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SOMS ZIT HET ME ‚ SOMS TEGEN.

Jarenlang kocht ik een donateurs-
kaart van RKZVC. Al die tijd heb ik
hem nooit gebruikt. Waarom niet,
vroeg ik mij af. Ik kijk zo’n beetje al
het betaalde binnen- en buitenland-
se voetbal en baal als ik iets moet
missen. Naast de deur wordt ook
gevoetbald en dat moet toch ook
leuk zijn om naar te kijken. Nu was
dit jaar de donateurskaart duurder
dan voorheen, misschien was het
nog aantrekkelijker geworden. Dus

zondags naar hetveld en eens zien
hoe dat gaat.

Wat mij als eerste opvalt is hoe
weinig toeschouwers er zijn, verge-
leken met vroeger toen wij als klei-
ne jongens achter de goal van Jopie
Eekelder lagen. Maar het is die
middag snijdend koud dus dit kon
weleens een goede reden zijn voor
de thuisblijvers om niet te komen.
Zieuwent tegen Ratum, het zou een



leuke middag worden wordt me
verzekerd. Nou dit viel bitter tegen.
Er worden veel fouten gemaakt en
het is allemaal wat zenuwachtig
wat ik zie. Er wordt verloren met 2-
1 en het is niet echt spannend.
Even snap ik niet dat mensen iedere
zondagmiddag komen kijken terwijl
er op vele plekken in Zieuwent wel
leuke sport wordt bedreven.

Maar ik geef de moed niet op en ga
de week erop naar Winterswijk.
Deze staan bovenaan in klasse 4c
en je zou dus kunnen aannemen dat
dit een afstraffing voor onze jon-
gens zou worden.

In tegenstelling tot vorige week valt
me nu op hoeveel supporters er zijn
meegereisd naar Winterswijk, het
oogt meer als de thuiswedstrijd.
Vanaf de aftrap is het een spannen-
de pot. Het voetbal is misschien
niet altijd even goed, maarer wordt
geknokt om iedere centimeter en
dat geeft hoop voorde einduitslag.
ZVC haalt uiteindelijk drie punten
weg bij de koploper en had gezorgd
vooreen plezierige middag voorde
toeschouwers. Voor mij is alle leed
van de week ervoor vergeten en kijk

ik al weer uit naar de volgende
wedstrijd, mits er geen auto-race op
TV

De redaktie (ML)

“LIEFDE OP 'T EERSTE GEZICHT"

Zo omschrijft Daan Jolink zijn komst
als handbaltrainer bij Pacelli, nu
alweer ruim drie jaar geleden

Daan is 41 jaar, woont in Winters-
wijk met z'n vrouw en twee doch-
ters, en is werkzaam op een bank in
Zwolle.
Vele uren van zijn vrije tijd steekt hij
in z’n grootste hobby: handbal.

In een gesprek met Daan hoorden
we hoe het allemaal begonnen is,
hoe het momenteel gaat, en hoehij
de toekomst ziet.

Wanneer is de interesse voor de
‘handbalsport ontstaan?
Mijn interesse voor handbal is op de
middelbare school ontstaan tijdens
een schoolhandbaltoernooi, ik was
toen16 jaar.

Daarvoor heb ik altijd gevoetbald,
maardît vond ik ’s winters te koud,
en zaalvoetbal was er toen nog niet.
Met een stel vrienden zijn we toen
lid geworden van de Winterswijkse
handbalvereniging. Omdat ze toen
een keeper nodig hadden benik dit
geworden, en later ook altijd geble-
ven.
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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 gebrekkige
administratie, of onbekendheid in ondernemersland. Goede raad
via accountantskantoren is duur.
Toch kan het ook anders. R&M ondersteunt dagelijks met raad endaad vele kleineen grote bedrijven bij hun bedrijfsvoering. Een
ondersteuning die u in staat stelt zich daadwerkelijk bezig te
houden met uw zaak enbetere resultaten te boeken.

RouwhorsSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

complete administratie startende ondernemers
jaarcijfers en balans belastingaangifte
computerverwerking eigen woning/hypotheek
begeleiding automatisering fiscale adviezen
facturatie en betalingen krediet-aanvragen
Zegendijk16k - 7136LS ZIEUWENT - Telefoon 0544- 352103

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Vele in. en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
tiviteiten, culturele mani
festaties en sportevene
‘menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend ominformatie en documentatie
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@
SQUASHBANEN e BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGITGOLE @ JUT DE BOULES
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Ik heb twaalf jaar bij Winterswijk
gespeeld, en ben daarna naar Grol
in Groenlo gegaan, omdatik daar
hoger kon spelen en zo ambitieus
ben ik wel. In Winterswijk speelden
wein de tweede divisie, maar toen
zijn we afgezakt, en Grol speelde
toen in de derde divisie.

De ere, 1e-, 2e, en 3e divisie is
landelijk. Daaronder komen de ver-
schillende klasses die alleen in de
afdeling spelen; Pacelli valt onder
Gelderland, die 3 klasses heeft in de
competitie.
Ik heb nog een half jaar bij de Ga-
zellen in Doetinchem, die toen in de
eredivisie speelden, als speler mee-
getraind, maar daar kwam ik tekort
voor; te weinig kwaliteiten, dus ben

bij m'n eigen club gebleven.

