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WERKWEIGERING

Indien iemand op zijn werk niet
datgene doet wat hem opgedragen
wordt en het behoort wel tot zijn
takenpakket, dan kan dat leiden tot
ontslag. Op zich geen gekke ge-
dachte. Je stelt iemand aan om
bepaalde dingen te doen, wil hij dat
vervolgens niet, dan kan hij beter
ergens anders gaan werken, toch?

Met verwondering las ik dan ook
donderdags na de EC-1 finale dat
maar twee spelers van Ajax een
strafschop wilde zetten; Blind en
Litmanen. ’s Avonds, bij Barend &
Van Dorp, kwam het weer aan de
orde en Jan Mulder zei het dan ook
perfect: "Dat is gewoon werkweige-
ring”. Gasten die miljoenen verdie
nen en dan op de belangrijke mo-



menten niet thuis geven. Mooier
zou dat nogzijn bij een individuele
sport. Ceulemans die opgeeft omdat

ĳ de laatste bal niet durft te sto-
ten, Verstappen die het laatste
rondje niet harder rijdt dan 80 en
duizenden mensen die tijdens de
Tour de France vergeefs wachten
op Indurain, die niet komt opdagen
tijdens de individuele tijdrit.

ĳ de stelling werkweigering kan
ontslag tot gevolg hebben zie ik al
een mooie kop in de Telegraaf:

“AJAX VRAAGT ONTSLAG AAN
VOOR VIJF SPELERS!"

Daarnaast vind ik ook dat met name
Kluivert, vorig jaar nog de held
tegen AC Milaan alsofhij alleen de
Europa-cup had gewonnen, een ton
of drie moet overmaken aan Arnold
Scholten. Scholten heeft praktisch
het hele jaar niet gevoetbald en
moest als invaller wel een straf-
schop zetten. Ook geldt dat in prin
cipe voorSilooy, echter die miste.
De Boertjes hadden geluk, die wa
ren gewisseld. Davids, Silooy, Lit-
manen en Scholten hebben er één

gezet en Blind wilde ook wel. Reizi

ger gaat toch al weg; de rest wordt
ontslagen.

Na de wedstrijd werd ook direct
bekend dat Finidi en Kanu weg
gingen. Zij wilden maar al te graag
blijven, maar meneer Van Gaal had
gezegd dat zij ook ontslagen zouden
worden wegens het strafschoppe-
nincident.

Ik ben gek op voetbal. In 1976 was
ik zes jaar jong en weet dus niets
meervan hettoen gespeelde Euro-
pees Kampioenschap. Echter één

ding van dat kampioenschap is later
vele malen op TV vertoond; de
legendarische strafschop van Pa-
nenka. Door zijn beslissende straf:
schop middels een stiftbal te verzil-
veren, schreef hij historie.

In 1992 was ik 22 en zag Van
Basten, na een goed gespeeld toer-
nooi, de beslissende strafschop
tegen Denemarken missen. Neder.
land wasuitgeschakeld, Van Basten
verpeste onze kermis en Denemar-
ken werd uiteindelijk Europees
Kampioen

Kortom: Panenka en Van Basten zijn
helden.

De redaktie (JW]

P.S. Van Basten doetniet mee aan
het EK in Engeland. Plezierige
kermis toegewenst !

van de redaktie.

De kopie voor het volgende nummer (24e jaargang nr. 1, verschij-
ningsdatum 13 juli a.s) dient uiterlijk zondag7juli in het bezit te zijn
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EEN GOEDE COACH HAALT HET BESTE UIT SPELERS!
Veel ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf halen niet hetmaximale rendement uit hun bedrijf. Van de 500.000 startende
ondernemingen overleeft maar 15% het, door een gebrekkigeadministratie, of onbekendheid in ondernemersland. Goede raad
via accountantskantoren is duur.
Toch kan het ook anders. R&M ondersteunt dagelijks met raad endaad vele kleine en grote bedrijven bij hun bedrijfsvoering. Een
ondersteuning die u in staat stelt zich daadwerkelijk bezig tehouden met uw zaak en betere resuitaten te boeken.
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ACHTERHOEKS ASFALT

Buiten is het nog licht, maar een-
maal op de deel moeten onze ogen
wennen aan het donker. Struikelend
over minstens 9 fietsen, proberen
we een deur die ons gelukkig leidt
naar de hal. Dan zien we ook dat de
beste fietsen, misschien uit een
eerdere ervaring met onhandig volk,
veilig op zijn gehangen in de hilde.
Een fietsverhaal wordt het dus deze
keer. We praten met Stanny Beer-
ten, 44, getrouwd, 4 kinderen,
bijnaam Beerten Eums, over zijn
grote hobby fietsen en over Zieu-
wents jongste aanwinst op sportge-
bied, de fiets- en toerclub Veloce.

Stanny, fiets je ook naarje werk?
Vroeger wel, toen had ik op m'n
werk geen auto nodig, maar tegen-
woordig, werk ik in een groter
gebied als keurmeester. Ik zou best
willen, maar de baas ziet me aanko-
men.

Eerder fietste ik wel, vaste prik van
en naar m'n werk. Ik vond toen dat
ik het wel aardig deed, dat fietsen
dan. Bij mn buurman op de deel
zag ik eens een racefiets staan, en
heb die te leen gevraagd. Ik wist
niet wat me overkwam, in een uur
reed ik over Beltrum en Borculo zo
weer neerhuis. Het kon dus veel
beter dan dat ik altijd had gedacht.
Voor een paar honderd guiden heb
ik toen zelf een race-fiets gekocht.

