOE VOORKOM IK EEN VOETBALKNIE ?
1. De meeste meniscusblessures ontstaan wanneer de schoen

draaibewegingen vast blijft staan terwijl het bovenli-
chaam over de knie draait. Dit gebeurt vooral bij schoenen
met lange noppen. Voor voetbalschoenen geldt: vee! noppen
en korte noppen geven de kleinste kans op een voetbalknie.

2. Wanneer je vermoeid bent verslechtert de coördinatie en
vermindert de spierkracht. De kans op onverwachte bewe-
gingen (verstappen, verdraaien) wordt daardoor groter. Zorg
daarom voor een goede conditie.

3. Voetballers die te zwaar zijn overbelasten hun kniegewricht,
waardoor je extra kwetsbaar bent voor beschadiging van de
meniscus. Door af te vallen verklein je de kans op een voet-
balknie.

WAT MOET IK DOEN WANNEER IK TOCH EEN
VOETBALKNIE KRIJG ?
1. Wanneer de blessure p/otseling is ontstaan (bijvoorbeeld

door een verdraaiing) mag niet op het geblesseerde been
gelopen en gesteund worden.

2. De knie direct koelen door koud stromend water, een cold-
pack of ijs (een handdoek tussen iĳs en been voorkomt
mogelijke huidbeschadiging) gedurende periodes van 20
minuten afgewisseld met periodes van 20 minuten zonder
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koeling. Koelen kan tot 48 uur na het ongeval een positiefeffect hebben, maar bedenk wel: hoe eerder hoe beter!
3 Laat zo snel mogelijk een drukverband aanleggen door een

deskundige (arts, fysiotherapeut of sportmasseur. Gebruik
hierbij geen vette watten; het effect van koeling gaat dan
weer verloren.

4. Hou zoveel mogelijk het been omhoog, zodat het overvloedi-
ge vocht terug kan zakken.

5. Raadpleeg na deze eerste hulpmaatregelen zo spoedig moge-
lijk uw huisarts of het Sport Medisch Adviescentrum (SMA).
Zij kunnen verwijzen naar het ziekenhuis.

6. Wanneer de knieblessure geleidelijk is ontstaan, moet onder-
zocht worden of er inderdaad een meniscus gescheurd is.
Een gescheurde meniscus wordt bijna altijd geopereerd. Bij
een lange periode tussen het ontstaan van de meniscus-
scheur en de operatie is de kans groter dat /ater knieklach-
Zen ontstaan. Hetis dus gevaarlijk om met knieklachten door
te blijven voetballen.

7. Revalidatie na een meniscusoperatie is zeer belangrijk.
Versterkende oefeningen voor de bovenbeenspieren aan de
voorzijde en achterzijde zijn noodzakelijk, evenals goede
begeleiding bij de sporthervatting. Hierbij is een goede sa-
menwerking tussen fysiotherapeut en trainer van groot
belang. Meestal kan na 6 weken de looptraining hervat
worden. Na ongeveer 3 maanden is men over het algemeen
zodanig hersteld dat weer gevoetbald kan worden. Wanneer
de knie in de herstelfase dik wordt, raadpleeg dan uw huis-
arts of het SMA,

EVENEMENTEN-AGENDA

-7 november : Jaarvergadering Ouderraad St. Jozef-
school Zieuwent (aanvang 20.00 uur)

- 13 november : PIOT: Kopie inleveren.
: Tot nader bericht is de nieuwe show

van “De Notenkrakers” uitgesteld. De
nieuwe data worden zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt.



HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijge
na deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers seleeteren wij
voorude 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 05443-77113[ENSAID MODEVAKSCHOOL|

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

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



W.A.KEMKENS bv.
VEEG

JALLATIE- bechaiek

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

Dew Boete
‘GROENLO

BELTRUMSESTRAAT 23 TEL Oso,BGG 06 1606

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 28

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFOONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD.

ADVISERING
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Tel. 05445 1666


