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REDAKTIEWOORD

EINDELIJK ERKENNING
Het Internationaal Olympisch Comité heeft op zondag 4 sep-tember j.l. officieel bekend gemaakt dat de triathlon wordt
toegevoegd aan het programma van de Olympische Spelen die
over zes jaar (2000) in Sydney (Australië) gehouden zullenworden. Het bereiken van de Olympische status is een erken-
ning van de volwaardige positie die onze sport inmiddels tussen
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alle andere sporten heeft bereikt. Een erkenning die na jaren
lang wachten is bereikt! Dit is voor een groot deel te danken
aan het niet aflatende enthousiasme waarmee triatleten, vereni
gingen, organisaties, kaderleden, media, sponsoren, en andere
direct betrokkenen, zich voor onze sport ingezet hebben.
Triathlon is op dit moment één van de meestinpopulariteit
stijgende sporten. Of er Nederlanders zijn die een podiumplaats
bereiken is nog maar de vraag. Eén ding is zeker, de combinatie
van zwemmen, fietsen en lopenis ons Nederlanders ophet lijf
geschreven. Het hele jaar door kunnen we er allemaal plezier
aan beleven. Ongeacht of je jong of oud, man of vrouw,prof of
amateur bent,

Prettige feestdagen en een sportvol 1995 ! De Redaktie (JVW)

ALPTRAUM

Nu de weerman met veel misbaar waarschuwt dat de op- en
afritten in de Achterhoek plaatselijk glad kunnen zijn, en de
rayonhoofden in Skuutesnerpezielje hopen op barre tijden, zie je
ze om de haverklap. Posters van een verleidelijk witte stille
wereld, een eenzame skiër ontspannend lachend terwijl hij in
het luchtledige zweeft (zo'n Sport-ife-type).

Ook in het gewone leven kom je alweer mensen tegen met
glimmende oogjes, ze herkennen elkaar aandie blik en gebrui
ken een soort code-taal (waar ik geen verstand van heb), maar
die er ongeveer op neer komtdat er naar geïnformeerd wordt
wanneer die ander, en met wie, en waar, op wintersportvakan-
tie gaat.
Nu ben ik nog nooit op wintersport geweest, vroeger niet, nu
niet, en in de toekomst niet. Ik heb dus geen recht van spreken
en heb er al helemaal geen

kijk
op. (Al lijkt het me wel kicken

om met zo'n grote box op de auto te rijden, al was het alleen al
om die onhandige 5-kilo zakken aardappelen netjes thuis te
krijgen.)



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

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

GEDIPL. PEDICURE /LID

VOEIPI US

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



W.Kleín Goldewijk v.o.f.
VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATIE

APK
KEURINGSSTATION

PERSONENBUSJES
VERHUUR

DE WITTE RIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 05445- 1872

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
| Telefoon: 05443 - 71042

Wij wensen u veelsportplezier !!a
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Het schijnt erg apart te zijn zo’n vakantie, en volgens kennersmoet je het éénmaal meegemaakt hebben. Deze mensen probe-
Ten Vervolgens me ervan te overtuigen dat ook ik volgend jaaronmogelijk achter kan blijven, ‘misschien is er nu nog een leuke
aanbieding’ en tonen dan hun foto's en (amateur)-video opna-mes, Soms best leuk, maar wat ik daar zie is toch wel in
schrijnend kontrast met die snelle posters die je ziet hangen.Het is meer een beetje zoals dat wintersportprogramma op T.V.
gepresenteerd door Anita-ik-kijk-neer-op-'niet-wintersporters:

itzier. Lelijke ontsierende liften, grote vlaktes wit ‘beton’,krioelende mensenmenigtes en après-skies waar de polonaisewordt gelopen op André Hazes. En ik zoek de reden waaróm
zoveel mensen wintersport in al haar facetten zo geweldigvinden,

Als verklaring hoor je vaak dat ‘je zo heerlijk bezig bent de hele
dag’. Ja, dat ben ik thuis ook al, bezig zijn dan. Of nog eenreden, dat het zo gezellig is, dat er zo gelachen wordt. Daar
zou ik in kunnen komen, maar voor mij zou dat niet opwegentegen dat ellendige wachtenin de kou om eindelijk weer met
die lift naar boven te komen, om vervolgens (als mieren naarhet lokdoosje) weer naar beneden te schraggelen of suizen, al
nar gelang nivo. En als afsluiting dan Sauerkraut mit Eisbein en
een plastic glaasje Glühwein. Yak.

Misschien ben ik wel zo negatief omdat ik altijd al heb gevon-‘den dat je niet zo massaal gebruik kunt n mag maken van eenbepaald stuk natuur. Er wordt wat afgehakt en afgekapt voorde wintersport. De Alpen, met name, worden langzaam de
grond ingeskied, jonge bomen (als een wonder geworteld} door
grote schuifmachienes platgewalst. Dat hele idee van winter-
sport loopt mank. Genieten van wat de natuur biedt, maar danwél op mensen-voorwaarden (geriefelijk en comfortabel). Ik ben
wel eens in een wintersportgebied geweest in de zomer. Uitge-leefde bergen, torenhoge liftinstallaties en nergens een boom-
pie.