Hoe ben je als sporter?
Als ik binnen de lijnen van hetveld
sta onderga ik een complete ge-
daantewisseling; normaal benik vrij
rustig, maar in het veld benik bloe-
dfanatiek en dan kraam ik er ook
van alles uit, alhoewel dit wel enigs-
zins binnen de perken moet blijven
natuurlijk. Maar als keeper moet je
de boel wel eens wakker houden in
de verdediging, en ook hebben
heren het wel eens nodig om eens
flink op de plaats gezet te worden.
Na de wedstrijd is iedereen het
weer vergeten, wat cen groot ver
schil is met dames; die vatten be-
paalde opmerkingen vaker persoon:
lijk op, waardoor je anders en voor-
zichtiger moet zijn in hetgeen je
zegt. Heren kun je verrot schelden,
damesniet.

Waarom benje trainer geworden?
Ik heb in °87-88 samen met een
paar mensen van Grol de trainer
scursus gevolgd omdat die toen hier
in de buurt gegeven werd, meestal
was dat daarvoor altijd ver weg. Ik
speelde toen nog welzelf, maar had
ook te kampen met een knie-blessu-
re. Bovendien wordt je ouder, maar
handbal is een hobby en zo kun je
er toch watin blijven doen. Sinds
twee jaarspeelik zelf geen handbal
meer omdat het niet te combineren
is met trainer zijn.
Pacelli is de eerste vereniging waar
ik trainer geworden ben; ze belden
me 3 jaar geleden opofik interesse
had. Ze konden geen trainer vinden,
de competitie stond op het punt te
beginnen en zij stonden als vereni
ging op dat moment met de rug
tegen de muur; ik was hun laatste
hoop. Omdat ik Pacelli helemaal niet
kende ben ik toen eerst een avond
komen kijken naar de training. Ik
moest overigens goed op de borden
kijken om Zieuwent te kunnen vin-
den. Na een gesprek met het be-
stuur heb ik het thuis overlegd en
toen besloten om hier trainer te
worden. Ik ben dus echt met de
neus in de boter gevallen want het
klikte meteen van beide kanten; het
zijn enthousiaste en sympathieke
mensen die zeggen waar het op
staat, helemaal geen poespas en
dat spreekt me erg aan. Bovendien
is de trainingsopkomst erg groot en
datis vooreen trainer natuurlijk fijn,
zeker voor mij omdat ik toch wel
fanatiek ben. Daarbij had men toen-
dertijd een erg goed jeugdteam (zijn
nu allemaal al senioren geworden),

__
_…____..



wat van belang is voorde toekomst
van een vereniging, en dus ook voor
de trainer die hierop kan bouwen.

Wat heeft een trainer nodig om een
goede trainer te zijn?
Je moet jezelf blijven en vasthou-
‘den aan wat jezelf wilt, goed weten
wat je over wilt brengen en je niet
van je standpunt af laten brengen,
maar natuurlijk wel open staan voor
kritiek en hier wat mee proberen te
doen. Zo weetik bijvoorbeeld van
mezelf dat ik vrij kritisch ben; toen
kreeg ik vanuit de groep te horen
dat men ook wel eens wat positiefs
wilde horen en dan hou je daar
rekening mee.

Op de training is het van belang dat
je boven de groep staat en een
duidelijke uitleg geeft. Als je ziet dat
iets wat je wilde niet loopt dan
moet je ook zo sterk zijn om hiervan
af te wijken.

Ik doe de trainingen samen met
Marian Spekschoor. Op dinsdag
trainen het eerst en tweede dames-
team, op donderdag het eerste en
het derde team. Omdat er soms
meer dan 20 dames zijn splitsen we
de boel; ik neem het eerste apart,
en Marian het tweede of derde. Ik
heb dusalle tijd voor dames 1, dus
eigenlijk is alles wat daar nu uit
komt te danken aan Marian.

We hebben in overleg met het eer-
ste team ons dit jaar als doel ge-
steld kampioen te worden. We
draaien al een aantal jaar bovenin
de eerste klasse mee, maar de
capaciteiten om in de derde divisie
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te spelen zijn er zeker. Een plaats in
de middenmoot is dan zeker haal-
baar. De groep wil zelf ook dolgraag
gaan voor het kampioenschap; dit
zie je ook aan de trainingsopkomst,
die is 100%.

Wat zijn de kwaliteiten van een
goede coach?
Zorgen dat de groep gemotiveerd is,
mensen zelfvertrouwen geven,
zinnige dingen zeggen en proberen
rustig te blijven.

Verder kun je in de wedstrijd zelf
weinig doen: je hebt bij handbal
geen time-outs,alleen een rust van
5 minuten. Het is dus belangrijk dat
je in de voorbespreking de positieve
dingen benadrukt zodat mensen
zelfverzekerder worden, en je hen
attent maakt op dingen waarop ze
moeten letten.

Tijdens de wedstrijd kun je wat
aanwijzingen geven, maar als het
niet loopt kun je dit bij dames in de
rust niet rigoreus veranderen door
bijvoorbeeld af te spreken "de beuk
erin te gooien". Datis het verschil
met de heren handballers, die mak-
kelijker kunnen omschakelen, tech-
nisch handigerzijn dan de dames en
ook meer power in de strijd kunnen
gooien. Daar tegenover hebben de
dames veel meer discipline.

Ik kan me ookniet voorstellen dat je
een groep alleen traint en niet co-
acht, tenzij je van jezelf weet datje
een slechte coach bent die zich
tijdens een wedstrijd alleen maar
aan het opfokken is en dan loopt te
schreeuwen tegen jan en alleman.

