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PAPIER IS ONZE TROEF

Het komende jaar kant winde PIOT weervolop jaargang 26 wr. 3) van PIOT gratis in ui ke

genieten van het reilen en zeilen” van onze rijgt. Naast alle adverteerders worde dit Blad mede
sporters. Dit dankzij definanciële steun vande mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van
plaatselijke middenstand, die er middels hun RT. (Pneumatische Transport Installaties). En
advertenties weer voor gezorgd heeft dat ude eerst last but not
volgende 10 mememers (jaargang 25 nr. 4 t/m
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least willen wij drukkerij Westerlaan
bedanken voor kun medewerking. Naast
het verzorgen vanal het drukwerk treedt

zij, door cen substantiële financiële bijdra

geop als onze “hoofdsponsor”. (Dit
verklaart o.a. haar advertentie op de voor
pagina. )Met de familie Domhof (bezorger
van de Gelderlander) zijn afspraken
gemaakt dat PIOT huis aan huis wordt
bezorgd. Mocht u onverhoopt PIOT toch
niet ontvangen, dan kunt u hierover
zeklameren bij Domhof (tel. 351517) ofde
edaktie (tel. 351964), opdat de desbetref-
fende krantenbezorger hierover kan worden
aangesproken. Mocht u buiten het
bovenvermelde verspreidingsgebied wonen
en toch PIOT regelmatig willen ontvangen,
dan kunt udi doorgeven aan de redaktie
(cel, 351964). Tegen portovergoeding
(2,40 per munmer) wordt de PIOT u per
post toegestuurd. Tenslotte zij nog

opgemerkt dat van elke uitgave van PIOT
een aantal exemplaren in de kantine van
ZVC, het clubgebouw van ZTV en het
Sonrey Center ligt. Zoals u misschien al
gemerkt heeft, zijn niet alleen de
advertenties gewijzigd, maar zijn we ook
aan het stoeien met de layout. Tijden
veranderen, en PIOT probeert mee te
veranderen. Waren we vroeger in de weer
meteen oude vpe machine met brede

wagen, onhandige moeder stencitvellen en
een potje correctie (nagellak; tegenwoordig
hebben we de beschikking over een snelle

computer en geavanceerde software pakket
ten. Natuurlijk gaat het om de inhoud,
maar het oog wil ook wat. We hopen dat u
met deze vernieuwde layout met wog meer
plezier de PIOT zut ezen:

De redaktie

LEKKER WILD

De tijd is er weer voor. Nog een paar
weken, dan geurt menig Tutshouden
ernaar. Wel een dag vante voren mari
neren nataalijk.
Voordat u weigertverder te lezen in de

veronderstelling dat dit artikel een flauw
aftreksel van een 'kookgek rubriek is,
luannen wij u gerust stellen, het gaat wel

oxer sport
hoewel volgens sommigen is het geen

sport. Over di dilenmma en over de vraag
hoe een haas, fazant of eendwit de vrije
natuur bij u in de kelder in de marinade

omt, daarover praten wij met een groep
jagers.
Piot strunde een middag mee langs
velden en door dreven op zoek naar wild
en naar de drijfveer vandeze jagers.

VERZAME

Opeenmistige november middag worden
we om 13.00 za verwacht aan de
Maatweg, Daar woont Joep klein

Holkenborg. Hij is een van de 5

Jachthouders op een gebied van ca. 400
hectare rond zijn boerderij, hij is tevens
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een soort ‘voorzitter
Naast Joep is ook René

aan het woord,hj isook

We zijn deze middag met 6 jagers (ook
Eduard Hummelink, wonend m de polder
is van de parti), 3 drijvers, 3 honden, en
2 van de pers
Eris doorde groep al bepaald welk gebied
deze middag bejaagdgaat worden. Ieder
jachtseizoen, dat loopt van half oktober
cot cind december, worde het hele gebied
2 Heer bejaagd
Deze middag gaan ze voor de neede keer
dit seizoen naar de Boschlaan. Joep Kein

Holkenborg heeft naar aanleiding van de
hazentelling van vorige week (12 tot 15

hazen) bepaald dat een ieder vanmiddag
maximaal 2 hazen mag schieten.

SCHIETEN
Twee jagers blijvenbij een bosje achter,
terwijl de rest van de groep vanaf de
overkant een weiland doorkruist en op die
manier hazen die in cen hazenleger
(ondiepe rustkuál voor hazen)gen
opjagen. René lege uit dat er vanmiddag
alleenop hazen geschoten wordt omdat er
volgens de door de groep uitgevoerde
telling genoeg hazen zijn. Deze groep
Jagers doet namelijk aan beheersjacht
Dat wil zeggen dat zij uitgaande van
eigen tellingenbepalen of er teveel danwel
te weinig wild op un jachtterrein is
Fazanten worden vandaag niet geschoten
omdat men die de vorige heer maar

weinig is tegen gekomen, datzelfde geldt
voor genden
De jacht op reeën is zeer beperkt. Naar
aanleiding van 4 tellingen door de
Reewild Vereniging Achterhoek wordt
bepaald ofer al dan niet een afschot-
vergunning voor reeen wordt gegeven. Is

die vergunning verstrekt, dan geeft de
Wildbeheereenheid (WBE)
Lichtenwoorde-Groenlo per ree een
afschietloodje afgegeven.
Is de ree geschoten, dan moet dat aan de
WBE gemeld worden.
Iser een zieke ree gesignaleerd, dan komt

er iemand van de Reewild Vereniging
Kijken, indien nodig kan die dan een af.
schotvergunning geven.

Op vossen, kraaien en eksters mag het
ele jaar door geschoten worden. Deze
dieren hebben namelijk geen natuurlijke
vijanden en heten daarom schadelijk
wild

JoepHein Holkenborg vindt de
vossenjacht het mooiste onderdeel van de

jacht, Als er ergens een vos in lu
jachtgebied is gesignaleerd, dan word de
hele groep jagers gemobiliseerd. Maar
meestal is de vos hen te slim af, en. blijkt
na uren wachten datde vos al lang
gevlogen is

NIET SCHIETEN
René legt uit dat indien er niet gejaagd
worde op dieren die er in overvloedzijn,
er op cen gegeven moment en
overpopulatie komt van die soort. Het



gevolg hiervan zijn ziektes die onder die
soort uitbreken en meestal dodelijk zijn,
bijvoorbeel mixomatose bij konijnen.
Daarom heet dit ook beheersjacht, men
probeert de aantallen te kontroleren zodat
er voldoende goed wild overblijft voor het
volgend jaar.
René ziet het jachtseizoen van half
oktober rot eind december als oogsten van
het wildbeheer. De vruchten worden

gepldt, er mag geschoten worden.
Dumiddels zijn we toch al oen Keine drie
kwartier onderweg, we hebben nog geen
wild, zelfs geen konijn gezien,
We komen mu bij cen dicht bosje. Twee

Jagers gaan aan het eind van het bos

staan, de drijvers, overige jagers en wij,
strnen doorof langs het dicht begroeide

bos. Voordat we het bos ingaan, blaast
een van de drijvers op een hoorn, dit is
het teken dat er vanaf nu geschoten mag
worden.

Er gelden strenge gedragsregels tijdens de
Jacht. Omdat de drijvende jagers alleen
achter zich mogen schieten (het door
Teken aan ons gegeven advies om vooral
achter de jagers te blijven was dus

evensgevuarlik), is het van belang dat je
ongeveer allemaal op dezelfde hoogte
oopt. De wachtende jagers aan het eind
van het bos, mogen alleen voor zich
schieten.
Pas als men wild ziet, words het geweer
geladen, in de tussentijd lopen de jagers
met ‘gebroken! geweer.

Als we het hos bijna uit zijn, komen we
bij een prachtige diep gelegen waterplas.
Het blijktde grond van Joep klein
Holkenborg te zijn, hij heeft het gat hier
aten graven nog voordat de mensheid
van determ 'kikkerpoel op de hoogte was.

Joep vertelt dat hij hier 's morgens vroeg
graag komt omdat de eeen er dan
drinken, er zijn ook verschillende sporen
van reeen te zien Deze plek is mede door
de mist sprookjesachtig Joepvertelt
bewogen over hoe mooi het hier is in de
zomer na een warme zomerdag, en over
zijn plannen het bos aan te passen zodat
het haar oorspronkelijk natuurlijk
begroeiing terug krijgt

HE ’HOT
Dan Klinkt plotseling het eerste schot van
die middag. We schrildken ervan, het lijkt
welof het geluid mede door de mist niet
weg kan. AT snel blijkt dat Bennie
Wassink een konijn heeft geschoten.
Evenals de andere jagers en drijvers in de

groep oogt ook Joep als iemand die veel
met de natuur op heeft en er het nodige
van weet. Maar alsje beesten doods, dan
benje toch geen natuurvriend?
Joep vindt van wel, en ook de andere
Jagers vinden zichzel echte
nataurmensen. Een ieder wandelt veel
door bossen en weiden, gewoon kijken
wat er is. Maar met dat geweer over de
schouder, dat geeft een wandeling door
de natunet ies meer spanning, ook al
worde er niets geschoten. Eu tegelijkertijd
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wordt, zo zege Rene, overpopulatie
voorkomen zodater geen ziektes

uitbreken.

