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TOT WELKE PRIJS ?

Hier dan de eerste
nieuwe jaar.

PIOT van het
In 1996 staan enkele

belangrijke sportevenementen op
het programma. Zo zijn er de Olym-
pische zomerspelen enhet Europees
kampioenschap voetbal in Engeland.
Op het nippertje, maar gelukkig is
ook het Nederlands elftal bij dit

toernooi aanwezig. Er wordt nu
door menigeen al druk gepraat en
overlegd, want het lijkt hen (en mij}
helemaal te gek omer dan als sup:
porter bij te zijn; ook al is de eerste
poule-wedstrijd Nederland op
kermismaandag



Duidelijk is wel, dat je moelijk aan
kaartjes kunt komen; je moet lid zijn
van de supportersvereniging van
Oranje, en dan nog kun je waar:
schijnlijk alleen via reisorganisaties
een kaartje bemachtigen. Dus als
het lukt, dan krijg je een dure geor
ganiseerde reis, met een prijzige
overtocht, een niet al te goedkoop
hotel, en natuurlijk de prijzige en-
treekaartjes. De vraag is dan hoe-
veel geld je ervoor (over) hebt.

De Olympische zomerspelen in
Atlanta; het Olympisch goud beha-
len is voor vele topsporters het
ultieme doel en hoogst bereikbare in
hun carrière. Maar deprijs die daar-
voor betaald moet worden is soms
echt veel te hoog; het gaat ten
koste van de gezondheid en soms
zelfs van het hele leven!

Ik denk dan met name aan die jonge
turnmeisjes, die niets anders doen
dan trainen, trainen en nog eens
trainen, wel 8 à 9 uur per dag. Dat
zou op zich nog niet zo erg zij

maar deze kinderen kennen hun
grenzen nog niet en/of geven deze
te laat aan. Ze zijn enthousiast,
fanatiek en gedreven om zo goed
mogelijk te worden, en daarbij dan
afhankelijk van de trainster. En
daar gaat het in de praktijk dus wel
eens goed fout;

meisjes worden helemaal gedrild, en
de train(stlers schromen niet voor
fysiek en mentaal geweld. Zo slaan
ze de kinderen om hen te dwingen
een moeilijke oefening op een toe
stel toch te doen. Verder wordt er
continu op gehamerd dat ze mager
moeten blijven, omdat ze dan beter
kunnen turnen. Ze krijgen tijdens de
training slechts een slokje water per
15 minuten, en een uur in de sauna
zitten zweten is ook een onderdeel
van het programma. Om gewicht te
verliezen slikken veel kinderen
pillen, waardoor ze lijden aan bolimi-
a of anorexia. Door al deze dingen
komen deze meiden later in de
pubertijd en blijft de menstruatie
soms nog jaren uit. Dat dit absoluut
niet gezond is moge duidelijk zijn,
en de prijs die de meisjes ervoor
betalen is helemaal te triest voor
woorden. Onlangs zijn er in Roeme-
nië en in Amerika rechtszaken ge-
weest tegen twee trainers, die door
hun toedoen de dood van twee ex
‘tumnmeisjes op hun geweten hadden

Laten dit in Godsnaam de laat-
ste slachtoffers geweest zijn, want
sporten is gezond, maar moet niet
‘ten koste van de gezondheid gaan

De PIOT-redaktie wenst U allen een
sportief en gezond 1996 toe.

De redaktie (IR)

ningsdatum 2 maart 2.
te zijn van de redaktie.

De kopie voor het volgende nummer (23e jaargang nr. 7, verschij
) dient uiterlijk zondag 25 febrain het bezit
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VUURWERKIN EDE 77

Waar staat Ede om bekend? Het ligt
kort aan de A12, met puzzelen is
het de plaats-op-de-Veluwe met drie
letters en recent is Ede half platge-
brand door een pyromaan die zelf
wel wilde, maar van justitie wegens
vormfouten niet naar de gevangenis
mocht. Waar Ede nauw niet direct
om bekend staat is de plaatselijke
squashvereniging. Toch ga ik hier
naar toe om te kijken naar Frank
Lankveld, die met eSZet degradatie-
promotie-wedstrijden moetspelen.
Frank is 29 jaar en woont aan de
Haare, vroeger niet erg fanatiek met
sporten, maar de laatste jaren druk
met squash, gaat met de fiets naar
het werkin Aalten en doet zondags
mee met de veldtourtochten in de
buurt.

Hij heeft zich opgegeven voor een
toernooi om zich te kwalificeren
voor de Nederlandse kampioen
schappen voor D-spelers (dit bunt
neet de hele goei’n, heur). Tijd om
eens te praten met de man die in
Zieuwent zo aan de weg timmert op
squash-gebied.

Frank haalt mij deze zondag om
11.00 uur op. Hij moet om 12.00
uur spelen in Ede. Ze zijn met hun
team tweede geworden in de poule
en moeten nu tegen twee andere
teams spelen om degradatie promo-
tie in een driehoeks-wedstrijd, zoals
dat heet. Ieder team bestaat uit vier
mensen en Frank ic bij eSZet de

eerste man. Hij speelt tegen de
nummers 1 van de beide tegenstan-
ders.

Waarom ben je aan squash begon-
nen?
Vrienden gingen regelmatig naar
Lichtenvoorde om daar in de baan

een potje te rammen. Ik ben daar
toen ook mee naar toe gegaan.
Toen de sporthal in Zieuwent kwam
en er een squash-vereniging werd
opgericht zijn we allen lid gewor-
den. Ik ben de enige die lid is geble-
ven.

