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“Van iedereen, voor iedereen …. 1?
De meeste lezers zullen deze slogan
ongetwijfeld kennen en koppelen
aan “NOS Studio Sport", want dat
is er immers iedere zondagavond
van iedereen en voor iedereen.

Sinds het doek gevallen is voor
Sport 7, en de NOS de meeste
uitzendrechten (terug) heeft ge-
kocht, is het gelukkig inderdaad
weerzo dat iedereen de belangrijke
ste sportevenementen kan zien op
Nederland 2.

Persoonlijk zou ik het erg fijn vinden
dat de slogan ook gekoppeld kan
worden aan de PIOT. “Voor ieder-
een”is reeds het geval, de PIOT
wordt immers 10x per jaar huis-aan-
huis verspreid in Zieuwent. En die-
genen die verhuist zijn maar de
PIOT toch graag ontvangen, kunnen
het tegen betaling van de portokos
ten, toegestuurd krijgen. Daarnaast
liggen er in de diverse sportkantines
ook altijd nog reserve-PIOT's, die
aldaar gelezen kunnen worden of



die men mee kan nemen naar huis.
Wat dat betreft zijn we net zo ‘be-
reikbaar en ontvangbaar als de
NOS. Voor zover mij bekend wordt
de PIOT ook door de meeste men-
sen gelezen, wat ik als positief en
“n compliment opvat.

“Van iedereen” datis het knelpunt
in deze slogan in relatie tot de PIOT.
Na het verschijnen van de vorige
PIOT zeiden regelmatig mensen
tegen me: “Nou, de PIOT is tegen-
woordig ook meer reclame dan iets
anders.” Of iets in de trant van: "Ut
was disse kere wal un arg dunnen
PIOT; zo hef de harmonie d'r ok
weinig verdienste meer an.”

Ik reageerdeineerste instantie
rustig en zei dat een heleboel spor-
ten stil lagen; de “zomerstop”, de
vakantieperiode, etc. Dus dan heb
je geen "RKZVC-jeugd-momenten”
en dergelijke. Toen ik “en dergeli
ke' zei realiseerde ik me dat dat
eigenlijk niet helemaal klopte.

Zonder bepaalde mensen of vereni-
gingen die wel eens (of iets vaker)
wat ingeleverd hebben tekort te
willen doen, kwam ik tot de conclu-
sie dat gedurende het hele afgelo
pen jaar de PIOT over het algemeen
gevuld wordt doorstukken van de
redaktieleden. En dat is jammer. Dat
is ook zeker niet de bedoeling. Dat
is ook niet nodig denk ik. Wanter
zijn zoveel sportverenigingen in
Zieuwent en/of mensen die individu-
eel met sport bezig zijn. Die maken
allemaal wat mee, beleven de din:

gen op hun eigen manier. Er wordt
wel over gepraat in eigen kring,
maar pak ook eens de pen, schrijf
een stukje voor de PIOT en laat
iedereen ervan meegenieten.

Bij deze dus een oproep aan julie
allemaal: Laat de PIOT niet alleen
vooriedereen zijn, maar ook van
iedereen

De redaktie (IR}

“FRISSE BLIK"

Ze zit aan de andere kant van de
tafel. Natuurlijk weten wij met wie
we te doen hebben. Zeis hier im-
mers op onze uitnodiging. Maar ook
al zou je het niet weten, raden kun
je het wel.

Pezige armen, spieren in een lange
hals, lange benen, gebruind gezicht,
stralende ogen, dik haar in een
lange staart. Ze oogt als de Achter-
hoekse Stella Jongmans, oftewel

Ellen Wopereis, getrouwd met Peter
Pierik, ze is 32 jaar en op dit mo-
ment zonder werk. Ellen woonde 5
jaar in Zieuwent, haar sport (eigen-
lijk kunnen we beter spreken over
een manier van leven) is de tri
athlon. Boeiend vertelt ze, zonder
opdringerig te zijn. Hier onder een
verslag.
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Hoe kwam je erachter dat zo'n
intensieve sport als de triathlon
jouw sport bleek te zijn ?
Voordat ik met trainen begon, liep
ik in de zomer altijd al hard. Ge-
woon omdat ik dat leuk vond om te
doen. Bovendien fietste ik altijd,
door weer en wind vanuit Zieuwent
naar m'n werk in Lichtenvoorde.
Daarnaast zwom ik 1 keer in de
week in Lichtenvoorde, gewoon
schoolslag

Verder denkik dat ik ook de karak-
ter-eigenschappen heb die een duur:
sporter nodig heeft, ik heb een
grote zelfdiscipline, en ben een
echter doorzetter, waar ik aan begin
maak ik af en goed ook.

In maart 1991 zag ik in de ELNA
een berichtje staan dat er een kwart
Triathlon werd gehouden in Lichten-
voorde. Dat is 1.500 meter zwem-
men; 40 kilometer fietsen en 10
kilometer hardlopen. Ik dacht ik
geef me op en zie wel waar ik ein-
dig. Ik werd 6de, ondanks dat ik

schoolslag zwom. Het wedstrijdele-
ment vond ik een extra stimulans
om nog beter te presteren. Ik hoop-
te op eentjd binnen de 3 uur, het
werd 2 uur en 57 minuten.

Het was me meegevallen, ik voelde
me goed, ookna de wedstrijd. Toen
dacht ik ‘ooit doeik nog een keer
een hele triathlon’.

