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MET UN BOEK VOL EIER NOAR 'T POASVUUR
Over een paar weken is het Pasen,
iets dat in ons dorpje Zieuwent
uitgebreid wordt gevierd met het
traditionele Paasvuur en het Paas
popfestival.

Het normale sportleven staat voor
de meeste mensen even op eenlaag
pitje. Voor andere dingenis des 1e
meer tijd
Flink wat eieren eten kent ongetwij-
feld iedereen wel met Pasen. In
welk gezin vinden er nu geen fana
tieke wedstrijden eieren eten plaats.

Onvervalste topsport tijdens de
Paasdagen. Om over het mooiste
opschilderen en het meeste aantal
sieren zoeken maarniet te spreken.
Na dit alles vindt er bij het paasvuur
’s avonds, hetafsluitende wedstrijd
ie vonkenvangen plaats
Succes en tot ziens bij het paasvuur
en in de paaspoptent!

De redaktie [JVW]
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MOTORKRIEBELS

Nu de winter wat op zijn eind gaat lopen, komen de
eerste motorrijders weer naar buiten. Het gaat dan kriebe-
len en dan moet er weer aan deze sport gehoor worden
gegeven.

Veel mensen zullen zeggen dat het rijden op een motor
geen sport is en misschien is dat waar. Je kunt er over
redetwisten, maar het wordt door velen toch echt als een
sport beschouwd. Op het circuit is dat ook wel duidelijk,
want die mannen moeten echt werken om de machine
goed en snel door de bocht te krijgen. Het discutabele
punt zit hem in het tourrijden. Maar zo gaat dat bij veel
sporten waar snelheid belangrijk ís, zoals hardlopen -

wandelen, fietsen wielrennen, etc.
Als motorrijden een sport is, dan is er een groot sportman
uit Zieuwent heengegaan. Jan Roelofsen werd donderdag
20 februari begraven.
Ik heb hem vorig jaar voor de PIOT mogen interviewen.
Met veel enthousiasme vertelde hij over zijn hobby en dit
geheel opzijn unieke wijze. In zijn leven heeft de motor
een belangrijke plaats gehad. Vele kilometers in het zadel
gezeten enaltijd op Assen te vinden om naar de TT te
kijken. Hij deed datgene waar wij het altijd over hebben;
motorrijden tot het eind. Helaas kwam voor hem het einde

veel te vroeg
De redaktie (ML)

EVENEMENTEN-AGENDA

29, 30en 31 maart : PAASPOP '97.
6 april : PIOT: kopie inleveren.
6 Um 8 juni "Klein kamp” Jong Nederland.
5 Um9juli "Groot-kamp” Jong Nederland.
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Het beste vlees
komt van uw slager
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U kuntbij ons terecht voor een geheelvrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

« Alle verzekeringen (schade en leven)
+ Sparen
+ Beleggen
+ Lenen

Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 = Fax 0544 - 352 145



THE BOYS ARE BACK IN TOWN

Je ziet ze regelmatig rondrijden door
en rond Zieuwent; sportieve auto's
metop de ruiten geschreven: MHZ.
Om eens te weten te komen wat
dat MHZ nu precies inhoud en wat
zij doen, zocht PIOT hen op. Dave
Holkenborg wordt benaderd voor
een afspraak. Dus op een vrijdag
avond gaan we naar de Boersweg,
waar het Motor Home Zieuwentisgevestigd

Bij binnenkomst staan we toch even
paf. We komen in een werkplaats,
annex ‘kroeg’ terecht, waar het aan
niets ontbreekt. Er is een hoek
ingericht om te sleutelen aan de
twee motoren die er op dat moment
staan. Direct links is een bar, met
tap. Daarvoor staan een tweezits-
en twee driezitsbanken. Een kast
metTV, video en stereotoren maken
het verblijf extra aangenaam. In het
"Home" hangen enstaan verder van
allerlei dingen die te maken hebben
met bier, vrouwenen verkeer (bijv.
‚er hangt een foto met een verkeers-
wijzer met twee bordjes eraan, daar-
naast hangt een foto met dezelfde
verkeerswijzer met 66n bordje er
aan, daarnaast hangt het (op de ene
foto ontbrekende) bordje (Noordwijk
5 km, Den Haag 25 km).

Tijdens het interview zijn naast
Dave Holkenborg ook Edmond Wo-
pereis (8ombartels), Thorsten Beer
ten, Sander klein Goldewijk en
Nando Kolkman aanwezig. Later
komt ook Steve Holkenborg nog

binnen. Allen vertellen vol enthousi-
asme over MHZ.

MHZ is ongeveer twee en een half
jaar geleden begonnen. Het is een
pure vriendenclub van 11 man.
Eentie ervan, Sander Penterman, zit
op het moment in Canada, de restis
praktisch iedere avond in het Motor
Home te vinden. Alleen op woens
dagavond is er niemand, dan moet
bijna de hele club volleyballen. Daar
naast zijn er tal van vrienden die
regelmatig een bezoekje brengen
aan het Home. Ook zijn er een aan:
tal die hun motor daar hebben ge
steld, 0.3. Bas, die deze avond ook
in het Home te vinden ís. Het stallen
van deze motoren gebeurt veelal
door jongens die in het dorp wonen
en dus geen ruimte thuis hebben.
Voor dit stallen betalen zij overigens
niks!