Als kind van 14 jaar fietste ik al met
een neefje naar de polder op een

zaterdag, dan bleven we daar sla-
pen en fietsten de volgende dag
weer terug. Puur plezier was dat.
Verder deed en doeiktrouwens ook
geen enkele andere sport. Ik heb
een minder ontwikkeld balgevoel,
en bovendien vind ik mezelf te traag
voor bijvoorbeeld voetbal of volley-
bal. Met fietsen heb ik daar geen
last van. En als je maar het goede
materiaal hebt, dan benut je je
kwaliteiten nog eens extra. Zo heb
ik ook altijd gedacht dat ik wel
redelijk kon schaatsen. Die schaat-
sen had ik al 20 jaar, tijdens de
afgelopen strenge winter, schaatste
ik de eerste toertocht mee, de tocht
over de Weerribben. Bij de eerste de
beste scheur brak m'n schaats. Dat
was voor mij niet leuk, maar voor
de anderen die met mij in de auto
waren meegereden, was het ook
niet prettig. Ik moest namelijk dat
hele stuk, op één schaats afleggen,
en ik had de autosleutels. Maar
goed, de volgende dag heb ik gelijk
nieuwe schaatsen gekocht. Ik heb
nooit geweten dat ik zo goed kon
schaatsen kon. Ik heb de Noord-
Westhoek geschaatst, dat is 85
km. dat had ik 10 jaar geleden niet
gedacht, datik dat kon.

Wie bewonder jij nou als fietser?
Ik heb een groot respect voor Indu-
rain, dat die 53 km. per uur haalt,
dat vind ik geweldig. Hij heeft dan
wel het beste materiaal, en z'n
benenzijn geschoren, dat zou ik er
niet voor over hebben. Maar die



snelheid, daar heb ik echt bewonde-
ring voor.

Hoe hard fiets je zelf dan?
Ik fiets nu ook met zo’n computer,
waarop je precies de snelheid af
kunt lezen. Vanaf vorig jaar heb ik
me voorgenomen om aan het eind
van ieder fietsseizoen, met een
goede conditie dus en met mooi
weer, een uur langzo hard mogelijk
te fietsen. En met hard bedoel ik
dan dat het je zwart voor de ogen
wordt. Nou daar ben ik vorig jaar
mee begonnen, toen haalde ik 36,6
km in een uur. Ben benieuwd wat
het dit jaar wordt.

Maar ik kan niet alleen hard fietsen,
maer ook goed relativeren, want
wie zegt dat mijn teller goed is.

Ik fiets ook als ontspanning na mijn
werk, of bijvoorbeeld op vaderdag
als ik zelf kan kiezen wat ik wil
doen. Dan ga ik alleen fietsen, naar
de Veluwe bijvoorbeeld.

Het liefst fiets ik ’s morgens weg
met de wind in de rug. Ervaring
heeft uitgewezen, dat de wind
tegen de avond aan meestal gaat
liggen. Op de terugweg heb ik dan
nergens last van.

Ook zijn we al eens met de hele
familie op fietsvakantie geweest,
gewoon tentje achterop en fietsen

maar. Daar geniet ik ook van. Koen
(oudste zoon; red.) racet ookiedere
dag. Hij fietst op een oude fiets
naar en van school, en pakt daarna
nog eens de race-fiets.

4

Wat ik minstens even belangrijk
vind is dat fietsen zo gezond is, ik
ben over de 40,een buikje en hoge
bloeddruk liggen op de loer. Met
fietsen probeer ik dat te voorkomen.
Vroeger hadik veel last van ontsto-
ken holtes. Sinds ik een racefiets
heb, heb ik nergens meer last van.
Door dat geforceerde ademhalen
komt alles goed los. Gezondheid en
snelheid, gaan goed samen op de
fiets.

Jefietst het liefst alleen?
Tot voor kort had ik daar eigenlijk
nooit bij stil gestaan. Ik kwam eens
tijdens een feest bij Stoverinck aan
de praat met Bennie Boers. Die
fietste al en tijdje samen met een
paar man van de Haare. Ik heb toen
gevraagd of ik mee kon fietsen
zonder te hoeven verhuizen.
kon.

Dat
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We hebben toen een poosje met
een man of 6 gefietst. Met 2 ervan
heb ik toen ook Luik-Bastenaker
Luik gefietst. Dat was een geweldi
weekend, de vrouwen zijn meege-
weest. Mooi in de bulten fietsen.
Dat was echtafzien met m'n vlakke
land fiets. Ik ben daar echt stukge-
gaanop dat klimwerk.

De tweede keer dat we die tocht
fietsten was Willie Weijers er ook
bij, dat vind ik een sportman in hart
en nieren. Hij kan je er echt weer
bovenop helpen als je het even niet
meer ziet zitten. Die tweede keer
ging al een stuk beter dan de eer-
ste.

Uit dat groepje is ook de toerclub
Velocé ontstaan?
Nee gek genoeg niet. Velocé is
ontstaan uit een initiatief van buurt-
vereniging “t Kevelder. Die organi-
seeden 1 x perjaar samen met de
Keitrappers uit Lichtenvoorde de
“Achterhoektocht’. Op een gegeven
moment vroegen de Keitrappers te
veel geld voor de organisatie van
die tocht, en daarmee was de tocht
van de baan. Nu met deze nieuwe
club, kan de tocht weer in ere wor-
den hersteld.

Het fietsen bij een club heeft voor-
delen. Je bent lid van de NTFU
{Nederlandse Toer Fiets Unie} en
kunt wekelijks kiezen uit verschillen
de goed georganiseerde mooie
tochten. Die tochten variëren van
50tot 200 km. lengte, en je kunt er
net zo lang over doen als je zelf
wilt. Een ander voordeel is dat je
verzekerd bent, als je lid bent van
de club.