Dat was ook het moment dat je
fanatieker ging trainen 7
Van eenechte seizoensopbouw was
toen nog geen sprake. Ik deed alles
op eigen houtje, en oefende om de

dag een andere discipline. In 1992
deed ik wel mee met het Oost Geld-
ers Triathlon Circuit, dat zijn 5 à 6
wedstrijden voor de kwart-triathlon
op recreatief nivo hier in de buurt.
In 1993 werd ik zelf eerste in dat
circuit, toen besloot ik me aan te
sluiten bij de Nederlandse Triathlon
Bond, je ontvangt dan, tegen beta-
ling, een wedstrijdlicentie, zodat je
ook aan halve Triathlons mee kunt
doen.
De trainingsomvang moet dan ech-
ter wel omhoog, want je moet bij
een halve triathlon 2.500 meter
zwemmen; 80 kilometer fietsen en
20 kilometer hardlopen

Nog steeds stelde ik mijn eigen
trainingsopbouw samen. Maar in de
winter van 1993-1994 brak ik mijn
kuitbeen, zonder dat dat geconsta-
teerd werd. Men zei dat het ging
om een Stress-fractuur als gevolg
van overbelasting. De fysiothera-
peut zei dat ik zo niet langer door
kon gaan, ik rommelde maar wat
aan, vervolgens werd ik in kontakt
gebracht met Frank Huls uit Ulft, hij
heeft zelf ook hele triathlons ge-
daan.
Frank maakt ook nu nog mijn trai-
ningsschema's en is er af en toebij
met wedstrijden om me aan te
moedigen. Vanaf die tijd heb ik ook
een keer in de week sportmassage,
om te voorkomen datik blessures
krijg.

Was die blessure juist geen reden
om het wat rustigeraan te doen ?
Pas nadat de breuk weer hersteld
was, is er geconstateerd dat het
kuitbeen wel degelijk gebroken was.



Voor mij persoonlijk is die onjuiste
diagnose, mijn redding geweest. Ik

ben blijven trainen, welliswaar aan-
gepast, maar ik bleef wel in condi
tie. Zo was fietsen altijd al mijn
zwakste onderdeel, lopen ging en
gaat me nog steeds het beste af.
Omdat ik zo’n last had van mijn
been, heb ik in die winter niet veel
gelopen, maar me meer geconcen-
treerd op het fietsen.

Ik kon toen in 1994 ook gewoon,
volgens plan, mijn eerste halve
triathlon doen in Aalten. Dat ging
prima; ik werd 4de bij de vrouwen.
Daarna heb ik hetzelfde seizoen nog
2 halve gedaan.

Ik kwam tot de conlcusie dat hoe
langer een wedstrijd duurt, hoe
beter ik in vorm ben. Lopen is het
laatste onderdeel van de triathlon,
tegelijk mijn sterkste discipline. De
mensen die mij met zwemmen en
fietsen in hebben gehaald, die pak
ik tijdens het lopen weer terug. Dat
motiveert enorm.

Toen begon je zeker ook steeds
meeruit te kijken naar de hele tri-
athlon ?
Nou toen eigenlijk nog niet. In 1995
zijn wij getrouwd, en heb ik maar
een halve en een paar kwart tri
athlons gedaan. Het seizoen van de
triathlon is ook kort, het loopt van
half mei tot half september, daar-
voor en daarna is het te koud om
buiten te zwemmen. Dus in 1995
kwam het er niet zo van, ik kon
ook, omdatik hele dagen werkte,
gemiddeld maar 10 tot 15 uurper
week trainen. Wil je een hele tri

athlon doen, dan kost het je toch
zo’n 30uur per week aan training.

In 1996 kwam ik plotseling zonder
werk te zitten, ik ging op zoek naar
een parttime baan, zodat ik meer
tijd overhield om te trainen. Helaas
heb ik nog geen nieuwe baan ge-
vonden, terwijl dat toch belangrijk
is, anders blijf ik zo hangen in de
sport, de kontakten die je tijdens je
werk opdoet zijn voor mij net zo
belangrijk.

Sociale kontakten heb je toch ook
als je traint ?
Teamsporten hebben mij nooit ge-
trokken, je bent dan afhankelijk van
anderen, en niet iedereen is even
fanatiek. Ik ben ooit wel eens op
aerobic en op fitness geweest, maar
daar vond ik na 6 weken al niets
mee aan.
Ik train alleen, voor mij is er ook
geen andere manier. Ik train altijd
met een hartslagmeter. Dat wil dus
zeggen dat ik tot een bepaalde
grens ga en daar dan ook niet over-
heenga. Ik ga tijdens de training en
tijdens de wedstrijd ook nooit hele-
maal kapot. Dat kun je je niet ver-
oorloven. Als je een triathlon goed
doet, ben je ongeveer 10 à 11 uur
bezig met de westrijd. Dan moet
alles in balans zijn, je gaat tot je
grensen beslist niet verder.

Dat maakt het voormij niet mogelijk
om met anderen te trainen, ik kan
het me niet veroorloven om me
tijdens een training aan een ander
aan te passen. Dan verstoor ik mijn
eigen trainingsopbouw.
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Het is niet zo datik het niet leuk
vind om met anderen te trainen, ik
ben lid van de Keitrappers, ik ben lid
van de hardlopersgroep Lichten-
voorde, en ik zwem 1 x per week in
Aalten met anderen die ook een
triathlon-training doen.

Stel de Keitrappers hebben voor
dinsdagavond een lange ri. op het
programma staan. Als het zo uit-
komt in mijn trainingsschema doeik
daaraan mee. Veel vaker komt het
niet uit, omdat ik meestal combina-
tietrainingen doe, dus eerst een
paar uur fietsen, en daarna nog
lopen. Bovendien als ik fiets, dan is
dat voor andere mensen gelijk een
hele werkdag, 7 uur fietsenis voor
mij geen uitzondering.