Van mij mag het best hoor, die wintersport, maar dan moet het
aanzienlijk duurder worden. Aangezien het nu al zo duur is (heb
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ik begrepen} zou je dan een kapitaalkrachtige-selectie krijgen
waar ik niet voor ben. Misschien kunnen wintersporters jaarlijks
een soort contributie afdragen (bijvoorbeeld f 2.500,
‘daarvoor magje dan één keer in de 3 jaar naar één vastgesteld
wintersportgebied, gedurende een dagof 5. Die 5 dagen is dan
ook net niet genoeg om zo poepie-bruin te worden, wat ik
persoonlijk ook een nadeel zou vinden van wintersport. En
misschien kan er dan van dat bedrag ook één keer per jaar een
bustocht georganiseerd worden; een dagje op-en-neer naar het
favoriete wintersportgebied. Dat zou dan in de zomer moeten
zijn, als onderdeel van eensoort afkick-proces.

Freundliche GrüBe, MH.W.

Het survivalseizoen is al weer enkele maanden bezig. De wed-
strijden in Neede en Gent (B) zijn reeds achter de rug, Onder
die survivalatleten bevindt zich ook een Zieuwentenaar. Zijn
naam is Benno Stoverink, 25 jaar, boer, vrijgezel (geniet van
het leven!) en uitkomend in de B-categorie. Reden voor Piot om
eens met hem aan tafel te gaan zitten voor een interview.

Watis een survivalrun eigenlijk Benno?
Een survivalrun is een soort marathon met hindernissen. De
lengte van de run is meestal zo'n 26 kilometer lang vol met
hindernissen zoals; touwbanen, door sloten waden, boomstam-
men sjouwen, kayaken, rennen door de modder en slecht
begaanbare bossen en maislanden. Kortom, alles wat het
voortbewegen door de natuur ellendige maakt, wordt er door
de parcoursbouwer bijgehaald. Meestal door weer en wind, ijs
en regen, modder en waar water een grote rol in speelt.



rrVOOR 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 klauwverzorgingsboxenen gereedschappen

OPA:
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415

9_(6) SCHOONHEIDSSALON

_> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
Tel.: 05445 - 2304
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spaciaalBEN én bvMains 0544372400
Postbus 46, 7130'AA Lichtenvoorde-Holland

Voor het veevervoer

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

Complete boekhoudingen Startende ondememers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koopen verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Ec. Ee.

Zegendijk 16 k - 7136 LS Zieuwent - Tel. 05445 - 2103
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Hoeben je in de survivalsport terecht gekomen; je bent immers
altijd een fanatiek voetballer geweest?
“Vrienden van mij deden al aan survival, en kwamen daardoorvaak met verhalen, totdat ik zei van dat kan ik ookwel. Tijdensde winterstop van het voetballen ben ik begonnen te trainen,Het trainen bestond uit een beetje duurlopen, en een beetjetouwwerk. Ik dacht dat is wel genoeg om mijn eerste survi-valrun uit telopen! Zo starte ik in de C-categorie op9 januari dit

jaar in Beltrum aan mijn eerste survival. Halverwege de wed-
strijd viel ik uit een hindernis en kwam daardoor even in adem-nood. Vervolgens wou ik na enkele minuten bijkomen weerverder gaan, maarde dokter hinderde mij van verdere deelna-
me. Zo belanddeik wat eerder als gepland in de hete tobbe. Na
het afreageren thuis besloot ik ten opzichte van mijn vrienden
Tevanche te nemen, doorlater in Dinxperlo te starten.”
Hoe ziet een gemiddelde trainingsweek er uit?
‘Ons trainningsgroepje bestaat uit vier survivalatleten namelijk;

iam Blankenborg (voorheen Bedelaarsdijk), Werner Kolkman
(Bruntjes), Wilfried Westerhuis (Mariënvelde) en ikzelf. Wehebben ook allemaal dezelfde B-licentie, dus starten ook altijdsamen in de wedstrijden! Dinsdagsavond heb ik voetbaltraining
waar ik altijd hardlopens, met boomstam of rugzak naar toe ga.Ne de voetbaltraining loopik dan nog via een omweg weer
naar huis. Op donderdagavond loop ik dan ook meestal. Op
zaterdagmiddag gaan we altijd naar Beltrum, waar een bos
dat vol hangt met touwbanen om daarhet touwwerk te trainen. Het touwwerk bestaat voor het grootste deel uit verschil-lende klimtechnieken. Af en toe gaan we een stukje kayaken.In dit bos trainen ook Jan Maarse (Nederlands kampioen) enStef Beunk en als ze langs komen zijn ze altijd bereid om onswat nieuwste leren.”