Zijn jullie meteen met competitie-
spelen begonnen?
Vrijwel direct. Er was al snel een
trainer aangetrokken en we zijn
begonnen in de 4e klas, op de don-
derdagavond. Dit was omdat we
liever niet op de zaterdag speelden.
De 4e klas was echter te hoog en
voor ons dus niet bijster interes
sant. Er kwam een kans om drie-
hoeks-wedstrijden te houden in het
weekend in de 5e klas. Nu spelen
we op ons eigen niveau en hebben
toch vaak vrij. Ook omdat we met
zeven man in het team zitten, ter-
wijl er maar vier per wedstrijd nodig
zijn.

We doen mee in twee competities.
We spelen vrijdags voor de bond
(vaak wat verder weg) en zondags
driehoek wedstrijden voor de Eure
gio. Dit zijn ploegen uit de buurt en
ook een aat net over de grens in



Duitsland. Vorig jaar zijn we in
Hünxe nog eerste geworden.

Nadat Walter Heutink en Hans
Bomers beiden hebben verloren,
moet Frank aantreden voor zijn
eerste partij. Het begin is goed en
de eerste game is dan ook voor
hem. Het vervolg is wat minder,
want de resterende drie games
verliest hij. Volgens zijn teamgeno-
ten wint Frank vaak de eerste ga-
me, omdat hij de tegenstander wat
onder druk zet, door met het warm-
spelen heel lang de bal voor zich
zelf te houden. Frank zelf is zich
echter van geen kwaad bewust
("din ander mag dat ok!)

Frank, hoe ziet de weg naarde N.K.
eruitvoor jou?
Ik heb mij middels winst van een
kwalificatietoernooi in Lichtenvoor-
de geplaatst voor “de Masters* in
Rozendaal. Daar kan ik mij uiteinde-

lijk plaatsen voor "de Supermas-
ters". Dat is dan landelijkinAmster-
dam en daar komt dan de uiteindelij-
ke kampioen naar voren. Ik doe mee
in de D-categorie. Dat is wat past

mijn niveau. A-spelers
hele goeien en die doen ook uitein-
delijk mee aan het “Junckers-toer
nooi” waar de algemeen Nederlands
kampioen uit voort komt.

Train je hier nog apart voor?
Ik volg de normale training van de
vereniging. Wel probeer ik wat meer
wedstrijden te spelen met verschil-
lende mensen. Het is goed voorjeontwikkeling als je met verschillen
de type spelers ‘squasht (“heeltied
met ‘n zelf’n dat brök ow op)
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Maar verder doe ik niet veel extra.

Een leuke vereniging waarbinnen ik
de kans krijg om competitie te spe-
len en daardoor veel verschillende
spelers tegen te komen.

Binnen de club zijn er een aantal die
erg fanatiek zijn en van alles organi-
seren en bijwonen. Doch het meren-
‘deel is alleen lid vanwege de finan-
ciële voordelen. Ik zou het leuker
vinden als er wat meer enthousias-
me zou zijn bij de andere leden. Ik
hoorvan andere verenigingen dat ze
daar met de zelfde problemen zit-
ten.

Er zijn plannen om in Eibergen ook
een squashbaan aan te leggen. Als
Hans Bomers en Erik Jacobs (beide
uit Eibergen, red.) daar gaan spelen,
ben ik bang dat we in Zieuwent niet
meer kunnen promoveren en ís voor
mij de animo wat minder om te
blijven. Komt er dan geen verster-
king, is het wel mogelijk dat ik kies
om in Lichtenvoorde te gaan spelen.
Ik blijf natuurlijk liever bij eSZet,
maar iedereen wil toch een zo hoog
mogelijk niveau spelen, of niet?

Ik zit met Henri Meutstege, Pascal
Elshof, Walter Heutink, Hans Bo-
mers, Erik Jacobs en Barend Was-
sink in het team. We hebben hetnu
prima naar onze zin en hopelijk
blijven we bij elkaar.
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EEN GOEDE COACH HAALT HET BESTE UIT SPELERS!
Veel ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf halen niet het
maximale rendement uit hun bedrijf. Van de 500.000 startende
ondernemingen overleeft maar 15% het, door een gebrekkige
administratie, of onbekendheid in ondernemersland. Goede raad
via accountantskantoren is duur.
Toch kanhet ook anders. R&M ondersteunt dagelijks met raad erdaad vele kleine en grote bedrijven bij hun bedrijfsvoering. Een
ondersteuning die u in staat stelt zich daadwerkelijk bezig te
houden met uw zaaken betere resultaten te boeken.
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Wordt er veel gekeken naar squash
in Zieuwent?
Ik vind het altijd wel leuk als er
mensen komen kijken. Ik denk dat
met name de dubbele wedstrijden
leuk zijn om te zien. Jammer dat de
banen in het Sourcy-centre niet
vanuit de kantine zichtbaar zijn. We
zitten wat dat betreft wat afgezon-
derd. Als er mensen komen kijken
zijn het vaak leden van de vereni-
ging zelf.

Frank succes in de Masters en
bedankt.
Jullie ook bedankt voorde belang-
stelling.

Frank verliest ook de tweede wed-
strijd en dat doen zijn teamgenoten
ook. Promotie zit er niet in voor
hen, maar daar wordt niet echt om
getreurd. Ze hebben zich op het
sportieve vlak prima vermaakt. En
dat hebik ook.

Het toetje van FRANK

1. Wat is je favoriete gerecht?
Indisch eten en zelfgemaakte
tomatensoep (van mijn zuster,
ik heb ’t namelijk zelf nog nooît
gemaakt?)

2. Waarerger je je aan op sportge-
bied in Zieuwent?
Ondanks 30 leden bij eSZet
weinig deelname aan activitei-
ten,terwijl het bestuur er zich
altijd heel druk voor maakt.