De overschakeling van fietsen naar
lopen vind ik de moellijkste, daar
train ik dan vaker op. Ik heb inmid
dels wel een triathlon-fiets, daar zit
je meer rechtop en trap je met je
benen meer naar achteren in plaats
van naar beneden. De beweging lijkt
meer op lopen dan wanneer je een
gewone race-fiets hebt.

Geen blessures gehad 7
Nee, alhoewel de training zeer in-
tens is, was die wel goed opge-
bouwd. In Nederland wordt maar 1

keer per jaar een triathlon gehou-
den. Datis de triathlon van Almere.
Een keer per jaar heb je dus een
kans om je te meten met de ande-
ren.

Ongeveer 6 weken voor Almere
train ik 20 à 30 uur per week. De
ene week omvangstrainingen, dus

5

veei kilometers, de andere weekisde training intensiever, dus minder
kilometers maar wel sneller.

De hele triathlon bedraagt 3,8 kilo-
meter zwemmen; 180 kilometer
fietsen en 42 kilometers hardlopen.
In Almere in 1996 deden 600 men-
sen mee, waarvan 30 vrouwen. Ik
eindigde als 6de, maar omdat er
voor mij een buitenlandse vrouw
was, eindigde ik toch als 5de voor
het Nederlands Kampioenschap.

In het algemeen klassement, dus
mannen en vrouwen, was ik 127ste
met een tijd van 10 uur8 minuten
en 43 seconden. Ik was er zeer
tevreden mee, zeker omdat ik me
na de wedstrijd wel gebroken voel-
de, maar toch het idee had dat ik
niet over mijn top heen was ge-
gaan. En inmiddels had ik die tijd

dus wel staan, daarkon ik me het
komende seizoen op richten.

Hoe ging het afgelopen seizoen 7
Ik heb dit jaar twee hele triathlons
gedaan. Begin mei, ongeveer 3
maand voor Almere, ben ik naar
Lanzarote (een van de Canarische
Eilanden: red.) gegaan. Eerst heb ik
daar een triathlon gedaan, en daar-
na samen met Peter vakantie ge-
houden.

Op Lanzarote kom je wel meer
Nederlanders tegen, het staat be-
kend als een van de zwaarste tr
athlons, omdat het er zo heuvelach
tig is. Er deden 800 mensen mee,
er zijn er uiteindelijk 350 aangeko-
men. Ik finishte er in eentijd van 11

uur, 35 minuten als 8ste vrouw en
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als 127 in het algemeen klasse-
ment. In Almere ben ik vervolgens
5de geworden voor het Nederlands
Kampioenschap, bijna 15
sneller dan vorig jaar in een
9 uur 54 minuten, en eindigde in
het algemeen klassement als
104de, dat is 23 plaatsen hoger
dan vorig jaar.

Die rangschikking in het klassement
is dat belangrijk voor je of gaat het
je om het meedoen ?
Neebeslist niet, die rangschikking is
erg belangrijk, het feit dat ik in 1

jaar tijd 23 plaatsen ben gestegen,
motiveert me enorm. Het hele jaar
leef je naar de ene triathlon, het
helpt wel als je de kwart triathlons
ook goed doet, maar die ene hele is
het belangrijkst. Toch ben ik niet
zenuwachtig voor de wedstrijd, ik
ben er dan aan toe. Ik denk tijdens
de wedstrijd ookniet aan opgeven,
hier heb ik het tenslotte allemaal
voorgedaan.
Vroeger rookte ik en ik dronk wel
eens een glaasje, maar dat laat je
vanzelf wel. Verder hoef ik er wei
nig voor te laten.

Mijn enige probleemisom in de
zomer op gewicht te blijven. Minder
‘dan 60 kilo mag ik beslist niet we-
gen, dat gaat ten koste van mijn
conditie. Wij eten metz’n tweeën 7
broden per week. In de winter weeg
ik meestal 5 kilo meer. Het is een
manier van leven geworden waarbij
ik me prettig en precies op mijn plek
voel. Jammer dat ik niet 10 jaar
eerderben begonnen.

Ben je nu op je top ?
Dat denk ik niet. Men zegt dat de
top voor iemand die aan triathlon
doet, 10 jaar na het begin van de
training ligt, ik kan dus nog even
vooruit. Katinka Wiltenburg, de
Nederlands kampioen van dit mo-
ment,is 38 jaar. Ik eindige in Alme-
re 45 minuten na haar. Mijn groot-
ste ambitie is dan ook om ooît Ne-
derlands kampioen te worden. Ik

groei nog steeds, daarnaast ontwik-
kelt ook de sport zelf zich en wordt
alles steedssneller.
Is het een dure sport?
Ja, op dit moment word ik alleen
gesponsord door de Pedaleur in
Doetinchem, dat is een wieler-speci
aal zaak. Door de intensiteit en de
duur van de trainingen slijt het
materiaal erg snel, en is bovendien
duur in aanschaf. Ik ben dan ook
nog op zoek naar sponsors. Vorig
jaar ben ik uitgeroepen tot sport-
vrouw van Lichtenvoorde, maar dat
heeft me tot op heden nog geen
nieuwe sponsor opgeleverd.

Nu aan het einde van dit seizoen,
wil ik daar toch serieus mee bezig.
Oktober is voor mij een rustmaand,
dat wil zeggen datik iedere dag
toch nog wel zwem, loop of fiets,
maar toch tijd over hou voor andere
dingen. Helemaal zonder kan ik niet,
het is een verslaving, doorde lange
trainingen komt erin je lichaam een
stof vrij, die ervoor zorgt dat je je
prettig gaat voelen. Ik kan niet
zonder. Als

ik
ooît een keer stop,

zal ik bewust moeten gaan aftrai-
nen.



