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OP EEN SLOF EN EEN OUDE VOETBALSCHOEN

En toch hebik het echt gezien. Die
zondag, nog niet zolang geleden, bij
Studio Sport. Het was een verslag
van een wielerwedstrijd. Een man
kwam zeer ongelukkig te vallen, zijn
fiets gleed onder hem uit en beland-
de een meter of zeven verder in de
berm. De rijder bleef roerloos liggen,
terwijl concurrerende ploegleiders in
hun auto's langs reden. Nog wel
met een bochtje om de bewusteloze
rijder niet te raken, maar ze reden
gewoon door!! Met verbazing en

ongeloof keekik er naar, langs een
bewusteloos iemand rijden, dan
heeft de realiteit zich zo vernauwd
dat het een Fellinifilm lijkt, surrea-
lisme dus.

Gelukkig dook de eigen ploegwagen
even later op, iemand stapt uit en
rent eerst, nota bene met cen sp
rong over de nog steeds roerloze
rijder, naar de fiets die verderop ligt
en bekijkt of er veel schade is.
Materiaal belangrijker dan mens. Die
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fiets moet rijden, de berijder is van
minder belang. Absurd.

Hoe puur is dan de sport die menig:
een de afgelopen dagen heeft beoe-
fend. Op eigen kracht, met niet
meer dan een slof en een oude
voetbalschoen lekker wandelen in
de natuur.
Voor de kleintjes was er spanning,
lopen met wat vriendjes en dan nog
applaus krijgen ook. Gewoon door
je ene voet voor de andere te zet-
ten. Natuurlijk is het knap om dat 4
dagen achter elkaar vol te houden,
en daarom is die medaille ookeerlijk
verdiend maar eigenlijk niet belang-
rijk. Net als alle andere details van
de avondvierdaagse, een zangbe-
ker, netjes in het gelid lopen (wed-
strijdklasse) en kleding. Alles is
ondergeschikt aan je eigen twee
‘benen, die moeten het doen.

En dan de volwassenen die vanoch-
tend ruim 40 kilometer hebben
gelopen. Voor velen een training
voor de echte vierdaagse, die van
Nijmegen. Ruim 40 kilometer, dat is
van hier naar Enschede, of Zeve-
naar. Dan moet je lef en doorzet-
tingsvermogen hebben en vertrou-
wen in je eigen kunnen, er komt
geen ketting of tandwieltie aan te
pas. In Nijmegen lopen ze 50 kilo-
meter, en hoe hen dat vergaat en
waarom ze het eigenlijk doen, daar-
over in de volgende PIOT meer. Alle
Zieuwentenaren die meedoen, al
vast veel succes.

De redaktie (MHW]

"UIT BETROUWBARE BRON"

Het zal niemand ontgaan zijn, dater
veranderingen in en om het Sourcy
Center plaats vinden. Naast een
nieuwe exploitant, wordt er wat
verbouwd, en er zal een grote uit-
breiding van de accommodatie
plaatsvinden. Voor Piot een reden
om de nieuwe beheerder eens op te
zoeken voor een gesprek. Een ge-
sprek over het Sourcy, de sport
school, de bezieling en de sportman
zelf.

Een interessant gesprek met Martin
Fye Postma, bijna 40 jaar geleden
geboren in Enschede. Zijn vaderis

van Friese afkomst en inderdaad
familie van de schaatser Ids Post-
ma.! In het dagelijks leven sport-
schoolhouder, woont samen in
Borculo en was actief body-builder
en powerlifter.



voor de 2an- en verkoopvan
VEE en VARKENS

Vee en varkensbandel- Batsdijk 46- Zieuwent Tel. 351508

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 0544 31269
Fax 0544 - 352464

Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

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

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij verstrekken u graag de benodigde informatie!
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NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

bg.g. 377449
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Hoveniersbedrijf
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tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
tuinideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



Hoe zag jouw actieve sportcarrière
eruit?
Als zeventien jarige jongen ben ik
begonnen met trainen in de sport-
school. Deed de eerste jaren aan
bodybuilding, en pas later ben ik
ook begonnen met powerliften.
(Powerliften is een krachtsport om
met de juiste techniek, zoveel mo-
gelijk gewicht naar boven te sto-
ten.) In al die jaren ben ik 7 keer
Nederlands kampioen geweest, in
verschillende gewichtsklassen.
Helaas is powerliften, in Nederland
een onbekende sport. Als ik in
Amerika zoveel titels had behaald
wasik multimiljonair geweest.

Wanneer besloot je om met een
sportschool te beginnen ?
Op een keer, tijdens de terugweg
van trainen in Lelystad, hadden we
het over plannen, wat te beginnen.
Zo was het begin jaren 80, dat we

Hier in het oosten van ons land zijn
er maar drie, die op niveau, daaraan
meedoen. Uit die

tijd
ken ik ook

Berend Veneberg uit Geesteren.
Samen trainden we elke dag. ’s
Morgens vroeg beginnen met ‘t
werk, en daarna samen naar Lely-
stad om daar met andere teams te
trainen. Hetiseen zeer intensieve
sport waarbij je heel veel moet
trainen elke dag weer. Later gingen
we ons ook nog bezig houden met
het organiseren, en deelnemen aan
diverse sterke mannen-competities.

een sportschool overgenomen heb-
ben in Geesteren (Borculo). Berend
regelde meer de zakelijke kant, en ik
was de man van de praktijk. Het
eerste jaar was meteen succesvol,
iets dat we niet verwacht hadden.—



Die jaren daarna bleef het steeds
goed gaan. Op een gegeven mo-
mentliep het zakelijk zo dat onze
vriendschaper onder leed, iets waar
ik niet tegen kan. Toen ben ik gaan
zoeken naar een geschikte locatie,
om een sportschool voor mij alleen
te beginnen. Ik wist toen (1994) dat
Fons Nijhof in Lichtenvoorde, zijn
Fitnesscentrum te koophad. Op een
zondag besloot ik er eens langs te
rijden, en zag dat het een ‘hout-
enkeet was en vond dat helemaal
niks. Toevallig was Fons daar aan-
wezig en leidde mij door het ge-
bouw. Ik was totaal verrast en wist
niet wat ik zag. Het fitnesscenter
was van binnen zo mooi aange-
kleed, en met de modernste appara-
ten. Binnen vier weken was alles
rond.