3. Wat is volgens jezelf je slecht-
ste eigenschap?
Ik kom nogal eenste laat.

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Ik geef niet makkelijk op.



5. Wie vind je de beste sportman
of -vrouw van Zieuwent?
Iedereen die schik heeft met
wat hij doet.

6. Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten
worden?
lemand die dat werk ook aan
zou kunnen, kom je al gauw
weer bij Nobbenhuis, maar die
wordt al zo vaak genoemd.

7. Wat is je grootste hobby mo-
menteel?
Motor rijden. Al zit ik nu even
zonder.

8. Wat zou je graag anders zien in
Zieuwent?
Dat de kermis zó wordt dat de
ouderen ook weer komen.

De redaktie (ML)

 KRINGEN VAM GENOT

Zo af en toe hebben we het ook
weleens over de randverschijnselen
van sport. Pas kon u nog de span-
nende feuilleton volgen over de
sportbroekjes van de handbal-da-
mes. In feite heeft het niks met
sport te maken, maar toch weer
wel. Er was ook eens een artikel
over hartslagmeters, en over sport
en milieu

Zo dacht ik dat het nu eens tijd
werd voor een onlosmakelijk met
sport verbonden item,
groot taboe op rust: zweet.

We kennen verschillende soorten
zweet; lui zweet, angstzweet, in-
spanningszweet. Maar het fijne van
zweet is dat het een grote gemeen-
schappelijke deler heeft: het stinkt.
Zweetis een feest der herkenning
vooronze zintuigen, van veraf al te
zien, vanaf redelijke afstand te
ruiken, en van dichtbij zelfs te horen
{ook wel gutsen genoemd}.

waar een ‚

De mate van zweten schijnt ook
verbondente zijn met een bepaalde
mate van genot. Hoe vaak hoor je
het niet in kantines van sportclubs,
“hoe ging het?" en dan luidt het
antwoord ‘lekker gezweet man".
Langer kan het antwoord ook niet
zijn, want men is op weg naar de
bar, met rood hoofd en uitpuilende
ogen, waarde 2 glazen bitter lemon
al staan te wachten, zoals al jaren-
lang iedere maandagavond om 10
over 9.

Hoe harder men zweet, hoe tevre-
dener men is, het arme lijf heeft er
weer flink van langs gehad.

Angstzweet bestaat ook in de sport,
en wordt niet alleen geproduceerd
door actieve maar ook door passie-
ve sporters. Trainer, coach, ja zelfs
supporters kunnen er last van heb.
ben. Nou weet ik niet of ja van
angstzweet ook af kunt vallen, dus
hoe groter de kringen, hoe lichter je
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wordt. Misschien zit hier wel een
gat in de markt. In plaats van aero-
bics, wordt om 8 uur de video ge-
start met een horrorfilm.

En dan heb je nog het luxe zweet,
veel te zien tijdens de komende
wintermaanden. Je bent lekker met
het kabelbaantje naar boven geta-
keld en alvorens je weer naar bene-
den skiet over piste rood, groen,
zwart of blauw, verpoosje je in de
zachte winterzon. Zweten man.

Nou mag genoeglijk bekend zijn dat
ik nog nooit geskied heb, en ook
niet van plan ben dat in de toe-
komst te gaan doen. Ik ben tegen
de afkalving van de Alpen zodat het
een leuk zijriviertje van de Rijn
wordt. Alhoewel zeg nooit nooit.
Nou hoorde ik van mijn vriendin,
een Greenpeacetype dat aan Afri
kaans dansen doet en op een per-
cussie-club zit, dat ze volgende
maand een week gaat skien in
Oostenrijk.

Juist zij, zo boordevol principes, en
zo zuinig ook. ledere vriendinnen-
kampeervakantie eten we dankzij
haar nog steeds op delaatste dag
droog brood dun besmeerd met
gratis mosterd uit de camping-snac-
Kbar. Bovendien is ze erg gevoelig
voor massa-hysterie zoals een polo-
naise of de vogeltjesdans, ze krijgt
er een nare uitslag van. Andere
typisch gezellige oorden zoals Cen-
ter Parcs, de Spaanse kust en te-
genwoordig ook Frankrijk moet ze
voortijdig verlaten wegens heftige
diarree. En nu gaat ze dan op win-
tersport, ze klaagde nog wel dat het
zo duur was.

Ik heb mijn mond gehouden, ieder
het zijne. Maar ik vroeg me wel af,
welke kant we met z'n allen op-
gaan. Het angstzweet brak me uit.

De redal (MHW)

Wellicht is onderstaand artikel niet
meer actueel, aangezien het weer-
beeld uiteraard niet te voorspellen
is, maar toch: ledere winter wéér
dezelfde discussie: Wat doen we nu
het gedooid heeft en de velden echt
slecht zijn? Gaan weer wel of niet
op spelen? Maken we de velden
pikzwart of laten we ze licht zwart?

Eigenlijk zou
heid moeten

r veel meer duidelijke
. De KNVB zou een

glashelder standpunt in moeten
nemen. In Duitsland b.v. ligt alles
gewoon stil tot medio februari
Duidelijkheid dus. Er moet namelijk
ook gedacht worden aan het pu-
bliek, die niet zit te wachten om
schijndood te bevriezen bij een pot
voetbal, waarvan de vonken helaas
niet af vliegen. Soms zijn deze
wedstrijden net zo interessant als
het gadeslaan van groeiend gras.