HET SCHIET NIET OP
Het eersteen laatste schot is een uur
geleden gelost. We raken steeds meer in de
ban van de vrijheid van de jagers, een
beetje Pietje Bel idee
Geen beek is hen te diep, geen
schrikdraad hen te pijnlijk en geen hele
hen te hoog. Zo hebben wij nog nooit
gewandeld.
Zelfs de vele bunders afgemaaide mais die
we doorkruisen, hebben iets spannends,
omdat hazen zich op en in de zandgrond
zo goed kunnen verstoppen, dat je ze op
een meter afstand kunt passeren zonder ze
te zien. De honden slagen erin cenhaas
op te jagen, deze blijft echter veilig buiten
de schootsafstand van 25 meter. Gelulkig
weer eem mooie sterke haas voor volgend
Jaar
De jagers springen zuinig met hun
manitie om, een schot kost toch al gauw
tussen de en 3 gulden. Goedkoop is het
niet, want voordat jeeen jachtvergunning
hebt, moet je cen cursus volgenendie met
een evamen goed afduiten, Kosten
gemiddeld 4.000 gulden. Dan dien je een
geweer te hebhen, cen gemiddeld
jachtgeweer, kost 3.000 gulden.
Daarnaast moet je voorje jachtakte
Jaarlijks 180 gulden betalen

Joep lege it, dat de eigenaren de grond in
dit jachtgebied vrij ter beschikking stellen
tegen cen fles drank of een haas offazant.
Datis volgens zowelJoep als René in het
westen wel anders.
Daar moeten ofde eigenaren van de
Jachtgrond fors betaald worden door de
Jachthoudersof men zet op een beperkt
stude grond wild uit, dat vervolgens op een
middag door de jagers neergekouald wordt

Joep en René noemen dit de plezierjacht
enzijn er beiden op tegen, met name
omdat het niets met beheer te maken
heeft, maar zuiver met de spanning om 1e
doden.

DEBUIT
Net als we verlangend uit beginnen te
kijken naar cen verdekt opgestelde kraam
met koffie en Jagermeister, komen er in
het maisland twee hazen os, ze gaan
ieder een andere kant op, een wordt er
geschoten door Barry, die net zijn
jachtakteheeft. De haas lijkt
ongeschonden. Joep vertelt dat een goed

gericht schot vaak al voldoende is, de
Taas raakt daardoor in shocktoestand
waardoorzijn hart het begeeft
Even later als we een bos hebben
doorkruist, komt er nog een grote haas
os, Barry staat aan de rand van het bos

en schiet hem neer. De haasis direkt
dood, maaris toch duidelijk geblesseerd.
Ach eenmaalfijn gemarineerd zal
niemand daar iets van zien.



Het loopt inmiddels tegenvieren, het
begint donker te worden. In huize Klein

Holkenborg staatde kofie Haar, samen
met een broodje ei
In principe hadden er vanmiddag 12

azen geschoten mogen worden, maar
niemand klaagt over de buit van 2 hazen
en 1 konijn.
De ut wordt atijd onderling verdeeld, is
er wat overdan wordt dat verkocht aan
de poelier. Deze groep jaagt net voor kerst
wat vaker. Hee wild is weerbaarder, de
hazen zijn volle (zwaarder). De
opbrengstprijs is van minder belang.

Na de koffie nemen wij met inmiddels
weer warme voeten afscheid vande groep.
Zij blijven nog zitten, er staat nog drank
Koud en de middag moet nog doorgepraat
worden.
Aan het eind worden ook de afspraken
voor de volgende jachtalweer gemaakt.
Misschien is dat bij u in de buurt

De hele groep willen wij bedanken voor
de gastvrijheid waardoor we ons een
middag buiten de geijkte paden konden
begeven.

De redaktie (MEW en MIJ

ZGV-Gymmnastiek
ATLETIEKPRO)
Op zaterdag 15 november waren er voor
iedereen van de gym atletiekproeven in
Winterwijk. Het eerst waren de kinderen
vanaf9 jaar aan de beurt. Van onze
vereining deden er niet zoveel mee. Dat
was jammer wan het was heel leuk. Er
moesten allerlei onderdelen gedaan
worden zoals: hardlopen, kogelstoten,
‘balgooien, hindernisbaan, hoogen
verspringen. Iedereen deed goedzijn best
om zoveel mogelijk punten te behalen.

TURNCOMPETITIE D-LIJN

Die puntenkwamen op een diploma, dat
iedereen na afloop meekreeg,
Hierna was de beurt aan de groep 6 t/m8
Jaar. Hiervoor was meer belangstelling.
Deeisen waren aangepast aan deze

eeftid, toch was het voor sommigen best
wel moeilijk. Iedereen kreeg een diploma
en een zakje sinterklaasnoep. Hopelijk
doet iedereen volgend jaar weermee om
te proberen meer punten te halen.

Zondag 23 november was de 3een laatste wedstrijd voor groepen in de D- ijn. We
moesten vroeg in Ulft zijn want de wedstrijd begon om 9 aar
Deze keer draaide ZGV-1 een he goede westrijd. Ze gingen van de 12e naar de $e
Plaats.



Marleen kon na een langdurige blessure weer meedoen en deed vooral een goede
brugoefening

ZGV-2 was riet helemaal in de edi stemming, zij zakten van de9emaar de 13e
plaats.

Na een totaal van 3 westrijden stond ZGV-T op de 11eplaats en ZGV-2 op de 2e
zlaats. Niet slecht, omdat we voor de eerste keer aan deze wedstrijden meededen. De
eerste 5 groepen gaan door naar de finale.
Een aantal meisjes doenvolgend jaar mee aan de individuele westrijden D-lijn. De
oudste meisjes gaanterug naar de E- lijn, omdat die dan in een hogere leeftijdskategorie
uit moeten komen.

Leiding ZGV

’niseGym Vereniging.

Zoals U in de vorige PIOT heeft kunnen lezen heeft ZGV hegin oktober een
sponsorloop gehoude voorde eigen leden. Aan deze sponsorloop deden een aantal

kinderen met veel enthousiasme mee. Nu, een aantal weken verder, weren wij de
opbrengst van deze sponsorloop. In twee aa tij heeft deze groep een bedrag van
F1136.40bij elkaar gelopen en geklommen. Uitstekend toch. Bedankt meisjes,

jongens en leiding,

Nieuws vande Zieuwent:

Bestuur ZGV.
Zo maareDe bestuursvergaderingis bijna ten jeugdleden dan vorig seizoen. Heel mooi,

einde. Na enkele avonden przzelen heeft want het korfbal leeft weer. 14
de korfbalvereniging de nieuwe Jeugdteams heeft de club in zijn 23 jarig
teamindeling toch weer voor elkaar bestaan nog nooit gehad. et bestuatr is
gekregen. Dit seizoen nog meer, dan ook meer dan tevreden. Ook de
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invulling van alle trainings- en
eidersplaatsen is weer gelukt. Een hele
klus ieder seizoen, want nu met 14
Jeugdteams betekent dit al gauw een 30
tal leiders en trainers. Al deze mensen
hebben naturlijk ook hun werk, eigen
sport en gezin. Maar goed het
“jeugdleiden” is een niet weg te denken

Tobby bij deze mensen, dus ook dit
seizoen zullen zij vol enthousiasme aan
de slag gaan. De secretaris merkt nog
op dat het misschien een goed idee zou
zijn om alle jeugdleden een schrijvente
doen toekomen waarin alle
teamindelingen, oefenprogramma's, enz
staan. Alle leden van het bestuur zijn
het met de secretaris eens. Het
informatieblaadje wordt dan ook
gemaakt en nog voorde vakantie
verspreid, zodat een ieder al vroeg weet
waar hijfzij speelt het volgende seizoen.
Alles is weer geregeld voor het volgende
seizoen, dus met cen gerust hart op
vakantie.” Prettige vakantie allemaal”
groet de voorzitter als hij de
Bestuurskamerdeur achter zich dicht
trekt
Ook Frederik, sinds twee jaar leider op
de zaterdagochtend en trainer op de
maandag- en woensdagavond, krijgt het
informatieblaadje. Hij bekijkt de

indeling van zijn team. Evenals vorig
Jaar wederom niet van die geweldige
alenten.Ook vindt hij eigenlijk dat hij
een dame te veel heeft, want die extra
dame betekent dat er altijd twee dames

aan de kant moeten zitten. Hij weet
echter dat dat niet anders kan i.v.m. het
aantal nieuwe dames in die lichting;te
veel voor vier D-teams, maar omdat er
te weinig jongenszijn moeten zij maar
opgedeeld worden. Hij begrijptde
situatie en kan er dan ook wel mee
leven. Op de trainingen zal het wel weer
een probleem worden, want vorig
seizoen merkte hij al dat er alijd een
paar spelers tussen zitten die niet komen
om fanatiek 1e trainen, maar om lekker
te ouwehoeren. Moet kunnen denkt
Frederik, als het maar niet te gek wordt