Zelf sta ik altijd in de sportschool,
alhoewel ik dit al niet meer alleen af
kan, en geef mensen les en begel
ding. De mensen ondervinden
steeds meer dat sporten naast een
hobby, ook bewegenzeer belangrijk
voor hun gezondheid is. En dat zijn
veel mensen die bij mij komen spor:
ten. 80 % van alle mensen die hier
trainen, doendat onder begeleiding.
Daarnaast werk ik ook veel met
mensen die aan het revalideren zijn
van een ongeluk, of die trainen om
zichzelf sterker te maken in hun
strijd tegen een ziekte. Voor die
mensen heb ik extra veel respect
gekregen! Elke dag zetten zij zich in.
Vaak geeft het trainen ze extra
kracht om door te gaan.

Het eerste jaar hoopte ik zoh 200
tot 250 leden in het fitnesscentrum

te krijgen. Het werdener al meteen
zoh 350!Intussen had ik de spor-
tieve activiteiten verder uitgebreid
met 0.9. aerobics, vechtsporten en
saunas. In het tweede jaar wilde ik
het gebouw nog verder uitbreiden.
Na veelpraten en verbouwen kreeg
ik er zof 140 m2 bij. Het werd
steeds maar drukker, met als ge-
volg: meer lesuren en een omzetstij-
ging. Nu op dit moment is het nog
steeds zo druk en mijn groeimoge-
lijkheden zijn nagenoeg op!

Waarom het Sourey Center en niet
het zwembad ?
In het begin van 1995 hoorde ik het
van het zwembad, en ben toen eens
wezen kijken. Een mooie locatie,
maar wat kost het?Ik wist ook dat
de gemeente er mee in de maag
zat. Overdag ging mijn werk ge-
woon door, terwijl ik ’s nachts lag
te fantaseren over de ruimte en de
mogelijkheden met het zwembad.
Intussen had ik een plan gemaakt
hoe ik het allemaal aan zou pakken,
en had ook enkele mede-investeer-
ders gevonden. De gemeente was
de ene keer zeer positief, en de
andere keer weer zeer negatief over
mijn plannen. Het vertrouwen tus-
sen de gemeente en mij werd daar-
door ook niet echt beter. Intussen
werd ik opnieuw benaderd door
Joop Tenten. Twee jaar geleden
had hij mij ook al eens benaderd,
maar ik koos toen voor Lichtenvoor-
de. Toen is Tonnie Bongerser be-
gonnen.

Joop Tenten en Nico Wessels vroe
gen mij aan tafel om mijn plannen
toe te lichten. Ik had al mijn plannen
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Bloemsierkunst „ERNA®
Werentriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 352372

Voor al uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

Open: Ma. 10.00 -12.00 uur
DiVmVrij 830 -1230uur +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
99 19

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 054-9520091

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



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop /:

hogedrukreinigers
ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

EdEelkherJe
3 Bakkerij Jos Knippenborg

VE Dorpsstraat 13-7136LE ZIEUWENT
Tel: 0544-351255

> Voorstad 1-7271 BE BORCULO
Tel: 0545-274554

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

STORGOEDERSavERvoER Ì Tel, 0544- 351215
KIRERSEETeEE

Fa BALE2ÛESAVIA Zieuwent

WISTU.
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen per 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. t/m vr. 8.00-21.00 uur
zaterdag _8.00-19.00 uur
zondags gesloten



Klaar, ook het kostenplaatje. Onder-
tussen waren mijn gesprekken met
de gemeente ook nog niet helemaal
afgerond

Vrijdags had ik het gesprek met
Joop en Nico, en dinsdag zou ik
voor een laatste poging naar het ge-
meentehuis gaan. Na twee jaar
bakkeleien’ met hen, er weer naar
toe. Hun Vraagprijs was nog steeds
te hoog. Met een kwartier stond ik
weer buiten. Twee dagen later was
alles rond met Wessels. Ik kon mijn
plannen verwezenlijken in Zieuwent.

Wat gaat er allemaal veranderen ?
Intussen hebben we veel gesprek-
ken met elkaar gehad, en veel plan-
nen verder uitgewerkt. Ik heb een
contract getekend met Wessels en
wordt daarmee vanaf augustus
manager van het Sourcy Center. Ik
kan mijn plannen, die ik voor ogen
had, gaan uitvoeren. Zij zorgen voor
de financiën en ik voorde rest. Het
Sourcy is financieel draagkrachtig!
ledere m2 moet economisch benut
worden. In geen enkel sportcentrum
wordt veel geld verdiend, het is
zorgen dat je quitte draait. We
willen niet de duurste en ook niet
de goedkoopste zijn. lederen moet
hier kunnen sporten!

Naast het sportgebeuren willen we
grote groepen mensen hierheen
halen voor diverse activiteiten
Denk maar eens aan een grote
survivalrun, diverse  trainingskam-
pen, of een sterke-mannen-competi
te. Het is de bedoeling datdit het
sportcenter van de regio wordt. We
zullen de aller beste mensen hier—_—.

naartoe halen om het niveau verder
op te halen. We willen alleen wer
ken met hetbeste personeel. Vanaf
1 januari 1998 moet het Sourey
Center in zijn nieuwe opzet gaan
draaien.

