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Hareveldseweg39
7136 LW ZeuwentDONDERWOLKEN SEEerlijk is hel niet, vinden ze. Vorigjaar zezichniet herinneren, en dat schaatsen

wel, en nog heel vaak ook. Enniets dus afhankelijk is van temperatuae ts al
alleen maar wind. helemaal niet te bevatten. Het is toch
Vorig jaar, winter 1997, eerste echte kerstvakantie, nou dan, er moet
schaatsen, en het ging snel, etkrukdat geschaatst worden.
wel. Over hoe koud het was, dat kunnen



De beelden op tvover de elfsteden
tocht van vorig jaar helpen ook al niet
en bevestigen alleen.
Ik snap het wel. Na vele gezellige zom
en feestdagen, die grotendeels binnen
worden doorgebracht is het tijd voor
frisse lucht. Maar wat valt er buiten
te doen, afgezien van cen enkele
hardloper die tegen windkracht 7 in
loopt valt er weinig te beleven. Zelfs
geen voetbal buiten.
En de Sourey sportnacltt is ook al
binnen.

We gaan fietsen, wind ofgeen wind.
Het nieuwe Otterspad is af, laten we
dat maar doen. We stoppen bij een
bankje en stellen ons voor hoe heerlijk
jehier in de zomer kunt picknicken,
zootje baden en hoe hier vorig jaar
winter ijngesch.… (mog net op tijd het

Zondag 1 mei 1983 was voor ZVC
een gedenkwaardige dag. Het Eerste
van ZVC promoveerde van de 4de
naar de 3de Masse van de KNVB. De
PIOT hield indertijd een mega
interview met spelers, begeleiders,

codewoord ingeslikt) had kannen
worden:

We fietsen verder, en natuurlijk had
den we het kunnen weten. In de verte
doemt een rimpelende grijze massa op.
Zelf hebben ze het al lang gezien.
Wanneer denk je datde ijsbaan weer
opengaat? Nou misschien na de 100
meter schoolslag,
Eerlijk is het niet. Maar nog een paar
weken dan gaat ook deze wind weer
Tegen. Dan is het weer tjd om buiten

op adem te komen en buiten adem te
raken.

En het Otterspad zal dan zeker nog
mooier zijn.

De redactie (MH)

DE GROTE MANNEN VANHET EERSTE/!

SEIZOEN 1982-1983
traïners en anderen over het behaalde
kampioenschap en zaken die tijdens

het seizoen aan de orde waren ge-
weest
Nee, ZVC is op dit moment nog geen
kampioen, dus geen herhaling van een

2:
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soort gelijk interview. Een intere
bent u echter in elk PIOT 7

van ons gewend. Dat zou oo
keer gebeuren en wel met me

de EHBO tijdens de Sourey
sportmacht zouden v

soort reality: intervien
Lchter de redactie van de PIOT kon
de EHBO in het multifunctionele

INTERVIEW U

Orgen; een

Nade wedstrijd spraken wij met
alle betrokkenen bij ZVC T

Red: Bennie Storkdhorst je hoeveel
ste kampioenschap is dit?
Bennie; mijn derde, oh en met
handbal erbij de vijfde.
Red;Jij bent de enigedie ook de

vorige kampioenschappen mee
maakte, is er verschil met de vorige
kampioenschappen?
Bennie; Ik denk dat ik wat bewus-
ter speel
Red; Komt dat door je leeftijd en
Hoelang speelje al in het eerste?
Bennie; Al zestien jaar, en ik denk
dat dat komt omdat ik getrouwd
ben.

ET DE KAMPIOENEN KGS

Sourey Center niet vinden, zij waren
erniet.
Daarom een compilatie van hetinter
view van de PIOT 10de jaargang,
nummer 9, mei 1983. Met de grote
mannenvan het eerste in het seizoen
1982-1983.

Red; Jos Knippenborg je was dit jaar
voor het eerst aanvoerder, hoe ben je dat
geworden en heb je er voldoening van
gehad,
Jos; Nou ik dacht toch zeker wel. Ik
vond het op zich wel leuk. Ik ben jaren
van het tweede aanvoerder geweest en
daar heb ik nooit concurrentie gehad
Toen enik dan doorgestroomd en tot
aanvoerder gekozen. Ik had een prima
contact met de jongens.
Red; In vergelijking met vorig jaarwas
je minder in vorm?
Jos: Ja sowieso. Ik voetbal bij een stukje
stemming en als er prima stemming i,
keep ik ook goed, een beetje swingen in
goal is altijd goed.



Red; Hoelang denk je nog mee te
Taoznen?

Jos Ligt eraan of Bernie Goldewijk
een contract krijgt, anders moet die
misschien wel bij het tweede kee

pen. Ach we zien wel.

Red; Wat vind je het sterkste punt
dit jaar van ZVC.