Dave legt uit dat alles beetje bij
beetje tot stand is gekomen. "Wij
zijn begonnen in een stal die mijn
vader niet meer gebruikte. Een half
jaar later zijn we begonnen met de
bouw van dit "Home". Doordat er
bij Donderwinkel wat schuren wer
den afgebroken, konden wij daar
van allerlei materialen gebruiken.
Toen dat zo'n beetje klaar was,
heeft het ook de naam "Motor Home
Zieuwent’ gekregen. In de loop van
de tjd hebben we van allerlei spul
len erbij gekregen en gecharterd
Wij hebben nu zelfs een echte bou
wvergunning, dit toen een tijdje



geleden een Generaal Pardon door
de gemeente werd afgekondigd”

Opde vraag wat zij iedere avond bij
het Motor Home doen antwoord
Dave: "Wij sleutelen veel aan moto-
ren die kapot gaan. Daarnaast cros-
sen wij meestal op de zaterdag,
tijdens het seizoen. Wij beginnen zo
ongeveer na de vorstperiode en
stoppen als het mais op het land
staat. Maar als het Mais eraf is, dan
beginnen wij direct weer. We cros-
sen bijna achter de hakselaar aan

a

In het begin hadden wij een vast

sen,
meer. Nu moeten wij hiervoor een
nieuwe oplossing vinden. Nu cros-
sen we veel in de Vennebulten. Het
probleem is echter dat je daar op
een baan crosst, met hoge bulten.
Niet iedereen durft dit aan. Bulten
van vijf, zes meter hoog schrikken
toch wel af. Er zijn er van ons maar
drie die op de baan crossen. In het
begin Nando en ik en nu Steve
ook”.
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Als er wordt gesproken over het
crossen op vreemde plekken en
plaatsen, merkt Thorsten op datzij
in Vragender al eens wat problemen
hebben gehad. Dave vertelt: "We
zijn een keer in Vragender op een
Privé-ierrein gaan crossen. Volgens
Steve mocht dat, zonder problemen,
hij had immers zelf geïnformeerd
Maar toen we goed en wel aan het
crossen waren, kwam er al iemand
aan en vertelde Ons dat we daar
niet mochten crossen. Natuurlijk zijn
weer daarna nog een keer geweest.
Er hing een handgeschreven bord
met verboden te crossen: De Ge-
meente!’ Wij geloofden dat natuur-
lijk niet, dus weg met dat bord.
Maar toen we goed en wel aan het
crossen waren, kwam de hele buurt
op bezoek. Toen werd het dus écht
tijd om te vertrekken”.

Het blijkt al snel dat motorcrossen
een dure hobby is. Volgens Bas is
het de duurste hobby die er is, op
formule 1 rijden na dan. Nando vult
aan: "Een beetje crossmotorkostalsnel tweeduizend gulden. Dan heb
je nogniets bijzonders. In de Venne-
buiten tijdens wedstrijden heb je
dan nog niet veel soeps, vergeleken
met de anderen. Daarnaast zijn er
toch veelkosten, als het spul kapot
gaat. Het voordeel hiermee is wel
dat we veel zelf doen. Als je het
blok voor reparatie wegbrengt naar
een garage, dan ben je zo duizend
gulden aan uurloon kwijt, dat bespa:
ren wij dus wel. Daarnaast heb je
een helm, niergordel, crosshand-
schoenen en crosslaarzen nodig.
Datis minimale bescherming. Cros-
slaarzen onder andere voor opsprin-—

gende stenen, dit zijn zaken die je
niet kunt missen.” Bas toont, na
wat kunst en vliegwerk, nog even
hoeje een ‘bodyprotector’ aandoet.
Dit is een soort kunststof harnas dat
je bovenlichaam beschermt.

De kick van het crossen zit hem in
de snelheid, vrij zijn en het feit dat
men zelf de motoren repareert als
deze kapot zijn. Dave vindt het zelfs
niet eens altijd vervelend als de
motor weer eens kapot gaat. Het
blijkt eenfysiek zware sport te zijn.
Je gebruikt alle spieren in het licha-
am. Door het schokken en het con-
stant moeten corrigeren van de
motor is het conditioneel zwaar.
Daarnaast moet je steeds geconcen-
teerd zijn. Je kan dus niet even met
1 hand aan het stuur verder cros-
sen.

Van de MHZ-boys zijn er twee die
wedstrijden crossen; Dave en Nan-
do. Nando: "Dit is veel mooier dan
gewoon wat te crossen. Er komt
wedstrijdspanning bijkijken. Als het
hek valt tijdens de start, dan ga je
met 13, 14 motoren de bocht in en
moet je maar zien erdoor heen te
komen". Dave vervolgt: "Tijdens de
wedstrijden moet je ookaantal van
eisen voldoen. Erzit wel verschil in
waar je rijdt. Wij rijden vaakin Vor.
den, daar zijn ze niet zo streng. In
de schans bijvoorbeeld wel. Hier
moet je van allerlei verplichte kle:
dîng aan. Ook moetje voldoen aan
een bepaalde decibeleis. Aan alle
kledingeisen voldoen wij niet echt.
Tijdens de inschrijving voor een
wedstrijd mochtik me van de wed-
stijdleiding nadat ik me had inge-



schreven gaan omkleden. Maar mijn
spijkerbroek en jackdat ik aan had,
was mijn crosskleding. Ook hebik al

eens met startnummer 15 aan de
start gestaan. Opeens stakde star-
ter een bordje omhoog met nummer
15. Ik dacht dat er iets niet goed
was. Toen stak hij een bordje vijf
op. ik snapte er niets meer van.
Voorik het wist waren de andere
crossers allang weg en moest ik er
nog achteraan. Bleek achteraf dat
die bordjes het aantal seconden
voor de start aangaven”.