Jullie trainen ook?
Zeker. Donderdagavond onze
vaste trainingsavond. We fietsen in
verschillende groepen. De club telt
momenteel ongeveer 35 leden, die
hebben natuurlijk niet allemaal de-
zelfde conditie of capaciteiten. Daar
moet je eerst achter zien te komen.
We zijn nu zover dat iedereen onge-
veer weet welke nivo hijzelf en zijn
clubgenoten hebben. Je kunt dus
trainen op verschillende nivo's.

Een echter trainer hebben weniet,
maar Arie Hassink geeft ons tips en
adviezen. We proberen gewooneen
paar uur hard te fietsen, conditie



opbouwen. Het mooistis hetals je
6 mensen hebt die ongeveer even
hard kunnen fietsen.
Er fietst er één links voorop en één
rechts voorop. De linker wisselt na
2 minuten met de rechter, en de
rechter laat zich naar achteren
zakken, waardoor er een ander
linker kopman wordt. Dat is goed
opletten. Als je voorop fietst, hebjekonstant een oog op de kilometer-

teller, want je wilt natuurlijk nooit
langzamer fietsen als de vorige
kopman. Als je niet voorop rijdt,
moetje letten op het achterwiel van
je voorganger.

En geniet je dan nog wel van de
natuur?
Nee, daarzie je niks van. Daar heb
je geen tijd voor om daarop te let-
ten. Dat is ook te gevaarlijk. Je
moet je goed concentreren. Als je
voorop rijdt, op de snelheid en op
obstakels in de weg, of bochten. Je
waarschuwt dan de anderen. Als je
niet op kop rijdt, kijk je alleen maar
naar het achterwiel van degene die
voorje fietst.

Tot nu toeben ik nogniet gevallen,
de anderen ook niet. We dragen
meestal wel een helm. Zelf heb ik
nog zo’n leren hoofdkapje, maar ik
schaf me binnenkort wel een hem
aan. Want al let je zelf nog zo goed
op, je hebt ookte maken met ande-
re weggebruikers. Mensen horen je
niet aankomen, en houden dus geen
rekening met je. Of automoblisten
onderschatten je snelheid, en den-
ken dat ze er nog makkelijk voor
langs kunnen.

Wat is het verschil tussen de trai
ning op donderdag en het toeren op
zondag?
Datis er eigenlijk niet. Nog niet, dat
moet allemaal nog groeien denk ik.
Het enige verschil is misschien dat
we zondags na het fietsen, nog
evalueren bij het Kevelder, met een
pilsje erbi
Soms fietsen we zondags een toer-
tocht van de NFTU,en anders spre-
ken we op donderdagavond af,
waar we zondags naar toe fietsen
en hoeveel km. we fietsen. Dat
bericht komt in het kastje bij Paul
Knippenberg te hangen. ledereen

dan zondags tjd heeft, kan dan
mee fietsen.

Zo’n tocht fiets je ook weer in
verschillende groepen?
In het begin van de club nog niet.
Toen ontstond er toch wat wrijving,
en nu fiets je met mensen van het-
zelfde nivo. Dat gaat prima, we
fietsen samen uit, samen thuis. Op
ongeveer 10km. voorhet eind, fiet-
sen we dan om het hardst. Wie het
eerste er is, zeg maar. Meestal is
dat Willy Hummelink en als ik geluk
heb blij ik hem in het achterwiel.

De nieuwe club voldoet wel zan een
behoefte?
Ik denk het wel. Toenik nog veel
alleen fietste, vond ik dat prima,
maar naast de voordelen die ik al
genoemd heb, komt er nog iets bij,
dat voor mij belangrijk is. Als je
een schema fietst, zoals wij dat
doen, wil je perse niet langzamer
gaan dan een ander. Door in een
club te fietsen, verbeter je dus je
eigen prestaties. Bovendien leerje



Bloemsierkunst „ERNA“
Werentriedstraat 1
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nieuwe mensen kennen die dezelfde
hobby hebben en kun je ervaringen
en tips uitwisselen. Maar dat verbe
teren van mijn eigen snelheid vind ik
toch wel erg belangrijk.

Fiets je over 5 jaar nog bij deze
club?
Ja zeker, over 20 jaar nog wel denk
ik. Ik hoop dat de club meer jeugd-
leden zal krijgen. En dat er een
sponsor komt. In de toekomst wil
de club zich uitbreiden met veldrij.
den in de winter. En wat meer mee
gaan doen aan ploegenrit-wedstrij-
den. Maar heteerste streven is het
opzetten en organiseren van de
oude ’Achterhoek-tocht’.

Stanny bedankt voor het gesprek en
we wensen je veel snelheid toe in
de toekomst. Redaktie (MHW/HW]

Het toetje van STANNY

1. Watis je favoriete gerecht?
Alles, als er maar géén kom-
kommerin of bij zit.

2. Waar erger je je aan op sportge-
bied in Zieuwent?
Dat tijdens de voetbaltraining
de auto's 2 rijen dik langs de
weg staan. Wel anderhalf uur in
het zweet lopen op het veld, en
dan nog te beroerd zijn om 100
meter van en naar de auto te
lopen.

3. Watis volgens jezelf je slecht-
ste eigenschap?
Ik kan ’s avonds niet op tijd in
bed komen. Daar heb ik de
volgende dag altijd last van.

Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
(Stanny aarzelt} Angela (zijn
vrouw;red.) zegt ‘behulpzaam’.
Stanny reageert: ‘Dat mo'j neet
zeggen, dan staot ze volgende
wekkeallemaolle op de stoepe.”

Wie vind je de beste sportman
of vrouw van Zieuwent?
Willy Weijers; hij is letterlijk en
figuurlijk sportief, ook als er
iemand helemaal doorheen zit,
zal Willy altijd proberen te hel-
pen.

Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten
worden?
Spieker Jozef; die kan mooi
praten en heeft veel sociale
kontakten.

Wie is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen jouw
vereniging?
Kun je eigenlijk nog niet zeg-
gen, we zijn net begonnen,
maar ik vind wel dat Carla
Temming al veel werk verzet
heeft.

Wat is je grootste hobby?
Zonder meer: fietsen.

Wat zouje graag anders zien in
uwent?

Een fietspad langs de Ruurlose-
weg, zodat de kinderen veilig
op school kunnen komen.—



STUDIO SPORT

De spelverdeler speelt de buitenspe-
ler met een stiffie aan. Deze maakt
de bal dood, passeert zijn man met
een schaar, hij snijdt de bal half aan
en zet hem met een bananencurve
voor. De spits uit de patatgeneratie
neemt de bal met een volley, maar
de laatste man, die goed in het
collectief speelt, kan de bal nog op-
ruimen. Hij geeft de bal aan een
medespeler, die na zijn mannetje
gekapt te hebben de situatie redt
door een verre bal te versturen.
Later in de strijd geeft de keeper,
precies volgens het concept, de bal
met een dropkick aan een speler,
die op zijn beurt met een punter zijn
spits bereikt. De bal is met een
fluwelen voet gegeven, want de
slalommende spits schakelt met een
wippertje de uit vorm zijnde doe-
Iman uit. Een ABC-tje.

‘DE KINDERPIOT

De keeper had namelijk van alles
verwacht, zoals een kogel, een kan-
jer, een dreun, een loeier, een peer,een spetter, een knoert, een kegel,
een lel, een streep, een poeier eeen pegel, maar absoluut geen
pertje. Hij wordt dus heus gejokerd,
gepiepeld en gedold. Het had echter
nog belabberder kunnenzijn, als hij
was gebrugd of gepoort. Dat is
namelijk het ergste in de voetbal-
lerij.

Of is het nog erger om als een leek
naar Studio Sport te moeten
en van bovenstaand verhaal werke-
lijk helemaal niks te snappen. Leest
U het nog maareens : het barst van
de uitdrukkingen, die voor een aan-
tal onder ons net zo begrijpelijk zijn
als een iglo voor een doorsnee-
indiaan. De Redaktie (RD)

Hallo allemaal,
Deze keer gaat de Kinderpiot over
tennis. Wij intervieuwden Lucas
Molleman van de tennisvereniging
ZV.

INTERVIEUW

7. Hoe oud was je toen je met
tennis begon?
Ik was zeven jaar.

2. Is het een leukesport?
Ja, het is heel leuk.

3. Heb je al veel wedstrijden ge-
wonnen?
In de competitie verlies ik meest-
a/ de dubbel, de enkel kan ik
meestal wel winnen.

4. Ben je al eens clubkampioen
geweest?
Ja, in de finale moest ik toen
tegen Wout Eekelder. Ik heb
toen eenbeker gewonnen.
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Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

4Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 352133

Fax 0544-352237



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

T

Vee on varkenshandel Batsdijk 46- Zieuwent Tel, 351508EeEi == Ea]NT SPAARBANK
Bij de NMS Spaarbank
zit niemand opde
reservebank,

DONTEa BEKKEN Assurantiën
SSM] Financiële dienstverlening

Werenfriedstraat 9- 7136 LZ Zieuwent
Tel 0544-351461 Fax 0544-362145
AGENT. HAP NMS SPAARBANK



APARTE
Kx VOOR AL UW: Sportschoenen AN“x Sportkleding

IN Sportartikelen
f) Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257

[a3g Adidas - Puma- L.A. Gear - Cruijff Sport - Umbro
Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto

Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingZAasHotel - Café - Restaurant

Pig WittePaard4

Verrassend,
EeouJ :

FG ictGezellig!

“Diverse mogelijkheden voor:

EEE]SEENEPN+ Bruiloften en partijen
+ Recepties
+ Reünies

Vergaderingen “Deideale rustplaats voor cen hapje en drankje.



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, tol 351296

retaris Cte Molder, Ravelstraat

9,
Uvoorde, el, 375179

Penningmeester :H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
Wedstrijd seer J Hoenderboom, V van Goghstraat 37. [voorde tet 377020

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 351257
Sek/Penringm. A Krebbenborg, Kleuterstreat 8, Zieuwent, el
Wedstrijd secr B. St, Helenweg 3, Zieuwent tel, 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, De Haar Zieuwent, tel 351838
Secretaresse | Rouhorst, Dorpsstraat 51a, Zieuwent, te. 362406
Penningre ter Bogt, Lnnennever 2, Groenko, (el. 465478
Wedstrijd A. Hummelnk, De Haare 30, Zeuwent, tl, 351531

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zeuwent, tel 351875
Secretaris B, te Molder, De Haar1, Zieuwent, tl 352140
Penningmeesteres ML. Heutinck, oldersweg 11, Zouwert, el 351770

Weest IK Karmebeek, DeSteeg tel 352247
Roceanten W. te Rolet, Rapenburgsestraat 2, [\voorde, tel 372617
Vougczaken 4. Kolkman Cuppers, Ruurlosoweg 20, Zieuwent, tel 352194