Jos; Homogeniteit.
Red: Jan Storkhorst, je hebt vroeger
altijd in het tweede gespeeld en
toen?

Jan: wat zei je, in het tweede? Ach
jong, vroeger speelden wij bij ons
achter op d'n ‘brink’, daar hebben

wij het voetballen geleerd.
Red; Je hebt dit jaar op het id
denveld veel sloopwerk moeten
doen. Heb je daar ook blessures en
gele kaarten aan te danken?
Jan; Joa, loweerlijk wezen, die twee
gele kaarten was denke ik cen over
maat aan energie en die blessure zal
een tekort aan energie zijn geweest,
dat kan natuurlijk ook. Maar laat
ik het zo zeggen: sloopwerk wordt

lijd goed betaald, slopen dat kun
je goedkoop en je kunt het meestal
duur verkopen! Dat zie je wel,

kampioen, gelijk. In orde!
Red; Lau Knippenborg je bent in
Jet begin van het seizoen aanvoer-
der geweest waarom nu niet meer?

Lau; Anderen zullen wel beter geschikt
zijn dan ik?
Red; Mag ik zeggen dat je in het begin
van het seizoen minder draaide, maar
later onder andere tegen Gendringen,
weer als vanouds?
Lau; Ik denk datik na Eibergen wel

weer terug gekomen ben, maar een paar
wedstrijden was het kloten.

Red; René Penterman je vader is dacht
ik ook een fanantiek ZWC-er. Misschien

nog feller dan jijzelf
René; Oja, hij houdalles bij, al vanaf
Bredevoort heeft hij alle krantenknipsels
ingeplakt.
Red; Niet van Longa
René; Nee; beslist niet van Longa.
Red; Wat vind je van conditietraining?
René; Daar heb ik niet zo'n moeite mee,
want ik kan het nog wel aardig volhou
den.

Red; Willie Hummelink je bent jaren
geplaagd door blessures, gele kaartenen
schorsing. Watis je motivatie om toch
ieder jaar weer in het erste te komen?
Willie: De wil s iedere keer weer aan
wezig en voetbal is, buiten bepaalde
andere dingen om, de enige liefhebberij
die ik nog heb. Voetbalis de hoofdzaak.
Iheb 8, 9jaar in het eerste gevoetbald
en je wilt toch eens het kampioenschap
meemaken, dat is nu gelukt.
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Red; Alsstopper wasje toch ein of
meer de organisator. Hoe was de

communicatie in deachterhoede?
Willie Het is iets rustiger en ge
routineerder geworden, dit komt
misschien omdat je al jaren met el
kaar hebt gevoetbald.

Red; Paul Knippenborg je hebt dit

jaar het grootste gedeelte als voor
stopper gespeeld, wat vind je hier
zelf van?
Paul; Zeer goede zet van de traïner,
zelf vond ik het eerst een beetje
moeilijk, maar toel Kasse.

Red; Wat verwacht je volgend jaar
in de derde klasse.

Paul; Zeker bij de bovenste, of niet?
Red; Hoe was de stemming bij het
teum dit jaar?
Paul; Gewoon klasse. Hoofdzake
ijk te danken aan de trainer.

Red; Guus Slot je bent dit jaar aar
dig productiefgeweest, Hoeveel
goals heb je gemaakt
Guus iets van 18 of 19.
Red; je staat in de wedstrijd nog
geregeld stil. Is dit misschien ge
woon de topscores-mentaliteit?
Guus; Ja, op de goede momenten
beniker

Red; Je bent voor de medespelers nogal
zoeilijk te begrijpen, omdat je nogal in
dvidualistisch bent. Hoe ziejedat zelf.

Gaus; Dat is een van de fouten die ik
zelf nogal eens maak, dat ik soms te veel
alleen doe.

Red; Piet Boekelder ben je van het 2de
of van het 3de in het eerste gekomen?
Piet; Van het 3de.

Red; Hoe is jouw aanpassing hier verlo
pen?
Piet; Ja hoe? Ik heb veel kunen en mo
gen spelen, dan loop je er langzamerhand
in
Red; Je schat onder de wedstrijd nogal
eens met je hoofd, wat betekent dat.
Piet; dat ik het er niet altijd mee eens
ben, maar dat we toch verder moeten.

Red; Clemens Strokhorst je bent op al-
Lerlei plaatsen al eens ingevallen, zin of
meer dus cen Manusje van Alles?
Clemens; Ik heb inde spits, op het mid
denveld, in de achterhoede en zelfs mog
even in de goal gestaan (dat was tegen
Longa).
Red; Ad Schutten je hebt een paar sei
zoenen niet gevoetbald en dan tochweer
in het eerste. Hoe zije dat zelf?
Ad; Gewoon ik weet het niet. Wat moet
ik daarop zeggen. Kwaliteit of z07



Red; Ben je volgend jaar weer van
de partij?
Ad; Als het werk doorgaat in het
buitenland niet.
Red; Heb je nog een boodschap aan

Je eventuele opvolger?
Ad; Opvolger? Hoe kan ik daarover
oordelen? Het moet er in ieder ge-
val een zijn die Slot kan verdragen.