_—_
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BEKKEN assurantiën
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Voor mij geldt dat niet; je vormt een
team, namelijk de trainer en de
groep. Met z’n allen werk je naar
iets toe en op zondag als de wed-
strijden zijn moet het gebeuren, en
dan wil ik erbij zijn. Ik leef helemaal
toe naar de zondag. De combinatie
trainer/coach is voor mij de enige
juiste.

Hoe ziet een gemiddelde training
eruit?
Voor de competitie begint ligt het
accent op de conditie, maar tijdens
de wedstrijdfase ziet de opbouw
van een training er ongeveer als
volgt uit:

1. Uitgebreide warming up; deze is
inclusief grondoefeningen en
een ontspannend spel,

2. Keeperstraining en oefeningen
die te maken hebben met het-
geen je die avond wilt doen,

3. We eindigen meestal met een
partijtje.

Er is te weinig tijd voor een cooling
down, en omdat we maar twee keer
per week trainen is die ook niet
echt nodig, er zit altijd een dag
tussen.

Handbal
doen; je moet beginsituaties van
een aanval weten d.m.v. bepaalde
loopvormen en dan kunnen de da-
mes deze naareigen inzicht afron-

moet je voor je plezier

__
______

den. Ik heb een hekel aan syste-
men; de oefening is zo en dan moet
die ook zo uitgespeeld worden, ook
al staat er op dat moment een an-
dere speelster helemaal vrij.



Bij Pacelli is het nu zo dat de dames
de spelsituaties kennen, maar deze
worden op de trainingen bijgesle-
pen; welke variaties zijn er mogelijk,
het moet sneller etc.

Soms besteden we een beetje aan-
dacht aan specifieke dingen van de
komende tegenstander, maar wij
passen ons niet aan de tegenstan-
der aan (laat ze maar achter ons
aan lopen), maar willen ons ook niet
doorhen laten verrassen.

Wat zijn de kenmerken van een
goeie handballer/ster?
Behalve dat je een bal goed moet
kunnen gooien en vangen, moet je
een goede conditie hebbenen licht-
voetig zijn. Verder is het afhankelijk
van de positie waarop je speelt; de
een heeft een goed schot, de ander
heeft verdedigende kwaliteiten etc.

Handbal ziet men vaak als een
krachtsport, maar ik zie het meer
als een denksport. Je moet altijd
twee of drie stappen vooruit den-
ken, overzicht houden. Als je fysiek
de kracht niet hebt moet je dit
compenseren door een stapje opzij
of achteruit te zetten, zodat de
tegenstander tegen je aan loopt of
iets dergelijks. Je moetals individu
en als team slim zijn, en foefjes
uithalen om in balbezit te komen of
te blijven.

Vooreen keeper is een snel reactie-
vermogen belangrijk, en bij een
goede conditie kun je sneller reage-
ren. Bovendien moet hij/zij situaties
in kunnen schatten en de verdedi-
ging sturen. Een keeper is dermate
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belangrijk dat die een wedstrijd kan
beslissen in je voor-, en in je nadeel.
Pacelli bezit overigens zeer goede
keepsters.

Hoezit het met de blessures
handbal?
Over het algemeen valt dit mee.
Maar omdat het een zaalsport is
hebben de gewrichten, en dan met
name de enkels en knieën, veel te
verduren. Toch komen er bij hand-
bal niet meer blessures voor dan
bijvoorbeeld bij volleybal ondanks
het feit dat handbal een contact-
sportisen er wel eens gemene
dingen gebeuren in een wedstrijd.
Goed schoeisel, een goeie conditie
en techniek zijn erg belangrijk ter
voorkoming van blessures.
Hoeveel tijd besteed je in een week
aan handbal?
Erg veel; als ik alles bij elkaar optel
dan is dit meer dan 15 uur in de
week. Daar zit dan het voorbereiden
van de trainingen in, de trainings-
uren zelf, en de wedstrijden. Als we
een zondag niet hoeven te spelen
ga ik andere wedstrijden van de
eerste klasse bekijken. Als ik iets
doe, wil ik het goed doen. En ik
vind het gewoon hartstikke leuk,
het is voormij een goede tijdsbeste-
ding op de zondag.
Het is wel belangrijk dat je voorje
aan zoiets begint dit thuis eerst
goed overlegt, juist omdat er zoveel
vrije tijd in gaat zitten. Nu heb ik
het geluk dat mijn vrouw zelf op
divisienivo heeft gehandbald, en zij
er dus begrip voor heeft dat het
veel tijd kost, ener ookachter staat.



Bloemsierkunst „ERNA®
Werenfriedstraat 1
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Wat zijn je aspiraties?
Als je hogerop wilt gaan trainen
kom je al in Arnhem ofin Twente
terecht; je hebt dan nog een extra
trainingsavond en natuurlijk veel
meer reistijd. Ik zou het misschien
wel kunnen en willen, maar sta er
nu zeker nog niet om te springen;
bovendien moet er dan financieel
ook echt wel wat tegenover staan.
Nu is het hobby en word ik er niet
rijk van maar dat hoeft voormij ook
niet

Ze zeggen wel eens dat je niet
langer dan 3 jaar bij een vereniging
moet blijven, maardat vind ik onzin.
Als je er maar voor zorgt dat je
afstand houdt van de groep. Nu is
bij Pacelli de sfeer primaenzijn de
resultaten goed. Toch moetje regel
matig met elkaar om tafel gaan
zitten en bekijken of het van beide
kanten nog naar tevredenheid ver
loopt, zo niet, dan most je ermee
stoppen.