Voorlopig denk ik daar nog niet aan,
ik denk er ook niet aan wat er met
me zou gebeuren als ik eens een
echte blessure zou krijgen. Ik geloof
dat ik in paniek zou raken, dat zou
een enorme nachtmerrie zijn. Maar
volgens mij kan ik met een gebro:
ken been altijd nog fietsen

Vind je dat er genoeg aandacht in
de media is voor de thriathion ?
Triathlon is geen kijksport, dusis er
weinig aandacht door de media. Dat
snap ik wel. Menis nu bezig om de
sport aantrekkelijker te maken. Er
ligt een voorstel om degene die
bijvoorbeeld met fietsen een maal

ghaald is, uit de koers te halen.
Het fietsen doe je namelijk in ron-
des, het publiek kan er geen wijs ui

worden wie er voorligt of wie al op
een ronde achterstand steat. Ik
denk dat dat een goede zaak is, als
triathlon als kijksport interessanter
wordt, komen er ook meer spon-
sos.
In 1996 benik in Tubbergen afde-
lingskampioen-Oost Run:Bike-Run
geworden. Ik ben uitgenodigd voor
de persconferentie die binnenkort
daarover wordt gehouden. Ik heb
toegezegd, ook al met het oog op
sponsors.
Zondags met het Lichtenvoordse
Bloemencorso ben ik uitgenodigd
om op de eretribune te zitten. Om
dezelfde reden ben ik ook daarop
ingegaan; je weet maar nooit. Of ik
nu welof geen sponsor vind, ik ga
nog gewoon door, ik ben nog niet
aan de top.

Ellen bedankt dat je ons een frisse
blik hebt gegund op jouw manier
van leven, veel succes het komende
seizoen. We zullen je blijven volgen.

De redaktie (MHW/JW)

HET TOETJE van ELLEN
1. Wat vind je het meest ver-

velend om te doen?
Vrijwiligerswerk. Ik doe het wel
omdat ik vind dat dat erbij hoort
als je bij een club bent. Maar ik
heb er moeite mee werk te
verzetten terwijl je zelf niet aan
zo'n evenement mee doet. Ik
heb veel bewondering voor
mensen die spontaan vrijwilli
gerswerk doen.

2. Wat zit er in je sporttas?
Wetsuit, zwembril; badmuts;
zwemattributen; trainingspak;
bidons; bananen; evergreens;
loopschoenen; fietsschoenen;

fietshelm; zonnebril; zonneklep;
zonnebrand-crème; baby-olie om
enkels en polsen mee in te wi
ven zodat de wetsuit makkelij.
ker uitgaat; triathlon-kleding;
handdoek; toiletartikelen.

3. Watis volgens jezelf je slechtste
eigenschap?
Moeten presteren, niet voor de
lol kunnen sporten. Mijn sterren
beeld is Stier, die zijn perfectio-
nistisch.

4. Wat is volgens jezelf je beste
eigenschap?
Doorzettingsvermogen, zelfdisci-
pline.
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ZIEKENVERVOER
PARTICULIERE ZIEKENVERVOER
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Na veel sportvertier genieten van
een totaal ander leesplezier, met
zes verschillende leesmappen van.
MENEER KEES.

Wederverkoper:
G. Knippenborg
Dorpsstraat 11
7156 LE Zieuwent
Telefoon 0544 551544

Hulzink
Bouwbedrijf

3% NIEUWBOUW

1% VERBOUW

4 ONDERHOUDSWERKEN

Ger
0600-951214 toa?ZIEUWENT Fax 0544-352165 9%



STOLTENBORGWOON WINKEL
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 23-TISLE ZIEUWENT. Teton 644 251207
HAAUVANDAAGNOGDEUITGEEREIDE BROCHURE OFMAAK EEN/AFSPRAAX.

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt:

Zaal tot 400 personen
Dis Kleine zalen voor alle
doeleinden

Oud Hollandse spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude balfetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz.
En alles wat u bij cen ander
‘ook kunt krijgen

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

DSC Borduurgaren PTT - Postwinkel
SOKKENWOL met o.a.

oortupainetonvan| GUTTERMAN NAAIGAREN. kantoorartikelen
(es OPTILON RITSEN

Ben 6
‘Wonne f»:<nippenborgEEA nlEne LG Togistouniwen 7}

Gi Z
Wens-en

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

—_——_‘.



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A. vá. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 351236
Secretaris C. te Molder, aveistrat 9, 'voorde, tel 375179
Penningmeester: H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde
Wedstrijd soer. J. Hoenderboom, V van Goghstraat 37, voorde, tel 377020

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351257
Secretaris A. Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 702,[voorde, tl, 379552
Penningmeester fl Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, 1e. 362381
Wodstrjd secr. B. St Heleweg 3, Zeuwent, te. 352127

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8, Wensink, De Haaro 18, Zeuwent tel 351838
Secretaresse |, Aouwhorst, Dorpsstraat 51a, Zeuwert, tl 362408
Ponningmeesteres ter Bogt.Linnenwever 2, Groen, tel. 465478

Wedstrijd secr A, Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, el 251631

TOHP: Volleybal
Voorzitster Penterman, De Steoge 28, Zieuwent, tel 361486
Secretaris ; De Haare 4, Zieuwent, to. 352140
Penningmeosteres ck, Roldersweg 11, Zieuwent, to. 351770

Wedstrijd soor. k Kamnebeok, De Steege 5, Zieuwent, tel 352247
Becreanten M. Holkenborg, Boersweg á, Zeuwent tel 35168
Jeugdzaken Vacant

ZTV: Tennis
Voorzitster 20. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, el. 351281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zeuwet 1591
Penningmeester: WL. Weijers, Zieuwentsoweg 77, Zieuwent, tel. 3514:

Wedstrijd secr. A. vd. Linden, Dorpsstraat 2b, Zieuwent tel. 351553
Jeugdcommissie A, Hassink, Kleutertraat 10, Zieuwent te. 351917

aat 2d, Zieuwent, tel 351705

ZGV: Gymnastiek- en Jazzgymvereniging
Voorzitster L. Hummaink, Oude Terborgsew 296, D'chem, te. 0314-300442

dijk 42, Marienvelde, 18. 351711
Kolkman. De Haare 36, Zieuwent, el 3516

ummenk Kramer Chopinstraat8, ‘voorde, tl 374316
Penningmeesteres :f.