5, Ziemer

ZV: Tennis
Voorzitster
Secretar
Penningme W. Weiers, Zeuwentseweg 77, Zieuwent, tl 351445
Wedstrjd-s B vd. Linden, Dorpsstraat 2b, Zieuwent, tel 391553
veugdeommisse A, Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, tel 351917

Y. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, tel, 35172

pers, Oude Maat 1, Marënvekde, tel. 351281
B. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 351591

ZGV: Gymnastiek en Jazzgvm.verenigi
Voorzister

Batsdik 39, Marewesde, tel
Wedstrijd seer. L Hummelink, Oude Terborgsew:. 296, D'chem, tol 02 4960449

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 361262
Sekr/Penningm.  :G. Rijnders, Larksstraat 18, voorde, tel. 372926



4]
kK

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter . Karrebeek, Bielemanscijk 44, Hale, tel 0573-481341
Secreteri RL Huitink, Hofmansweg 2, Zieuwent, el 352112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegen5, Zieuwent, tel 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, el 351267
Secretaris E. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tel 352316
Penningmeester teRoly, Verkaveln Mariënvelde, te. 351373
Wodstrjd secr. Ik. Hummelink, Esstraat 42, L'voorde, tel 377523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg3,Zeuwent, el 351534
Sekr/Ponringm. A Papen, De Haar 32, Zieuwert, tel 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter  Nirolder, Wigengijk 4, Mariënvelde, tl. 351316
Secretaris B. te Roler, Verkavelngsweg 2, Mariënvelde, tol 251373
Ponringme
Wedstrijd-s HEcr RW

hot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, tel 352268

alderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, tl. 351504

B.B.Z.: Biljarten
Voorziter vanVel, ard, de Jongs, voorde, tl 374588
Secr/Weds seer 1 Bonger. Dorpsstraat 3, Zieuwent, tl 351271

wijten Bras, Churchilstraat20,tel. 351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouser, Dorpsstraat 63, Zieuwent,te.261

Sec/Wedssec. :P Domhof trum, tel 0544-482191
Penningmeester: T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, et 351271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, 1
Secretaresse IN. Nienhuis, Do Steege 89, Ziuert
Penringweeste P. Elshof, Aafensewog 81, voorde, el

351082

119
Wedstrsekr{ij CH Meetstege, Constanijlaan 6, Fro el. 0573-453522
wedsrsekr{D)  C. Ebbers, Braughohof 11, woorde,379274
BADMINTON:vereniging
voren M Stoftelaan, Meddachtenstraat3, voorde, tl 377019
Secretaresse Y. Cekelder, Dorpsstraat 8:

Penningmeester Eekelder, Ruurloseweg 188, Zie

uwer, el
wort, el 351664



BAM

Krabbenborg
PLUIMVEE
WEEGBRUG
AKXERBOUW
MANDELSOND.

ZAND EN GRONDWERK
HUUR EN VERHUUR

Grobbenweg3-7136 KM ZIEUWENT Tel. 0544-351534 Fax 351534
Postbus 13-7136 ZG ZIEUWENT b.g.g. 0544-351400

WEEGBRUG ALTIJD OPEN

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

47 tijdens de rust of
nade wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 351607

architektenburo

As a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



BEKKEN assurantiën
Als hetom TOTAAL GGN El

| SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN |

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 0544-351269
Fax 0544 - 352464

Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

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

EFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!—



Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis ViBOUWBEDRIJF 4 A ë
* bouwmaterialen
* nieuwbouw Wopereis* verbouw
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

AUTOBEDRIJF |
BEN

SO ]EetsBensENN
Verkoop en reparaties

van merkauto’s=b9g.951607
tel. 0544-351797 Waalderweg12a



5. Wie is jullie leider? Lucas, bedankt voor dit interviews!Antoinette is onze leider en ik
heb les van André Nu kun je nog even puzzelen.

Streep de woorden weg. De letters6. Wie is jouw idool? die overblijven vormen in verticaleRichard Krajicek Is mijn idoo). stand een zin.

7. Waarom tennissen jullie op de Doeï Groetjes Jurgen en Dennie,
woensdag?

Datis deenige vrije dag.

TENNIS TTEAELVWNETTEN EENTHEOERACKET GNETTENDBAL ENNHSAMSSNAREN NIEJEVGTTEGENSTANDER SSNARENRWEDSTRYD TWEBALIYVELDEN AEOTCDDDSCHOENEN NNHUKEEDKLEDING DHCLENLESMASH EOSLTUKNBACKHAND RPDITKN!SET DNAHKCABBOND

Tát, naast alle adverteerders,
Mede mogelijk gemaakt door

DRUKKER WESTERLAAN zn

8,9 en 10 juni : Kermis
14,15en16juni : Jong Nederland; Klein-kamp.7 juli : PIOT : kopy inleveren.- 20 Um 24 juli : Jong Nederland; Groot-kamp.25 augustus : 10° Achterhoektocht.- 6 oktober : 2% Ziemadag.



Naar aanleiding van de profielschets uit de vorige PIOT volgt hieronder
een rectificatie ingezonden doorde persoon waarmee de profielschets is
gehouden (de redaktie].

BILJARTEN
Na gedegen uitleg door een zeer ervaren biljarter van B.V. ‘t Kevelder
moet ik erkennen dat biljarten meer is dan wat ik er altijd van gedachtheb, dus de volgende keer zal ik er met andere ogen naar kijken. Ook
wil ik hem bedanken voorde uitnodiging. Misschien mag ik dan de keu
wel even vasthouden.