Na de bouwvakvakantie zullen ze
beginnen met het bouwen van het
nieuwe gedeelte. Dit nieuwe gedeel-
te komt aan de zijkant waar nu het
midgetgolfen is. De totale nieuwe
oppervlakte bedraagt zoh 1500
m2. In dat gedeelte komt het fitnes-
scentrum, de sauna, aerobics, mas-
sage enzovoort. Ook worden dingen
vernieuwd en/of aangepast.

Ze hebben er de grond hiernaast
onlangs nog erbij gekocht, dus
zullen we ook buiten rondom de hal
dingen gaan realiseren, denk maar
aan een voetbalveld en een survival-
baan. Daarnaast zal ik ook contact
zoeken met allerlei verenigingen, die
hier misschien, ook wel willen spor-
ten. We willen allerlei sporten, en
vooral mensen hier naar toe trek-
ken!

Het horeca gedeelte zal hoofdza-
kelijk gerund worden door Ellen
Bijker. Daarbij zal ik haar in raad en
‘daad bijstaan. Ook her zal ook het
een en ander gaan veranderen. Er
zullen enkele blijven, maar er zal
ook nieuw personeel aangetrokken
worden. Daarnaast heb ik een hecl
ander idee over, hoe het hier in de
kantine allemaal zal moeten gaan.

Het blijft voor mij bezig zijn waar jeverstand van hebt, en dat is een
sportcentrum runnen! Samen zullen



we er wat moois en wat groots van 5. Wie vind je de beste sportman
maken, om uiteindelijk, een voor mij of -vrouw van Zieuwent?
nieuwe uitdaging, tot eengoed eind Brigit Waalderbos; dag in daguitte brengen. traint ze in de sportschool. Ik

heb veel bewondering voor
Martin bedankt en succes met ’t haar, hoe zij zich inzet, ondanks
Sourey. De redaktie (JvW-IR) haar ziekte.

6. In wiens schoenen zouje willen
HET TOETJE van MARTIN staan ?
1. Wat vind je het meest ver Bil Clinton; respect voor zijn

velend om te doen? positie, een machtig wereldlei-
Werken. der en is altijd vrolijk.

2. Wat zit erinje sporttas? 7. Wie is de meest ondergewaar-
Powersuite, bandages, schoe. deerde persoon binnen jouw ver-
nen, sokken, polsbanden, riem ig?

en “Head & Sholders". Iedereen wordt gewaardeerd
met waar hij of zij mee bezig is.

3. Watisvolgens jezelf je slechtste
eigenschap? 8. Met welk dier zou je jezelf willen
Dat ik lui ben. vergelijken?

Herdershond; trouw, aanhanke-
4. Wat is volgens jezelf je beste lijk en een goed karakter.

eigenschap?
Dat ik eerlijk ben. 9. Van wie zouje graag een inter-

view in de PIOT lezen ?
De oudste inwoner van Zieu-
went, en hopelijk mag ik die dan
begeleiden in de sportschool.

EVENEMENTEN-AGENDA

5 t/m 9 juli
… 17 augustus
-— Gen 7 september z

: “Groot-kamp' Jong Nederland.
PIOT: kopie inleveren.
“Ouder-kamp’ Jong Nederland.

v

naast alie adverteerders,
mede mogelijk gemaakt door

l … DRUKKERIJ WESTERLAAN ….



J. WAENINK enSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-381452
Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

ZITAX
ZIEKENFONDS - PARTICULIER ZIEKENFONDS

PERSONENVERVOER
GROEPSVERVOER BUS(8 personen)

Fam. G. MEULENVELD - Tel. 0544 351509

voor auw _INSTALLATIEWERKEN
NIEUWBOUW
UITBREIDING
RENOVATIE of ONDERHOUD

Ook uw adres voor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
Dorpsstraat 63- Zieuwent - Telefoon 0544-351217



WATER
WEEGBRUG
HANDELSOND.

BAM
k Krabbenborg

Postbus 13
7136 ZG Zieuwent

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

WEEGBRUG ALTIJD OPEN B.9.g. 0544-351400

VOOR

tijdens de rust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID bent u van harte welkom
inde

Ee Kantine van Z.V.C.
BRANE Telefoon 351607

architektenburo| a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



DE “KINDERPIOT®

7. Hoe lang zit je al op tennis?
Ik zit al 2 jaar op tennis.

2. Heb je al veel toemoois of
wedstrijden gespeeld?
Ja, ik heb al 2x een toernooi
gespeeld en dat was heel
leuk.

3. Heb je weleens iets van een
beker of medaille gewonnen?
Nee, dat komt nog wel.

4. Waarom vindt je tennis zo
leuk?
Dan kan ik lekker hard mep-
pen.

5. Van wie krijg je Ies?
Ik krijg les van André.

6. Ben je goed in tennis?
Dat kan ik niet van mezelf
zeggen.

7. Watis je lievelings eten?
Mijn lievelings eten is Chic-
ken Tonight.

8. Doe je nog meer dingen
behalve tennis?
Ja, Gilde, blokfluit, gym en
ik zit bij het kinderkoor.

9. Welke dagen tennis je?
Ik tennis op dinsdag van 6
tot 7.

10 Watwil je later worden?
Ik wil tennislerares worden,
ahum, ahum, ahum; nee ik
weethet nog niet.

Dit was een intervieuw over
tennis met Sanne Wopereis

Groetjes; Henrik en Lotte.