Wedstrsoa: wW.

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Ofthof, De Waareise 23, Zieuwent, el 351262
Sekt/Penringn 6. Rijnders, Lariksstraat 18, voorde, te. 374926

VELOCÉ: Fietstoerclub
Voorziter Vacant
Secr/Penningm. °C. Temming, De Haare 39, Zieuwent, tel, 352019
Toercoördinator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 242, Zieuwent, fl. 261856



TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter . Karnebeek, Bielemansdijk 44, Hall, te, 0573-461341
Secretaris B. Hunk, Hofmansweg 2, Zieuwent el 352112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendijk 6, Zeuwert, el 351374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Vooriter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 351267
Socrotaris 7E. Hoenderbooem, De Stooge 71, Zieuwent, tel 362316
Penningmeester te Roles, Verkavelngsweg 2, Mariënvele, ‘el 351373

Wedstrijd secr. K. Hummein, Esstraat 42, voorde, tel 377523

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tl. 351534
Sckr/Penningm. A Papen, DeHaa 32, Zeuwert, tel. 351970

4 Niokder, Wigendijk 4, Mariënvelde, tl 251316
Secretaris B. teRoler, Verkaveingswog 2, Marienvelde, tel 361373
Penningmeester ZH. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, el 362268

Wedstrijd secr. AR. Waalderbos, Zeuwentseweg 42, Zeuwent tel. 351504

B.B.Z.: Biljarten
Voorztier Vacant
Soor AWedst soer. 1. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 351271
Penningmeesteres :D. Golden: en Bras, Churchistraat 20, tel. 351653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, el 361217
Secr/Wedstr-secr.:G. Beeren, Frans Halsstraat 49, L ‘voorde, tel 374244
Penningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, te 351271

LSZET'90: Squashvereniging
Voorzitter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, te. 351662
Socretare: N. Nienhuis, DoSteege 89, Zieuwent, tl 352275
Penringm 81, voorde, il 372119
Wedstt, sek ntinlaan 6, Rus, tl. 0573-463624
Wedstr oke tel 379474

BADMINTON-verenigi
vore, el 377019
el 352172



S= TATAET 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:
uviteiten, culturele mani
festaties en sportevene-
menten van 50-2000
personen,
Vraagvrijblijvend om in:EE
VERGADERRUIMTE @ CONFERENTIERUIMTEN @ EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN @ SPORTHAL

©
SQUASHBANEN e BOWLINGBANEN

INDOORMIDGETGOIFeJUL DE BOULES
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT



J. WAENINK enSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 0544-951452
Tevensverkoop aan huis FAX0544-351452

ZITAX
ZIEKENFONDS - PARTICULIER ZIEKENFONDS

PERSONENVERVOER
GROEPSVERVOER BUS (8 personen)

Fam. G. MEULENVELD - Tel. 0544 351509

voor au 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



BAM
WATER
WEEGBRUGKrabbenborg HANDELSOND.

Postbus 13
7136 ZG ZieuwentBAM. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel/Fax 0544-351534WEEGBRUG ALTIJD OPEN Bgg. 0544-351400

VOOR

E tijdens derust of
na de wedstrijd

GEZELLIGHEID ie B u van harte welkom

EN EEN Kantine van Z.V.C.
DRANKJE

Telefoon 351607

architektenburo

Alx a. holkenborgsgikenporgruurloseweg 28 7136 md zieuwent
telefoon 0544- 351389



5. Wie vind je de beste sportman
of vrouw van Zieuwent?
Sylvie klein Goldewijk; ze kan
enorm goed schaatsen en on-
danks drie kleine kinderen pres-
teert ze nog steedsop niveau.

6. In wiens schoenen zou je willen
staan ?
Van Katinka Wiltenburg

7. Wie is de meest ondergewaar-
deerde persoon binnen jouw ver-
eniging?

Ik heb bewondering voor vrijwil
ligers die zoveel werk doen voor
anderen.

Metwelk dier zou je jezelf willen
vergelijken?
Stier; doorgaan en doorzetten.

Van wie zou je graag een inter-
view in de PIOTlezen ?
Jacqueline Cuppers, die doet
veel voor hetsportleven in Zieu-
went.

DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C. PUPILLEN

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

: Niet gezien.

: RKZVC F3 - FC Vorden : 0-9
: Welgezien, maar niet van RKZVC.

: Kevin Wopereis dacht bij zichzelf van, als ik de bal
niet aan mijn voeten meekrijg, dan neem ik hem wel
in m'n handen mee. Hij liep zo dus over ’t veld met
de bal in de handen.

Man v.d. wedst : Het publiek.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal : Ludo,
Mooiste moment  :

: SDOUC F3 - RKZVC F3:9.5
Jesse, Ludo en Roderick.

De jongens zagen een mestinjecteur en riepen: “Kijk
een poephark.” “Wat, een poephark?" Ja, die harkt
de poep in ‘t maisland!”

Man v.d. wedstr.  : Ludo.

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers : Te veel.
Mooiste goal Allemaal.

: AD'69 F3 - RKZVC F3 : 0-9
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Mooiste moment _: We speelden met 9 tegen 14 van AD'69. Toen een
bal alleen op goal afrolde, hield één van de moeders
hem van de lijn.