Hoe verloopt nou zo’n wedstrijd?
"Je gaat je allereerst aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat,
waar je je t-shirt krijgt en je rodeband. Vervolgensis er meestal
eerst een videopresentatie van de run. Deze korte film laat zien
hoe het parcuors en de hindernissen genomen dient te worden.Daarna ga je je klaarmaken voor de start. Je start met alle—_—__
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B-licentiehouders tegelijk (zo'n 50 mannen), meestal een half
uur later dan de grote jongens van A. Na enkele kilometers is
de groep al uit elkaar. Het mooie is toch dat we met ons vieren
vaak redelijk dicht bijelkaar zitten. Zo jut elkaar lekker op! Er
zijn toch nog altijd hindernissen bij die je niet kent of nooit
gedaan hebt, dan kijk ik toch even snel hoe mijn voorganger
het deed, om vervolgenszelf die hindernis goed tenemen. Een
hindernis fout nemen of zelfs overslaan wordt bestraft met het
afnemen van de rode band. (Door het afnemen van die rode
band weet de organisatie dat de desbetreffende atleet één of
meerdere hindernissen foutief genomen of overgeslagen heeft
(red. Daarnaast krijg je nog een tijdstraf van twee uur,
waardoor je een flink eind keldert in het klassement en dus ook
weinig punten scoort, Verder is het van belang dat je je ge-dachten er goed bij hebt om niet onnodig metje krachten te
smijten. En zo probeer je elke keerde finish te halen.”

“ Hoe is het seizoen verder
verlopen?
“De wedstrijd in Dinxperlo is
goed verlopen, ik werd 13e in

í de Ccetegoriel Een goede[ revanche. Vervolgens deedik
samen met Werner Kolkman
mee aan een koppelsurvival in
Zelhem, Als laatste wedstrijd
van het vorigseizoen deed ik
meein Gendringen, De avond
voor de wedstrijd zijn we nog
flink doorgezakt tijdens de
septemberfeesten in Ruurlo,
maar dat mocht de pret niet
drukken. Wij hadden ons
ondertussen al gekwalificeerd
voor deelname volgendjaar in
de B-categoriel De wedstrijd
in Gendringen telde ook niet
mee voorhet klassement van
de survivalbond.



BEKKEN assurantiën
Als het om TOTAAL verzekeren gaat

voor bedrijf en particulier

VEESEEEEE|
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 IN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
“DO Westerlaan

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



| 7136 LE ZIEUWENT
Dorpstraat 29TAXI TOeLOT SEN Telefoon 05445 - 1416

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (bus)
PERSONENVERVOER

TROUW / ROUW

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

VASTE PLANTEN ÁCONIFEREN aLAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

Hulzink
Bouwbedrijf

JX NIEUWBOUW

X% VERBOUW

x4 ONDERHOUDSWERKEN

GRZ
iedeZIEUWENT Tel. 05445-1214 ge
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De eerste kilometers gingen dan ookniet echt lekker en ook de
brug was wat hoog om af te duiken, maar ook hier werd deinish, getuige de foto, weer gehaald. (De eindtijd op de klok isna aftrek van 1 uur!) Dit jaar is het seizoen begonnen in Neede
en onlangs hadden we Gent (B), en verder krijgen we nog de
wedstrijden in Beltrum en Dinxperlo. Deze vier wedstrijdentellen mee voor het Top Survival Cireuit. Tussendoor zijn er
nog enkele andere survivals in de regio.”

In Neede benje halverwege de wedstrijd uitgestapt omdat je
nog moest voetballen; hoe zit dat?
"De wedstrijd in Neede was mijn allereerste in de B-categorie,dus voor mij een reden om te kijken hoe daar de verschillen
lagen. Dat was voor mij de reden dat ik na anderhalf uur survi-
val uitgestapt ben! Overigens hadden we een tekort aan spelersdus ik moest wel, en voetbal staat toch nog steeds op de
eerste plaats. Aan het eind van de tweede helft had ik ook
weinig energie meer over.”
Als je meer plezier krijgt in de survivalsport, stop je dan metvoetballen?
‘Nee,als ik nog in aanmerking kom vooreen plaats in de selec-
tie zeker niet! Maar als ik lager zou moeten gaan voetballen als
nu (3e elftal) zal de kans groter worden dat ik me helemaal gawijden aan de survival. De survival wordt wel steeds mooier,het blijft een leuke uitdaging om zo'n tocht te volbrengen.Vooral met ons groepje draaien we nu lekker mee in de mid-denmoot. Als ik dit seizoen goed presteer kan ik ook nog naarde A-categorie, maar ofik dat zal doen is nog afwachten.”

In de profielschets in PIOT nr, 207 van april, antwoordt je opGerard Strank, je voetbaltrainer: “Aan die rondjes lopen tussende oefeningen door krijg je de schurft.” Een survivalatleet heefttoch geen hekel aan lopen?
"Ja, ik had er een echte hekel aan maar het heeft toch gehol-
pen, blijkbaar. Ik beschouw het maar als een extra goedetraining.”



8

Hoe was de wedstrijd in Belgi
survivalis?
“Nee , ze weten er nog weinig van en het is zeker nog niet zo
bekend als hier. Veel publiek was er ook niet. De wedstrijd was
onder auspiciën van de Nederlandse Bond en werd mede
georganiseerd door een Nederlandse vereniging, maar het
touwwerk was niet echt zwaar. Ook hier in Belgie was de
survivalrun een echte Achterhoekse aangelegenheid! Wel was
de omgeving mooi en wasje na tien minuten al geheel zwart
van de modder. Wezijn met ons groepje na de wedstrijd blijven
overnachten en hebben veel lol gehad, zo ergzelfs, dat op de
terugweg het busje iedere keer moest stoppen voor een zieke
(bier en sigaren) survivalatleet.*

weten de Belgen ook wat

HET TOETJE VAN BENNO
1. Wat is je favoriete gerecht ?