De KNVB dient een keuze te maken:
een lange winterstop of ten alle
tijde spelen. Nu is het meestal zo,
datzij het ook niet weten. Per dis-
trict/afdeling wordt bekeken of er
gespeeld kan worden. Nederland is
toch niet zo groot, dat er zoveel
verschil in kan zitten, hoewel er
natuurlijk wel verschil zit in 0.a. de
grondsoort, waarop de velden aan-
gelegd zijn. We moeten echter
gewoon zo lang mogelijk doorspe-
len, want :

1. De velden moetenin de zomer-
periode voldoende rust hebben-
om aan te sterken en bij te
groeien.

- Klopt; de velden zijn veel be-
langrijker dan de spelers en het
publiek + hetfeit, dat ze aan
moeten sterken, omdatze jui
in de winter kapotgelopen wor-
den.

2. Om de 2 jaar is er een EKof
WK, waarmee de agenda voor
de voetballersal overvol is.

- Klopt; is het echterniet zo, dat
dit alleen voor het betaalde
voetbal geldt.

Het hangt er ook een beetje vanaf
hoe het competitieverloop is ge-
weest: zijn de meeste wedstrijden
nog doorgegaan, dan wordt er
eerder besloten tot een algehele
afgelasting, dan wanneer er nog te
weinig is gespeeld om van een
normaal competitieverloop te kun-
nen spreken. Er wordt hierbij dus
niet nagedacht over competitie-
vervalsing. Op dit soort velden,
waar Jan Wouters nog bang zou
zijn voor een vlekje opzijn gespon

sorde shirt, krijg je natuurlijk nooit
het voetbal van een "normaal* veld.

Meestal wordt er bij dat soort be-

langrijke beslissingen niet gedacht
aan factoren, zoals de toeschou-
wers. Voor deze laatste groep pas-
sieve voetballers (al dan niet geta-
lenteerd) is er geen enkele duidelijk
heid of ze nu op deze zondagmi
dag wel of geen wedstrijd kun-
nen/mogen bezoeken met de net
nieuw gekochte hele dikke winterjas
en de club-paraplu.

Trainers zijn ook heel blij met deze
onduidelijkheid. Er is constant spra-

ke van velden, waarop niet fatsoen-
lijk kan worden getraind en de hon-
den dus geen krentenbol van lusten.
Dan weer wel blauwbekkend en dan
weer helemaal niet voetballen, ofte-
wel: iedere voetballer is helemaal uit
zijn ritme (mocht hij dat gehad
hebben). Een kerst en oud/nieuw-
periode met oliebollen en (veel) bier
maakt dit alles nog veel aantrekkelij.
ker.

Was het zo geweest, dat er een
winterstop zou zijn tot medio febru
ari dan kan er afgebouwd worden in
december en vanaf medio januari ga
je er dan weer volop tegenaan.
Duidelijkheid is het toverwoord. Het
advies is dus: ‘plat’ tot de zon er
weeris (letterlijk en figuurlijk trou-
wens).

(8D)



Bloemsierkunst „ERNA“
Werentriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 12.00 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

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

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon
97

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 >ieÌOpeningstijden:

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



/ 7136LE Zieuwent
Dorpsstraat 29TAXI PGELOT SEN Taeioon sea s1a16

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER (bus)
PERSONENVERVOER

TROUW / ROUW

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT Tel. 0544-351705

Bouwbedrijf
JE NIEUWBOUW

X% VERBOUW

14 ONDERHOUDSWERKEN



VOOR AL UW: Sportschoenen 3Sportkleding aSportartikelen Em,
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257

Adidas - Puma - L.A. Gear- Cruijff Sport - Umbro
Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver- Viking

AA
Hotel - Café - Restaurant

’’t WittePaard”
Verrassend,

Gioed,© elliotGezellig!

“Diverse mogelijkheden voor:
Dorpsstraat 49

* Bruiloftenen partijen GEENEN
+ Reepties
+ Reünies
+ Vergaderingen

EEP
“De ideale rustplaats voor cen hapje en drankje



VERENIGINGEN

RK.Z.V.C. Veldvoetbal
Voorzitter A. vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 351236
Secrotari Cte Molder, Ravelstraat9, voorde, el 375179
Penningmeester :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

Wedstrijd secr  Hoenderboom, V van Goghstraat 37, L'voorde, el, 377020

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorater B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zemont, tol, 351257
Sekr/Penningm. R Krabbenborg, Kleuterstraat B, Zieuwent, tel 362381
Wedstrijd soer. B. Sot, Helweg 3, Zieuw nt, tel 952127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18, Zie

|, Rouwhorst, Dorpsstraat51 352406
P.ter Bogt, Lnnenwever2,Groonl, tl, 465478
a Hummeiink, De Hare 30, Zewort, ‘el 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22, Zeuwent tel, 351875
Secretaris B. te Mode, De Hare 1, Zieuwent, tel 362140
Penningmeesteres_:M. Heuinck, Roldersweg 11, Zieuwent, el 361770

Wedstrijd secr. K Kamebeel, De Steege5, Zieuwern, tel 352247
Recreanten Wte Roly, Rapenburgsestraat 20, L'voorde, tel 372617
Jeugdzaken J. Kolkman Cuppers, Fuurloseweg 20, Zieuwent, tel. 352194

ZV: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariërwelde, tel. 351281
Gecretare

Pers

AR Krabbenborg, Dorpss
VW. Weijers, Zeuwentso A

Rv. Linden, Dorpsstraat 2b, Zieuwent,
A Hassink, Kleuterstraat10, Zieuwent tel 351917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, tel 351725

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym vereniging
Voorzitster L Hurmelnk, Oude Terborgsen: 296, D'chesn, tel. 0314-360442
Secretaresse Wolters, Batsdjk 42, Marrvekde, el 351711
Penningmeesteres  :E. Krabbenborg, Batstijk 39, Marërveide, el
Wedstrijd secr L. Hummen, Oude Terborgset 296, ['chem,tl 0314-360442