ZGV: Gymna ieken Je zoymvereniging

ZGV-TURNCOMPETITIE
Alle wedstrijden voor dit seizoen zijn nu weer achter de rug. We
kunnen terugzien op een jaar, waarin iedereen heel hard heeft
geoefend en er ook hele goede resultaten behaald zijn. De laatste 2
wedstrijden waren finales van regio Gelderland-Oost.

Op 31 mei was de individuele finale E-lijn in Neede. In de leeftijds-
groep t/m 12 jaar deden Nanet Kl.Holkenborg en Laura Stortelder



8

mee. Ze turnden een goede wedstrijd, vooral de vloeroefening ging
uitstekend. Totaal deden er in deze groep 37 meisjes mee.

sprong brug balk vloer totaal
9e Nanet 7.25 7.85 8.40 8.85 32.35

25e Laura 7.45 7.50 7:00 8:30 30:25

Hierna waren de meisjes t/m 8 jaar aan de beurt. Maar liefst 4
meisjes van ons hadden zich voor deze finale geplaatst; nl. Mayra
Holkenborg, Manou Boekelder, Yanaika Elschot en Lize Berendsen.
Hoewel iedereen wel een onderdeel had dat minder ging dan normaal
(waarschijnlijk dachten zeal te veel aan de kermis), was het resul

taat toch wel goed.

sprong brug balk vloer totaal
4e Mayra 9.00 8.20 7.05 8.15 32.40

12e Manou 8.70 7:75 7.00 7.75 31:20
l6e Yanaika 8:75 7.20 6.95 8:05 30:95
21e Lize 7.80 7.18 7.45 7.15 29.55

Op7juni wasin Eibergen de groepsfinale E- en Fijn. Ook dit kwam
weer ongunstig uit omdat een aantal meisjes op kamp was van het
Gilde. Toch hebben ze meegedaan en ondanks de korte nachtrust
goedgepresteerd.
Het eerst wasde F-ljn. Er deden in totaal 16 groepen mee, zodat er
in 2 poules geturnd moest worden. De beste 6 moesten daarna nog
een wedstrijd turnen. Het was heel spannend. Na de 1e wedstrij
stonden we tot onze grote verrassing 1e. Bij de 2e wedstrijd waren
er toch een paar slordigheidsfoutjes, waardoor we uiteindelijk de 2e
plaats behaalden.

Jeanine Krabbenborg le wedstr. 33.25 2e wedstr. 34.20
Claudia Wopereis 34:00 E 34:45
Aafke  Eumnelink f 33.20 : 33.05
Ellen Slot 5 34.20 5 33.05

De Eljn boven 12 jaar behaalde de 7e plaats. Er zijn 5 meisjesin
deze groep en er mogen er maar 4 per toestel uitkomen. Christel
Krabbenborg 14.95 (brug en mat), Malu Eekelder 23.20 (sprong,
balk en mat), Tessa Beerten 22.50 (sprong, brug en balk), Marleen
Beerten 31.60 en Eva Stortelder 30.65.



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 B.V.
HARREVELD - TELEFOON 0544 - 372415

sl==ee) SCHOONHEIDSSALON

_ ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik en
| isBOUWBEDRIJF de sd[Ae Sg idee|G
| + onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent

+* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.9.9. 351209

AUTOBEDRIJF
SBENSSlIEor& 2e

VENN®
Verkoop en reparaties

van merkauto's=bgg. 351601

tel: 0544-351797 Waalderweg 12a



EO TEE 12.000 m'meer keu:

oonWINKEL STOLTENBORG
| INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33- 7136 LE ZIEUWENT - Telefoon 0544-351207

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt:

Zaal tot 400 personen
Div. Kleine zalen voor alle
doeleinden

Oud Hollandse spellen
als groepsvermak
Binnen- en buiten barbecue
Koude buletten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz
En alles wat u bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres vooral Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36- 7136 LM ZIEUWENT - 0544-351271

DNC Borduurgeren PTT - Postwinkel
SOKKENWOL met o.a.

oceanen an] GUTTERMAN NAAIGAREN kantoorartikelen
OPTILON RITSEN

©EEy (ATextieifournituren oM4 5

Wens- en
Dorpsstraat 11-7136LEZieuwent-Tel 0544-351544 Prentbriefkaarten

JovandaEs



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A. vd. Wetering, Dorpsstraat25, Zeuwent, el 351236
Secretaris Cte Molder, Ravelstraet 9, L'voorde, tel 375179
Penningmeester =H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

Wedstrijd secr. J. Hoenderboom, V. van Goghstraat 37, L'voorde, tel 377020

R-K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Ziouwert, tel. 351257
Secretaris B. Dondeninkel, Oude Aaltenseweg 70a, voorde, tel 379552
Penningmeester A Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent,tel. 352381

Wedstrijd sper. 8. Shot, Heleneg 3,
Zieuwent, tel 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, te, 351838
Secretaresse |. Rouwhorst, Dorpsstraat 51a, Zieuwent, tel. 352406
Penringrneestores ter Bogf [nenwever 2, roer,tl 465478

Wedstidseer A Hummel, De Haare 30, Zewent, el, 351531

TOHP: Volleybal
Voorzister Stover Penterman, De Steege 28, Zeuwent,tl 351485
Secretaris to Molder De Haare 1, Zeuwen, tel 352140
Penningmeosteres :M, Heuinck, okdersweg 11, Zieuwent, el 351770
Wedstidseer. KC Kamebeek, De Steege 5, Zieuwent, el 352247
Recreanten M. Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, el. 351488
Veugdzeken Vecent

ZTV: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariëmelde, te 251281
Secretaresse Krabbenborg, Dorpsstraat1, Zeuwert, tl, 351601
Ponningreester:W. Weiers, Zeuwertseweg 77, Zieuwent tl 351245
Wodsridsec. 2 vd Linden, Dorpsstraat b, Zieuwert, tl 361653
Jeugdcommissie A Hassink, Kleuterstraat 10, Zieuwent, el. 351917