Bruine bonen droge op (stamppot van bruine bonen).

z nodig je absoluut niet uit op je verjaardag ?
Eén persoon niet, verder is iedereen welkom,at ze moar wat
metbrengt!

3. Watis volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Die hebik neet.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Ik sta voor iedereen klaar om te helpen.

5. Wie vind je de beste sportman of vrouw van Zieuwent ?
Iedereen die aan sport doet, op zijn eigen manier!

6. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?
De dames, die regelen en verzorgen altied het eten en drin-
ken tijdens de wedstrijden.



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 05445 - 1205

de beheerder
van het Voor een goede

3 . 2e hands of nieuwe auto
P3POChIERUIS ||aooren epaaties

ook A.PK:keuring
wenst

naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds

AANGENAME
Garage
V.O.F. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603

WEDSTRIJDEN

en veel succes!



PLUIMVEE
WEEGBRUG
AKKERBOUW
HANDELSOND.

BAM

j Krabbenborg

ZAND EN GRONDWERK
HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg3-7136 KM ZIEUWENT Telefoon 05445-1534- Fax 1534
Postous13-7136ZGZIEUWENT WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

tijdens derrust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 0544-1389



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. Meer de Walcherenstraat 1 - Lichtenvoorde - Tel.71207 - Fax 76525

GaleBakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent

tel: (05445) 1255

Voorstad 1 7271 BE Borculo
tol: (05457) 74554

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

KRABBENBORGc‚v.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



gie w)
Dames van Uw
en opdrachten

maken wijberen DRUK-WERK
DRUKKERIJ

AEN WESTERLAAN

.Glêè Teaser
tel.:05445-1797 Postbus 84-7130 AB Lichtenvoorde

SOURCY CENTER ZIEUWE!NT
’n bruisend centrumin de Gelderse Achterhoek
Vele in en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
Gviteiten, culturele mani
Testaties en sportevene
menten van 50 2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in
formatie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN @ CONFE
TENNISBANEN @ SPORTH.

INDOOR MIDGLTGOLE @ JUE DE BOULES
SOURCYCENTER ZIEUWENT - ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT



9

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente was zou erdan burgemeester moeten zijn ?
Mien moo, kan goed regeren en delegeren in huis moar okdoarbuten. As dee wat mot regelen dan gebeurt dat ok!

8. Watisje grootste hobby momenteel ?
Surviali!

De Redaktie (JVW & JW)

De kopie voorhet volgende nummer (22e jaargang nr. 6,
verschijningsdatum 28 januari a.s.) dient uiterlijk zondag 22januari in het bezit te zijn van de redaktie.

“DE KINDERPIOT"
© Hallo Kinderpiotezers,

& Dezekeerzijn we wezen kijken bij een
training van de welpen van Handbalver-
eniging Pacelli. We zitten zelf ook ophandbal en vinden het een hele leuke
sport. Dus gingen we vrijdagavond om
77.00 uurrichting sporthal. Daar inter-
viewden we de welpen en trainsters.

7. Waarom vind je handbalzo leuk ?
Simone: Ja, gewoon ik vind gewoon heel leuk. We doen

leuke dingen.

2. Waarom benje gaan keepen ?
Laura: Voorik op handbal zat, zat ik op voetbal. Daar

was ik ook keeper. Maar toen vond ik voetbal
niet meer leuk. En toen waser een mini-handbal-
dag. En daar wasik ook keeper. Dat vondik heel
leuk. En daarom ben ik gaan keepen.



VERENIGINGEN

RKZV.C. Veldvoetbal
Voorziter J. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, el. 1281
Secretaris C. te Molder, Ravelstraat 9, ‘voorde, tel 05443-75179
Penningmeester ML v.h. Bofschor, De Haare 69, Zieuwent, el. 1660
Wedstijdsoer. :H. Bokkers, G. Bomansstraat 24, Lichtenvoorde

B.KZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm. A. Krabbenborg, Kleuterstaat 8, Zieuwent, el. 2381
Wedstijdsecr. 78. Slot, Hellenmeg 3, Zicuwont el. 2127

HN. PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wonsink, De Haaro 18, Zieuwent, tel 1838
Secretaresse |. Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tel 05443-73814
Peningmeesteres :P.Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel 05240-65478
Wodstrjdsoer. A: Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, tel 1531

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22, Zieuwent, tel 1875
Secretaris 8: te Molder, De Haare 1, Zieuwent, el. 2140
Ponningmeesteres °M. Heutinck, Roldersweg 11, Zieuwent, el. 1770
Wedstrijdsocr. A Hogenkamp, De Steege #1, Zieuwent, tel. 2285

Recreanten W. te Roller, Rapenburgsestraat 20, voorde, tel. 05443-72617
Jeugdzaken J.Kolkman'Cuppers, Ruurioseweg 20, Zieuwent el 2194

ZV: Tennis
Voorzitster . Cuppers, Oude Maat 1. Mariënvelde, tel 1281
Secretaresse . Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent tel 1591
Penningmeester: W. Weijers, Zieuwentsewag 77, Zieuwent, tel 1445