BIER
Datik bij uitzondering bier drink (Paaspop/Kermis/30 C.} wil niet zeggendat er na het fietsen bij vereniging Velocé veel wordt gedronken. Als je
na het fietsen grote dorst hebt is één halve liter snel weg en dan beginthet bij mij al te werken, dus dan zijn twee halve liters voor mij in ieder
geval wel veel, met als gevolg; de benen worden dunner maar…(zelf
invullen). Ingezonden door Carla Temming.geCarlaTemming.Sekretaresse Tourclub Velocé Zieuwent.

Freddy Boschker
32 jaar

Beroep: metselaar
Houdt van;

auto- en motorraces
om te zien

3 Is voor de tweede keer5 Schutterskoning/Kermiskoning

Meest favoriete sport : Motorsport om naar te kijken.
Minst favoriete sport : Schaken en dammen; doar zit veur mien

niks in.
Mooiste sportherinnering _: Het WK touwtrekken in 1985 in Zwitser-

land; ne wekke lang volop spektakel en
sensatie met e-maakt.—



J. WAENINK eeSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en
f ĳ ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL 0544-351452

Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

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

_—____



AW. Klein Goldewijk vof.
LID BOVAG

VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATIE

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 wensen u veel Sportplezier !!ee es}



Slechtste sportherinnering

Favoriete sportman/vrouw

Sportleven Zieuwent

Sportblad PIOT

Lekkerste eten
Leukste TV-programma

Beste muziek-(band]
Favoriete schrijver/boek
Mooiste film

Fijnste kledingstuk
Onbewoond eiland
10 miljoen winnen

Pilsje drinken bij
Een dansje maken met

Hekel aan mensen die,
Geloof en/of bijgeloof
Politieke kleur

De doodstraf

Jeugd-droom

Grootste wens

Idool

11

Tijdens het touwtrekken kreeg ik een
blessure in de rug met als gevolg dat ik
d'r met mos stoppen.
Michael Doohan, een motorrijder in de
500 cc klasse. Den hef een prachtigen
stijl van rieden.
Is allemoale netjes veur mekare; goeie
zccommodatie en vulle meugelukheden.
Prima; d'r steet van alle sporten wat in,
en ut is veur de groten en de kleintjes.

Stamppot wortelen en erwtensoep.
Hunter, een politieserie, woar ik altied
noar kiek.
Judast Priest, ne hard rock band.
Ik leas nooit, dus dat hek neet.
Ik mag graag noar een film kieken als d'r
moar sensatie in zit; dus mien veurkeur
geet uut noar thrillers, moar gin bepaalde
film in ut biezunder.
Ne spiekerbokse.

ik

mien niet wat; dan bj zo allene en
d'r is weinug te beleaven.
Ik goa gin gekke dingen doon, ik blief
gewoon mie-zelf.
Stoverink.
De kuniginne tijdens de karmisse; dan
motut, wieter dans ik nooit.

Oaver un ander lult as die personen d'r
zelf neet bej bunt.
Geen van beide.
Gin kleure want doar bunk neet van op
de heugte.
Meugt ze met bepaalde dinge wal weer
invoeren, Vb. kinderverkrachters.

: Vrachtwagenchauffeur word’n en dan de
hele weareld oaver.
Heb ik neet, ik heb alles wat mien hartje
begeert.
Nee, ok nooit e-had.



Uit bed te halen voor
wal

Lig in ’n deuk om
Alsik oranje zie Dan

12

Stamppot van wortelen, dat kan’k altied
etten.

Ne goeien bak.
denk ik an voetballen.

De Redaktie (IR)

Hanc alvereniging PACELLI

Het seizoen °95-'96 zit er vooralle
teams weer op en hetis een goede
gewoonte om aan het eind nog
eens alles de revue te laten passe-
ren.

DAMES 3
Nog niet eerder in de geschiedenis
van het Handbal was het voorge-
komen dat Pacelli met 3 dames-
seniorenteams deelnam aan de
competitie, veel voorbereidend werk
was er aan vooraf gegaan, een
oproep in PIOT van juni vorig jaar
boodniet veel soelaas. Een directe,
persoonlijke benadering tijdens de
kermis van vorig jaar bracht het
gewenste succes, en kon men een
3de damesteam inschrijven voorde
competitie. Trainen en dat soort
onzin zou men niet doen, het moest
puur voor de gezelligheid, je weet
wel, zondags af en toe een partijtje
handbal.

Het bestuur dacht daar iets anders
over en men besloot om de nieu-
we aanwinsten toch maar de
gelegenheid te geven om te trai
nen, de donderdagavond was de
meest geschikte avond, bij de
eerste de beste zaaltraining was
de opkomst dermate groot dat

Daan Jolink met de handen in het
haar zat, Marianne Spekschoor
bood uitkomst en dat is zo het
hele seizoen gebleven. De dames
zien het als een wekelijks uitje en
menig echtgenoot heeft inmiddels
door dat ze maar beter alvast naar
bed kunnen gaan, willen ze nog
enige nachtrust hebben.

Met de sportieve prestaties ging
het ook erg goed, bijna alle wed-
strijden werden gewonnen, een
tweede plaats in de 3de klasse is
een zeer verdienstelijk resultaat en
de verwachtingen voor het komen-
de seizoen zijn dan ook hoog
gespannen.