Naast Nando en Davewilook Ed
mond wel wedstrijden gaan rijden.
Hij wil graag ‘off the road ritten
gaan rijden. Dit zijn ritten langs
beken, over maïsland en over de
weg. Met een off-the-road-motor
mag je dus ook op de weg rijden,
met een crosser niet. Daar heb je
dan ook geen rijbewijs voor nodig.

MHZ is geen officiële stichting of
vereniging, het is een echte vrien-
denclub. Wel komen er regelmatig
jongens langs om of mee te crossen
of gewoon gezellig een biertje te
drinken. Het is een ongedwongen
club. Wat de jongens erg aanstaat ishet feit dat van de vader en moeder
van Dave alles mogelijk is. Vaak
veel lawaai, veel auto's om het huis
en bezoekers. Zij maken nergens
een probleem van. Ook met de
buren hebben de jongens een goede
band. Thorsten: Zij hebben wel
eens geklaagd, maar dat hadden wij
aan onszelf te danken. Wij gingen
eigenlijk alleen op zondagmiddag
crossen; op een vastetĳd. Later
gingen wij echter ook op andere

tijden crossen en dat gaf wel wat
overlast”. Edmond vult aan: "En ik
had de uutlaot kapot, dat maakte
een gruwelijk kabaal, dus het was
ok miene schuld”.

ledere keer als een van de jongens
een biertje pakt, pakt hij een schrift
en noteert dit. "Dat zijn in principe
onze inkomsten” vertelt Dave. "Alle
drank moet zelf betaald worden
Voor eenhalve liter moet men twee
gulden betalen. Dit levert ons twaalf
gulden winst per krat op. Van deze
inkomsten hebben wij onder andere
onze televisie gekocht. Alleen in het
begin hebben we wat geld gekregen
voor het slopen van de stallen bij
Donderwinkel. Ook hebben wij al

eens een paar oude koelkasten die
bij de oudijzer container naast ons
Home stonden, verkocht aan men-
sen waarvan de dochter op kamers
ging. Daarnaast hebben wij nog een
grote legertent die wij eens verhu-
ren. Datis echterniet erg rendabel,
dus die tent verkopen wij. Wij zijn
geen officiële vereniging met een
bestuur of iets dergelijks. Het is
simpelweg een vriendenclub. Sander
is onze penningmeester en beheert
dus het geld. Dit hebben wij gedaan
nadat er tot twee maal toe geld uit
ons Home was gestolen. Omdatervaak mensen komen kijken of even
een biertje drinken weten wij niet
wie dat heeft gedaan, dat hoeft ook
niet meer. Het is wel een goede Ies
voor ons geweest”. Financieel dus
geen vetpot. Wat zij nog graag
zouden hebben is een sponsor voor
T-shirts voor hun eigen MHZ. Wat

al wel hebben zijn heuse visite-
kaartjes. De mogelijkheden die MHZ



Bloemsierkunst „ERNA®
Werenfriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 - 12.00 uur
Dim Vrij. 830 -12.30uur +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
17

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 4>ENOpeningstijden:

Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.
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Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop || KARCHER
hogedrukreinigers
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BeharGo:
y Bakkerij Jos Knippenborg

Dorpsstraat 13-7136LE ZIEUWENT
Tol: 0544-351265

Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tel. 0546-274554

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

Tel, 0544: 351215Ee vedeasielAVIA ie

WISTU....
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen perweek, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht metonze AVIA local credit card.
Deze credit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.

STUKGOEDEEENVERVOER,

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



te bieden heeft volgens dit kaartje
(Revisie, Tuning, Onderhoud en
Onderdelen), moeten niet te letterlijk
worden genomen volgens de MHZ-
boys.

Resi, Tuning, onderhoud, onderdelen
Motor Home Tel: 0544-351498
Boersweg 48 Fax 0544-361978
7136 KK Zieuwont

Wat de toekomst brengt zien de
jongens van MHZ wel. Dave: "Wij
willen geen vereniging of stichting
worden. Wij blijven de club van 11
man waar we mee begonnen zijn.
We willen ook niet groter worden,
hoewel iedereen natuurlijk welkom
is om eens te kijken of een biertje te
komen drinken. Op deze manier is
het gezellig en ongedwongen. En als
wij 28 zijn, dancrosst de helft mis-
schien al lang niet meer, dat weet jenu nog niet”.

Nadat er nog wat wilde verhalen
worden vertelt over bezoeken aan
motorraces, verlaten wij het Motor
Home Zieuwent. Een uniek Home
dat een tijd zal blijven bestaan.

De redaktie (JW en IR)

HET TOETJE
1. Wat vind je het meest vervelend

om te doen?
Maandagmorgen wakker wor-
den. (Steve)

2. Watzit er in je sporttas?

Volleybalschoenen en een ge-
luksbeertje (Edmond). Bus olie.
(Steve)

Wat is volgens jezelf je slechtste
eigenschap?