Weostrijdsecr.  :R.v.d. Linden, Dorpsstraat 2. Zieuwent. el. 1553
Jeugdcommisie :A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, Tel. 1917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, tol. 1725

ZGV: Gymnastiek- on Jazzgym.vereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, tel 08340-60442
Secretaresse 4. Wolters, Balsdijk 42, Mariënvelde, tel 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënveldo, tol. 2329
Wedstijdsecr. _:L: Hummelink, Oude Terborgsew. 269, D'chem, {el. 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Ohf, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekt/Penningn.  :G. Rijnders, Lariksstraat 18, L'voorde, el. 05443-74926



TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder, B. . Mourstraat 24, L'voorde, te. 05243-75454
Secretaris A Huitink, Hofmansweg 2, Zieuwent, el, 2112
Penningmeester :M. Wopereis, Zegendijk 6, Zieuwent, el. 1374

SLAGVAARDIG: Tatetennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Secretaris E: Hoenderboom, De Steoge 71, Zieuwent, tel 2316
Penningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariönvelde, tel, 1373
Wedstrijdseor. °K Hummlink, Esstraat 42, voorde, tel. 05443-77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter 8. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, et. 1400
Sekr/Penningm. A’ Papen, De Haare 32, Zieuwent, te. 1870

BV. 'T KEVELDER: Bijarten
Voorziter 4. Nioider, Wilgendijk 4, Mariönvelde, tel 1316
Secretaris . te Roller, Verkavelingsweg 2, Marienvelde, tel 1373
Penningmeesteres :C! Schurink, . v. Eykstraat 12, voorde, tel 05445-73217
Wedstrijdsecr. A. Waalderbos, Zieuwentsewog 42, Zieuwent, tel 1504

8.82. Bijarten
Voorziter A. van Melis, Kard. de Jongstr. 1, L'voorde, el. 05443-74584
Seor/Weds-secr. :T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tol. 1271
Ponningmoosteres:D. Goldevijk-ten Bras, Churchilstraat 20 el. 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, io. 1217
Secr/Weds-secr. _:P. Domhof, Startmansweg 23, Befirurm, tel 05448-2191
Penningmeester °T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent tel 1982
Secretaresse N. Nijenhuis, De Steege 89, Zieuwent, tel. 2275
Penningmeester :P van Zutphen, Bentinckstraat 23, L'voorde, el 05443-76783
Wedstrijd-secr. (H) :H. Meutstege, Constantijnlaan 6. Ruurlo el. 5735-3524
Wleostrijd-secr. (D} A: ten Have, Varkensmarkt 10-34, L'\voorde, tel 05443-71445

BADMINTON-voreniging
Voorziter M. Stottelaar, Middachtenstraat 34, L'voorde. tel. 05443-77019
Secretaresse V. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwont, tel 2172
Penningmeester W. Eokelder, Ruurloseweg 182, Zieuwent el 1664
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3. Wat doen jullie allemaal op de training ?
Femke: Op de goal gooien.
Lisanne: Tegen de muur aan gooien.
Ellen: Ik weetniks, ik zit er pas bij.
Michelle: Tikspelletjes.
Lonneke: Wedstrijdje.
Laura:  Dribbelen.
Andrea: Estafette.
Daisy: Zitten, HA HA HA HA HA.

4. Vind je het leuk om lestekrijgen van Tarja en Cindy ?
Michelle: JA. En ze worden ook nooît boos want we zijnniet stout UI!

5. Winnen jullie vaak >

Femke: Niet altijd.
6. Ben je weleens boos op de scheidsrechter ?

Andrea: Nou, heel soms maar.

7. Heb je weleens een goal gemaakt ?
Simone: Ja best wel vaak. En verder heeft eigenlijk ieder-

een weleens een goal gemaakt.

Dit zijn de vragen die we aan Tanja van der Linden hebben
gesteld en aan Cindy Ponds.

7. Vind je het leuk om leste geven ?
Tanja: Ja. Ik vind het heel leuk om les te geven. Als de

kinderen plezier hebben dan heb ik ook plezier.
En ik vind het leuk om met kinderen om te gaan.
En ik handbal zelf ook.

2. Ben je van plan om lang doorte gaan met handballen en les
geven ?

Tanja: Met het handballen zelf zo lang als het kan en
dat is ook zo bij het trainen. Het is heel gezellig.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

VerkoopKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

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

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

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

Borduurgaren P.T.T PostagentschapDSC re Cadeautipde Staatsloten
on sen “Je

|

& 5)
Jackpotstaatsloten

ae OJ] of geef een boncadeau
@® El |

» cadeauA Yvonne f,JE nippenborg
Toxiltouenturen

Sparo: Wens- en
Dorpsstraat11 7136LE ZIEUWENT Tel 05445-1544 Prentbriefkaarten



DROGISTERIJ DOPPEN

F 1.00 KORTING

Bij besteding boven F 10,00 en
tegen inlevering van deze advertentie.

Niet geldig op geneesmiddelen
Niet geldig op tabaks artikelen.
Niet meer dan een advertentie per keer.
Alleen geldig in de drogisterij.