Nog voor de eerste training krijgt
Erederik's moeder telefoon. Voor
Frederik of hij mevrouw Huitema terug
wil bellen. Frederik weet eigenlijk al wel

waar het om gaat. De zoon van
mevrouw Huitema speelde vorig seizoen
ook al in de D-3 en mevrouw Huitema
wil eigenlijk dat haar zoon naar de D-2
gaat Ten eerste zitten daar zijn
vriendjes en ten tweede kan hij
makkelijk hoger op, vindt mevrouw
Huitema. Frederik weet dat het beleid
binnen de vereniging is dat er vanafde
D-jeugd geselecteerd wordt op kwaliteit.
Zo spelen de beteren met elkaar en
Komen ook de mindere spelers op Jun
eigen niveau aan het spelen; voor
iedereen eigenlijk beter toch? Daarbij
komt dat de zoon van mevrouw
Huitema helemaal niet fanatiek is. Ja
alleen als meneer Huitema op
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zaterdagmorgen komt kijken, maar door
de week doet hij nooit serieus meeen zit
de boel altijd te verzieken en na de
training heeft hij al twee keer shampoo
bij Daniel in de haren gedaan net toen
Daniel zijn veters aanhet strikken was.
Daniel werd de tweede keer erg boos,
toen schrok de zoon van mevrorae
Huitema wel evenen heeft het daarna
ook niet meer gedaan. Daniels moeder
bemoeit zich er nooit mee, want zij vindt
dat kinderen dit onderling maar op
moeten lossen, dan leren ze voor zichzelf
opkomen en is het niet altijd moeders die
alle probleempjes oplost. Voor de zoon
van mevrorw Huitema is dat wel
anders;die keer toen demeisjes van de
D-1 de tas vande zoon van mevrouw
Huitema verstopt haddenin kleedkamer
drie, toen belde mevrouw Huitema en
zei dat Frederik beter moest oplettenwat
er allemaal gebeurde, want het leek

nergens op wat er allemaal met haar
zoon gebeurd was.

Huitema” klinkt cen strenge
vrouwenstem.

Ja mevrouw Huitema, u spreekt met
Frederik, de leider van uwzoom, u had

gebeld” Ja, dat kopt. Waarom is de
zoon van Van Leeuwen wel naar de D-2
gegaan enmijn zoon niet”.Nou,
mevrouw Huitema, dat heeft bepaalde
vedenen, men kan niet allemaal hoger
spelen en sommige jongens zijn netits
beter dananderen”.

Dat snap ik niet, mijn zoonwas vorig
seizoen een van de beterespelers en de
zoon van Van Leeuwen komt uit de E:

jeugd en gaat in oen keer naarde D-2
toe. Een ook de dochter van Gorkink
speelt nog in de D-3 en ook mevrouw
Gorkink was het daar helemaal niet mee
eens. Ik heb haar gebeld en zij vindt ook
dat haar dochter in de D-2 moet spelen.
De dochter van mevrouw Van Velzen,
het vriendinnetje van de dochter van
mevrouw Gorkink speelt in de D-1 en
als zij in de D-3 speelt trainen ze op
verschillende avonden en mevrouw
Corlink drinkt altijd koffie op
dinsdagavond bij mevrouw Van Velzen
want dan traïnen de D-1 en de D-2 en

u kan dat niet omdat zij op
verschillende avonden trainen”,

Datis vervelend mevrouw Huitema,
maar.”
Endaarbij komt datik vanmijn zoon
gehoord heb dat jij heel streng bent voor
de kinderen en zij niks mogen en dat
mijn zoon al twee keer van de training is
gestaard terwijl hij echt niks had
gedaan. Ook heb je mijn zoon eenkeer
voor ‘slome’ uitgescholden, zegt hij. Ik
wil dus dat hij naar een ander team
gaat”. Nou mevrouw Huitema,
schelden doe ik never nooit niet en dat
wegsturen van uw zoon had wel zeker

eenreden.”
* Endie jongen van Willemsen dan, die
heeft toen op school twee keer ruzie
gemaakt en daar wordt niks van gezegd,

9—_—



terwijl mijn zoon van de training wordt
gestuurd terwijl hij niks doet, leg me dat
maar eens uit”.
“ Nou mevrouw Huitema, kijk wat er
op school gebeurt.”
“Ja, dat weet je natuurlijk niet, maar
dat wil nog niet zeggen dat mijn zoon
altijd de zonde bok moet zijn’.
Frederik snapt eigenlijk niet waarom
mevrouw Huitema zo kwaad is. Het is
altijd mevrouw Huitema die zo kwaad
is. Frederik sprak laats mevrouw De Wit
nog, haar zoon speelt ook in de D-3 en

zij vond dater altijd zo veel werd
georganiseerd bij de korfbalclub en dat
aar zoon met zoveel plezier trainde en
eigenlijk wel drie keerper week wilde

trainen ondanks dat haar zoon eigenlijk
niet zo’n goede korfballer is. Mevrouw
De Wit vertelde dat haar zoon laatst zo
blij van de training thuis kwam, omdat
hij op 1 avond, vwee keer de bal in de
Korf had gegooid ook al had Frederik de
tweede keer een beetje geholpen.

Tophrecreanten maandag

Deze maand cen stukje over onze
volleybal groep op maandag. Met ingang
van dit seizoen hebben wij er drie
nieuwe leden bij gekregen, waar we heel

erg blij mee zijn. Ook trainen er nu
heren met ons mee. Dit komt het spel
alleen maar ten goede. Daarom vragen
wij heren die wel zin hebben om cen

Frederik moet opschieten, door het
telefoongesprek met mevrouw Huitema

is hij de tijd helemaal kwijt, maar hij
moet wel om 18.00 uur training geven.
Nog snel even de video instellen, zodat
hij na de training misschien nog even
naar Blauw-Wit kan kijken. Althans,

ij moet eerstzijn huiswerk op tijd Kaar
hebben, anders beltzijn leraar Duits
weer naar zijn moeder. Dat had hij al
eerder gedaan en hij had tegen zijn
moeder gezegd dat Frederik eens wat
meer moest studeren en wat minder op
het korfbalveld moest staan. Misschien
moest hij dat dan ook maar doen. Dan
Lan mevrouw Huitema mooi trainen,
die heeft toch niks te doen en dan kan ze
zelf eens zien hoe haar zoon zich

gedraagt op de training.

De Redactie JW)

avond te sporten eens een keer te komen
kijken of mee 1e doen. Dames zijn ook

nog steeds welkom. Maandagavond van
19:45-21.00 ur. Dit seizoen kunnen

ook de leden van de woensdagavond
groep vrijblijvend met ons meetrainen.
Daar wordt iedere week wel door enige
eden gebruik van gemaakt. Wij stellen

10a
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dit zeer op prijs. We beginnen met
allerlei oefeningen om de spieren op te
warmen. Daarna bepaalde oefeningen
met de bal en we eindigen altijd met een
pertijtj volleybal. Vier keerper jaar
doen wij mee aan een toernoo in een
sporthal hier in de buurt. Dat zijn voor
ons heel gezellige avonden. Nu gaan
alleen de dames, maar het is ook

VOETBAL,

De winter komt er weer aan. Tot nt 100
ebben we er geluidig nog geen last van
gehad, want ik kom er ieder jaar
dichterbij mijn laatste jaar weer achter,

datik opnieuw een nog grotere kou
Keuben geworden. Vind ik dit erg ?