Te veel opmaken; bier, vrouwen,
geld. (allemaal)

Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Altied goeie zin. (allemaal)

Wie vind je de beste sportman
of -vrouw van Zieuwent?
Joris Wassink, goede voetballer
en zondags na het voetbal ook
nog in de kroeg. (Edmond)

In wiens schoenen zou je willen
stean ?
Heinen/Uiltie, die zoept als tj
gers en holt nog veule geld
oaver ok. (allemaal)

Wie is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen jouw ver-
eniging?
Pa en Ma van Dave, alles kar: en
mag. {allemaal}

Met welk dier zou je jezelf willen
vergelijken?

Han veel slapen en weinig
doen (Thorsten) ; Tarzan, de
‘hond van de Mulder, zup okbier
(Dave) ; Kangeroe, hoog kunnen
springen met een lege zak (Bas).
Van wie zou je graag een inter-
view in de PIOT lezen ?
Jan kl. Goldewijk (boersweg),
kik alle sport moar dutzelf niks.
(Dave)———



A DE MOMENTEN VAN DE

E R.K.Z.V.C. PUPILLEN

R.K.Z.V.C. F4
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Man

KZ.V.C. F-3
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
oiste mom:

Man v.d. wedetr.

R.K.Z.V.C. F-2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment
Man dst

RK.Z.V.C. E-1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: Fortuna W. F2 - RKZVC F4 : 7-1
: Bernard Berendsen.

Bernard Berendsen.
Dat wij bijna scoorden omdat de keeper vast zat
(metde voeten) in het net.

: Jan Beerten.

RKZVC F3 Vios B. F2:12-1
Woud Rouwhorst (6x), Michiel Krabbenborg (4x),
Mart Schutten (2x).

: Woud Rouwhorst
De hele eerste helft.
Douwe Hummelink.

: Erix F2 - RKZVC F2 : 2-4
: Harm Toebes (4x).

Aanval over rechts; Stefan Beerten zet scherp voor
en Harm schiet hem beheerst in.

: Dat ondanks dat de trein 2x passeerde, ze gewoon
door bleven voetballen.

: Erik Wolterink.

: RKZVC E2 - Vosseveld E1 : 124
: Peter ten Have (5x), Boyke Bekkenutte (4x), Sander

KI.Goldewijk (2x) en Brian Voorhuis.
: Cornerbal van Peter naar Boyke, die vanaf de zestien

met een mooie boogbal de keeper passeert
: Na 2-0 achter de 3-2 voor!

Peter "Canton" ten Have.

: AZSV E2 - RKZVC E1:1-2
: Lars Krabbenborg (2x).



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31- TEL. 0544-351259
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ROMEO DELTA

TELE-MARKETING

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1
7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 35 22 35
TELEFAX 0544 352035

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



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel. 0544-351542

TOBEDRIJF
TIN HEGEMAN V.0.F.

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
= Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

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

Q verkeersschool
GUUS KOLKMAN
* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
* motorrijopleiding
* aanhangwagenopleiding (E bij B)
+ theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
* theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



U
Û STE 5STOLTENBORCWOONReD  STOLENBORG

Dorpsstraat 33-7138 LE ZIEUWENT-- Telefoon 0544-351207
HAAUVANDAAGNOGDEUITGEBREIDE BROCHURE OF MAAK EEN AFSPRAAK.

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt

Zaal tot 400 personen
Div. kleine zalen voor alle
doeleinden

Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak

— Binnen en buiten barbecue
Koude bulfeten, warme buffeten,
gourmetten, diners cuz.

— En alles wat u bij cen ander

Dus hét adres voor al Uw horecanensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36-7136 LM ZIEUWENT - 0544-351271

DMC Borduurgaren PTT - Postwinkel
SOKKENWOL met o.a.

bergupsoat za] GUTTERMAN NAAIGAREN kantoorartikelen
a OPTILON RITSENGo Ôl Yvonne Jd,EEn AIDDSNBSrSf \ Textietoumituren NIN)

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

Es



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tl. 351236
Sertaris C. te Molder, Ravelstraat 9, L'voorde, el. 375179
Penningmeester: H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
Wedstrjdsacr zl. Hoenderboom, V. van Goghstraat 37, L‘voorde, tel 377020

RK-Z.V.C. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 351257
Soorstaris :A. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 702, ['voorde, tl. 379552
Penningmeester A. Krabbenborg, Kleuterstraat8, Zeuwern, te! 352381

Wedstrijd secr. 8. Shot, Halerweg 3, Zieuwent, el 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 351838
Secretaresse | Rouwhorst, Dorpsstraat 51a, Zieuwent, ‘el. 352406
Penningmeesteres ter Bogt, innenwever 2, Groenlo, ‘el 465478

Wedstrijd soer. A. Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, tel 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster J. Stoverinek- Penterman, De Steege 28, Zieuwent, tel 351485
Secretaris B. te Molder, De Haare1, Zieuwent, to, 352140
Penningmeesteres:M, Heutinck, Roldersweg 11, Zieuwent, to, 351770

Wedstrijd secr. IK Kamebeek, De Steege 5, Zieuwent, tel 352247
Recreanten M. Hokenborg, Boersweg á, Zieuwent, tel 351488
veugozeken Vacant