Man v.d. wedstr. : Daniël Tiemissen.

R.K.Z.V.C. F2
Wedstrijd/uitslag _: AD779 F2 -RKZVC F2: 2-8
Doelpuntenmakers : Mitch Belterman (4x), Remco Bokkers (1x) enn

eigen doelpunt.
Mooiste goal : Remco Bokkers; na een scrimmage schoot hij de bal

koelin.
Mooiste moment _: Debutant Ludo Waenink schoffelt in het belang van

het team de tegenstander neer op een cruciaal mo-
ment in de wedstrijd

: Tim Berten.

Wedstrijduitslaa _: RKZVC F2 - WVC F3 : 2-5
Doelpuntenmakers:Mitch Belterman en Remco Bokkers.
Mooiste goal Mitch; na gerommel schoot hij de bal strak in
Mooiste moment _: Dat ’n speler tijdens de rust chips wou eten. Dit

werd echter niet geaccepteerd.
: Mitch Beiterman.Man v.d. wedst

R.K.Z.V.C. F1
Wedstrijd/uitslag : Dinxperlo F1 - RKZVC F1 : 3-17 HI!

Doelpuntenmakers Ik weet het niet meer.
Mooiste goal Nummer 11,8, 7, 17.

Mooiste
moment : Dat de keeper onder de wedstrijd tijd had om een

plasje te doen.
Frank Wopereis.Man v.d. wedstr.

Wedstrijd/uitslag _: RKZVC F1 - AD'69 : 2-1
Doelpuntenmakers : Jelle Knippenborg en Michiel Krabbenborg.
Mooiste goal Michiel Krabbenborg; een knal van * 20 meter in de

Mooiste moment
Man v.d. wedstr.

R.K.Z.V.C. E3
Wedstrijd/uitslag : AZVC E8 - RKZVC E3 : 0-8
Doelpuntenmakers : Mark Bokkers (5x), Harm Toebes (2x) en Jordi Beer-

ten (1x).a



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

“dt +
DA() SCHOONHEIDSSALON

“T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Weeswijs, gebruik Debouwmaterialen van Wopereis
BOUWBEDRIJF ë

en DEEee 7 E eeie

botSe operekx onderhoud Dorpsstraat 48 - 7186 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

AUTOBEDRIJF
EN,voBNSax [92528JENNG

Verkoop en reparaties
van merkauto's=99. 951607

Waalderweg ‘12a



Mooiste goal
Mooiste moment

Man v wedstr.

R.K.Z.V.C. E1
dstrijd/uitslag

oelpuntenmakers

Mooiste goal

Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal

Mooiste moment

Man v. wedstr.

R.K.Z.V.C., D2
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste moment
v.d. wedst

R.K.Z.V.C. D1
Wedstrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

looiste goal
Mooi

: WVC D2 - RKZVC DI:
: Pieter Molleman
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: Mark Bokkers.
: Mike maakt een overtreding maar de scheidsrechter

floot niet, maar

Erik
Rouwhorst zei: “vrije trap“. Ze

pakten de bal en zetten de vrije trap.
: Mark Bokkers.

Dinxperlo E1 - RKZVC E1 : 1-7

Sjors Storkhorst (2x), Sander klein Goldewijk (2x),
Jeffrey Elschot (1x), eigen doelpunt Dinxperlo.
Sander klein Goldewijk; vanaf de aftrap de bal af-
pakken en scoren.
Eindelijk een waterzak gekregen, en een LEKKE.

: Mart Schutten.

: RKZVC E1 -GrolE1:6-3
: Sjors Storkhorst (4x), Brian Voorhuis en Mart Schut-

ten.
: Brian Voorhuis; wist uit een cornerbal de bal met de

hak via onderkant lat te scoren.
: De eerste overwinning in de loodzware klasse

(waanzinnig)
: Coen Rouwhorst.

: Fortuna D2 - RKZVC D2 : 2-9
: Dion Hummelink (2x), Coen Hummelink (2x), Luuk

Storkhorst (2x, Pieter Molleman (2x) en Derk Toe-
bes (1x).

: Ze Goal van Coen H. ; de bal kwam van rechts voor,
Coen nam de bal goed aan en knalde hoog boven in
de kruising.

: Er werd goed overgespeeld en goed afgerond.
Derk Toebes.

Afstandschotvan Pieter.
: Een schitterende zweefduik van Ferdinand te Fruch

te na een mooi afstandschot van WVC.
: Joost Berendsen.



Hallo volleybalvrienden,
Het volleybalseizoen voor TOHP is
weer begonnen. Wij zijn gestart met
drie wedstrijddames-teams, één
herenteam en een gemengd jeug-
team, waarvan de leeftijd varieert
van ongeveer 9 t/m 15 jaar. Daar-
naast hebben we twee recreanten-
teams, één damesteam op de
maandagavond en een gemengd
team op de woensdagavond. Dus er
is nog genoeg volleybalplezier te
beleven in Zieuwent. Kom gerust
een kijkje nemen en train vrijblijvend
een keer mee als je wilt ervaren of
Volleybal iets voorje is.

Elk jaar is het weer moeilijk om
geschikte trainer(st)s te vinden die
zich voor de volleybal willen inzet-
ten. Met grote inzet van de techni-
sche commissie, bestuur en leden
kunnen we ook dit jaar er weer een
sportief volleybalseizoen van maken
en natuurlijk hopelijk veel punten
behalen.

Voor de recreanten-teams
plezier van eerste belang, en als
tweede de taart winnen op zo’n
toernooi, maarze zijn niet getreurd
als ze een keer zonder taart naar
huis moeten, want dan gaan ze

is het

gewoon een patatje halen, ook
lekker na een inspannend toernooi.