Anderzijds hoor je dat je op het
hoogtepunt moet stoppen; het
hoogtepunt heb ik bij Pacelli nog
niet bereikt, en je hebt dus een doel
waar je naar streeft met een groep.
Dit is een zeer goede motivatie voor
mij, en je weet ook dat heter in zit.
Stel dat we echter zouden promove-
ren dit jaar, dan zou ik toch nog
graag blijven om te zien hoe het
uitpakt in de derde of tweede divi.
sie.

Heel duidelijk en belangrijk vind ik
dat de lol voorop staat, en de sfeer
in de groep ook op andere manieren
‘behouden. Van een avondje stappen

bijvoorbeeld ben ik niet vies, maar
ook een weekendje uit met elkaar
zo af en toeis belangrijk om elkaar
beter te leren kennen. Maar weer
niet te vaak doen want dan wordt
het te eigen.

Daan, hartelijk bedankt voor dit
interview. We wensen jou en je
team veel succes in de competitie
en de strijd om het kampioenschap!

De redaktie (MHW en IR}

Het toetje van Daan
1. Watisje favoriete gerecht?

Chili-con-carne; wel zelfgemaakt
met verse groentenen knoflook.

2. Waar ergerje je aan op sportge-
bied in Zieuwent?
De trainingstijden; een groep
van buiten Zieuwent heeft al

jaren de mooiste trainingsuren.
Dit zou meer afgewisseld moe-
ten worden

3. Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap?
Ik oordeel, aan de hand van m'n
eerste indruk, snel over iemand,
en dat is niet altijd terecht.
Bovendien heb ik weinig geduld

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Ik hou van eerlijkheid, en pro:
beer zelf ook altijd eerlijk te zijn,
al is dit soms wel eens hard
voor iemand. Daarnaast probeer
ik altijd, ondanks de situatie,
respect te hebben voor de me-
demens.

—_——_



5. Wie vind je de beste sportman
of -vrouw van Zieuwent?
Ik ken alleen maar handbalsters,
en heb respect voor het team
dat er altijd ís om te trainen.
Maar ook heb ik respect voor de
speelsters

die
herstellende zijn

van een zware blessure, en dan
toch met de training weer voor-
op lopen, ook al redt men het
uiteindelijk helaas toch niet om
te kunnen blijven spelen.

6. Als Zieuwent een zelfstandige
gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten wor-
den?
Deze vraag is voor mij niet van
toepassing. Ik ken te weinig
mensen uit Zieuwent.

7. Wie is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen jouw ver-
eniging?
Marian Spekschoor; ze geeft
trainingen, speelt soms mee met
wedstrijden, regelt dat er ge-
noeg mensen zijn bij Dames-3,
en gaat ook met alle wedstrijden
van heteerste mee.

8. Wat is je grootste hobby?
Naast handbal is dat mijn gezin,
thuis veel dingen samen doen en
tennissen. De hond, een boxer,
is m'n grootste vriend. Tevens
mag ik graag naar muziek luiste-
ren en concerten bezoeken. En
met de vriendenclub op stap
zo'n 4 keer per jaar.

9. Wat zou je graag anders zien in
uwent?

Ik heb een goede, positieve
indruk van Zieuwent.

BEDANKT
Hieronder treft u de eerste bijdrage aan van de nieuwe jeugdredaktie.
De “oude" jeugdredaktie (bestaande uit Jurgen Berendsen, Christel
Hummelink, Annemarie Storkhorst, en Dennie Wopereis) heeft ge-
meend, mede als gevolg van de overgang van de basisschool naar het
middelbaar onderwijs en het daarbijbehoren huiswerk, te moeten
stoppen. Zij hebben de pen overgedragen aan Lotte Hummelink, Henrike
Lankveld, Clemens Mul en Roel Penterman. Op deze plaats willen wij (in
de overtuiging ook namens u als lezers te spreken) Jurgen, Christel,
Annemarie en Dennie hartelijk bedanken vooralles wat ze voor PIOT
gedaan en betekend hebben. Tevens wensen we de nieuwe jeugdredak-
tie veel succes en plezier met hun bijdragen.

De redaktie.



U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team
Rabobank

Kantoor Lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
Telefoon 0544-372061 Telefoon 0544-352055 Telefoon 0544-375115
Telefax 0544-375645 Telefax 0544-351895 Telefax 0544-377086

EE =] El VOF

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 272, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF

@ Tongerlosestraat 52
Lichtenvoorde

Tel. 0544-377448
bg-g.377449

Hoe je hetook bekijkt, je ziet er beter uit.

KAPSALON

HEAR
zee054een

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

Ruurloseweg 7
7136 MC ZIEUWENT

>
ë Telefoon 0544-351954
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E Sportkleding
2 Sportartikelen
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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 - VikingATADA
Hotel - Café - Restaurant

if WittePaard5

Verrassend,
Goed, eeGezel ig!