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

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgvmvereniging
Voorzitster L. Hummeink, Oude Terborgsew. 296, D'chem, tel. 0314-360442
Secretaresse Jl Wolters, Batsdijk 42, Meriënveide tel 361711
Penningmeesteres A Hogenest-Kolkman, De Haare 33, Zieuwent, el. 351659

Wedstrijd soer W. Hummelnk-Kramer, Chopinstraat 8, L'voorde, el. 374316

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Ofthof, De Ware , Zouwent, tel 351262
Sekr/Penningn.  :G. Rijnders, Lariksstreat 18, voorde, te. 374926

VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorzitter Vacant
Secr/Penringm.  :C. Temming, De Zeswont, to. 352019
Toercoördinator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 249, Zieuwent, el 351856



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter 3. Karnoboek, Bilemanscijk 44, Halle, tel 0573-461341

taris RL Huink, Hofmansweg

2,
Zeuwert, el 352112

Penningmeester: M. Wopereis, Zegerxijk 5, Zieuwent, tel. 361374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zouwent, tl 361257
Secretaris € Hoonderboom, De Steege 71, Zeuwent, te. 352316
Penningmeester teAlen, Verkaveingoweg 2, Nariërwelde, tel, 351373

Wedstrijd secr IK Hummel, Esstraat 42, ‘voorde, tl 377523

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter 8. Krabbenborg, Grobbenwog 3, Zemert, tel 351534
Seic/Penringn. =A Papen, De Haare 32, Zeuwenttel.351970

B.V. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter 4. Nirolder, Wigendijk 4, Mariënvolde, tl 351316
Secretais A. te Roler, Vrkaveingswog 2, Mariënvelde, tel, 351373
Penringmeester  :H. Eschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, el 352268
Wedstrijd secr. AR. Waalderbos, Zeuwentseweg 42, Zeuwent, tel. 351504

Biljarten
ker Vacant

AWedstr-soor 1. Bongers, Dorsstraat 3, Zieuwent, il 351271
Perringmoesteres _zD, Goidewj-en Eras, Chchistraat 20, el 251653

BĲ

ww

or H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel, 351217
Secr.AWedstr-secr.:G. Beerten, Frans Halsstraat 49, L'voorde, tel 374244
Penningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat36,Zieuwent te 351271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorzitter V Doppen, Dorpsstraat 77, Zi

Secret IN. Nienhuis, De Steege 89,
Penningmeester _:P Ekhof Aatenseeg 81, voorde 1e 372119

! Meustege Constantia 6, ar,1 097
Ebbers, Breughelhof 11, L'voorde, tel 379

BADMINTON:vereniging
Voorzter M. Stotielaar, Middachtenstraat 34, voorde, tel

Y Eekeiden, Dorpsstaa 83, Zeuwent, tel 352172
W Eeke, Rusloseag Í8a, Zeuwert el 351664
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S= TATA
DAIHATSU 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

INDOOR MI enSOURCY CENTER ZIEUWENT 2 :GENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT

___._.—
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544-351259

&js
ROMEO DELTA

TELE-MARKETING

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 352035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

- Tuinonderhoud
Partikuliere verkoopaf kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-352237



Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544-351542

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
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Bij de E-ljn Ym 8 jaar was het heel spannend. Er deden niet veel
groepen mee, zodat alleen de eerste 2 een medaille zouden krijgen.
Destrijd ging tussen 2 groepen van Spirit (Lichtenvoorde) en onze
groep. De 4e groep was geen concurrentie. Met een heelklein
verschil haalden we de 2e plaats. Het verschil was 0.15 met de 1e
plaats en 0.05 met de3e plaats, dit is bijvoorbeeld een wiebeltje op
de balk.

Leonie Seegers 7.05 (sprong), Margot Hogenelst 8.10 (brug), Lize
Berendsen 15.50 (balk en vloer), Yanaika Elschot 30.55, Manou
Boekelder 30.85 en Mayra Holkenborg 33.00.

Bij de E:lijn t/m 12 jaar deden 12 groepen mee. Onze meisjes deden
het heel erg goed en behaalden de 4e plaats, helaas net geen medail-
le. Vooral de balk ging prima, ze behaalden hiermee de hoogste
score van alle groepen. Marleen Onstenk 32.10, Hilde Kolkman
32.20, Henrike Lankveld 32.55 en Nanet Kl.Holkenborg 33.60.

Allemaal Hartelijk Gefeliciteerd met jullie goede finaleplaatsen.

Omdat hetdit jaar zo goed ging, willen we volgend jaar met een
aantal meisjes in de Dlijn gaan turnen. De wedstrijden hiervan
beginnen al in september, zodat we hiervoor nu al goed moeten
oefenen.

Leiding ZG

Voetbalvereniging R.K.Z.V.C.

RKZVC D-pupillentoernooi
geslaagd

toernooi spelen, ze bleven over
nachten in het Sourcy Center, waar-
bij allerlei  niet-voetbalactiviteiten

Het door voetbalvereniging RKZVC plaat vonden.
georganiseerde toernooi voor D-
pupillen, gehouden op 7 en 8 juni
jl, was een groot succes. De toer-
nooicommissie is er in geslaagd om
de twaalf deelnemende verenigin-
gen een weekendvullend program-
ma aan te bieden. Alle verenigingen
kwamen dan ook niet alleen een

Op zaterdagmorgen rond 8.45 uur
kwamen de eerste teams aan bij het
Sourcy Center. De sporthal
middels tussenwanden verdeeld in
twaalf vakken waarbij elk elftal zijn
eigen slaapvak had. Toen alle teams
hun slaapplaats in de sporthal had-



den gevonden werd in de kantine
het programma toegelicht.
Om half elf werd begonnen met het
toernooi waarbij op de zaterdag 4
poule-wedstrijden werden gespeeld.
Na iedere wedstrijd werden er door
elk team vijf strafschoppen geno-
men. Het winnen van een wedstrijd
leverde 2 punten op en het winnen
van de strafschoppenserie 1 punt.
De strafschoppen na de wedstrijden
werd doorbijna alle teamsals leuk
ervaren en volgend jaar zal er dan
ook een bokaal komen voor de
ploeg die de strafschoppen het
beste neemt.