Dorpsstraat 77 7136LJ Zieuwent

ae =] ED VOE

Jos Beening
Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 27a, Zieuwent
Tel 05445-2346



5D A GTK
VOOR AL UW: Sportschoenen a3ge

1 SportkledingA Sportartikelen
ZN Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 1257 ——axANG] Adidas - Puma - L.A. Gear- Cruijff Sport - Umbro ZiRucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto =FaAiGaD

Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thans de toerist onder de linden
En kan er zijn fijnste borrel vinden

Hotel - Café - Rest.

‚‚ 't Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282—..



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

Zanderinkstraat 10 ZIEUWENT - tel. 05445-1705

“+ Jos Lageschaar
#4,

* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij

verkoop

Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954
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3. Heb je weleens een blunder gemaakt ?
Tanja: De eerste keer dat ik meedeed wist ik niet dat je

de bal niet terug mocht gooien naar de keeper.
En dat deedik.

Cindy: Eh, ik zou het niet weten.

4. Hoelang doe je dit al, handbal en lesgeven ?
Tanja: Lesgeven, twee jaar. En handballen al elf jaar.
Cindy: Lesgeven is voor mij het eerste jaar. Ik handbal

al ongeveer negen jaar.

Ss De training was voorbij en wij
/ gingen ons zelf omkleden omdat

wij hierna zouden trainen.

Het was wel een beetje kort.
Maar we hopen dat julie het
toch leuk vonden.

doeoeoeiiiijiiiitINI
Ineke

Marieke.
Sprongworp

= 7/8 januari : Sourcy Sportnacht.
= 22 janueri : PIOT: Kopie inleveren.
-15,16en17 april:PAASPOP'9S.

_____
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Ë
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DE MOMENTEN VAN DE
RKZV.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. F-3
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

R.K.Z.V.C. F-2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste mom: t
Man v.d edstr.

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment
Man v.d, wedstr.

: RKZVC F3 - VIOS B. F3: 2-3
: Koen (2x)
: Na een lange solo schoot Koen hem in het

goal.
We speelde met een man teveel in het veld.

: Sjors.

: RKZVC F3 Grol F4: 1-4
Jan Wassink.

: RKZVC F2 - Bredevoort F1 : 2-5
Hendrik (2x)
Hendrik.

: Ze voetballen met de handen in de tas.
: Coen.

Sp.Kotten F1 - RKZVC F1 : 3-5
: Lars (2x), Tim (1x), Derk (1x} en Leon (1x).
: Derk Toebes.
: Het vervoer werd geregeld door twee hele

ruige jongens. De jongens stonden te kijken
van “moeten wein hun auto ?*

: Sander Voorhuis.

: RKZVC F1 -AD'69 F1: 1-98
: René Spexschoor.
: René Spexschoor.
: Het eindsignaal.
: René Spexschoor.

——
_—



J. WAENINK een
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ITA
ZIEKENFONDS - TAXI - PERSONENVERVOER

GEERT MEULENVELD - TEL: 05445 - 1509

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetu 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 varkemshandel batsdijk 46 Zieuwent tel. 1508EeNS SPAARBANK

Bij de NMS Spaarbank
beeft u alle troeven
in handen

DSSSSnFenuw geld

‚A assurantiën-financieringen-hypothekenEEEN
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Wedstrijd/uitslag : RKZVC F1 - WVC F2: 10-3
Doelpuntenmakers : Tim Papen (6x), Lars Krabbenborg (3x) en

Sjaak Storkhorst(1x.Mooiste goal : Lars Krabbenborg.
Mooiste moment : Na de wedstrijd voetbalden de jongens

gewoon door omdat ze geen zin hadden om
te stoppen.

Man v.d. wedstr.  : Janne Klein Holkenborg.

Wedstrijd/uitslag : RKZVCF1 -VIOS B. F1:2-1
Doelpuntenmakers : Lars Krabbenborg (2x).
Mooiste goal : Lars Krabbenborg; afstandschot door de

benen van de keeper.
Mooiste moment  : Iedereen wilde wisselen, wanthet was zeer

koud.
Man v.d. wedstr. : Derk Toebes.

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd/uitslag : Longa E4- RKZVC E2 : 0-1
Doelpuntenmakers : Jeroen Grotenhuis.
Mooiste goal : Jeroen.
Mooiste moment : De scheidsrechter liet de 2e helft bijna 4

minuten uitlopen, en toen het eindsignaal.Man v.d. wedstr. : Bart Kolkman.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC E2- Grol E?: 13 -1
Doelpuntenmakers : Pieter Molleman (3x), Jeroen Grotenh

(8x), Joost Berendsen (3x), Bart Kolkman
(2x), Thijs Engelen (1x), Leon ten Bras (1x.Mooiste goal : Pieter Molleman; een afstandschot.

Mooiste moment _: Dat iedereen goed voetbalde.
Man v.d. wedstr.  : Bart Kolkman.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC E2- VIOS B. £2: 2-2Doelpuntenmakers : Jeroen Grotenhuis (2x)
Mooiste goal : Jeroen Grotenhuis; de tweede goalMooiste moment : Dat ze tegen hele grote meisjes moesten

voetballen.
Man v.d. wedstr. : Thijs Engelen.—



R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

R.K.Z.V.C. D-1
Wedstrijd/uitslaa
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

looiste moment

wedstr.
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: RKZVCE1 -WVCE3: 2-1
: Clemens Mul en Roel Penterman.
: Allebij van ongekende klasse.
: Roel was zo geconcentreerd met de wed-

strijd bezig, dat hij vergat zijn trainingsjas uit
de doen.