“Diverse mogelijkheden voor:

. EEE* “Bruiloften enpartijen EEE+ Recepties ie
+ Reünies

“Vergaderingen De ideale rustplaats voor cen hapje en dranlje.



| VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering Dorpsstraat 25, Zieuwent, el 251236

Á
Secretaris C. te Molder, Favolstraat9, L'voorde, el 375179

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

R.K.Z.V.C. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwert, el. 351257
Sekr/Penningm.  =R Krabbenborg, Keuferstraa 8, Zieuwonl, tel 352081
Wodtrjd seer B. So, Helenzeg 3, Zieuwent, el 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, De Hare 18, Zieuwent, tel 351838
Secretaresse L Rouvhorst, Dorpsstraat 51a, Zieuwent, te. 252406
Penningmeesteres =P ter Bogf, Linnenwever 2, Groenlo, tel. 46547!
Wodstrjd secr, A. Hummelnk, De Haare 30, Zieuwent, te. 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, el, 351875

Secretaris B. te Molder, De Haze t, Zeuent, te 352140
Penningmeesteres :M. Heutinck, Roldersweg 11, Zieuwent, tel 351770
Wedetrid seer K. Kamebeek, De Steege 5, Zieuwent, tl. 352247
Becreanten W. te Roller, Aape aat 20, L'voorde,el372617
Jeugdzaken 4. Kolkman Cuppers, Ruurloseweg 20, Zen

ZTV: Tennis
voorzit ©. Cuppers, Oude Maat1, Mariënvelde, tel. 361281
Secretaresse R. Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zieuwent, tel 361501
Penningmeester W. Weers, Zie g 77, Ziouwont, tel. 351445

Wedstrig B vd. Linden, Dorpsstraat 2b, Zieuwent, ta. 351553
deugden A Hassink, Kleuterstraat 10, Zeuwent tel. 351917

V. Krabbenborg, Dorpsstraat 2d, Zieuwent, il 351795

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster 1. Hummeink, Oude Tefborgsen. 296, D'chem, tl. 0314360242
Secretaresse 4 Wols, Batsdij 42, Marrekde, tl. 351711
Penringmessteres:E. Krabbenborg, Batscijk 39, Mar <rwelde el, 352309
Wedstr secr L. Hummelink, Oude Terborgsew: 296, D'chem,tel 0314-360442

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Ofhof, De Waareise 29, Zieuwent, te! 351262

Sek/Perringm.  :G. Finders, [ariksstraat 18, U'voorde, el 374926



TTV DES: Touwtrekken
Voorit J. Kamebeek, Bielemanstik 4, Hale, te. 0573-481341
Socrotaris A. Hunk, Hofmansweg 2, Zieuwent, tel 352112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegen 5, Zieuwent, tel 251374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris £. Hoenderboom, De Stenge 71, Zeuwert, tel 352316
Penningmeester te Boler, Verkavelngsweg 2, Maiènvelde, el 351373

Wedstrijd secr K Hummel, Esstraat 4, [voor 7te 317523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 351534
Sekt/Penningm. A. Papen, De Haare 32, Zeuwent, el 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
voorzit  Nirdder, Wigendijk 4, Mariänvelce tel 351316
Sacretaris te olet, Verkaveingsneg 2, Marënveldeel.2513
Penningmeester 1 Elschot, Roonhiorsterijk 20, Zecawent el 352268
Wedstit secr A Waakdeibos, Zeuwentsoneg 42, Zeuwert, te! 351504

B.B.Z.: Biljarten
Voorziter A. van Melis, Kard. de Jongstr 1, voorde, ol 374584

T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zon, il 351271
D. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, to. 351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepboure, Dorpsstraat 63,
Bec Weds <2 P Domhof, Startmanswg 2a, Bellum, el C

Penningmeester gors, Dorpsstraat 38, Zieuwent, tf
ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel
Secretare N. Nienhuis, De Steege B9, Zieuwent tel
Penringmeester  :P Ekhof, Aakenseweg 81, L'voorde, tal 372119
Wodstrsekri} =H Meststege, Constantiplaan6, Reno, tel, 0573 453524
Wedsteoekr(D] CG. Ebbers, Breughehof 11, voorde, tl 379474

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M Stottelaar, Middachtenstraat

34,
voorde, tel 377018

Secretaresse en, Dorpsstraat83, Zieuwent, tel 362172

Penringmeester ceweg 189, Zeunent, el 351664



BAM

Krabbenborg
PLUIMVEE
WEEGBRUG
AKKERBOUW
HANDELSOND.

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

ijdens de rust of
na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.

Telefoon 351607

architektenburo

Als a. holkenborg
ruurloseweg28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



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

JE get

Wij zorgen dat Uwtuin
een zorg minderis

Voor een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK keuring

naar een erkend adres:

GarageesseOE KE LKMAN
Hendriks Tuinbedrijf||Zieuwentseweg 43- zieuwent

Telefoon 351603Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

'T 0544-352043



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

BeltsJos
== Bakkerij Jos KnippenborgA Dorpsstraat 13-7136LE ZIEUWENT

Tel: 0524-351255

Voorstad 17271 BE BORCULO
Tel: 0546-274554

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

VEEVERVOERESroe Tel. 0544-351215
Fax 0544-352065AVIA Zieuwent

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



“DE KINDER-PIOT"

Tennis is een van de populairste sporten ter wereld, De bedoeling van
tennis is dat je met je racket de bal over het net slaat. En dan zo
proberen te slaan dat de andere speler hem moellijk terug kan slaan. De
bal moet moet daarbij wel binnen de lijnen van het veld blijven. Het
bekendste tennis-toernooí is dat van Wimbledon in Engeland.

Hoe lang speel te al tennis ?
Ik speel al drie en een half jaar
tennis.

Wat vind je zo leuk aan tennis ?
Het Is gewoon leuk om de baover
het net te slaan en je moet er veel
bij hardlopen.

Heb je al eens iets gewonnen bij
het tennis ?
Nee, maar ik ben wel tweede
geworden bij de clubkampioen-
schappen.