Naast de competitie-onderdelen,
waren er ook een aantal nevenacti-
viteiten, zoals bal hooghouden en
gatenbord schieten. Tegen half vijf
werd de eerste toernooidag afgeslo-
ten, waarna een perfect verzorgd
diner (met vier soorten vlees) plaats
vond voor 200 pupillen in het Sour-
oy Center. Veel tijd na het eten was
er niet omdatde survival alweer op
het programma stond. Omdat het
begon te onweren en het dus niet
verantwoord was om de jongens
het buitengebied van Zieuwent in te
sturen, moest deze spectaculaire
activiteit gecanceld worden; erg
jammer.
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Echter volgend jaar zal deze activi-
teit zeker weer op het programma
staan. Niet te lang getreurd want
inmiddels was de disco ingericht en
stond de karaoke-apparatuur klaar.
Elk van de twaalf verenigingen
bracht een "live" nummerten geho-
re. Na de karaoke gingen de jonge-
ren nog effe ‘hakke", om tegen
23.30 uur naar bed te gaan. Van
slapen kwam niet erg veel, hoewel
het om 08.00 uur alweer ontbijten
geblazen was. Daarna begon de
tweede toernooidag, waar de laat-
ste poulewedstrijd werd gespeeld
en de finale-wedstrijden werden
afgewerkt. In een spannende finale
wist VIOD van een 3-0 achterstand
terug te komen tot 3-2, echter het
was Varsseveld die met de "Dave
Boomgaars wisseltrofee" op de
huifkar huiswaarts keerde. Ons
eigen RKZVC eindigde op een keuri-
ge vierde plaats.

Al met al een goed geslaagd toer-
nooi, dat voor de eerste keer indeze vorm was georganiseerd.
Volgend jaar zullen er buitenlandse
clubs naar Zieuwent worden ge-
haald en hoopt de toernooicommis-
sie dat het toernooi uitgroeit naar
een begrip in de Achterhoek.

De organisati

De kopie voor het volgende nummer(25e jaargang nr. 1, ver-
schijningsdatum 23 augustus a.s.) dient ite:
augustus in het bezit te zijn van deredaktie.

zondag 17



EPATTN
VOOR AL UW: Sportschoenen 8Sportkleding 2

Sportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS1 ZIEUWENT - Tel. 351257

SN Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro

7

Rucanor - Wings - Goudie - Yonex - Lotto
Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingAAADA

Hote - Café - Restaurant

’t WittePaard”
Verrassend,

Goedoe(Ce olGezellig?

Diverse mogelijkheden voor:

ze Dorpsstraat 49
+ Bruilfen en partjen
+ Recepties
+ Reünies

“Vergaderingen De ideale rustplaats voor en hapje en drankje



| 7136LE Zieuwent
Dorpsstraat 29TAXI TJOCLOT SEN Tadaa oss sars

ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER

GROEPSVERVOER
PERSONENVERVOER

TROUW / ROUW
Na veel sportvertier genieten van
een totaal ander leesplezier, met
zes verschillende leesmappen van
MENEER KEES.

Wederverkoper:
G. Knippenborg
Dorpsstraat 11
7136 LE Zieuwent
Telefoon 0544 351544

Bouwbedrijf
3% NIEUWBOUW

# EN 1% VERBOUWBiAN \ 34 ONDERHOUDSWERKEN
=>

Vy
0544-951214 toeaZIEUWENT Fax 0544-352165 Aaa



Als trouwe supporter van ZVC
beleven we de apotheose van een
spannend seizoen; degradatie of
promotie was lang nog een open
vraag. Gelukkig kreeg het laatste de
overhand. Of ZVC in de derde klas-
se mee zou kunnen draaien laat ik in
het midden.

Ik ben het met de voorzitter in grote
lijnen eens, dat hij nogal wat kritiek
spuit op sommige lieden binnen de
vereniging. Een slechte zaak is
echter dat de supportersvereniging
ook in de ogen van dit bestuur weer
eens een bijrol kon vervullen binnen
de vereniging. Het vaststellen van
de afsluiting van het seizoen had
nogal wat voeten in de aarde. Op 7
juni stond het gebeuren gepland,
maar het jeugdbestuur wilde geen
medewerking verlenen. De jeugdiei-
ders en een paar man moesten
zonodig met de D-pupillen om
19.00 uur naar bed, de wacht hou-
den zogezegd.

De jaarlijkse meeting is nu gepland
op woensdag 4 juni. Iedereen die
ZVC een warm hart toedraagt
wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd.

Of er het volgend seizoen nog een
speler of topscorer van het jaar
komt, lijkt me zeer twijfelachtig.
Immers een nobele kracht binnen de
vereniging kwam met het nomineu-
se idee om de speler van het jaar
vanaf D-pupillen te laten beoorde-
len. Wie hij hiervoor weet te porren
weet ik niet, succes in ieder geval.

Vergeet de mensen langs de lijn
niet; die spelen zo nu en dan ook
een aardige wedstrijd mee met veel
verbaal geweld.

Uit de pen van Karel Knoef,
Alias D.J. Wisselink,
Algemeen secretaris,

Supportersvereniging RKZVC.