Soms niet, want ik hou van snert,
stamppot, warme chocomel en van de
open haard. Vind k het daarentegen fijn
<q aangenaam omweer die kont it 16

moeten, gladde wegen 1e berijden, warn
aan te moeten Kleden tegen de straffe
wind om dan op wat voor nivea dan ook
uren naar 22 quasi-voetballers te kijken,
weer die rotwegen op moet om daarna in
de kantine eerst een ur nodig te hebben
om me weer eenbeetje "normaal1e
voelen ? Nee, dat vind ik dus zeer
overduidelijk absolut niet aangenaam |

Waarom ik danniet dichterbij een
willekeurige zaalspont ga bekijken ? Een
Tele goeie vraag eigenlijk. Het antwoord

ds echter eenvoudig, simpel,
vanzelfsprekend, bierglashelder, zeer

mogelijk om er in de toekomst met een
gemengd team aan deel te nemen. Na
afloop van de toernooien en de
wainingen wordt er altijd samen wat
gedronken en nagepraat. Dus denkje bij
Jezelf dat is ook weliets voor mij, kom
gerust,
Groeten recreanten maandag

ENIN DE WINTER
begrijpelijk en infie overduidelijk, want
met voetballen is het namelijk zo, dat

… Úehet eigenlijk niet weet
Het isin deze colum in verschillende
vormen al vaker aande orde geweest,
maar het kan, wat mij betreft net vaak
genoeg gemeld worden ; wie zit er te
wachten op nadelen in welke vorm dan
ook alsje wilt genieten vanje hobby. In
mijn ogenzijn slechte
weersomstandigheden dus inderdaad zeer

pertinent een nadeel Tijdens het kijken
naar het voetballen in je hemd staanis
tochecht veel prettiger. Natuurlijk kan
et ook positieve sportieve impulsen
betekenen, zoals bij de schaatssport, maar
in het algemeen moet jeje derhalve
aanpassen en dus wordt het puur voor
mij persoonlijk minder aantrekkelijk.
Watis me de moraal van dát verhaal
Geen enkele, ik heb gewoon eeu |

Verschrikkelijke hekel aan de winterkonet
De redaktie(RD)
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Op woensdag 19 november moest F4 cen
wedstrijd spelen tegen Winterswijk F1. He
team bestaat uit de volgende speler:
Bernie Vooruis, Tom Hulshof, Juliën,
Tiemessen, Wout Toebes, Werner
Donderwinkel, Jouke Knippenborg, Bas
Heutinck, Bern Hummelink, Roy
Kuippenborg en Stijn Rorachorst{Stijn
werd door zijn moeder afgemeld, omdat hij
ag te slapen op de bank).
De kinderen worden getraind door Marieke
Krabbenborg.

Spanmed hoor; voor het eerst voetballen in
het donker metde lampen aan! Als echte

sterspelers rennen de jongens naar het
trainingsveld om warm te lopen. Er wordt

flink op het goal geschoten. Een ‘grote’

jongen van de E pupilolen staat erin omde
‘ballen tegen te houden. Dit s niet
gemakkelijk, want de kinderen knallen
acluer elkaar de bal in het goal
Ze hebben algezien dat iksta te kijken en af
en toe wat op schrij. Dus bij elke bal die ze
erin schoppen, vragen ze: “schrij je mij na
ook op?”

Als Marieke de kinderen bij lkaar roept
moet er beslist worden wie er keeeper wordt.

> 10VANS De KINDER?

Er gaan een paar vingers omhoog, Juliën
worde gekozen en mag keeper zijn;
voor echt! Als ik vraag wie er verdediger of
aanvaller is, krijg ik als antwoord:
“iedereen kan alles”
Als het bijna zes uur is openen we naar het
‘echte veld’. Ondertussen bekijken de
kinderen elkaars voetbalschoenen.

Jouke! “Than gelukkig niet vallen, want
ik heb snoepjes onder de schoenen!” Juliën:
“Onder mijne zitten lekkere dropjes.”

Raymond Klein Goldewijk is de
scheidsrechter. Hij heeft niet in de gaten dt
ereen speler van ZVC teveel in het veld
staat. Een supporter van WVC ziet het wel

en Jode moet eruit. Samen met Roy staat
hij langs de lijn on ze bespreken de
wedstrijd. Roy: “Jouke, denk je dat we
winnen?” Jouke kijkt hem verbaasd aan en
zegt: “Tuurlijk.” Ze hebben er het volste
vertrouwen in. Als ik Roy vraag of hij niet
hoeft warmte lopen voor hij het veld in

gaat hijg ik als antwoord: “Als ik
zodadelijk ga voetballen, wordt ik toch

vanzelf wann.”
ZVC voetbalt goed, het valt mijn op dat

al heel goed kunnen samenspelen. Doordat
Berm zo ontettend snelsishij vaak aan
de bal. Na 10minuten maakt



Wout een schitterend doelpunt. Er
wordt luid gejuichd en hij rent als een
ster over het veld, zwaaiend naar papa
en mama. Na een paar goede reddingen
van Juliën is de erste helft afgelopen en
staan we met 1-0voor.

In de kleedkamer drinken de kinderen
een beker ranja en wordde eerste helft
besprolen. Woug”Ik maak nog wel even
een paar goals en dan hebben we
gewonnen.” Jouke vraagt de
scheisrechter of hij de rode en de gele
kaart wel bij zich heeft. Bas Heutinck
krijgt nog even een aanmoediging van
papa Jos en dan kunen we weer
beginnen.

In de tweede helft wil Bernie keepen. Hij
doet heel goed zijn best om de bal uit het
goal te houden. Toch wordt er niet meer
zo goed verdedigd als in de eerste helft en
lukthet Winterswijk twee keer om een
goal te maken. ZVC Blijft vechten om op
een gelijke stand te komen. Er wordt
flink aangemoedigd door de vaders en de
moeders vande kinderen(en de
trainster). Het blijft 2-1 en vermoeid
lopen de kinderen naar de kleedkamers.
Als ik zeg:

* goed gevoetbald hoor,
alleen jammer dat we net niet konden
winnen,” krijg ik als enig commentaar:
“Het waren hele grote jongens! Met
andere woorden daar kunnen we ook
niet van winnen!

Chromatischedissonantie?
Mij zei het tot voor kort niet

veel, maar het bleek wel degelijk iets met
tafeltennis te maken te hebben, maar
hierover zometeen meer

Sinds we als tafeltennis
vereniging Slagvaardig verdreven zijn
uit de Zieuwentse sporthal maken we al
weer enige jaren tot onze volle
tevredenheid gebruik van de
accommodatie van onze vrienden uit
Lichtenvoorde, LITAC. In Jun nieuwe
tafeltenmishal zijn we met open armen
ontvangen en kunnen we optimaal
profiteren van het thuis voordeel. Als

enige vereniging in de buurt speelt men
bij LITAC al op blauwe tafels en met
oranje balletjes. Wij zijn hier inmiddels
al aan gewend maar veel tegenstanders
hebben hier nog duidelijk moeite mee.
Zelfs in de S° klasse, waarin het niveau
al aardig in de buurt komt van “zullen

we vandaag het record van 10 keer
overspelen verbreken ofblijven we net
als vorige week steken op 8, krijgen
tafel en balletje vaak de schuld van het
verlies. Een tegenstander uit Groenlo
(biologie leraar) had er zelfs een
wetenschappelijk onderbouwde
verklaring voor. Hij noemde het een

13
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vorm van chromatische dissonantie (of
zoiets); Het groteverschilin de

frequentie van de kleuren blauw en

oranje kan door de ogen niet goed
verwerkt worden waardoor het oranje
balletje tegen de blauwe achtergrond
gaat zweven. Thuis had hij een
schilderij met veel rood en blauw dat
hetzelfde effect veroorzaakte. Alsie daar
een tijdje maar keek werd ie helemaal
raar. (Deze kans voor open doel om te

vragen ofie er misschien iets telang
naar had gekeken heb ik maar laten
iggen, te makkelijk). Daarmee was
volgens hem Jun falen en de 9-1

nederlaag verklaard. Volgens mij was
het gewooneen dramatisch gebrek aan
talent enfof aanleg voor het
zafeltenmissen

Ondanks het feit dat we bij
LITAC spelen zijn we nog steeds een
zelfstandige vereniging en spelen als
Slagvaardig met 2 teams in de

herencompetitie. Van het fameuze
damesteam van weleer zijn or mog
slechts twee over. Het spelen in de

landelijke damescompetitie gîng, mede

gezien de drukke werkzaamheden van de
dames, teveel ijd kosten. De zusjes
Donderwinkel kozen vooreen andere,

duidelijk minder interessante, sport. José
Ormel (1°} en Tanja Hoenderboom
(2) spelen uu mee in de

herencompetiie.

In het cersteteam spelen naast
José, Eugene Hoenderboom, Karel
Hummelink en ondergetekende. De

afgelopen jaren streden we in de 4
Hassesteevast om het kampioenschap.
Op de één of andere manier troffen we
iedere keer weer een team dat net iets
beter was, waardoor we zo'n 6 a 7 keer
achter elkaar op de 2 plaats eindieden
en promotie naar de 3° Hasse misliepen.
De bond had dit blijkbaar ook

opgemerkt waardoor wedit jaar zowaar
in de 3° klasse werden geplaats
Eindelijk dusde kans om onste
bewijzen in de klasse, waarin we enige

jaren geleden ook regelmatig vertoefden
Al na enkele competitieronden was al
duidelijk dater 3 teams waren die
onderling om het kampioenschap zouden
strijden en dat wij met de twee overige
teams moesten gaan uitmaken welke

twee teams er zouden degraderen. In
deze onderlinge duels bleken we duidelijk
de sterkste. Mede dankzij het sterke

verdedigende spel vanJosé, die ook door
mannen moeilijk te bespelen bleek,
werden MeR (8-2, 6-4) en LITAC (10
0, 8-2) ruim verslagen. Onze plaats in
de 3 klasseis hiermee voorlopig weer
veilig gesteld, maar het

zal
iedere

competitie weer moeilijk worden om ons
in deze Klasse te handhaven:
Nadat het 2° team met enkele dames
was versterkt werd het aanvankelijk
ingedeeld in de # Klasse. Helaas bleekt

dit toch iets te hoog gegrepen, maar na

14
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Goed,
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VERENIGINGEN