ín gesprek met PIETER MOLLEMAN.

Wie vind jij de beste tennisspeler 7
Ik vind Richard Krajicek de beste.

Heb je nog andere hobby's dan
tennis ?
Ik vind drummen en voetballen
ook heel erg leuk.

Namens de jeugdredaktie bedankt
voor dit interview en tot de vol-
gendekeer.

ClemensMulRoelPenterman.

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

: RKZVCF3 - Varsseveld F3 : 9-1
: Sander Kl.Holkenborg {1x}, Woud Rouwhorst (2x)

en Michiel Krabbenborg (6x).
Mooiste goal

erin.
Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

: Michiel Krabbenborg; afstandschot onderkant lat

: Jelle Knippenborg; gooit met één hand in.
: Woud Rouwhorst.
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R.K.Z.V.C. F-2
Wedstrijd/uitslag _: Grol F3 - RKZVC F2 : 0-7
Doelpuntenmakers:Harm Toebes (5x), Kevin Doppen en Mark Bok-

kers.
Mark Bokkers, die een corner in één keer met een
‘halve omhaal in goal schoot.

Mooiste goal

Mooiste moment
Man v.d. wedstr. Kevin Doppen.

Wedstrijd/uitslag _: RKZVC F2 - AZSV F2 : 5.0
Doelpuntenmakers : Michiel Krabbenborg, Woud Rouwhorst en Harm

Toebes (3x.
Mooiste goal : Woud Rouwhorst, die een mooie aanval afronde.Mooiste moment  : Dat 2 spelers (Michiel en Woud) van de F3 moei.teloos met de F2 meededen.

Sergio Wopereis.Man v.d, wedstr.

Wedstrijd/uitslag : Spcl. Rekken F2 - RKZVC F2 : 3-19Doelpuntenmakers : Harm Toebes (10%), Mark Bokkers (8x) en Stefan
Berten.

Mooiste goal : Er waren er zoveel, dat we er geen één konden
kiezen.

Mooiste moment  : Dat we ondanks de grote voorsprong goed bleven
voetballen.

Man v.d. wedstr. : Job Hummelink.

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd/uitslag : RKZVC F1 - WVC F2: 5.0
Doelpuntenmakers : Sjors Storkhorst (3x), Mart Schutten en Bob Ho.

genelst.
Mooiste goal : Mart Schutten; na een aantal spelers te hebben

uitgekapt, scoorde hij koelbloedig.Mooiste moment _: Bob verloor zijn schoen toenhij een goal scoorde.Man v.d. wedstr. :Sjors Storkhorst.

Wedstrijd/uitslag : AZSV F2 - RKZVC F1 : 0-12
Doelpuntenmakers : Sjors Storkhorst (3x), Mart Schutten (3x), Mayra

Holkenborg (2x), Bob Hogenelst (1x) en 3x een
eigen doelpunt.

Mooiste goal : Hier valt niet over te oordelen.Mooiste moment : De 1-0.
Vrouw v.d, wedstr, : Mayra Holkenborga



J. WAENINK enSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL 0544-351452
Tevensverkoop 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..
LID BOVAG

VERKOOP VAN NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE TAXATIE - REPARATIE
APK WE

KEURINGSSTATION _Á

PERSONENBUSJES 3VERHUUR
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 !!



Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

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

Mooiste moment

Vrouw v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment

11

: RKZVC F1 - Bredevoort F1 : 15-0
: Mart Schutten (5x), Sjors Storkhorst (4x), Bob

Hogenelst (3x), Jarno Hummelink (2x) en Mayra
Holkenborg (1x).

: Bob Hogenelst; de bal hoogin de goal.
Jamo Hummelink scoorde zijn eerste competitie-

doelpunt.
Sjors Storkhorst.

: RKZVC E3 - Longa E9 : 1-15
: Thomas Segers.
: Thomas Segers; lob van 20 meter lang en 30

meter hoog.
: Dat Jan Wassink met bal en al de goal in struikel

de.
Loes Hummelink;zij maakte een prima debuut als
voetbalster.

: AZSV E7 - RKZVC E3: 4-1
Kevin Doppen.

: Kevin Doppen.
: Dat de jongens/meiden steeds beter gaan voetbal-

Vrouw v.d. wedstr,:
R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment

Man v.d. wedstr.

len (zie de resultaten).
Loes Hummelink, die ondanks een bebloede knie
toch doorging met voetballen.

: RKZVC E2 - Longa E5 : 8-3
: Peter ten Have (3x), Bram Voorhuis (3x) en San-

der Kl.Goldewijk (2x).
De eerste goal van Sander Kl.Goldewijk, die na 20
seconden en 3 man uit te hebben gespeeld, scoor-
de

: De tweede helft voetbalde Koen Rouwhorst per-
fect als laatste man / keeper.

: Sander KI.Goldewijk.
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R.K.Z.V.C. E-1
Wedstrijd/uitslag  : RKZVC E1 - Vios B. E1:7-1

Doelpuntenmakers : Lars Krabbenborg (4x), Luuk Donderwinkel (2x) en
Thijs Winkel.

Mooiste goal Allemaal; veel uitgespeelde goals.Mooiste moment : Dat wij veel balbezit hadden, en zo Vios goed
onder druk konden houden.