EVEN VOLHOUDEN
|

*, dachten sommigen een
paar weken geleden nog. Het voet-
balseizoen zit er op. Een paar maan-
djes geen training en lekker iedere
zondag uitslapen. Het tegendeel
blijkt waar te zijn. In het begin is
het inderdaad best wel eens lekker
om gewoon na het eten op de bank
te gaan liggen. In het begin is het

best prettig om niet naar het veld te
hoeven haasten. In het begin is er
nog van alles te doen, zoals een
wedstrijdje café-voetbal. In het
begin is er nog wel ergens kermis,
waar je dan gewoon op zaterdag
naartoe kunt. In het begin tracht je
alles nog te verbloemen door activi-
teiten te organiseren. In het begin is—_—



je vrouw of vriendin nog blij met al
die extra tijd. In het begin heb je
nog zin aan alle klusjes, die er al
‘maanden liggen. In het begin

Na enkele weken verveelt het ech-
ter echt al snelenzit je dus ’s-och-
tends al te bedenken, wat je ’s-
avonds kunt gaan doen. In het
sportgedeelte van de krant staat
zelfs al niets meer over je favoriete
sport. Regelmatig staat er op de
zondag al familiebezoek op het
programma en als je bij Tante Annie
koffie aan het drinken bent, denk je
aan de gezellige kantine-middagen
bij Ans en Henk. Die zondagavond
kijk je weer eens reikhalzend uit
naar Studio Sport, terwijl je op
datzelfde moment beseft, dat er
helemaal geen voetbal op komt.
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Met alle respect voor alle andere
sporten, maar zitten er eigenlijk veel
mensen te wachten om de hele
zomer naar tennissen of het wiel-
rennente kijken, terwijl er normaal
gesproken op dat tijdstip eenvoudig-
weg voetballen op zou moeten zijn.
Het is zelfs zo, dat er soms al hoc-
key of korfbal tijdens een gewoon
sportprogramma te zien is.

Natuurlijk is het bovenstaande over-
dreven kortzichtig, maar er wordt
geprobeerd om aan te geven, dat
volkssport nummer één helaas
alleen in de qua weersomstandighe-
den mindere maanden wordt ge-
speeld. Nu is het dus mooi weer en
zitten de meesten zich te vervelen.
Geen enkele echte voetballer zal dit
kunnen ontkennen, helaas. Even
volhouden nog, het is bijna augus-
tus!

De redaktie (RD}

Hemmie Hummelink

Vader van drie kinderen
Is momenteel tijdelijk

{"Winterink"

feestcommissie.
De zetelis vacant.



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen
sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander de traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het een bank van
mensen vóór mensen. Dat merkt u al sne! in het persoon.
lijk contact, Elke Rabobank staat midden in de samen-
leving Daarom ijn we vaak betrokken bi actteten
in het bedrijfleven, verenigingen en schoen, We
weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken
gaat Kortom, we zin een bank die net 20 hui
In de buurt as u

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

I=] E VOF

Jos Beening
Vooral uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 27a, Zieuwent
Tel. 0544 - 352346



DTE >
W.Klein Goldewijk vo.Ì 7

VERKOOP VAN NIEUWE LID BOVAG
EN GEBRUIKTE AUTO'S

| SCHADE-TAXATIE / REPARATIE
APK

KEURINGSSTATION
BEDRIJFSWAGENS

VERHUUR EN
AUTOLEASING

ERKEND INBOUWBEDRIJF
VAN SCM-TNO

GOEDGEKEURDE
BEVEILIGINGSSYSTEMEN

DE WITTE RIETEWEG 3
MARIËNVELDE

TEL. 0544 351872

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!

_ |
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Meest favoriete sport : Voetbal; eerst op het veld, nu in de zaal.Minst favoriete sport : Free:fight; slaat helemaal nergens op.Mooiste sportherinnering Beslissingswedstrijd om degradatie uit de
vierde klas tussen RKZVC en Zelhem, in
Varsseveld. Ik heb daar als Ajunior het
laatste half uur gespeeld en de verlenging.

nering : Bij de C-junioren uit het veld gestuurd om
een domme sla-beweging.

Favoriete sportman/vrouw : Ik heb veel bewondering voor Louis van
Gaal. Om zijn gedrevenheid en hoe hij zijn
vak uitvoert. Hij is goed in een “wij-gevoel”
te kweken en durft dingen te doen die nie-
mand begrijpt.

Lekkerste eten : Patat met een frikandel.
Leukste TV-programma : De kinderen kijken graag naar "OPPASSEI

en ik zit graag met hen mee te kijken. Voor
mezelf kijk ik meer naar actualiteiten.
Golden Earing; al vanaf mijn vijftiende.
Boeken over de streek, oude gebouwen en
geschiedenis in de bouwkunst.

Slechtste sporthe:

Beste muziek-(band)
Favoriete schrijver/boek

Mooiste film
: "Tea for two’ met Louis de Funès.

Fijnste kledingstuk : Een spijkerbroek.
10 miljoen winnen : Beleggen en goede doelen steunen.
Pilsje drinken bij

Een dansje maken met
Hekel aan mensen die

Familie, buren, vrienden en kennissen.
Ik hou niet van dansen.

: een negatieve instelling hebben.
Geloof en/of bijgeloof : Ik geloof op mijn eigen manier en ben niet

bijgelovig.
Politieke kleur : Midden in.
De doodstraf : Grootste onzin die er is.
Jeugd-droom : Om ooit een goede profvoetballer te wor

den.
Grootste wens : Dat de kinderen goed op plaats komen.
Idool : Niet.
Uit bed te halen voor : Laat mij maar liggen; kan morgen wel.
Tent opzetten in … : Een bosrijke omgeving. Helemaal achter op

de camping. Lekker rustig en toch de facili-
teiten.