: Sjoerd Schotman.

: RKZVC El - Ratum E1: 1-1
: Wout Eekelder.
: Wout Eekelder; na een mooie aanval via de

zijkant werd hij op een prachtige wijze afge-
maakt.

: Het versieren van de kerstboom in de kanti-
ne.

: Ferdinand te Vruchte.

: RKZVC D1 -AD'69 D1 : 1-4
: Bart te Molder.
: Bart te Molder.
: De cornerbal van Sjon Eekelder waaruit de

goal kwam.
: Lucas Molleman.

DE PROFIELSCHETS
Naam : Jacqueline Tankink-Waalderbos,

{van Keetbaas}, wonend in Rekken,
27 jaar, spelend in TOHP-1.

Meest favoriete sport : Volleybal. Wel een teamsport, maar
Minst favoriete sport

toch geen persoonlijk contact.
Boksen; stom in de vernieling slaan.Volleybalver. TOHP : Prima, alleen zonde dat alle teams—op verschillende avonden trainen.



HET GEHEIME WAPEN

VENTEBadeeWENN

ON STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7196 LE ZIEUWENT Telefoon 05445 1207

Je eigen sport,
je eigen bank

Rabobank (ZJ
Meerbank voorje geldee



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 05445 - 1542

AUTOBEDRIJF
MARTIN HEGEMAN

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg
- Onderhoudsbeurtenen reparaties aan bijna alle

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

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



Sportleven Zieuwent

Sportblad PIOT
Huidige trainer

Onbewoond eiland

10

Wie niet op verjaardag
GTST of NOVA

Mooiste sportherinnering

Pilsje drinken bij
Moesof Escargots
Zwerver of Bas v.d. Goor

Zieuwent of Rekken
House of Klassiek

P.de Leeuw of R.ten Brink
Gelovig of bijgelovig

Luieren of werken
De doodstraf

: Van luieren wordtje sloom, dus .

15

: Als je nu nog iets op zou richten,
krijg je niet eens genoeg leden.
Goed, vooral "De voetbal-pupillen".
Ton Hulshof; lekker fanatiek, maar
toch altijd tijd voor een geintje.

Zonneolie “anders wok knetter
rood".
Een wereldreis, maar eigenlijk moet
het verdeeld worden over 10 men-
sen.
Karadzic, de reden is duidelijk.
Dan Nova maar, dat andere is kol
der.

: We konden ooit kampioen worden.
Vincent Krabbenborg had al bloe-
men, die z'n moeder achteraf dus
kreeg.
De kermis of een volksfeest.
Echte stamppotis altijd goed.
V.d. Goor heeft momenteel meer
inzet.
Beiden net zo gezellig.
Dan maar klassiek, geen dom ge-
dreun.
Paul zet echt iëdereen in de zeik,
dushet wordtRobert.
Bijgeloof is onzin, maar overdreven
gelovig ben ik ook weer niet.

Nutteloos. Alleen het risico al, dat
iemand onschuldig wordt gestraft.

aanvang is 20.00 uur.

Gedurende de wintermaanden is er 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
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nis Vereniging
TENNIS VOOR OUDEREN

Voorwie is tennis voor ouderen ?
- Voor mensen van 50 jaar en ouder.
- Voor mensen die nog nooit, of heel lang geleden, hebben

getennist.
- Voor mensen die iets meer lichaamsbeweging willen hebben.
- Voor mensen die graag anderen ontmosten in groepsver:band.
= Voor mensen die graag kennis willen maken met tennis !

Waarom juist tennis ?
Tennis is een sport die op wat latere leeftijd nog prima tebeoefenen valt. Tevens heeft tennis als groot voordeel dat U
niet hoeft te wachten tot U één of twee teamsbij elkaar hebt.Met z'n tweeën bent U al compleet en kunt U oefenen.

Het bestuur van Z.T.V. is voornemens om vanaf april 1995 testarten met ouderen-tennis. Hebt U hiervoor interesse, neemdan contact op met Ria Krabbenborg; tel. 1591. Bel gerust.
Het Bestuur.

P.S. De Nederlandse Tennisbond heeft aan Bart Klein Golde-
wijk de status B2-speler (dubbel) toegekend. Bart PROFI-
CIAT 1!

VOLLEYBALVERENIGING TOHP
De volleybalvereniging TOHP uit Zieuwent had dit seizoen maarliefst 20 nieuwe ballen nodig. Maar dit was een veel te grote
aanslag op het krappe budget van een kleine vereniging. Daar-
om hebben leden van TOHP bedrijven en particulieren benaderd
voor de sponsoring van deze ballen.



Bloemsierkunst „ERNA“
Werentriedstraat 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 - 12.00 uur
Di.Vm 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
Tot ziens !