Niet alleen trainers zijn van groot
belang voor een volleybalvereniging,
ook de scheidsrechter(sters zijn
heel erg belangrijk. Een wedstrijd
spelen zonder scheidsrechter(ster)
kan niet, Als scheidsrechter(ster)
moet je natuurlijk de regels kennen,
deze leer je op een cursus, dit is
zeker niet eenvoudig, je moet snel
kunnen reageren, zelfverzekerd zijn
en rustig kunnen blijven.

Daarom een sportief volleybals:
zoen voor iedereen.

Margret

PIOT wordt, naäst alle adverteerders,
ede mogelijk gemaakt door

DRUKKERIJ WESTERLAAN ….

De kopie voor het volgende nummer (25e jaargang nr. 3, ver-
schijningsdatum 1 november a.s.) dient uiterlijk zondag 26
oktober in het bezit te zijn van de redaktie,LE



Bloemsierkunst „ERNA®
Werenfriedstraat 1

7136 LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Telefiora

Open: Ma. 10.00 - 12.00 uur
Di.Vm Vrij 8.30 -12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 8.30 -16.00 uur

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

Tevens bezorgdienst
Tot ziens !

Dames- en Herensalon
99g 99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
@ 0544-352391 4>EEÁ— -—

Openingstijden:
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[KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

q aGe® GutterooESent
vous T71 BE BORULO

Tol. 0545-274554
De bakker die iets extra’s maakt van uw bestelling!

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERYOER

AVIA
Tel, Eat351215

Fax 0544-352065
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 cardkunt U bij ons GRATIS aanvragen.

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

RKZVC kent dit jaar vele derby's.
Dat hierbij toch een stukje rivaliteit
om de hoek komt kijken is natuurlijk
onvermijdbaar. Gezonde wedijver
hoort erbij en maakt het juist echt
spannend. Tuurlijk is het schitterend
om van WVC of VIOS te winnen.
Het valt in deze contreien echter
gelukkig nog wel mee. Verder dan
het roepen van “vaandelzwaaier”
tegen de behoorlijk partijdige grens-
rechter gaat het echter meestal
niet. Bij Grol tracht men nog wel
eens origineel te zijn ten opzichte
van Longa, maar overdreven ludiek
zijn ze ook daar niet echt. Hoe ver
kán het echter gaan ?

In het betaalde voetbal gáát het af
en toe vrij ver ! Als b.v. Feyenoord
tegen Vitesse moet, dan wordt het
al als doodnormaal opgevat, dat de
Rotterdamse fans het over “boeren”
hebben, terwijl we in Zieuwent toch
echt over “de stad” praten, als we
mee moeten naar Arnhem om te
winkelen. Het is ook al redelijk
ingeburgerd, dat Ajax-supporters op
de gemiddelde vaderlandse tribune
“Joden” worden genoemd, wat
frappant genoeg als een scheld-
woord dient te worden opgevat. Er
worden zelfs speciale knokpartijen
tussen de FC Twente- en FC Gro
ningen-supporters georganiseerd om
de onderlinge rivaliteit ook op een
andere manier te beslechten. Een
half jaar geleden is er zelfs iemand
doodgeknuppeld, omdat desbetref-
fend persoon andere voetballers

beter vond dan hun eigen idolen.
Het wordt pas echt frappant als het
Nederlands elftal moet spelen. Plot-
seling horen we allemaal bij elkaar
en wordt er gezamenlijk gezongen,
gefeest en gevierd cq getreurd. Er
wordt dan niet eens gevraagd, waar
degene, die naastje staat vandaan
komt. De zondag daarna is het
echter weer mis. Iedereen met een
andere kleur shawl om wordt, als
de mogelijkheid zich voor mocht
doen, in elkaar geramd.

We moeten het uiteraard niet baga-
telliseren, maar het is toch triest,
dat die kleine groepen zich suppor-
ter noemende mensen het kapot
kunnen maken voor die hele grote
groep welwillenden.

Op het moment, dat deze column
geschreven wordt is er namelijk
sprake van, dat er geen Ajax-sup-
porters toegelaten zullen worden bij
Feyenoord-Ajax en andersom even-

zo. Verder is er vorige week een
wedstrijd gestaakt, omdat enkele
tientallen schreeuwerds de scheids-
rechter uit hadden gemaakt voor
hoerenjong. Waar is het einde en
nog beter ; wat kunnen weer aan
‘doen ? Er zijn meerdere opties; de
omhooggevallen welzijnswerker zal
melden, dat er sprake is van een
breed algemeen maatschappelijk
probleem. De oorzaak ligt uiteraard

bij de moeilijke jeugd, die de vanda-
len ongetwijfeld gehad zullen heb-
ben en dus moet het bij de basis



worden aangepakt door veel met ze
te praten. Er wordt ook wel eens
een andere oplossing aangedragen.
Deze luidt, dat alle rellenschoppers
maar eens bij elkaar op het veld
gezet moeten worden, zodat de
mitrailleur eroverheen kan. Ertus-
senin zitten waarschijnlijk nog vele
‘honderden mogelijkheden.
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Mijn idee is echter, dat iedereen
met een IQ van boven de 25 eens
nuchter na moet denken en dient in
te zien, dat het toch echt maar een
spelletje is. De hele week normaal
doen en op zondagmiddag in cen
grote groep de stoere jongen uithan-
gen heeft namelijk niets met club-
liefde, maar wel alles met simplisme
te maken.