RK. Veldvoetbal
Voorzitter A. vl Wetering, Dorpsstraat 25, Zeuwent, tel 351298
Secretaris C. te Molder, Rzvelstraat 9, voorde, tel 375179
Penningmeester :J. Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, tel, 352059
Wedstrid-secr. W Wopereis, Harrevedseweg 14, Zeuwent, fe). 351831

R.K.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorziter :B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, ‘el 351257
Secretaris A Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 70a, voorde, te, 379562
Penningmeester A. Krabbenborg, Keuferstraat 8, Ziouwent, tel 352381
Wedstijdseo. : Recreanten: B. Sbt, Helerweg3,Zieuwent, el 352127

KNVB: B. Donderwinkel, Oude Aaltenseweg 702, ta. 379552

H.V. PACELLI: Handbal
Voorzitter B. Wensink, De Haars 18, Zeuwert, tel 351838
Secretaris P. Marscha, Dorpsstraat 12, Zieuwert, tel 352223
Penningmeesteres ter Bog, Linnenwever 2, Groen, tel 465478

Wedstrijd soc : Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, el 351531

TOHP: Volleybal
Voorzitster :J. Stoverinck Penterman, De Steege28, Zieuwent, tel 351485
Soeretaris :M, Hokenborg, Boersweg 4, Zieuwent, tl 351486
Penningmeesteres :M. Heutinck, Holdersweg 11. Zieuwent, tel 351770
Wedstr secr K Kamsbeek, De Steoge 5, Zeuwert, tel. 362247
Recreanten M. Hokenborg, Boerswog 4, Zeuwent el 351488

ZTV: Tennis
Voorzitster ©. Cuppers, Oude Maat 1, Mariërwelde, tl 351281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zeuwent, tel. 351501
Penningmoesteres 1. Kripponborg, De Steege 24, Zeuwenttl, 252424

ZGV: Gymnastiek en Jazzgvm.vereniging
Voorzitster L Hummen, Oude Terborgsew. 296, D'chem, tel 0314-360442
Secretaresse J. Wolters, Bats42, Mariënvelde, tet 361711
Penningmeesteres :T. Segers, Batscij 37, Mariënvede tel 0573-461411

Wedstrijd secr. W Hümmelink Kramer, Chopinstraat 8, L'\voorde, te, 374316

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent, el 351262
Secretaresse iaverkampstegge 12, Wijk tl. 0543 563459
Penningmeester 2. Rijnders, Larksstraat 18, voorde, el 374926

Veloce: Fietstoerclub
Voorziter Vacant
Secr/Peningm.  :H, Toebes, Beethovenstraat 6, voorde
Toercoördinator  :P Krippenborg, Dorpsstraat 24, Zeuwer
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Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter Ee Have, Aagteranweg 2, Harreveld, tel 374037
Secretaresse I. Hendriks, Misterstraat 58, Bredevoort, tel. 0543-452351
Penningmeester :C. Bokkers, Hein Meirstraat 4, L voorde, tel 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter 8. ten Bras, Dorpsstraat 2, Zeuwert el 351257Soort IK Hummeink, sstrast 42. [voorde fel 377523
Penningmeester te Rolen, Verkavelingsweg2,Mariërvelde, tel, 361973
Wodstrijd-secr E. Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tl 362316

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter B, Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 351534
Sekt/Penringm.  :A Papen, De Haere 32, Zieuwent, tel. 351970

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter l Niroider, Wigendijk 4, Mariënvelde, tel. 351316
Secretaris B. te Aoler, Verkaveingsweg 2, Mariënvelde, tol, 351373
Penningmeester: H. Elschot, Rouorsterdik 20, Zieuwent, tel. 352268
Wodstijdseer 8 Wasderbos, Zieuwenlsewog 42, Zieuwent, tel. 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzter M. Spieker Staingstraat 43, voorde el 375650
Secretaris . Papenborg, Wigendik 6, Marënvelde, (al. 351562
Penningmeester: Bongers, Dorpsstraat 36, Ziouwert el 351271
Wedstijd seer N. ten Have, Oude Meat 16, Mariënvelde, tl 351819

ESZET'90: Squashvereniging
Voorzitter V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel. 351982
Sooretaresse N. Hondfiksen, De Steege B9, Zieuwent, tel 362275
Penningmeester  :P Elchof, Rapenburgsestraat 5, L'voorde, {el 379116

Wecstrsekt H. Meutstege, Constantiplaan 6, Ruurlo, te. 0573-459624

BADMINTON.vereniging
Voorziter M. Stotlelaar, Middachtenstraat 34, L voorde, te! 377019
Secretaris
Penningmeost

‚ de Haare 34, Zeuwont tl. 351738
enborg, Vragendenweg 52/B L'voorde, tel, 374180
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degradatie draaiden ze goed mee in de 5e
Kasse. De afgelopen competitie ging het
echter vrij moeizaam. Vooral de
dragende spelers van de afgelopen jaren
(Freek Krabbenborg en Ton
Waalderbos) lieten het duideli
afweten. Vaak moest weer eenberoep
worden gedaan op de oude garde, Edwin
Waalders. Deze heeft duidelijk niet meer
de vorm van weleer en kwam dan ook
maar zeer moeizaam tot het scoren van

PROEIELSCHE

punten. Verder kwam Tanja niet al 1e

vaak in actie en als ze meedeed speelde
ze meer tegen zichzelf dan tegen haar
tegenstander waardoorze onnodig
punten liet liggen. Met veel moeite werd
degradatie ontlopen en kunnen ze
vooruit kijken naar de volgende
competitie, waarin ze gezien hun
Jwaliteiten makkelijk bovenin moeten
kaun meedraaien,

Namens tv. Slagvaardig Johny te Roller

Leeftijd onbekend, ongehuwd.
Beroep cadeautjes bezorger.

Reeds jaren de

in Nederland nog a

Meest favoriete sport
Minst favoriete sport
Mooiste sportherinnering

Slechtste sportherinnering

Favoriete sportmanfvrouw

Lekkerste eten
Leukste TV-programma
Beste muziek: (band)
Eavoriete schrijver/boek

Mooiste film

concurent van de

tijd zeer populaire Sint

Kerstbalsporten.
: Dwerg werpen.
2e plaats bj rendierenrace tijden de grand
prix van lapland in 1951
Dat ik elk jaar van Sinterklaas verlies met
met paljes werpen.
Ik vond de naam van de

elfstedentochtwinnaar van 1964 wel leuk;
Rendier Paping.
Kerstdiner.

Kersttoespraken van Paus, wereldleiders
De damrakkertjes en Bing Crosby.
Het boek van Arie Haan: "de kersthal is
niet altijd rond.

Scrooge
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Fijnste ledingsstuk Sneewbril
10 miljoen winnen Zou een leuke kerstgratiicatiezijn.
Pilsje drinken bij … : Oudejaarshorrel; dan dan zit mijn werk er

weer op.
Een dansje maken met alleen met Kluivert, als deze scoort bij

AC-Milaan. Ik hou namelijk niet zo van
dansen

Hekel aan mensen die. : Met kerst naar de Radstake gaan.
Geloofentof bijgeloof Ik geloof in mezelf. Ik ben niet bijgelovig,

‘tis afkloppen, maar het is me nog nooit
op gebroken.

Politieke kleur Kerstrood
De doodstraf : Past niet bij de Kerstgedachte
Jeugd droom

: Zo beroemd worden als de drie Micheals,
(Schumacher, Jackson en Jordan, Red.)

Grootste wens : Ooit in Nederland belangrijker worden dan
Sinterklaas.

Idool Bing Crosby, de belangrijkste zanger rond
kerst

Uit bed te halen voor. Sneeuwsporten
Tent opzetten in. Nagano, aanstaande winter
Omscholen tot : Kerstvrouw
Spijt van : Alle cadeautjes aan dokter Sanders

( PDM-drama, red.)
Nachtmerrie Verslapen met kerst

De redaktie ML

Dekopie voorhet volgende nummer
(25e jaargang nr. 4, verschijningsdatum 17 januari a.s.) dient

uiterlijk zondag 1 ljanuari in het bezit te zijn van deredaktie.