Man v.d. wedstr, : Coen Hummelink; geen goal, maar 4 assists.
Wedstrijd/uitslag : RKZVC El - WVC £2: 11-3
Doelpuntenmakers : Lars Krabbenborg (4x), Coen Hummelink (4x),

Thijs Winkel (2x) en Luuk Donderwinkel.
Mooiste goal : Lars Krabbenborg; een indraaiende cornerbal.Mooiste moment _: De tegenstander wilde niet meer verder voetballen

omdat ze zo ver achter stonden.
Man v.d. wedstr.  : Thijs Winkel

R.K.Z.V.C. D-2
Wedstrijd/uitslag  : Eibergen D2 - RKZVC D2 : 13.0
Doelpuntenmakers : Ik ken ze niet.
Mooiste goal Van Eibergen.
Mooiste moment _: Na de wedstrijd zitten de spelers te huilen om een

niet gegeven vrije trap.
Man v.d. wedstr.  : Ferdinand te Fruchte.

Wedstrijd/uitslag : RKZVC D2 - Grol D2 : 2-3
Doelpuntenmakers : Tim Papen (2x).
Mooiste goal : De 2e goal; een mooie subtiele boogbal van Tim

Papen.
Dat we met 2-0 voor kwamen.
Tim Papen (2 goals) en Luc Storkhorst (hard ge-werkt).

Mooiste moment
Man v.d. weds:

EVENEMENTEN-AGENDA
6 okt. t/m 6 nov. : Kunstroute “Beeld en Landschap’.4 november : Jaarvergadering Ouderraad Sint-Jozefschool.9 en 10 nov. : Rommelmarkt (THOP/Slagvaardig/ZBV).

=-17 november : PIOT : kopy inleveren.



REYMER
gen

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 TEL. 0544-351259

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

GEDIPL. PEDICURE /LID

VOELPLUS
Kleuterstraat 39-7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 0544 352123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

A
Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352133

Fax 0544- 352237



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
Vee- en varkenshandel- Batsdijk 46- Zieuwent Tel. 351508

NIN SPAARBANK
Bij de NMS Spaarbank
zit niemand op de
reservebank,

BEKKEN Assurantiën
Financiële dienstverlening
Werenfriedstraat 9- 7136 LZ Zieuwent

Tel 0544-351461 Fax 0544-352145
AGENTSCHAP NMS SPAARBANK



EEN GEMIDDELDE ZONDAGOCHTEND

Wat is het soms toch heerlijk om
een hobbyte hebben!
Netals iedere andere jongen van 8
jaar ben je lid geworden van de
plaatselijke voetbalclub. Je hebt alle
jeugdteams doorlopen en moet om
discutabele redenen plotseling naar
de senioren. Op zich nog niet zo
erg, ware het niet, dat je niet bij de
1e selectie, maar in een zogenaamd
lager elftal wordt ingedeeld. Op zich
nog niet zo erg, ware het niet, dat
je rond je 15e echter ook methet
drinken van een pilsje bent begon-
nen. Op zich nog niet zo erg, ware
het niet, dat je daarom moreel ver-
plicht bent om iedere zaterdagavond
naar een horeca-gelegenheid te
gaan. Op zich nog niet zo erg, ware
het niet, dat na die zaterdag de
zondag komt en laat dat nou net de
dag zijn, wanneer die lagere teams
moeten spelen. Op zich nog niet zo
erg, ware het niet, dat de hoge
heren hebben besloten om dit op
mensonterende tijden te moeten
organiseren. Met een kater in de
stromende regen voetballen lijkt
heel verfrissend en verhelderend,
maarhelaasis de praktijk niet zo.
Vroeg op te moeten staan om hard
naar een bal te mogen rennen kan
zeer fraaie taferelen opleveren voor
het al dan niet aanwezige publiek,
maar voor je eigen gemoedstoe-
stand had je liever, dat de farma-
ceutische industrie een middel te-
gen de kater had uitgevonden. Hier
een weekloon voor mosten betalen

ïs dan nog niet eens teveel ge-
vraagd.

Het kan echter nog erger, als je in
de gelukkige omstandigheid bent
om medespelers te hebben, die
geen bier drinken, maar helaas wel
fanatiek zijn. Deze volwassen man-
nen menen heel hard naar je te
moeten schreeuwen als je de bal
per ongeluk een meter te veel naar
links of rechts hebt geschoten. Het
kan echter nog erger, als je de bal
niet tegen, maar naast een paar
palen hebt gemikt. Het kan echter
nog erger, als iemand langs de lijn
pure discriminatie toepast doorjeniet eens 90 minutente laten voet-
ballen voor je dure contributie, maar
je vroegtijdig en ook nog eens alleen
te laten douchen. Het kan echter
nog erger, als blijkt, dat eris verlo-
ren en er een grafstemming heerst
in de kleedkamer.

Het meest vreemde is niettemin, dat
je hoofdpijn en duizeligheid toch
grotendeels verdwenen blijken te
zijn en je daarom maarsnel naar de
kantine gaat om dit weer enigszins
aan te sterken. Bier en voetbal
blijken dan heel goed samen te
gaan. De volgende dag heb je dan
misschien wel weereen kater, maar
toch kijk je alweer vooruit naar de
volgende zondag om weer met
hoofdpijn op het veld en in de kou
te mogen staan. Wat is het soms
toch heerlijk om een hobby te heb-
ben! De redektie (RD)



Linda Holkenborg - Lankveld
32 jaar ; medewerkster Sourcy Center

Meest favoriete sport : Voetballen.
Minst favoriete sport Judo en boksen; verschrikkelijk.
Mooiste sportherinnering : Nederland-Duitsland, halve finale, EK 1988.Slechtste sportherinnering : Olympische Spelen Barcelona; die marathon-

loopster die vlak voor de ‘finish uitgeput
neerviel.