ZV:Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tl 351281
Secretarosse AR Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zeuwent, Ie. 361591
Penningmeester: W. Weers, Zeuwontsoweg 77. Zieuwent, tel 361445
Wedstrijd secr Rv. Linden, Dorpsstraat 20, Zieuwent, te. 351653
Jeugdcommissie A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, el 351917

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

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
Voorzitster L Hummelink, Oude Terborgsew. 296, D'chem, tel. 0314-380442
Secretarosse . Wolters, Batscijk 42, Mariënvelde, tel 351711
Ponningmeesteres °F. Hogenalst Kolkman, De Haare 33, Zieuwent, te. 351659

Wedstrijd sacr W Hummelink- Kramer, Chopinstraat 8, 'voorde, tol 374316

MU CHIN: Karate
Vooriter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, tol 351262
Sekr/Penningn. 6. Rijnders, Larksstraat 18, ['voorde, to. 374926

VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Secr/Penningm. °C. Temming, De Hare 39, Zieuwent, te
Toercoördinator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 24, Zeuwent el, 351858



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter :. Kaebeek, Biclemansdik 44, Hale, tel. 0573-481341
Secretaris AL Huitink, Hofmansweg 2, Zeuwent, el 352112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendjk 5, Zieuwent, tel 351974

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 351257
Secretaris €. Hoenderboorm, De Steege 71, Ziuwent el, 352316
Perringrmeesier te Bole, Verkaveirgswog 2, Mariëveldete351973

Wedstrijd-seor. K. Hummelink, Esstraat 42, ['voorde, tel. 377523

Schietvereniging Zieuwent
Vooriter : B. Krabbenborg, Grobbonweg 3, Zetwent, tl 351534
SekriPenningm. :A. Papen, De Hare 32, Zeuwert, el. 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter  Nifolder, Wigendijk 4, Mariönvelde, tl. 351316
Secretais A. te Aoler, Verkaveingsweg 2, Marienvelde, tel 361373
Penningmeester :H. Elschot, Rouwhorsterik 20, Zieuwent te. 362268

Wedstrijd secr. B. Waalderbos, Zeuwentsewog 42, Zeuwent, el, 351504

B.B.Z.: Biljarten
Voorz Vecant
Secr/Wedstr-socr, 1. Bongers, Dorpsstraat 46, Zieuwent, el 351271
Penringmeesteres  : D. Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, tel 351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Vooritter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent,tel 351217
SeurAWedstr-secr._:G. Beerten, Frans Halsstraat 49, L'voorde, tel 374744
Penningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 351271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorziter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, to. 351082
Secretaresse N. Nienhuis, De Stege 89, Zieuwer, tl 352275
Penringmeester =P Elshof, Aaltenseweg 81, voorde, el. 372119
Wedstr.sek. (#4 =H, Meutstege, Constantinlaan 6, Ruuo, tel. 0573-460524
Wedstr zekr. (D)  C: Ebbers, Breughelhof 11. voorde, tel 379274

iging
M.Stolielar, iddachtenstast B, voorde el, 377019

Y. Eokelder Dorpsstraat 23, Zieuwent, 1. 352172
Penningmeester =W Fekeldet, Rurloseweg 182, Zieuwent, te 351664



>= TATATT Telco
officieel Daihatsu dealer

officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF
ZIEUWENT 0544-351319

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 om in
formatie en documentatie.

GADERRUIMTEN e CONFERENTIERUIMTEN « EVENEMENTENHAL
ISBANEN © SPORTHAL @ SQUASHBANEN © BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGITGOLF @ DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT - DIJK 3A- 7136 LS ZIEUWENT



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
en gereedschappen

OPA:
HARREVELD - TELEFOON 0544 - 372415

al 4“(S) SCHOONHEIDSSALON

“T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



Wees wijs,genie WET
5

bouwmaterialen van Wopereis
B DEUE CAM?emee ; ie* nieuwbo loperectee Se* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent

+ machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

AUTOBEDRIJF
BENgse 1 6)<

Ex ©

ë on:ndùù

74es
Verkoop en reparaties

van merkauto’s

@
b9g. 351601

tel. 0544-351797 Waalderweg 12a



Mooiste goal

Mooiste moment

R.K.Z.V.C. D-2
edstrijd/uitslag

Doelpuntenmakers

R.K.Z.V.C. D-1

Wedstiijd/uitslag
elpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment

Man v.d. wedst.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

iste moment

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

: Jeroen Grotenhui:

9

: Tweede goal; vooral de combinatie voorafgaande
aan de goa!

: Dion wasaf en toeniet bij deIes. In de kleedkamer
kwam hij metde verklaring:
die thuis aan het klinkeren is.”
Luuk Donderwinkel.

Ik dacht 2an mijn vader

: WVC D4 -RKZVC D2:22
: Joost Berendsen en Tim Papen.

Aanval van achteruit over5sc!
naast geschoten.
Ondanks vakanties + blessures toch 11 man
dank aan Sjoerd Schotman.

(en, maar werd net

met

: Voor RKZVC Tim Papen.
: Voor WVC nr.1 de keeper.

RKZVC DI -KSV D1 : 8-0
: Clemens Mul (6x), Ruud Hummelink en Jurgen KI-

Goldewijk.
Een volley van Ruud verdween via de
van de paal in het doel.
Zowel in de eerste als in de tweede helft maakte
Clemens een “loepzuivere” hattrick

innenkant

: Leon tenBras.
: RKZVC D1 - Vorden D1 : 6-0

Ame Hassink (2x), Clemens Mul (2x), Pieter Molle-
man en Roel Penterman
Afstandschot van Pieter verdween vanaf 20 meter
‘hoog in de touwen.