2329

MU CHN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zeuwent, tel. 361962
Sek/Penringn.  :G. Rijnders, Lariksetraat 18, L'voorde, tel 374926



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter J. Karmebeek, Bielemansdik 44, Hale, te, 0573-481341
Secretaris B. Hunk, Hofmansweg 2, Zieuwent, tl. 352112
Penningmeester: M. Woperess, Zegendij 5, Zieuwent, tel. 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 351257
Secretaris E: Hoenderboom, De Stege 71, Zieuwert, el 352316
Penningmeester te Roer, Verkavelingsweg 2, Marienvelde, tel 351373

Wedstrijd secr IK Hummel, Esstraat 42, L'voorde, el 377523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter

Sekr/Penringm

B.V. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 4. Not eik 4, Mariënwelde, tel
Secretaris tte Rolex, Verkavelngsweg 2, Meriënvelde, tel. 251973

Penningmeester =H. Elschot, Rourhorsterdjk 20, Zeuwent, 1e 352268
Wedstrijd soor. A Waalde

B.B.Z.: Biljarten
Voorzitter ‚A. van Melis, Kard. do Jongstr 1, 'voorde, tel 37:

Secr/Wedssecr 1. Bongers, Dorpsstraat 36, Zeuwenttl 351271
Penningmoosteres =D. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 0, tel 351653

584

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, 1. 35
SeerWedssecr. =P Domaf, Startmarswe al 0544 482

Penningmeest T Bongers, Dorpsstraat, Zieuwent,tel391271

ISZLT'90: Squashvereniging
Voorzitter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, el. 351982
Secretare IN. Nienhuis, B, Zieuwent el. 35227
Penningmeest P Elehof, Aatenseweg 81, 'voorde, {Al 372119

Wedstr sekr(H} H. Metstege, Constantinlaan 6, Ruurlo, tel. 1573 45351
Wedsirsekr(D} Ebbers, Breughelhof 11, L'voorde, el 379474

BADMINTON-vereniging
Voorziter Mi Stoftlaar, Viddachtenstraat 34, U voorde, tol. 377019
Secrotarasse Y Eokelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tol 352172

usloseweg 184, Zeegmeester  W Lckelde, nt, el 3516



PLUIMVEE
WEEGBRUG
AKKEREOUW
HANDELSOND.

B,

Ï Krabbenborg

ZAND EN GRONDWERK
HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg 3-7136KM ZIEUWENT Tel. 0544-351534- Fax 351534
Postbus 13-7136 ZG ZIEUWENT b.g.g. 0544-351400

WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 351607

architektenburo

Als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



J. WAENINK een,
SCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL 0544-361452
Tevens verkoop aan huis FAX0544-351452

ZITAX
ZIEKENFONDS- PARTICULIER ZIEKENFONDS

PERSONENVERVOER

FAM. G. MEULENVELD - TEL.: 0544-351509

voor a uw  INSTALLATIEWERKEN
NIEUWBOUW
UITBREIDING
RENOVATIE of ONDERHOUD

Ook uw adres voor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent Telefoon 0544-351217



W.Kleín Goldewijk v.o.f.
LID BOVAG

VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATI!

APK
KEURINGSSTATION

PERSONENBUSJES £

VERHUUR
EN AUTOLEASING

DE WITTE RIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 0544-351872

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensenu veel sportplezier !!_..,,.
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“DE KINDERPIOT"
Hallo allemaal,
Deze keer gaat de Kinderpiot over de sportnacht, die plaatsvond in de
nacht van 6 op 7 januari. Je kon er squashen, kaarten, badmintonnen,
zaalvoetballen en darten: Wij intervieuwden Raymond Niënhuis over het
zaalvoetballen.

INTERVIEUW

1. Voor de hoeveelste keerdeed je mee?
Ik deed voorde vierde keer mee en ik voetbal bij de "Wakko Kwak
ko's".

2. Hoeveel jongens zitten er bij jou in het team?
We hebben 70 man in het team. In het veld mogen maar 4 man
spelen en 1 keeper. Er zijn 2 coaches.

3. Waar stond je in het veld?
Ik was keeper.

4. Heb je alle wedstrijden gewonnen?
Ja, in de poule hebben wealles gewonnen zonder tegengoals. In de
kruisfinale hebben we met 6-0 gewonnen en de finale met 2-1
gewonnen.

5. Hoeveel teams deden er mee?
Er zouden 14 teams mee doen, maar er waren er 13. 1 team had
afgezegd wegens gladheid.

6. Heb je nog met andere sporten meegedaan?
Ja, ik heb ook met darten meegedaan. Ik heb 1 keer gewonnen en
3 keer verloren.

7. Was het een leuke sportnacht?
Het was een uitermate gezellige sportnacht.

Raymond bedankt !!



10

Nog even puzzelen!
Vul de woorden op de puntjes in en lees tussen de pijltjesde oplossing. Veel succes

I. Sport waarbij je met pijltjes moet gooien.2. Aanhangers van een club.
3. Ander woord voor plezier.4. Iemand die een wedstrijd leidt.5. Negen, tien, boer, vrouw, Koning, aas.6. Bij welke sport heb je een hoog net?7. Bij deze sport gebruik je éen verkleint tennisracket
8. Leider van een team.
9. Ander woord voor een hoedje.10. Welke sport beoefenen de Boertjes?