Favoriete sportman/vrouw : Heb ik niet.

Lekkerste eten
Leukste TV-programma

Indisch.
Twee voor twaalf.

Beste muziek-(band) Phil Collins.
Favoriete schrijver/boek : Virginia Andrews.
Mooiste film

: The Color Purple.
Fijnste kledingsstuk : Spijkerbroek.
10 miljoen winnen
Pilsje drinken bij

Wil ik niet hebben(1 miljoen wel).
Thuis met vrienden.

Een dansje maken met: Phil Collins.
Hekel aan mensen die, : Oneerlijk zijn
Geloof en/of bijgeloof : Geen van beide.
Politieke kleur : Geel.
De doodstraf : Nee.

Jeugd-droom : Boerderijtje achteraf.
Grootste wens : Gezond oud worden.
Idool : Niet.
Uit bed te halen voor : De kinderen, verder niks.
Tent opzetten in : Zieuwent.
Omscholentot … Boerin.
Spijt van Niks
Nachtmerrie : Regelmatig.

aktie (J.v.W.)



| OON NKEL STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 39 7190LE ZIEUWENT Telefoon 0544 351207

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt:

Zaal tot 200 personen
Dis. kleine zalen voor alle
doeleinden

Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak
Binnen. en buiten barbecue
Koude balletten, warme buffetten,
gourmetten, diners eze
En alles wat 1 bij cen ander
ook kunt rijzen

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

© P.T.T PostagentschapDMC soruurgaren

orsgwpaitete an) Beate re errata Cadeautip:  Staatsloten
(en, Oee Jackpotstaatsoten

[&
Steen ©} of geef een boncadeauU cadeau

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.

= Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

7 motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN

autorijopleiding - schakelwagenof automaat
motorrijopleiding
aanhangwagenopleiding (E bij B)

theorieopleiding: maandagavond
theorieopleiding in 17/; dag schoolvakanties

xt

kk

A

zieuwent tel. 0544 - 351939
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(Advertentie)

JAZZ - MARIA

Jazz, de totale lichaamsbeweging die u zoekt.

Waarom Jazz, totale lichaamsbeweging en muziek ?

Om: - Een goed uiterlijk te krijgen dat van binnenuit komt.
- Conditie op te bouwen ente houden.

it te blijven en je fijn in je velte voelen.
- Werkstress te vergeten, geestverruimend.

Prestaties te kunnen leveren op alle gebied.
- Alle andere sporten beter te kunnen beoefenen.
- Preventief te werken ten aanzien van sportblessures.
- Je houding te verbeteren (correctie van het lichaam)
- Actief blijven voor wat de oudere beoefenaar betreft.
- Fantasie en ontplooiing van het kind/tiener te vergroten.
- Je energiebronnen in balans te houden.
- Optimale bloeddoorstroming te bevorderen.

Ma: 14.00 - 15.00uur, dames
15.45 - 16.45 uur maandag, kinderen 7 tot 10 jaar
Martin's Fitnesscentrum, Joh. Vermeerstraat 75, L’voorde
19.00 - 20.00 uur maandag, tieners vanaf 10 jaar
20.00 - 21.00 uur maandag, dames
Sourcycentrum, Zieuwent

Di: 19.00 - 20.00 uur dinsdag, dames, jong
20.00 - 21.00 uur dinsdag, dames
Oude gymzaal LTS, Marianum, L'voorde

Do: 19.00 20.00 uurdonderdag, dames
Gymzaal, Mariënvelde

Maria Waalder-Storteler
Gediplomeerde jazzdocente
(KNGVB: diplomaA en specialisatie jazz)
Lid van Landelijk Centrum Amateurdans (LCA)
Informatie: (0544) 374307

KORT-NIEUWS
- Op maandag 14 oktober a.s. vindt weer de eerste kaartavond plaats

voor leden en donateurs van RKZVC.
- Kopy voorhetvolgende nummer van PIOT: uiterlijk\zondag 17 nov.
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Het is weer zover! Opnieuw wordt orin Zieuwent een

GROOTSE
ROMMELMARKT

georganiseerd door, en ten bate van de verenigingen

TO.H.P. (volleybal)
SLAGVAARDIG (tafeltennis)ZB. (batminton)
De rommelmarkt za! gehouden worden op

ZATERDAG 9 en ZONDAG 10 November 1996
bij

HOTEL ’T WITTE PAARD

e
ZIEUWENT

Ontruim Uw garages, plunder Uw zoiders, doorzoek Uw huizen naar spullendie U kwijt wilt We kunnen ALLES gebruiken! Boeken, platen, spelgoe.potten, pannen, meubilair, radio's of TV's, alles is welkom,

Dus gooiniets weg, maar bel:
Annie Eekelder Ruuioseweg18 Tel 35 16 64Yvonne Eekelder Dorpsstraat&3 Tel 352172Bennieten Bras  Oorpsstaat23 Tel 3512 57

We komen de spullen dan
zaterdags ophalen.
Brengen mag natuurijk ook



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om dic enc, voor u juiste hypotheek tekiezen, krijgt u

na deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uiteevoorw de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
ie0EEDEET 2-1ee EnETA|ENSAD MODEVAKSCHOOL

MARIËTTE HUMMELINK
deHaare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766