[Ljan. : Snertloop RKZV'
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DAMES

Zoals al aangegeven in de vorige Piot
zouden we op 26 oktober een beker

; wedstrijd spelen tegen Actiefoen tweede
klasser. Om half 7 moesten we in de
sporthal aanwezig zijn.Da's niet niks
voor cen stel vrouwendat, of zog
studeerd en met openbaar vervoer thuis
moet komen, of nog werkt en de blagen
nog bij de oppas op moeten halen, of
nog eten moeten koken voor de heren,
of: of; of. Normaal is 7 uur trainen al
erg vroeg maar half 7 aanwezig zijn om
een bekerwedstrijd te spelen is en ramp.
Kippen die zonder kop rond rennen doen
dat georganiseerder dan dat wij deze
wedstrijd speelden. Dat we de wedstrijd
toch wonnen met 15-13, 15-9 en 156
ag aan de tegenstander, zi speelden nog
slechter wat een knappe prestatie was
van hen, want dat was eerlijk gezegd
haast onmogelijk
Voor onze trainer was er maar òòn007
zaak, wij waren vlak voorde wedstrijd
allentaal nog te druk met andere dingen.
Zijn advies was voor a.s. zaterdag
opstaan en alleennog maar denkenaan
de te spelen wedstrijd tegen Sparta
Zelhem die middag,

Dat wedat nog niet helemaal onder de
Knie hadden bleekal in de eerste set, Er
stond een ploeg tegenover ons die zich
niet uit het veld let slaan. Door veel

>AATHET VERDER?

opslagfouten (is gebrek aan
Concentratie) aan onze kant wilde het
niet echt opschieten met de punten. De
set ging dan ookverloren met 9-15,
Er werd wat gewisseld maar de aanval
waste slap om te scoren, Sparta wist er
telkens weer een aanval uit op 1e

bouwen en ons "blok te paseren. Deze
set ging met cen nog slechter stand
verloren, 15-2, ookal werd er beter
gespeeld.
In de derde set was er het geloof niet
meer, met 15-9 en dus een 3-0
nederlaag werd dat afgestraft. Volgende
week beginnen we vast op vrijdag met
het denken aan volleyballen.

DENK, DENK, DENK, WAARAAN
OOK ALWEER?

Of iedereen nou ook echt al op vrijdag
aan volleyballen dacht weet ik niet maar
etging wel een stuk beter. De eerste set
was al afgefloren voordat Favorita ook
maar het flauwste benul had waarze
waren 15-0. We kwamenal lichtelijk in
een jubelstemming. Tijdens de 3

minuten pauze bij de veldwissel werden
er meer moppen getapt dan over de

wedstrijd gesproken. Dat had
naturlijk gelijk zijn weerga in de
tweede set, die moeilijk verliep. Via 6-0
voor kwamen we door veel persoonlijke
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fouten op 11-13 achter. De pass kwam
niet op 2/3, de setupper liep zich de
benen uit het gat.
Hedwig greep vanafde bank in met twee
wissels en gelukkig werd deze set nog net
gewonnen met 15-13. Verlies je zo'n set
dan weet je nog niet waar je blijft. De
derde set was weer cen makkie 15-4.

Gelukkig we kunnen het

nog. winnen!

STREEKDERBY!

15 november, streekderby Marvo- Top
in Mariënvelde.

Vroeger ging het altijd tegen elkaar op,
dan wonde een dan de ander, maar de
laatste jaren hebben we niet meer kunen
winnen van Marvo. Doordat bij hen
enkele speelsters gestapt waren wisten
we dat er een redelijke kans inzatdat
we deze wedstrijd konden pakken.
Marvo sloeg veel ballen harduit en wij
veel hard in. We hebben ze alle hoeken
van de zaal aten zien, jammer dat de
zaal niet groter was. Fen heerlijk gevoel
3-0 gewonnen. Setstanden: 10-15, 11

15en 13-15

BAKKER JOS!

22 Novenber 1997 vandaag voor het
eerstin de geschiedenis van Tolip; shirt
reklame.
We mochten namelijk uitkomen în
nieuwe skits gesponsord door Bakker

Jos Knippenborg. Waarvoor wij hent
natuurlijk heel hartelijk bedanken.
De wedstrijdliep dan ook als een
kadetje. Na het kraampje goed geschud
te heben bij Jocelyn thuis, was het tijd
om Vios Beltrum af te schudden. Zij
deelden de derde plek met ons in de
potde.
Echter bij het inslaan leek Vios veel
feller dan wij. Wat ons weer op ons
Kiwi vive bracht en Vios de das omdeed.
De eersteset speelden wede stokbroden
van de hemel, Vios werd compleet
verkruimeld. Fn ze hadden al helemaal
geen antwoord op de opslag van
Jacquelien Keetbas, die 10punten
achter elkaar kon opslaan. We hebben

maar 3 maal door hoeven draaien, dat
komt niet vaak voor, 15-2
einde eerste set.
De volgende set hielden we dit niveau
vast 15-6 einde tweede set.

Halverwege de derde set werdhet deeg te
vroeg uit de oven gehaald en zakten we
inelkaar. Vios begon in hun ritme te
Komen, meer aante vallen en vonden de
gaten bij ons. Doordat we een grote
voorsprong hadden kondenwe de set
afsluiten met 15-13. Het was voor de
bakker de 3-0 winst was binnen. Wat
een nieuw shirt van de bakker al niet

"ONS NIEUWE TENUF
GAAT HET FANTASTIES.
U Trad al vernomen dat we trainings
pakken van Cuppers Carrosserieën



el dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
ME, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niëesee REGENINSTALLATIES

TUIN- EN PARKMACHINES
Wij verzorgen al uw loon- en grondwerkzaamheden
Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgings-
boxen, gereedschappen en veescheermachines.
Slijpen van messen terwijl u wacht.

OPA B.v.
Telefoon: HARREVELD 0544 - 37 24 15

ZIEUWENT 0544-351526

\d +
Ld (8) SCHOONHEIDSSALON

‘T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



officieel Daihatsu dealer
of ieel 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 bedrijfsaktiviteiten,
culturele manifestaties en sport-
evenementen van 50-2000 personen.
Vraag vrijblijvend om informatie en
documentatie.

VERGADERRUIMTE
SQUASHBANEN + BC

* FITNESS & AEROBI
BANKEN + SCHOONHEI
CRECHE « DIVERSE BUITE

* EVENEMENTENHAL + TENNISBANEN + SPORTHAL
INGBANEN « INDOOR MIDGETGOLF » JEU DE BOULES
STUDIO'S + SAUNA'S « STOOMCABINES+ZONNE

SSALON + FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK + KINDER-
SPORTEN VAN VOETBAL TOT BEACHVOLLEYBAL.

SOURCY CENTERZIEUWENT - ZEGENDIJK 3 -7136LS ZIEUWENT



hadden gekregen ende vorige wedstrijd
shirts van Bakker Jos Knippenborg. Nou
die Kleding doet het fantasties
Maandag 24 noventber speelden we om
de beker thus tegen Favorita 1 uit de

promotie klasse. Bakker Jos kwam kijken
dus zetten weons beste broodje voor
Nog snel evenop de foto voor de
wedstrijd, en we konden beginnen.
We hadden niets te verliezen, konden
vrijuit spelen, elk puntje dat we zouden
maken was meegenomen.
Bij het ossen had Petra ahweer de

opslag binnen gehaald, dat doet ze al
sinds ze op de Haare woont en het
aanvoerdersschap van Hedwig, die nog
steeds niet meedoet van wege haar enkel
Hessure, over heeft genomen. Na 4
opslagen was het 4-0 voor ons en
Favorita kreeg toch door de benen van
Jun coach, zodat ze stijf stonden van

angst en wij Ilker door konden scoren.
15-9 ende eerste set was binen.
De nweede set was snel gespeeld, door
een goede opslag van Favorita en een
slechtverzorgde pass aan onze kant was
het in een mum 6-15.
1-1 het kon nog alle kanten op.
In de volgende set ging het gelijk op
alleen op het laatst maakten we cen

paar persoonlijke fouten, en dat zijn
meestal hele domme fouten, we verloren
met IIS,
Nue werd het spannend, gaan we eruit of

spelen we nog een vijfde set
Nouja zoals we in het begin al zeiden

we hadden niets te verliezen. En we
begonnen toch redelijk fris en met goede
moed aan de vierde set. Weer gingen we
gelijk op. We stonden heel lang op 10-
IO en 11-11, met af en toe wat paniek
in de keet kwamen we achter met 11-12.
Door koelbloedig serveren van Jill
wormen we de set met 15-12. Nou ja
wie had dat gedacht? Hoera! 2-2
In de vijfde set word er rallypoint
gespeeld, hoe dat gaat moest nog wel
even aanenkelen van ons worden
uitgelegd.
Petra toste weer goed,ze verloor hem
‘namelijk en favorita koos voor opslag,
dom;dom, dom. Wij kunnen dan als
eerste aanvallen en scoren.
De opdracht van Laurens was winen
met 24-22, dat had hij voorspeld, helaas
de tegenstander werkte niet mee. Door
een goede opslag van Petra en veel
fouten van Favorita wonnenwe met
15-5.De eindstand was dus 3-2 voor
ons, door naar de kwartfiales, wie had
dat gedacht. Zover zijn we nog nooit
gekomen in de bekercompetitie

EINDE
MOOD.