De daktie (RD]

Harrie Visser,
54jaar,

‚ de nieuwe verzorger van ZVC.
Heeft zijn sporen verdient

in het wielrennen en
heeft in de voetballerij

een nie

Meest favoriete sport Wielrennen al 35 jaar, zowel actief en nu al
heel lang passief.
Boksen; de training is mooi, de wedstrijden
minder mos

: Toen Joop Zoetemelk de tour won. Van zijn
ploeg wasik toen Soigneur (masseur/verzor-
ger) en heb het van dichtbij meegemaakt
Heb ik niet echt gehad, hoogstens dat jeug-
dige wielrenners niks van je aan willen ne-
menen in het klassement als laatste eindig-
den.
Michel Boogerd; hij is verschrikkelijk gemoti-
veerd en leeft van alle kanten voorde sport.ee

Minst favoriete sport

Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering

Favoriete sportman/vrouw



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

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

Hoe je het ook bekijkt, je ziet er beier uit.

Tongerlosestraat 52
Lichtenvoorde

Tel. 0544-377448
b.g.g. 377449

KAPSALON

HEAR
ZIEUWENT (0544) 351982

Hovenienbedrif

Jos Lageschaar
tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën

2 tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg
„>

}
fuideeën tuinaanleg tuinonderhoud

Ruurloseweg 7 Zieuwent
Telefoon: 0544 351954
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Lekkerste eten : Staat nu voor me; Nasi.
Leukste TV-programma : Praat- en discussieprogramma's.
Beste muziek-(pand} : Dixielandmuziek.
Favoriete schrijver/boek : Geen echte voorkeur, vaak heeft het met

‘medische aspecten te maken.
Mooiste film : Hebik niet, ik kijk meestal tussen neus en

lippen door naar eenfilm.
Fijnste kledingstuk : Spijkerbroek; zit gemakkelijk.
10 miljoen winnen : Licht door blijven werken en dingen doen die

je anders niet doet, bijvoorbeeld een wereld-
reis maken.

Pilsje drinken bij … : Nergens; ik drink geen bier. Wel thuis bij een
diner een lekker glas wijn.

Een dansje maken met …

: Mijn vriendin Marietje.
Hekel aan mensen die … .Opschepperig zijn, hoog van de toren bla-

zen, doen of ze veel weten, maar eigenlijk
niks weten.

Geloof en/of bijgeloof Geen van beide.
Politieke kleur : Gulden middenweg. Ik heb geen uitgespro-
De doodstraf : Heeft zijn voor en tegens, maar in principe

ben ik daar geen voorstander van.
Jeugd-droom : Ik wilde graag wereldkampioen wielrennen

worden, maar ik kwam kilometers te kort.
Grootste wens : Dat ik nog heel lang verzorger bij het voetbal

kan blijven.
Idool : Heb ik niet, ik heb ook respect voor mensen

die in verhouding hard moeten werken of
trainen voor hun prestaties.
Lekker brunchen.
Alaska, daar ben ik nog niet geweest.
lets in de computerrichting.

Uit bed te halen voor
Tent opzetten in …

Omscholentot …

Spijt van … Nergens van, ik heb overal wel veel van
geleerd.

Nachtmerrie : Dat RKZVC verliest.
De Redaktie (JW)

EVENEMENTEN-AGENDA

-- 26 oktober
2977?
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Zieuwentse Tennis-Vereniging
Het tennisseizoen buiten loopt alweer ten einde. Op zondag 7 septem-
ber werden de dubbelfinales van de clubkampioenschappen gespeeld
onder grote belangstelling en goed weer. De uitslagen waren;

Iet Knippenborg / -Riky Knippenborg /
Diny Nijenhuis Wilhelmien Kolkman ….. 6-4 3-6 6-5
Paula Cuppers / Femke Schotman /astrid Kl.Goldewijk Astrid Schotman .Linet Kl.Holkenborg / “Louise Grotenhuis /Mariëtte Bumnelink Agnes Heutink ……..... 3-6 6-2 6-0
Stef Rouwhorst / Jan Domhof /
Peter Arendsen Laurens Kl.Goldewijk … 6-3 1-6 6-4
Helga Knippenborg / Riky Weijers /
Stef Rouwhorst Willy RoùwhorSt 1... 63 6-4
Cristien Cuppers / Annie Domhof /
Ria Krabbenborg Ria v.d. Linden …….... 6-3 3-6 6-4
Bart Xl.Goldewijk / -Gerard Gerritsen /Petra Kl.Goldewijk Mieke BeertenBart Kl.Goldewijk / Marco Kl.Goldewijk /
Raymond Meekes Ruud Krabbenborg +. 6-3 6-4
Petra Kl.Goldewijk / Riet Spekschoor
Yvonne Overkamp Yvonne Meekes 111. 6-2 6-1
Het bestuur wenst iedereen voor de rest van het seizoen nog veel
tennis-plezier. Het bestuur.

EHBO : Zieuwent-Mariënvelde

Inwoners van Zieuwent en Mariënvelde en sportclubs.
Weet U wat levensreddende handelingen zijn? Of wat U welof niet
moet doen bij kleine of grotere ongevallen? Weet U dit nog niet, volg
dan eenE.H.B.0. cursus zodat U kunt helpen als het nodig is.
Begin van de curus:Maandag 3 november, bij voldoende deelname
Aantal lessen : Plusminus 15 x 2 uur.
Waar : In ‘t Zwaluwennus aande Harreveldseweg.
Kosten f 150,= incl. boekje, examen en materialen.
Leeftijd Vanaf16 jaar.
Opgeven : Liefst zo spoedig mogelijk. Uiterlijk 10 okt.
Voor nadere inlichtingen en opgave; Romy IJzereef (secr. tel.
352142) of Rikie Ponds (kaderinstruktrice tel. 352030)



NVMM E

HYPOTHEEK
SHOP z

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

mu deskundig advies. Van deNVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij

voorude juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

| ENSAID MODEVAKSCHOOL

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Hare 12
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544351768
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