Tot de volgende keer!
Groetjes,

Dennie en Jurgen

DE MOMENTEN VAN DE
RK

ZVC, PUPILLE

Omdat de jonge voetballertjes van RKZVC gedurende de afgelopen
periode niet op het veld gevoetbald hebben, moet u in deze PIOT deze
rubriek missen. Zodra ook voor hen in competitieverband het balletje
weer gaat rollen, hoort u van hen. De redaktie.

Gedurende de wintermaanden is er in de kantine van Z.V.C. normali
terop elke tweede maandag van de maand een kruisjaskaartavond
voor leden en donateurs van deze vereniging. De aanvang is 20.00
uur. De eerstvolgende kaartavond van dit winterseizoen is vastge-steld op maandag 12 februari a.s.



UW HUISSLACHTINGEN

Hendriks
Tuinbedrijf

9s%ietvsNE
os

Wij zorgen dat Uw tuin
een zorg minder is

Tevens verhuur van feestbomen!

Hendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 85

7136 CJ ZIEUWENT
T 0544-352043

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

Telefoon 0544-351205

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties}
ook APK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
V.O.F. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44 - Zieuwent
Telefoon 351603



Bomers LxMxB x
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

EsBakkerij Jos Knippenborg
> Dorpsstraat13-7136LE ZIEUWENT

Tel: 0544-351255

Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tel. 0545-274554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

VEEVERVOER
STUKCORDERENVERVOER

KTPPERVERVOER
Tel, 0544:381 25

Fax 0544-352065

WISTU.
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen perweek, 24 uur per
‘dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onze AVIA local credit card.
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. t/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



11

Handbalvereniging Pacelli

1e Helft seizoen meisjes Aspiranten-A van Pacelli
Dit jaar spelen we voor het eerst als aspiranten-A. We konden dît de
eerste wedstrijden goed merken, doordat de tegenstanders veel sneller
waren en beter samenspeelden. Dit lieten we echter niet op ons zitten
en door samen de moed niet op te geven en doorte zetten, werden
toch verschillende wedstrijden gewonnen. Voor de Ze helft van het
seizoen willen we dus proberen de wedstrijden te winnen die we de 1e
helft net verloren. Publiekis al

Dan nu een stukje over de zeer geslaagde oliebollenactie
’s Morgens om half tien waren wij al bij "De Timp’ om onze oliebollen
op te halen. Wij verkochten aardig goed. Sommige huizen deden een
beetje ingewikkeld met de deur openen. Je weet wel drukken en
drukken omdatze de deur niet loskregen. Natuurlijk gingen wij nog even
bij Tanja langs en natuurlijk was ze er niet, (had beloofd dat ze er was
maar inmiddels heeft ze haar excuses al aangeboden} maar ze heeft een
hele aardige vader dus bedankt voor het drinken en het snoepje meneer
van der Linden. Oja, ze waren ontzettend lekker. Dustot volgend jaar.

Areke + Riekske.

Hoi Piotlezers!
- Wij gaan iets vertellen over aorobic.
- Aorobic is een te gek gave sport.
- Maria Waalder is onze juffrouw.
- Als je tussen de 10 en 13 jaar bent mag je als je wilt van 19.00 tot

20.00 uur meedoen, ja mag ook komen kijken.
- De eerste paar lessen zijn gratis tot je het zeker weetof je er bij gaat
- Ook als je ouder dan 13 bent kun je komen van 20.00 tot 21.00 uur.
- Ook die eerste paarlessen zijn gratis.
- Hetis in het Sourcy-Center in de bovenzaal.
- We hopen dat je een keer komt met je vriendenenvriendinnen.

Z.G.V./JAZZ.GYM

Doeii. Groetjes Lisett enPl
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5 BETREFT ZGV-JAZZ
Wat hebben 2-Unlimited, Queen, Prince, André Rieu, DJ Paul Elstak enmet elkaar te maken op Zieuwents sportgebied? Weet u het niet,kom dan eens een keer op maandagavond van 8 tot 9 kijken (en eventu-eel meteen meedoen) in het bovenzaaltje van het Sourcy.

Dan worden n.I. o.l.v. Maria Waalder de spieren losgegooid. Maarnietalleen been-, buik- en armspieren, ook spieren die minder bekend zin,zoals de deltaspieren, de buitenste tussenribspieren en de musculus
trepezius. Kracht, conditie en spieren opbouwen; dit alles gebeurtzonder attributen, dus puur met je eigen lichaam. Dat je hier leniger vanwordt, spreekt voorzich. En, omdat je met Jazz niet stil kunt zitten,wordt het hele zaaltje gebruikt.

Dus heb je zin om een keer te komen. Aarzel dan niet en kom. Leeftijd
speelt geen rol. Voorverdere inlichtingen bel Maria Waalder : 374307.

_

Volleybalvereniging TOHP
Eindelijk, dames-4 neemt de moeite om dan maar eens wat voor de
PIOTte schrijven. Dit seizoen zijn we met een heel goede start begon-nen. Met ons gemiddelde 30% team hebben wede eerste paar wedstrij-den heel goed gespeeld, en draaiden we boven in t klassement mee.Nadat we in Rekken met twee onregelmentaire Dames en een onechtePaula Cuppers hebben gespeeld (gniffel, gniffel, het wasNicole vanKeetbaas maar) en daarom twee punten in mindering hebben gekregen,zitten we nu in een dipje. Oja een dikke boete van f 70,- hebben we
ook nog gekregen.