: Dat we na een vervelende winter eindelijk weer op
een goed veld konden voetballen.
René Spekschoor.

: RKZVC D1 - SDOUC D1 : 2-2
Clemens Mul (2x)
Clemens kopte in de allerlaatste seconde een corner
van Pieter Molleman in de touwen.



We hebben een interview met Loes
Hummelink. Ze zit in de E-3 van
RKZVC. En ze zit nog met één meis-
je in het team.

Hoelang speel jij al bij RKZVC?
Dit is mijn eerste seizoen.

Waarom ging je bij het voetballen?
Ik heb van mijn vriendinnetje ge-
hoord dat het leuk is.

Op welke plaats sta je?
In de verdediging.

Zin er nog meer meisjes in jouw
team?
Ja, nog €én; Marloes.

Zou je in een echt meisiesteam
willen voetballen?
Maakt mij niet zoveel uit.

Wie is jullie trainer?
Datis Dolf van 't Hooft.

Hoe vaak trainen jullie per week?
2 Keer; maandag en woensdag.

Maakje weleens doelpunten?
Ja, af en toe.

Kunje goed met de jongens opschi-
eten die in je team zitten?
Ja, bestwel.
Hoeveel wedstijden heb je al ge
wonnen?
Eentje maar.

Groetjes van de
Jeugdredaktie.

PIOT wordt, naast alle adverteerders,
mede mogelijk gemaakt door

- DRUKKERIJ WESTERLAAN …

Gedurende de wintermaanden is er

van deze vereniging.

10 maart a.s
volgende kaartavond van dit winterseizoen is vastgesteld op maandag

in de kantine van Z.V.C. normaliter

Deaanvang is 20.00 uur. De eerst

ningsdatum 12 april a.s.) dient ute
van de redaktie.

De kopie voorhet volgende nummer (24e jaargang nr. 8, verschij
rlijk zondag6april in het bezit tezijn



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank mer een idee. Het idee det je zamen
sterk bent De Rabobank heeft als geen ander de traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vòn
mensen vóór mensen Dat merkt u al snel in het persoon:
lik contact. Elke Rabobank staat midden In de samen.
leng Daarom zijn we vaak betrokken bij acthteten
in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We
weten wat er leeft, ook, al het riet om bankzaken
gaat Kortom, we zijn een bank die net 20 this is
In de buur aksu

Rabobank
Kantoor lichtenvoorde Kantoor Zieuwent Kantoor Harreveld
Raadhuisstraat 4 Dorpsstraat 37 Kerkstraat 20
telefoon (0544) 390390 Telefoon (0544) 390 370 Telefoon (0544) 390 350

ES
Jos Beening
Voor al uw Reklame- en Sc!
Dorpsstraat 274, Zieuwent
Tel. 0544-352346

I=] ED Vor

iderwerk



W. Klein Goldewijk v.0.t.
LID BOVAGÌ verkoop van neuwe

EN GEBRUIKTE AUTO'S

SCHADE-TAXATIE / REPARATIE
APK

KEURINGSSTATION
BEDRIJFSWAGENS

VERHUUR EN
AUTOLEASING

ERKEND INBOUWBEDRIJF
VAN SCM-TNO

GOEDGEKEURDE
BEVEILIGINGSSYSTEMEN

DE WITTERIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 0544 351872

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-371042

Wij wensen u veel sportplezier !!
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KAARTEN
Jongens, als we praten over kaar- maar zo te vallen of met een arm-
ten, dan weten jullie allemaal, dat zwaai naar de borst te wijzen. Die
we het niet hebben over kruisjas- jongens noemen ze dan een maten-sen. Kaarten staan voor schorsingen naaier.
en/of boetes. Je hebt ze in 2 kleu-
ren ; gele en rode. Het eerste bete- Als je niet meer mee mag doen, dankent, dat je een beetje ondeugend is er echt iets aan de hand. Dan wil
bent geweest en het tweede houdt die strenge meneerje niet meer zien
in, dat je heel erg stout bent ge- en moet je weg. Wat je dan gaatweest en niet meer mee mag doen. doen maakt niemand meer wat uit
Je bent stout als je iets aan die man Ook de andere jongens vinden jou
met zwarte kleren aan hebt gezegd, namelijk niet meer zo lief, want zijwat hij niet zo heel leuk vond. Dat is moeten nu harder lopen, omdat jijeen hele strenge meneer, die een stout bent geweest. Als het goed is,fluit nodig heeft om iedereen te heb je later dus meestal Spijt enlaten luisteren. Ook ben je niet zo gaat dan zeggen, dat je het niet zobraaf als je per ongeluk iemand hebt hebt bedoeld. Sommigen hebben
laten struikelen. Dan worden ze een zelfs heel veel spijt en gaan dan diebeetje boos. Je hebt trouwens ook zwarte man helpen door zijn vuile
nog jongens, die je proberen te was vast in het water te zetten.
pakken te nemen door

De redaktie (RD)

zov: Gymnastiek en Jazzoymver eniging
Zaterdag 1 februari was in Beltrum de eerste groepswedstrijd voor demeisjes, die turnen in de E-lijn en de F-lijn. Er zijn 4 onderdelen: mat,brug, balk en sprong(kast of paard). Van elke groep komen er 4
meisjes op een onderdeel uit, hiervan tellen de drie besten mee voorhet groepsresultaat.