VAN EEN WINING

Op29 november togen we naar Terborg
om aldaar een partijtje tegen onzegrote
angst (nonja angst) VCV uit
Varsseveld te spelen. U zult wel denken
hoezo in Terborg ‚de sporthal van
Varsseveld is afgelopen zomer, of zo,



afgebrand. Wat wel als voordeel had dat
ze allemaal nieuwe hallen hadden om
mee in tespelen.Dat hun team was
ook weer kompleet was zagen we gelijk
al. Joke de snelle setupster was er weer ,

en ook Pocachontas was weer van de
pertij. Het zou voor ons een moeilijke
wedstrijd worden, vooral als we niet
allemaal op ons best zouden spelen.
Varsseveld stond tweede met een punt
boven ons inde poel, Nu staanze nog
steeds tweede met drie punten boven
ons, We verloren. Te veel opslag fouten
te weinig goede harde aanvallen ex
passes die niet helemaal op plaats
Jwamen. Varsseveld heeft een heel sterk

WE ZOEKEN NOGST

Dames 1 TOHP

team, meestal te sterk voor ons, en al
helemaal als wij niet allemaal in
topform zijn. Jammer maar ze moeten
ook nog in Zieuwent spelen en dan
zullen we weer cen poging doen om ze 1e
verslaan.
Stand in onze poule: BVC 8-16, VOV
8-13, TOHP 8-10, Vios 7-10, Sparta
7-9, Tornax 7-9, Marvo 7-7, Favorita
7-4, Wivoe 8-4, Boemerang 7-3 en
Avantie 8-0.
Nog te spelen wedstrijd in de eerste helft
van dit seizoen zijn op:
6 dec. 13.00 aur Boemerang uit
20 dee. 16.30 uur : Gemeni thuis
10jan. 15.30 uur Tornax ait

DS EEN COACH!

Jacquelien Kolkman



Bloemsierkunst „ERNA“
Werentriedstraat 1

7136LZ ZIEUWENT
Telefoon 0544-352372

Vooral uw bloem- en
kado-ideeën en
lid Teleflora

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
99

Harreveldseweg 12 d- Zieuwent
_ ® 0544-352391 >_-Openingstijden:

Dinsdag 1/m vrijdag: 8:30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.



ls 7136LE Zieuwent== Dorpsstraat 29od 3 Tag geuorsen Telefoon 0544-351416
ĳ

ZIEKENVERVOER
|

PARTICULIERE ZIEKENVERVOER===) GROEPSVERVOER
PERSONENVERVOER
TROUW / ROUW

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
EN, van merkauto'sa E Bo. ==

Ys L 9ze” 7ù eeee” Waalderweg 12a

Hulzink
Bouwbedrijf

3X NIEUWBOUW

Tel,
ZIEUWENT Fax



De Momenten

Westrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste Moment
Man van de wedstrijd

Westrijduitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste Moment

Man van de wedstrijd

Westrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste Moment
Man van de wedstrijd

Westrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Mooiste Moment

Man van de wedstrijd

Westrijdfuitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

Mooiste Moment

V.C. pupillen

liën Tiemissen
Julien schootde bal goed inde rechterhoek
Dat bern rie man uit speelde en bijna scoorde
Juliën Tiemissen

Brederoon E2 -RKZVCE3 72
Daniël Tiemissen 2x
de 2e van Daniël

: Rick Wopereis moest heel modig naar de we, dat kwam
omdat hij een majoo aanhad.

: Superman Daniël

AZSVF2 RKZVC F2 61
Jim Berten
Jim passeert de keeper en schiet de bal in de verste hoek
Eindsígnaal het was een zeer slechte wedstrijd

: Mitch Belteman

Mitch Belterman, Remco Bokkers, Jim Beerten
Mich Belterman, Nadat hij werd vastgehouden schoot
ij hoog en hard in

: De leider van de tegenpartij concludeerde dat de tegen
goal van ons kwam omdat Tu constant in de aanval
waren. Pure onzin
Remco Bokkers

RKZVC FL - WVC F1 3-0
: Wout Rouwhorst Ix, Michiel Krabbenborg 2x |

Michiel Krabbenborg in een onmogelijke hoek boven
in het netje.
De Jongens hadden niet in de gaten dat de tegenstander 1

man meer in het veld had.
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Man van de wedstrijd

Westrijd/uitslag
Doelpuntenmakers

Mooiste goal
Mooiste Moment

Man van de wedstrijd

Westrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste Moment
Man vande wedstrijd

Westrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste Moment
Man van de wedstrijd

Westrijd/uitslag
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste Moment

Man vande wedstrijd

:VIOSB. E4-F
: Harm Toebes 2x, Erik Woterink 1x

Sander k. Holkenborg

-RÌ 3 15

Kevin Doppen 1x Mark Bokkers 1x
Erik Wolterink
Harm toebes speelt eerst een tegenstander door de benen
en scoort dan door de benen van de keeper
Kevin Doppen

Ri /CEl GROLEI 14
der kl. Goldewijk

: Sander H. Goldewijk
Dat Raymond jarig was

: Mart Schutten

BKZVC
Derk Toeh
Derk Toebes

Aanmoediging van het publiek
Bernard Krabbenborg

2 AZSVD2 2-1
Bernard Krabbenborg

DI 41:Jeroen Grotenkuis
Steekbal Pieter, goed afmaken Jeroen

: Datde rechtsbuiten (a 1 meter 86) tegen Mark
Hoenderboom(1 meter 40) geenschijn van kans had.

: Mark Hoenderboom



Persbericht: SOURCY SPORTNACHT 1998

ZATERDAG 3 JANUARI
ZONDAG

Van zaterdag 3 januari tot
zondagmorgen 4 januari wordt er voor

de achtste keer de SOURCY
SPORTNACHT gehouden. Dit
inmiddels traditionele sportevenement
begint zaterdags om 17.00 uur en gaat
door tot zondagmorgen 3.00 ua

Een sportwacht die bol staat van diverse
sporttoernooien zoals zaalvoetbal,
badminton, squash, kruisjassen, darten
en bowling. Daarnaast wordt er inde
kantine weer gezorgd voorgezellige
muziek waardoor het voor de sporters,
en de toeschouwers, die gratis entree
hebben, een heel gezellige nacht belooft
te worden. Ook is er voor iedereen gratis
soelen en bowling en het kantine
personeel staat klaar voor een hartelijk
hapje on een drankje.

ZAALVOETBAL
Aan het zaalvoetbal kunnen + 16

teams deelneme waardoor elk team
tenminste 5 wedstrijden speelt.Aan het

4 JANUARI

eind volgen de finales waar er voor de
winnaars leuke geldprijzen zijn te
winnen.

BADMINTON
De badminton liefhebbers kunnen aan
diverse categorieën meedoen zoals enkel,
dubbel of mix. De eerste uren zijn
gereserveerd voor de jeugd en om 20.00
aur starten de ouderen. Voor de

winnaars zijner weer leuke prijzen te
verdienen.

SQUASH
De squash deelnemers spelen net als

vorig jaarin poules, ingedeeld naar
sterkte, zowel bij de dames als de heren.
Ook hier zijn voor de winnaars
aantrekkelijke prijzen te winnen.

KRUISJASMARATHON
Vamvege et enorme succes van
voorgaande jaren wordt er voor de zesde
keer een kruisjasmarathon gehouden van
20.00uur tot 3.00 uur, waarbij in
totaal 7 rondes gespeeld worden



telkens andere koppels. Ek vol uur
wordt gestart met een nieuwe ronde,
zodat men tussendoor de gelegenheid

eeft om te kijken naar de

sportaktiviteiten of om wat te proeven
van de gezellige sportmachtsfeer in de
kantine. Voor de haarters die om welke
reden dan ook last hebben van de rook is
er weer een rookvrije ruimte
beschikbaar. De koppels die in de

rookvrije ruimte spelen worden geacht
tijdens die ronde niette roken. In de

midgetgolf ruimte zal gezorgd worden

voor voldoende ventilatie.
Voor het winnende koppel is er een geld
hoofdprijs te verdienen en voorde
andere winnaars zijn er nog diverse
andere prijzen beschikbaar.

DARTWEDSTRIJDEN
Vanaf 20.00uur worden er
darnwedstrijden gehouden. Na elk uur
wordt een winaar benoemt die dan om
1.00 aur aan de grote finalewedstrijd
kan deelnemen. Voor het darten is het

niet nodig zich van te voren op te geven;
men kan zich ter plaatse vanaf 20.00
aur inschrijven.

BOWLING
Voor iedereen is het mogelijk om deze
avond gebruik te maken van de geheel
vernieuwde bowling banen in het Sourey
Center. Als enige in Nederland heeft
het Sourey Cemer XTREME
BOWLING BANEN met blacktight
en fluoriserende panelen.

Datdeze sportnacht met zijn veelheid

aan sportmogelijkheden enorm aanslaat
blijkt wel uit het feit dat het aantal
deelnemers elk jaar groter wordt en het
toernooi bekendheid geniet tor ver in de

omgeving
Voor de organisatie is het belangrijk dat
deelnemerszich zo snel mogelijk opgeven
en voor de deelnemers s dat belangrijk
omdat voor enkele sporten de deelname
beperkt is.