Tia, nu even over ons dipje.
Help, help wie heeft er een tipje.
Ojé wie helpt onser uit.
Anders gaan we nog vaker op onze snuit.
We hebben ook best veel blessures tot onze spijt.
Maar het blijft een feit.
Onze trainster zegt “deran met de geit".
Na een paar straftrainingen gaat het al weerbeter.
Springen we al weereen halve meter.
We houden de moederin,
en onze Yell is dan ook "Levede Koningin®. Groetjes



ONE STOLTENBORG
INIERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 43-7136 LE ZIEUWENT - Tolcfoon 0524-351207

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt

Zaal tot 200 personen
Di. kleine zalen voor alle
doeleinden

Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak
Binnen- en buiten barbecue
Koude bulfeten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz.
En alles watubij cen ander
ook kunt Krijgen

Dus hét adres voor al Uw horeeanensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36- 7136 LM ZIEUWENT -0544351271

® P.T.T PostagentschapDMC sorcuwrgaren

oorpieetenin] Vaere aston Cadeautip: Staatsloten
(rs Pegi Jackpotstaatsloten

©} of geefeen boncadeau
cadeau

‚:C nippenborg
AS} Tesietouwiwrn 6A )!‚

Wens- en
Dorpsstraat 11-7136LE Zieuwent- Tel. 0544-351544 Prentbriefkaarten



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544-351542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg
= Onderhoudsbeurten en reparatiesaan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen

Schadetaxatie en reparatie

Gus KOLKMAN

autorijopleiding - schakelwagen of automaat
motorrijopleiding
aanhangwagenopleiding (E bij B)
theorieopleiding: maandagavond

g in 17/, dag schoolvakanties

xk

zieuwent tel. 0544 - 351939
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PROFIELSCHETS

Ans te Molder
“nog net" 41 jaar

Kantinebeheer ZVC

Houdt van;
Aerobics
fietsen en
wandelen.

Meest favoriete sport : Aerobics om zelf te doen; turnen en
tennis omnaar te kijken.
Gevechtssporten; b.v. karate, worstelen.
De damesvoetbaltoernooien van de vroe-
gere KPJ (met de voetbalschoenen van
Bennie *Jennekes” aan).

Slechtste sportherinnering : De oude gymzaal van de lagere school;
die lucht en de splinters van de houten
vloer.

Favoriete sportman/vrouw : Benno Stoverink als voorbeeld van al die
survivers en veldrijders die ploeteren in
de kou en modderblubber.

Sportleven Zieuwent : Goed, prima; van alles te doen.
Sportblad PIOT : Afwisselend, voor elk wat wils. Iedereen

heeft de mogelijkheid om publiciteit te
geven aan zijn of haar sport.

Minst favoriete sport
Mooiste sportherinnering

Lekkerste eten : Gewoon Hollands; stamppot dus en af en
toe Chineesof Italiaans.

Leukste TV-programma Midas (Dekkers).
Beste muziek-(band) : Frank Boeijen.
Favoriete schrijver/boek : Nederlandse korte verhalen vertellers

zoals Simon Carmiggelt, Yvonne Kronen-
bergen Marjan Berk.

Mooiste film : Out of Africa.
Fijnste kledingstuk : Zwempak; is t tenminste mooi weer.—.
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Onbewoond eiland : Daar gaik absoluut niet naar toe; is me
te stil en te saai; je kunter niks doen.

10 miljoen winnen : Veel weggeven en daarna ’n paar leuke
reisjes.

Pilsje drinken bij : Geen pils maar ’n goed glas wijn bij "Bar
Brult.

Een dansje maken met: Henk; dat gaat me ’t beste af.

Hekelaan mensen die,  : vaak snel oordelen over dingen waarze
weinig van af weten of over mensen die
ze nauwelijks kennen.

Geloof en/of bijgeloof : Geloof; niet fanatiek, maar in Groenlo op
de kostschool is dat er ingestampt en dat
raak je nooit meer kwij

Politieke kleur : Midden met een afwijking naar links.
De doodstraf : Moeilijk; misschien in sommige gevallen.

Een jarenlange gevangenisstraf is mis
schien meer straf dan de doodstraf.

Jeugd-droom : Emigreren naar n warm land.
Grootste wens : Lang gezond blijven.
Idool : Menyl Streep (actrice
Uit bed te halen voor : Niks, laat mij maar liggen.
Lig in ’n deuk om "de boefjes” (kinder-TV-programma).
Als ik oranje zie … : denk ik aan HOLLAND.DeRedaktie (HW)

EVENEMENTEN-AGENDA

-25 februari : PIOT: kopie inleveren.
6,7 en 8 april : PAASPOP.
25 augustus : 10° Achterhoektocht.

-6 oktober : 26 Ziemadag.

IOT wordt, naast alle adverteerders,
mede mogelijk gemaakt door



BEKKENassurantiën
OVENEEE

| SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136LN ZIEUWENT
Tel. 0544-351269
Fax 0544 352464

Aannemingsbedrijf

Ettensestraat 1

7061AA TERBORG Tel. 0315-323107
Fax 0315-340581
Privé 0544-351995

EEFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!



eNDEE EEN
Dorpsstraat 91 ZIEUWENT - Telefoon 0544-951279

Wees wijs, gebruik Kverbouwmaterialen van Wopereis 3

BOUWBEDRIJF leA
* bouwmaterialen
* nieuwbouw Wegereit* verbouw
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.9. 351209

AUTOBEDRIJF
QBENg

Voor a : 7xDames i 7 è5
en eeHeren

Verkoop en reparaties
van merkauto's=b9-8. 951601

Waalderweg12atel.: 0544-351797
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Toerclub VELOCE Zieuwent een feit
Opde vergadering van 18 dec. werd defini
tief besloten tot de oprichting van een

Toerclub VELOCE

toerfietsclub. Een 25-tal dames en heren
geïnteresseerden hebben zich reeds aange-

EXE
Gekozen werd voor de naam VELOCE, afkomstig uit het latijn, watvrijvertaald op toerfietsen neerkomt. "VELO" staat namelijk voor fiets enCE voorsnelheid of vlucht. Eind maart zullen de leden weerallen bij
elkaar komen om de plannen, mogelijke trainingsavonden, eigen tocht
en deelnemen aan diverse tochten te bespreken. Als clublokaal krijgen
ze medewerking van buurtvereniging °’t Kevelder" voor gebruik van hun
accommodatie, natuurlijk in overleg met de andere actieve verenigingenaldaar. Inmiddels lopen de aanvragen bij notaris, Kamer van Koophandel
en Gemeemte wat hetofficiële erkenningsgedeelte aangaat. Mocht U
ook geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met het secretariaat
Mevr. C. Temming, De Haare 39, tel. 352019. Het Bestuur.