Dames- en Herensalon

"9 99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 05445-2391 4%>

__— _ __ ®w
Openingstijden:
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: WerBOUWBEDRIJF )

LDopereis VIN* nieuwbouw
* verbouw
“ onderhoud
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445 - 1928 b.g.g. 1209

AUTOBEDRIJF
BEN99522 ©x D ©

5 t °Zoe5 9SjeENN
Verkoop en reparaties

van merkauto’s

=@
bag. 1607

maaktfetsenleuker tel. 2254 Waalderweg 12a
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De volgende bedrijven/particulieren hebben zich bereid ver-
klaard een bal voor hun rekening te nemen;

TOHP Dames Recreanten.
TOHP Heren Recreanten.

* Albert Heyn : Lichtenvoorde.
* DAWA bv. : Dak- en wandsystemen, Zieuwent.
* Voorhuis Daihutsu-dealer, Zieuwent.
* W. Geerdink b.v. Handelsmaatschappij, Neede.
* W.A. Kemkens b.v.:Installatiebedrijf, Zieuwent.
* Jos Beening : Reclame-en schilderwerk, Zieuwent.
* Dhr. en Mevr. J. Waalderbos, Zieuwent.
* TOHP Dames-l.
* TOHP Dames-Il,
* TOHP Dames-I|.

Bij deze danken wij hen hartelijk voor het beschikbaar stellen
van een bal. Namens het bestuur TOHP.

DE VOLLEYBALPERIKELEN VAN DAMES 3
Na een succesvol seizoen in '93/'94 kwamen we in augustus
weerbij elkaar voor de eerste training. Wegens zwangerachtige
invloeden was ons team van vorig jaar figuurlijk afgeslankt
(letterlijk dus echt niet). Maar gelukkig kregen we gelijk verster-
king van 3 nieuwe dames.

De eerste training zijn we gelijk gestart met ’t oefenen van 'n
nieuw systeem en wel ‘t penetratiesysteem. Het penewat.. ja,
moeilijk woord, maar ’t systeem is niet zo moeilijk … Alhoewel
… Na 6 wedstrijden hebben we al 2 punten. Dit houdt in dat
we 2 wedstrijden gelijk hebben gespeeld en, u raadt het al, de
rest hebben verloren. Niet echt een resultaat om over naar huis
te schrijven. Nu vraagt u zich af waarom doen ze dat dan …
nou wij eigenlijk ook, maar we werden min of meer gedwongen
om ’n artikeltje te schrijven door een persoon wiens naam we
niet zullen noemen (hint: dochter van Tone Domhof ; speelster
dames2 ; rugnummer 2). Dus vandaar dit verhaal.
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Goed, terug naar ’t volleybal, ‘t penetratiesysteem zit er nu
zo'n beetje goed in. De wedstrijden gaan goed, we spelen
lekker, alleen we willen nog niet echt winnen, maar dat komt
nog wel. In ieder geval is de sfeer in ’t team goed en datisheel belangrijk. Al was ’t alleen al voor de dextro-energy en ’t
fruit dat we krijgen in de rust van de wedstrijden van de van
die week verantwoordelijk T-shirt-wasser.

We hopen snel meer punten bij elkaar te volleyballen en wel
licht tot horens/ziens. Dames 3 TOHP.

SOURCY SPORTNACHT
7-8 JANUARI 1995

De voorbereidingen voor de Sourcy Sportnacht zitten er bijna
op. Het zaalvoetbaltoernooi is helemaal volgeboekt. Tijdens dit
schrijven waren er nog enkele plaatsen vrij voor badminton en
squash.

Na het enorme succes van vorig jaar wordt er voor de 3e maal
voorde kruisjasliefhebbers een marathon gehouden, waarbij ín
totaal zeven rondes worden gespeeld tegen steeds andere
koppels. De aanvang is om 20.00 uur. Elk vol uur wordt ge-
start met een nieuwe ronde. Voor kaarters die, om welke reden
dan ook, problemen hebben met de vele rook is de bowling-
ruimte als rookvrije zône gereserveerd. Overigens zal in de
midgetgolfruimte, waar het gros van de kaarters hun rondes
afwerken, gezorgd worden voor goede ventilatie en rookverdrij-
vers. Opgaveis nog mogelijk bij het Sourey Center (tel. 2222).

De Organisatie.

OLIEBOLLEN
Ookdit jaar houdt handbalvereniging Pacelli weer haar
jaarlijkse oliebollenaktie. Op zaterdag 31 december komen
onze leden weer huis aan huis. Voor verkoop aan de wagen
kunt u tot 14.00 uur terecht op het terrein van "De Timp’.



NVM &

HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie cnc, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt
nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1

 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. 05445 1768



WANEN

NS
De.

Veeel;ALLE6ELEKTROTECHNIEK OPTIMALISERING

CENTRALE VERWARMING ENERGIEBEHEER

LUCHTBEHANDELING TELEFOONINSTALLATIES

LOODGIETERSWERK SERVICE

SANITAIRE INSTALLATIES ONDERHOUD,

MILIEUTECHNIEK ADVISERING

KEMKENS

Dn Boetiek Laeresed DAG EN NACHT BEREIKBAAR
oeenumsEeaATz Te mene wie :Bee Ees

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26 Tel. 05445 - 1666