HEREN
De heren begonnen afgelopen
seizoen onverwacht sterk in de
2de klasse maar konden gaande-
weg de competitie dît niet vast-
houden doordat de opkomst niet
altijd even denderend was, te vaak
moest men op het laatste moment
gastspelers optrommelen omdat
vaste krachten hetlieten afweten.
Degradatie kwam steeds dichter
bij, maar het tĳĳ kon op tijd ge-
keerd worden zodat klassebehoud



Het beste vlees
komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN
Telefoon 0544-351205

Hendriks
Tuinbedrijf Voor eengoede

2e hands of nieuwe auto
gsoesNy * oSigs®||Verder alle soorten reparaties\ va ook A.PK-keuring

sA
naar een erkend adres:

Wij zorgen dat Uwtuin
een zorg minder is Garage

V.O.F. KOLKMAN
Hendriks Tuinbedrijf||zieuwentseweg 44- Zieuwent

Dees Telefoon 351603
7196 CJ ZIEUWENT

TE 0544-352043

Tevens verhuur van feestbomt



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620 - ZIEUWENT

‘Bakkerij Jos Knippenborg
Dorpsstraat 13-7136LE ZIEUWENT

Tel: 0544-351255
VO

ES, Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tel: 0545-274554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

zi
VEEVERYOPR
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

AVIA
215

Fax 0544-352065
Zieuwent

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.
Dezecredit card kunt U ij ons GRATIS aanvragen.

ma. t/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



toch nog redelijk gemakkelijk
gerealiseerd kon worden. Inmid-
dels hebben zich enkele nieuwe
verse krachten aangemeld, boor-
devol talent, zodat het komende
seizoen ook weer Herenhandbal in
Zieuwent gespeeld wordt.

DAMES 2
Na het kampioenschap in de 3de
klasse van dames-2 in 1995
mocht men het dit afgelopen
seizoen weer proberen in de 2de
klasse. Een moeizaam begin resul-
teerde in een aantal onnodige
nederlagen zodat men de hele
competitie achter de feiten aan
moest lopen. De motivatie liep
steeds verder achteruit en rond de
jaarwisseling was de motivatie en
spelvreugde ver te zoeken. Samen
kwam men tot de conclusie dat
het zo niet verder kon, de trainin-
gen werden slecht bezocht en de
wedstrijden werden vaak in de
eerste 10 minuten al verloren.
Afgesproken werd dat men zo
veel mogelijk weer zou komen
trainen en men zín best zou doen
om niet te degraderen. Vanaf dat
moment kwam de spelvreugde en
het geloof in eigen kunnen weer
langzaam terug en vanuit kansloze
positie werd op eigen kracht de-
gradatie ontlopen; een compli
ment.

ADSPIRANTEN en WELPEN
de Adspiranten en Welpen

stijgt het ledenaantal gestaag,
steeds meer meisjes en jongens
gaan het Handbal weer leuk vin-
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den en het blijkt ook nu weer dat
wanneer men eenaantal jaren met
vaste gemotiveerde leidsters kan
werken en de groepen bij elkaar
kan houden, dit z’n vruchten af-
werpt. Waarschijnlijk kan met het
komende seizoen weer een extra
jeugdteam laten deelnemen aan de
comptitie, hetgeen een grote
pluim verdient voor de mensen die
toch maar iedere week met deze
kinderen bezig zijn, in de hal en
met de wedstrijden; grote klasse.

DAMES 1

De dames-1, onder leiding van
Daan Jolink en Marianne Spek-
schoor, blijven vriend en vijand
verrassen. Ook het afgelopen
seizoen wisselde met briljante
wedstrijden af met onbegrijpelijke
nederlagen zodat men bij de eind-
afrekening maar weer 4 punten
tekort kwam voor het kampioen-
schap. Daar moet wel bij aangete-
kend worden dat de dames-1 in
een aantal jaren kompleet ver-
nieuwd is, de gemiddelde leeftijd
is 24 jaar, en dat men alleen nog
maar sterker kan worden. Een
groot kompliment is er voor de
geweldige trainingsopkomst, keer
op keer komt men trouw 2 x per
week naar het Sourcy Center, de
teamgeest is prima en het zal er
toch ooit van komen dat de dames
naar de 3de divisie promoveren.
Eén grote prijs werd toch in de
wacht gesleept, de Afdelingsbeker
werd in een aantal zinderende
ontmoetingen terecht veroverd.



In de reeks naar de Beker werd
afgerekend met de nrs. één en
twee van de 1ste klasse, respec-
tievelijk De Gazellen en Groessen,
wat maar weer eens weergeeft
dat de dames voor niemand be-
hoeven onder te doen in de 1ste
klasse. Maar het bewijst ook de
ongrijpbare krachten in de sport,
niets is zeker totdat de scheids-
rechter voor het eindsignaal geflo-

ten heeft.
Dit resultaat geeft recht op deel
name aan de landelijke Bekercom-
petitie die eind van dit jaar van
start gaat met wedstrijden op
regionaal gebied tegen tegenstan-
ders uit de 3de divi

uitdaging.
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TOT SLOT
Tot slot willen wij nog eens op-
merken dat onze sportbeoefening
alleen maar mogelijk is met de
medewerking van middenstand en
bevolking van Zieuwent die ons
jaar in jaar uit steunen in financieel
en materieel opzicht. Ook de men-
sen binnen de vereniging die heel
veel werk achter de schermen
verrichten verdienen een pluim
Rest ons iedereen een fijne kermis
en een goede vakantie toe te
wensen.

Het Bestuur.