Omscholen tot … : Ik ben tevreden.
Spijt van … : In mijn schooltijd toch iets beter mijn best

moeten doen
Nachtmerrie : Ik slaap altijd snel in en wordt ’s morgens

rustig wakker.
De Redaktie (ML)

_——____._”

',”.,.____._.
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HV HOENDERBOOM/PACELLI NIEUWS
Terugkijkend op het afgelopen sei-
zoen kunnen we stellen dat de
Handbalvereniging een fantastisch
seizoen achter zich heeft.
Een clubsponsor, al jaren een grote
wens van het bestuur, teamspon-
sors en vele middenstanders die de
club jaar in jaar uit steunen. Enthou-
siaste leden, goede commissies,
goede kaderleden en een grote
mate van zelfwerkzaamheid.

Hoogtepunten waren er diversen in
het afgelopen seizoen: nieuwe
clubsponsor: Hoenderboom Aanne-
mersbedrijf BV.
Kampioenschappen van de Dames 1

en Dames 3, waardoor de Dames 1

promoveerden naar de 3de divisie,
een resultaat wat nog nooît eerder
in de historie van het Handbal in
Zieuwent bereikt is en waar de
laatste jaren keihard voor gewerkt
is.
Promotie van Dames 3 naar de 2de
klasse in de Afdeling, ook eenpres-
tatie van formaat omdat Dames 3
twee jaar geleden begonnen is als
pure ontspanning, dit is het eigenlijk
nog wel, maar wanneer men zon-
degs moet spelen is de wil om te
winnen altijd aanwezig en met de
kwaliteiten in dit team lukte het
toch vrij gemakkelijk.
Een flinke toename van de jeugdle-
den, zodat het komende seizoen 3
jeusdteams kunnen meespelen in
competitieverband en misschien
nog wel een welpenteam extra.

De heren eindigden als subtopper in
de 2de klasse. De Dames 2 hadden
meer moeite, maar wisten zich toch
te handhaven in de 2de klasse. De
meisjes B-jeugd eindigden op een
mooie 4de plaats en de meisjes C-
jeugd wisten na een moeizaam
begin toch heel knap op een 7de
plaats te eindigen.

Voor het nieuwe seizoen spelen de
Dames 1 dus in de 3de divisie en
zijn ze ingedeeld bij de volgende
teams: Combinatie'64 Losser, De
Tukkers Albergen, Stevo Geesteren,
Slim Jeans-DSVD Deurningen, WHC
Hengevelde, HALO Lonneker, DHV
Delden, Stormvogels Haaksbergen,
Erix Lichtenvoorde, WWV/Fortuna
Winterswijk en Olympia Hgl2 Hen-
gelo. Een interessante indeling met
de derby's tegen WWV/Fortuna en
Erix in het vooruitzicht.

De dames 2 zijn ingedeeld bij de
volgende teams: Angeren-2 Ange-
ren, Flamingo's Aerdt, VHVO Velp,
WWV/Fortuna-2 Winterswijk, AHW-

°71 Westervoort, Groesbeeks Glorie
Groesbeek, UDI'96 Arnhem, JTW/-
Huissen-2 Huissen, Swift-2 Arn-
hem, AAC 1899 4 Arnhem, en
Batouwe Bemmel.

De dames 3 zijn ingedeeld bij de
volgende teams: UGHV-2 Ulft,
Avanti Lochem, WWV/Fortuna-3
Winterswijk, Vios Beltrum, Blauw
Wit Ruurlo, Groessen-2 Groessen,
Loo Loo, OBW-3 Zevenaar, Erix-2



UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

Telefoon 0544-351205veHendriks Tuinbedrijf
Dorpsstraat 85

7186 CJ ZIEUWENT
T 0544-352043

Vooreen goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparati
ook A.PK:keuring

naar een erkend adres:

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



U kuntbij ons terecht vooreen geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:

Alle verzekeringen (schade en leven)
Sparen
Beleggen
Lenen
Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat 9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145



Lichtenvoorde, Duiven Duiven en de
Gazellen-2 uit Doetinchem.

De Heren zijn ingedeeld bij de vol-
gende teams: Reehorst3 Ede,
Brummen-1 Brummen, Dynamo
Neede, WWV/Fortuna Winterswijk,
Breek Zutphen, Blauw Wit Ruurlo,
UDI'96-3 Arnhem, Quintus-2 Hen-
gelo (Gld), Grol-3 Groenlo, Reflex-2
Varsseveld en UGHV-3 Ulft.

De indeling voorde jeugd volgt nog.

15

De voorbereidingen voor het vol-
gend seizoen zijn inmiddels al weer
in volle gang: zo zijn de trainings-
avonden als volgt: Dinsdag van
19.00 tot 20.30 uur, Donderdag
van 20.15 tot 21.30 uuren Vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur. De eerste
binnen-training staat gepland voor

19 augustus.
De algemene jaarlijkse ledenverga-
dering wordt gehouden op dinsdag
9 september in het Sourcy Center,
aanvang 21.00 uur. NOTEER DEZE
DATUM ALVAST!

Het bestuur wenst iedereen een
hele fijne vakantieperiode en tot
ziens in augustus.HetBestuur.

Kampioensfoto Dames1.
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Kampioensfoto Dames 3

Drukkerij Westerlaan « Lichtenvoorde
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

telefoon 0544-371207 + fax 0544 - 376525

seemaakt '’t je gemakkelijk
ë



NVM B

HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die ene, vooru juistehypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldverstrekkersselecteren wij

voorude juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIÈTI
deHaare1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766

AUMMELINK
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