Het eerste was de F-lijn en de Instap E:lijn aan de beurt. Voor bijnaiedereen was dit de eerste wedstrijd, ondanks dat ging het boven
verwachting goed.
De F-lijn is voor meisjes t/m 12 jaar, die maar een uur in de week
avm hebben. Er deden tien teams mee. Ons team bestond uit:Anneke Kuiltjes, Janine Krabbenborg, Claudia Wopereis, Aafke
Hummelink, Marijn Krabbenborg en Ellen Slot.—.



12

In het begin waren er eenpaar problemen: de organisatie was niet zo
duidelijk en er was geen goede brug. Toch was het resultaat goed,
ze behaalden met 93.85 punten de tweede plaats, slechts 0,40
punten van de eerste plaats af, dus misschien de volgende keer, wie
weet??

De Instap E-lijn zijn meisjes t/m 8 jaar. Zij zijn

bij
de selectie en

trainen hierbij naast de gewone gym nog 3 uur extra. Er deden in
deze poule 5 teams mee. Ons team bestond uit: Mayra Holkenborg,
Manou Boekelder, Yanaika Elschot, Margot Hogenelst, Lize Berend-
sen en Leonie Segers.
De meeste oefeningen verliepen voor deze jonge meisjes prima en
we behaalden met n ruime eerste plaats.

Hierna was de beurt aan de E-lijn boven 12 jaar. Een aantal meisjesheeft door studie helaas niet altijd tijd om 2 keerin de week tetrainen, maarals ze er zijn trainen ze extra hard. Deze groep bestaat
uit: Malu Eekelder, Marleen Beerten, Christel Krabbenborg, Eva
Stortelder en Tessa Beerten. Ze behaalden met 92.85 punten de 7e
plaats. Vooral de paardesprong ging erg goed

Als laatste waren de meisjes E-lijn t/m 12 jaar aan de beurt. Er zaten
maar liefst 16 teams in deze poule. Wij deden met twee teams mee.
Het eerste team bestaat uit: Marleen Onstenk, Hilde Kolkman,
Henrike Lankveld en Nanet klein Holkenborg. Zij behaalden met
97.35 punten de 5e plaats. Op de balk en de brug scoorden zij erg
hoog.
De tweede groep bestaat uit: Laura Stortelder, Lisanne Eekelder,
Sharon Nijenhuis en Norie Waenink. Deze meisjes deden voor de
eerste keer mee inde E-lijn. Ze behaalden met 93.35 punten de 10e

ts. Bij deze groep wasde balk het beste onderdeel

De volgende wedstrijd is een thuiswedstrijd, nl op 22 maart
Zieuwent. Deze wedstrijd telt ook mee als de individuele wedstrijd.
Kom gerust eens kijken wat deze meisjes allemaal presteren. Publiek
is altijd welkom.

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
(Miriam Holkenborg)



J. WAENINK eeSCHILDERS on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

ZITAX
ZIEKENFONDS- PARTICULIER ZIEKENFONDS

PERSONENVERVOER
GROEPSVERVOER BUS(8 personen)

Fam. G. MEULENVELD - Tel. 0544 351509

voor a. uw INSTALLATIEWERKEN
NIEUWBOUW
UITBREIDING
RENOVATIE of ONDERHOUD

Ook uw adresvoor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent - Telefoon 0544-351217



BAM
WATER
WEEGBRUG

Krabbenborg HANDELSOND.

Postbus 13
7136 ZG Zieuwent

B.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel./Fax 0544 - 351534

WEEGBRUG ALTIJD OPEN B... 0544 - 351400

VOOR

na de wedstrijd
GEZELLIGHEID ee u van harte welkom

7 inde
EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 351607

architektenburo

As a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



Pp

Hoi jeugdige inwoners van Zieuwent,

Ben je ouder dan 9 jaar en heb je zin om te leren
volleyballen, kom dan eens een keer kijken op onze
training. Wij trainen op de maandagavond van 18.30
tot 19.45 uur in het Sourcy Center. Je mag gerust
een paar keer vrijblijvend meetrainen.

Groetjes van het jeugdteam;
Hans, Stefan, Hugo, Maarten, Susanne, Marloes en Vera. -
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PROFIELSCHETS

Annie Heutinck-Lentjens
54 jaar en squash-fanaat

verpleegkundig op de
spoedeisende hulp
en moeder van 2

uitwonende kinderen.

Meest favoriete sport

Minst favoriete sport

Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering

Favoriete sportman/vrouw

Lekkerste eten
Leukste TV-programma

Squash; is een goede manier om je af te
reageren en het competitie-element spreekt
me aan.
Boksen; ik snap niet dat mensen er plezier
aan kunnen beleven als ze een ander in
elkaar slaan.
Een leuke, sportieve wedstrijd spelen en die
na een 2-0 achterstand toch nog winnen
met 2-3.
Ik vind het afschuwelijk dat de tegenstander
dusdanig goed is dat je er niks tegenin kunt
brengen.
Michael Chang; een goeie tennisser die er
hard voor werkt en de juiste sportmentaliteit
heeft. Hij is ook nooit arrogant wat ik ook
heel belangrijk vind

Ik vind van alles lekker behalve vis. Afwisse-
ling van eten is het allerbelangrijkste.