Regelmatig worden hardlopers geconfronteerd met pijn
aan deachillespees. Het komt vooral voor bij personen
met verkorte kuitspieren en lopen op harde onder-
grond. Bij overbelasting van de achillespees kunnen de
volgende verschijnselen optreden:

ten;
een knisperend gelu

Wanneer de pijnklachten genegeerd worden zal de
blessure ernstiger (chronisch) worden, omdat de ont-
stoken pees nog meer geïmiteerd raakt. De oorzaak
van deze blessure is overbelasting door 0.a. een com-
binatie van de volgende factoren;

verdikking van en pijn in de pees, enkele centime-
ters boven het hielbeen, vooral ’s ochtends (och-
tendstijfheid) en bij aanvang van de sportactivitei-

klinkt als krakende sneeuw.
Door miege! van de
achilospaes hech
ten de Kuitspiron
an Pot hielbeen.
Biht landen van
66 voet en coor het
aanspannen van de
kuitspieren wordt

de acnilespoes
bast
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STOLTENBORG
TERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136LE ZIEUWENT Telefoon 0544-351207

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt:

Zaal tot 400 personen
Di. kleine zalen voor alle
doeleinden

Oud Hollandse spellen
als groepsermaak
Binnen- en buiten barbecue
Koude bulfeten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz
En alles wat w bij cen ander
ook kunt Krijgen

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

© P.T.T PostagentschapDMC sordurgaren

borerpakkenen van] ratie ves on nastkateen Cadeautip:  Staatslotenaas Vackpotstaatsfoten
of geef een boncadeau

| 7 cadeauYvonne’ dS.‚:< nippenborg
Textieifournituren

EEA NIE
Wensen

Dorpsstraat 11-7136LE Zieuwent- Tel, 0544-351544 Prentbriefkaarten

EE



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544-351542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens 01 3500 kg.
= Onderhoudsbeurten en reparaties aanbijna alle

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

4 motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN

* autorijopleiding - schakelwagen of automaat
* motorrijopleiding
+* aanhangwagenopleiding (E bij B)
* theorieopleiding: maandagavond
* theorieopleiding in 1/, dag schoolvakanties

zieuwent tel. 0544 -ed
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” Een te snelle opvoering van tempo en/of duur van de training, vooral
na herstel van een blessure;

- trainen cp harde en/of zanderige ondergrond in combinatie met slecht
schoeisel;

- lichte voetafwijking in combinatie met schoeisel dat onvoldoende
steun biedt;

= verkeerde looptechniek, bijvoorbeeld voorvoetlanding.

HOE VOORKOM IK ACHILLESPEESKLACHTEN ?
* Doe een goede warming-up: loop minimaal 5 minuten rustig in en

voer daarna in elk geval de volgende rekkingsoefeningen uit:
Le a Eea OeOy BUSERL QS7 as voren Sers [Gn Bee tnJETet acre been BA ran: 8 Pe Biop Gegero mere voet dst d grond U veh da sparringeneen op de gang Voel Ma Srderin aa kut 203hoe Spani e Kik Nij Seconden vasthaden on 2Graat 2070 seconden aa nemenrenesse LLDeen

Zorg voor een evenwichtige traíningsopbouw met een geleidelijke
opvoering van het aantal kilometers per week en de snelheid, zo
mogelijk in overleg met trainer. Een tip voor beginners: het is beter
om per week 3 x 20 minuten te lopen dan 1 x 60 minuten.

Vermijd langdurig hardlopen op harde ondergrond en/of heuvelachtig
terrein, maar loop zoveel mogelijk op een oppervlak met een goede
schokdemping (0.a. bospaden).

Draag /oopschoenen met een goed passende hielondersteuning (een
goede sportzaak ofervaren hardloper kan hierover adviseren). Laat bij
lichte afwijkingen (knik- of platvoeten, beenlengteverschil, korte
achillespezen) aanpassingen in de schoen aanbrengen, bijvoorbeeld
hakverhoging of steunzool. Doe dît alleen na deskundig advies.

Probeer met de juiste techniek te lopen,nl. landen op de hiel, de voet
zo goed mogelijk langs de buitenzijde naar het midden afwikkelen om
vervolgens met de voorvoetaf te zetten.

Voerna afloop van training of wedstrijd een cooling-down uit, dat wil
zeggen rustig uitlopen afgewisseld met de eerdergenoemde rekkings-
oefeningen
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WAT MOET IK DOEN WANNEER IK TOCH ACHILLESPEES-
KLACHTEN KRIJG ?
1. Rust of vermindering van de hardloopactiviteiten tot de klachten

geheel verdwenen zijn. Waarschuwing: Nooit pijnklachten negeren,ook niet als de klachten na de warming-up verdwijnen omdat jedaarmee de blessure verergert.

2. Voer alle preventieve tips uit, met ruime aandacht voor het rekken
van de achillespees. Rekkingsoefeningen voorzichtig uitvoeren en
stoppenals het pijn doet.

3. Na het hardlopen de pijnlijke plaats koelen, door middel van cold-
packs (een doekje tussen ijs en (achillespees voorkomt mogelijke
huidbeschadiging) of massage met ijsblokjes gedurende 20 minuten
per keer, eventueel na 2 uur herhalen.

4. Wanneer niet het gewenste effect optreedt, ga dan binnen 2 weken
naar de huisarts of in overleg met deze naar het Sport Medisch
Adviescentrum (SMA).

Bron: Blessurebulletin; uitgave van de Gelderse Sport Federatie in
samenwerking met de Sport Medische Regio's Gelderland.

sas Drukkerij WesterlaanLj Lichtenvoorde
Ni 4DE Á 031 207

fax 0544 -376 525

maakt‘t je gemakkelijk
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HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdic ene, voorw juistehypotheek te kiezen, krijge u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypothi shop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorw 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

Ië ps|ENSAIDMODEVAKSCHOOL

— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 12
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0524-351766
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