Weekend Zandvoort
Dames-2

Om het behaalde kampioenschap te
vieren zijn de speelsters, coach en
sponsor (HCR ’t Witte Paard) van
het tweede damesteam van Pacelli
op 6, 7 en 8 oktober jongstleden
een weekend uit geweest, 1 aar het
Grandoradopark in Zandvoort.

Zij hebben dat weekend een “dag-
boek" bijgehouden, waarvan U nu
gedeeltes uit kunt lezen, zodat U
een indruk krijgt hoe het er in zo'n
weekend aan toe gaat. Gemakshal
ve zijn hier alleen namen weggela-
ten, verder

is
de tekst letterlijk

overgenomen. Het betreft hier het
tweede gedeelte van hun verslag.
Deel 1 stond vermeld in PIOT nr.
221.

Het is nu 8 oktober 00.30 uur, en ik
doe een duo-interview met Anton
‚en Manus; daar gaatie
1. Hoe bevalt ’t met al die vrouw-

leu?
Anton: Prima.
Manus: Ik vin ut hastikke mooi.

2. ls dit anders dan met keals op
stap goan?
Anton: Ja, ej kunt heel tied de

mond dichte holln,
want de vrouwleu hebt
de kleppe wal los. Moar
dat vin’k neet vervelend_—..



Manus: De keals bunt volle serieu-
zer dan de vrouwleu, en
dan met name in ut pro-
at'n. Wieter hop ik dat
Jullie volgend joar weer
kampioen wordt, en wej
dan ok weer met meugt
as jullie een weekend weg
goat.
(Einde interview.)

Het is nu 15 minuten later en men
jat elkaars drinken, m.n. de bessen.
Dan beginnen ze te zingen; oftewel
de engelen schoeft ok bej an toafel.
Ze hadden van mij wel weg mogen

en, maar helaas ze
Laat ze maar ten hemel stijgen met
de Boeing 789. Maar nee ze zitten
er nog steeds; van “Geef mij krac-
ht’, via "Stille Nacht, en “Ave Mari-
a", naar “Don’t cry for me Argen:
tina". Zelfs het bier geeft dus nu
geen kracht meer. De dames zijn te
zien op 31-12-95 bij de EO op
televisie. De Jehova's zijn er niks
bij. Ik word echt niet goed van dit
geblèr. We kunnen beter met de
soep gaan beginnen zodat ze einde-
lijk hun klep eens dicht houden. Die
bekken die ze erbij trekken, vrese
lijk! Verliefd, verloofd, goede on
slechte tijden, alles komt aan bod,
zelfs “dokter Bernard". Zouden ze
over hun laatste jaren nadenken?
Gruwelijk voor hen. Ik had niet
gedacht dat ze zulke moeilijke tijden
hadden gehad. Sociale en pedagogi
sche dienst hebben nog veel werk
in Zieuwent. Nu roepen ze zelfs al
naar een dokter (hartverscheurend).
Dit is echt te triest om te horen en
op te schrijven. Wij zijn wel geluk-
kig.
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Oh ja, we hebben vanavond ook
nog gebowld en een woordenspel-
Ietje gedaan.

Ernie rookt nog ne shekkie en geet
dan pitten. Bert gaat mee, kunnen
ze nog een pelletje pelen. Wat voor
spelletje? Schaapjes tellen, tot net
voor het hek, dan draaien ze zich
om zegt Ernie. Of…….tuuudieduud-
ieduuu, he Bert, Bert.
Tik, tik op de schouder. "Watis er
Ernie, ik hoor je niet want ik heb
een banaan in m'n oor!!! Tuuudie-
duudieduu.
‘Gagggggggggg, GggggRerrrrrr.

8 Oktober 1995
Tis zondag 10.50 uur; nog vrog
dus, moar ze zit alweer te zeiken
oaver statiegeld, koffie zetten etc.
D'r bunt wat an ut schoone wisse-
len, en ene wil no al de volgende
foto's bestellen; 7, 9, 13, 17, 22
en 23. Ze mot ze metene afrekke-
nen; f 16,30. Een paar vrouwleu
kunt hier neet poepen, en die zegt
dat ze thuus wal goat ale veuren.
De hele boel scheit ze dan onder,
woarop e-zegd wordt daj dan better
in de weide kunt goan lopen.

Noa goat wej zo ontbijten om11.45
uur. Nog effen een terugblik op
gisteroavond. Wej hebt de leu hier
ok nog ut “allosie-dansje" e-leart,
iets wat hier iederene kent, moar
dor gin mense.
Volgende vroage; wat goaw vanda
ge doon? In elk geval pannekooke
etten en nog effen langs de bekke
(=Noordzee) lopen en ne visjen
hal'n, aj doar tenminste van kunt
poepen. Wordt vervolgd …



NVM î

HYPOTHEEK
SHOP =

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

advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken vanallegeldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
HW.M.TOEBES -  TEL.0544-377113

[
ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

MARIETTE HUMMELINK
de Haare17136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351766
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