Tussen gevoel en verstand”; een program
ma van Paul Witteman. Je kunt niet altijd
alles beredeneren, en er kwamen veel men-
selijke dingen naar boven. De interview:
techniek van Witteman speelde hierbij een
belangrijke rol



voor de aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

LR

&HOLKENBORG
351508

A.KL.
Vee en varkenshandel- Batsdijk 46 Zieuwent

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

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



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g.g. 377449

KAPSALON

HEARen zeowesiose

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
Ï/ig tuinaanleg tuinonderhoud tuindecën

& U& tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

Pe 43 ; undeon tuncemeg tuinondeous

Ruwloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



Beste muziek (band)

Favoriete schrijver/boek

Mooiste film

Fijnste kledingsstuk

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
Uit bed te halen voor

Tent opzetten in

Omscholen tot
Spijt van
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Ik hou van verschillende soorten muziek. Het
is afhankelijk van mijn stemming wat ik
beluister; Eric Clapton, Sinnead O'Conner,
Andrea Borchelli of wat klassiek.
Ik lees van alles wel wat. Echt goed vind ik
"De stam van de Holebeer" van J.M. Auel
en "Grasduinen" van Adriaan van Dis.
"Out of Africa”, maar ik ga weinig naar de
film
Dat wisselt; soms "Ma Flodder kleren” en de
andere keer juist heel sjiek.
Een huis kopen in Ierland; hetis een prachtig
land met wisselend landschap en veel rust
‚en ruimte. De bevolking is ontzettend aardig,
‘de pubs zijn gezellig met name doorde ierse
muziek
goede vrienden
Wim, alleen op feesten
niet eerlijk voor hun mening durven uit te
komen.
Ik ben niet bijgelovig.
Ik stem bewust, en D'66 is een redelijke
partij, maarde partij waar ik zelf alles in kan
vinden is er nog steeds niet. De kleur en de
dingen waar een partij voor staat tijdens de
verkiezingen vindt je in de regering vaak niet
terug omdat ze moeten samenwerken en
door (b.v. economische) omstandigheden
kunnen ze dingen niet waarmaken.
Daar ben ik op tegen
Wonen op een groot kasteel met een grote
tuin.
Lang gezond blijven, zowel geestelijk als
lichamelijk
Heb ik niet.
nergens voor. Ik heb er een hekel aanals ik

s nachts wakker gemaakt word.
Al leggen ze er f 1.000, = naast, dan zet ik

nog niet de tent op. Dat behelpen kan ik niet
en ik zie er de lol niet van in
huisvrouw want dat hebik nooit gekund.
datik niet op jongere leeftijd ben gaan squa
shen.



Nachtmerrie

ramp

Over kunstgebitten die ’s nachts op me af
komen; een kunstgebit kt me echt een

De Redaktie (IR)

ES
HV Hoenderboom/Pacelli

Sinds de laatste PIOT hebben de
dames 1 geen steekjes laten vallen
en stevenen ze rechtstreeks op het
kampioenschap af in de îste Kl

Gelderland. Mede doordat de con-
currentie elkaar de punten afsnoept
kan het morgen (9 maart) al zover
zijn in Bemmel tegen HV Angeren
‚en kande vlag in top.

Het kampioenschap houdt tevens indat men promoveert naar de 3de
divisie, dit voor het eerst in het
bestaan van HV Hoenderboom/Pa
celli

Helaas kunnen maar weinig leden
deze kampioenswedstrijd bezoeken
omdat alle teams rond dit uur com
petitieverplichtingen hebben en
allemaal uit moeten spelen. Pogin
gen van het bestuur om de wed
strijd op een ander tijdstip te kunnen
spelen in Bemmel liepen op nietsuit,
zodat nu alle hoop gevestigd is op
de supporters om de speelsters in
grote getale aan te moedigen

Diegenen die deze wedstrijd willen
bijwonen worden vriendelijk ver
zocht om morgen gezamenlijk te
vertrekken, per eigen gelegenheid
om 11.15 uur vanaf de parkeer
plaats bij het Sourcy Center zodat

carpoolen mogelijk is en mensen die
niet over een auto beschikken toch
meekunnen. De wedstrijd wordt
gespeeld in Sporthal "De Bongerd”,
Sportlaan 1inBemmel. Aanvang
12.35 uur

Daarna is er een open huis/kam
oenstfeest/receptie vanaf 16.00 uur
in het Sourey Center, waarbij ieder-
een hartelijk welkom is.

De dames-3 lijken ook rechtstreeks
op het kampioenschap af te steve
nen in de 3de klasse D, men is nog
steeds ongeslagen en de voorsprong
op de naaste concurrenten bedraagt
5 punten.

De dames-2 vertoeven onderaan in
de middenmoot van de 2de klasse B
en hebben nog enkele punten nodig
om het klassebehoud veilig te stel
len

De heren hebben door 2 over
ningen op rij niets meerte vrezen en
kunnen de rest van de competitie
zonder zorgen uit spelen.



NVM 5

HYPOTHEEK
SHOP -

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

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H.W.M.TOEBES - TEL. 0544-377113[ENSAID MODEVAKSCHOOL |

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

MARIE
de Hare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351768

B HUMMELINK
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