OPGAVE EN INFORMATIE:

ZAALVOETBAL: R. Donderwinkel 0544-3795 52

BADMINTON: Y. Eekelder 0544-352172

V. Doppen 0544-3519 82

Sourcy Center 0544-352222
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voor de aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

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

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!



Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik
‘bouwmaterialen van Wopereis

BOUWBEDRIJF
+* bouwmaterialen
* nieuwbouw Wepereie* verbouw SEE
* onderhoud Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* machine houtbewerking Telefoon 0544-351928 b.g.g. 351209

PTT - Postwinkel
met 0.a.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DNC Borduurgaren
SOKKENWOL

€
Yvonne

{ nippenborg
GERARD KNIPPENBORG ONESDorpsstraat 11 Sá N

7136 LE ZIEUWENT
Dorpsstraat 11 - 7136 LE Zieuwent

Tel. 0544-3515 44
Telefoon 0544 - 35 15 44



H.V. HOENDERBOOM

NIEU S

De eerste helft van de competitie
nadert zijn einde en voorde werkers
achter de schermen, in dit geval de
PRcommissie, is een drukke periode
bijna afgesloten, de plantenaktie, de
sponsoraktie,

de St.Nicolaasaktie en danzo nog de
oliehollenaktie zijn activiteiten die

erg veeltjd kosten voor de commissie
en devele vrijwilligers. Ieder jaar is
het slagen van dergelijke akties alleen
mogelijk door heelveel inzet en
saamhorigheid vaneen klein chubje
binnen de vereniging
Iedereen alvast hartstikke bedarke!!!!

 portief gezien gaat het met de
dames Ì, na een wat moeizame start,
steeds beter. Langzaammaar zeker
raakt men gewend aan het nivea
van de 3de divisie, de scheidsrechters
en het publiek. Uit de afgelopen 3

wedstrijden werden $ punten
behaald.
Thuis tegen Olympia Hengelo werd
met goed spel verdiend gewonnen met—

11-7, tegen Erixwerd thuis op 30
noveber gelijk gespeeld, 12-12. In
deze wedstrijd lieten de dames zich te
veelintimideren door het onsportieve

gedrag van de Erix aanhang en werd
de voorsprong van twee doelpunten,
welke men de gehele wedstrijd had,
in de laatste fase uit handen gegeven
Afgelopen zaterdag moest men zit
tegen koploper WIC uit Hengevelde
aantreden. In oen bloedstollende
wedstrijd wist men na een 8-6
ruststand in het voordeel van
Hoenderboom Pacelli en een
achterstand van 12-10in het begin
van de tweede helft, dooreen
strafworp in de laatste minuut een
16-15 overwinning uit het vuur te
slepen. Door deze resultaten heeft
men inmiddels
8 punten uit 9 wedstrijden en nadert
men het gemiddelde van éénop één
waardoor een plaats in de subtop in
zicht komt. In de 3e divisie B hebben
alle teams al punten verloren en staat
men relatief dicht bij elkaar. Alleen
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Erix en WWV/Fortuna staan met
respectievelijk 3 en O punten ver af
van enig uitzicht op de middenmoot.

Aanstaande zondag, 14 december,
spelen de dames thuis om 16.15 uur
tegen cen andere middenmoter,
HALO, weetmen deze wedstrijd ook
zot een goed einde te brengendan
staat men definitief in de subtop en
kan de laatste wedstrijd tegen
Stormvogels op 21 december uit om
13.30 uur alle twijfel wegnemen over

de positie van de dames in de 3e
divisie B.

inmiddels ook een pagina op nternet:
htp:/fwnw.tref nl/achterhoek/pacellá
Hierin 0.a. uitslagen en standen en

de laatstenieuwtjes.

Verder willen wij iedereen nauaurlijk
een gelukkig Kerstfeest toewensen en
ook een plezierigejaarwisseling onder
het genot van onze, zeer smaakvolle
en gewaardeerde, oliebollen.
Traditie getrouw komen onze leden
deur aandeur op Oudejaarsdag met
deze lekkernij. Ook zijn de
oliebollen te koop aan de kar op de
parkeerplaats 1,0. de kerk tot plm.
14.00 vur:

Voorde liefhebbers van surfen op U kunt aande kar terecht vanaf
internet heeft Hoenderboom- Pacelli 08.00 uur.

Kaartavond
Volgende Kartavond in de kantine van R.K.Z.
en donateurs. Aanvang 20.00

C. maandag 12 januari voor leden
Volgende data: 9 febr. 9 maart.

iNACTIE T.B.V. DEJEUGD VANR.K

Op vrijdag 2 januari 1998 houdt de jeugd van R.K.Z.V.C hun jaarlijkse
fessenactie. Zij zullen vanaf ongeveer 9.00 ur de statiegeld flessen bij u op komen
halen. Indienuzelf niet thuis bent kunt u de flessen ook buiten voor ze klaar zetten.
Alvast bedankt voor uw medewerking namens de jeugd van R.K.Z.V.C.
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— E m5
Het beste vlees

komt van uw slager

e
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJAEN H. BEERTEN en Zn.

TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent
UW HUISSLACHTINGEN

Telefoon 0544-351205

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soortenreparaties
N

ook APK-keuring

naar een erkend adres:

Garage
V.O.F. KOLKMAN

Hendriks Tuinbedrijf||zieuwentseweg 44- Zieuwent
Dorpsstr inde Telefoon 351603

7186 CJ ZIEUWENT3 0544-352043 |



Bomers 2xMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop | KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-351620- ZIEUWENT

ZIEUWENT
BORCULO

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

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER
Tel, O5351215
Fax 0544-352065

Zieuwent

WISTU..
dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen perweek, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onzeAVIA 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



WINTERPROGRA A Ve

[Vrijdag [19 dee. [Activiteiten

ä (comm. |[Zondag [idee | RKZVC ext nhaalprogrGe IRKZVC evt. Inhaalprogr. |Dinsdag [23 dee [Training î EE EaVrijdag [2e kerstdag [Onden. zaalvoetbal Te t/m 4e _9.00-12:00u
Maandag |29dee. [Training

5
Vrijdag |2 jan.

ë

[Kevelder Te| as en[Zondag [4jan: Rightersbleek 1-RKZVCI [11.00

wf
[Rigtersbleek 2 -RKZ

[Donderdag [s jan. Training znTjanÏ3jen[015jan |17 jan. ë

[Dinsdag [20jan. [Training a[Donderdag |22 jan. [Training

[Zondag |25 jan.

1400
1.00
TLIS
10.30



[Zondag [8 febr. [Genderingen 1 - RKZVC T [11.00

[RKZVC 2 Genderingen2 [IIS #|
15 febr.

VR
1115

_
[MVR2-RKZVC [1.00

[Zondag 122 febr. 1 Kotten 1 11.00
_

d u
110.00 ==[Zondag |I maart -RKZYCI [11.00 ==IRKZVC2 Doetinchem 2 |11.15

portjournalistiek

Dinsdag stonden er op de voorpagina
van NRC Handelsblad twee vijfregelige
berichten onder elkaar over een
verscheiden respectievelijk van de pianist
Marinus Flipse en de Duitse schrijver
Stephan Hermlin. Boven het eerste
stond het kopje: Pianist Marinu Elipse
overleden. Boven het tweede : ‘Duitse
schrijver Hermlin dood.”

Iser verschil?

Waarschijnlijk niet. Vverleden’ klinkt
+ zachter dan ‘dood’, maar verder lijkt

iet winig uit te maken. Er was ruimte
genoeg voor ‘overleden’, daar zit het 'm
dus nietin.
Het is sportjournalistiek.
Voetbalverslaggevers redeneren op

dezelfde manier. Geentwee keer ‘bal’ in
een zin.

Speeltuig
“Litmanen schoot de bal op

doel, nadat hij het speeltuig ideaal van
Blind kreeg aangespeeld, de ronde

knikker netjes aannam, met een soepele

voetbeweging het Nike-product naar
Babangida transporteerde, een
Babangida die het begeerde object naar
de achterlijn dreef en het leer toen aan
De Boer afspeelde, cen De Boer die de

stuiter op de borst opving en het leren

monster toen via een snelle een twee met

zijn broer naar rechts dirigeerde, de

kogel opgevangen werd door Bogarde,

waarna het projectiel door middel van
een slimme steekpass door de as van het
veld werd gestuurd, waar Litmanen op
tijd bij de puck aankwam om het ding in
de kruising te jagen, zodat de doelman
het pakketje van Jari machteloos moest

nakijken en zelfs geen kans kreeg de aan
elkaar genaaide zeshoeken op te rapen,
26 snel wilden de Ajacieden hun geliefde
speelgoed naar de middelstip brengen,
teneinde in de laatste minuut nog een
keer de mogelijkheid te krijgen de
varkensblaas langs de doelman van Juve
1e schieten.

Jan Mulder
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NVM 5

HYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

na deskundig advies. Van de NVMHypotheekshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorw de juiste Tegen de best mogclijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

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

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 1a
7136 MH ZIEUWENT
Tel 0544-351768

| ENSAID MODEVAKSCHOOL|
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