Red; Jan Beerten ben je het hele

jaar reserve keeper geweest?
Jan; Ja het hele jaar
Red; Je handbalt ook. Vind je dat
dat samen kan gaan.
Jan; Dat kun je beter aan Bennie
Storkhorst vragen.

Red; Stefan Papen je hebt de laatste
twee wedstrijden voorstopper ge-
speeld, en daarvoor al 2 als stopper,
hoe vondje zelf dat het in het eerste
ging
Stefan; Ik dacht wel redelijk. Ik
Jawaer goed in en dan kun je rus-
zig voetballen
Red; Wat vindje het verschil met
et tweede?

Stefan; Het is iets sneller, fanatie
ker, je moet er iets meer opzitten. In
Tet 2de kanje wat rustiger, wat re
Laster voetballen.

Red; Eric Hummelink je hebt ditjaar
eigenlijk onverwacht een vaste plaats in
et eerste gekregen
Eric; Het was helemaal niet de bedoe-
ling, omdat ik de laatste weken van de
voorbereiding op vakantie was. Toen ben
ik rechtsback in het tweede gaan spelen
en toen moest ik onverwacht tegen
Ulftse Boys met het eerste meedoen.
Red; Wat vind je van conditie training?
Eric; In het begin van het seizoen vind
ik het wel leuk, maar zo door de week
vind ik er geen bal aan.

Red; Jan kein Goldewijk hoeveel wed-
strijden heb je dit seizoen meegedaan, en

je hoeveelste KNVB-seizoen?
Jan; Zes maal dit seizoen, in mijn 21ste
jaar in de KNVB.
Red; Toentertijd bij de junioren van
ZVC kreeg je een aanbieding van de
Graafschap, maar toen ben je naar Lon-

ga gegaan, waarom?
Jan; Nee ik heb geen aanbieding van de
Graafschap gehad, eerst zou ik die wel
krijgen, maar dat ging toen niet door.
Om hogerop te komen werd mij toen ge
adviseerd om naar Longa te gaan, daar
Kreeg ik meer kans, zodoende.
Red; Je traint nogal veel of niet?
Jan; Nou, 3 a 4 keer in de week, condi-
tietraining zeg maar. Ja buiten de

training om, op die leeftijd moet je dat
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Red; Vincent Bokkers,sinds trainer
G. Peeters heb je oen vaste plaats ie
het eerste gehad endit jaar voor ket
eerst niet meer. Wat vondjedaar
zelf van?
Vincent; Ik ga er van uit dat de
besten in het eerste staan en van
taïnertot trainer verschilt dat. Bij
de enetrainer ben je een speler die
past en bij de andere niet. Deze
traîner ging over van 3 naar 2
spitsen en danis ereen teveel. Dan
moet er een afvallen. Logisch.
Red; Vooral bij belangrijke wed
strijden werd juist jij wel

meegenomen als wisselspeler. Geeft
dat voldoening?
Vincent; Natuurlijk het is een ont-
zettende voldoening, Zoals vorige
week tegen Gendringen als de trai
ner zegt je te heben meegenomen
opdat de andere spelers gewoon be
ter zullen gaan spelen, anders dreigt
er een wissel.

Red; Ceciel Hummelink wat vind
je van dit kampioenschap
Ceciel; Ik vind het fantastisch, ver
diend, ja vind ik wel, ze waren beter
dan de anderen, sonwieso

Red; Hebben de dames daar ver
stand vanen inbreng bij vanaf de
kant?

Ceciel; Ja, ik vind van wel. Wanneer de
wedstrijd interessant wordt, beginnen
wij te kijken

Red; Joop Inemink (grensrechter bij het
eerste) je bent een vlagger bij uitstek of
niet?

Joop; Ik heb zelf nooit gevoetbald en dat
is misschien het voordeel, want echte
voetballers gaan misschien meer in het
spelop.
Red;Hoe bereid jj je zaterdags voor op
de wedstrijd?
JoopDie avond drink ik niet, ook al
Omdat ik een voorbeeld voor de spelers
wil zijn. Ik hou me zaterdags behoorlijk
ustig. En dinsdagavond rain ik voor
mezelf altijd

Red; Harry Beerten (kantinebcheerder)
wat vind je van dit kampioenschap
Harry; Verdiend, ze hebben er hard voor
gewerkt, al hebben ze ons tot het laatst
toe in spanning gehouden.
Red; Heteersteheeft natuurlijk iets
meer voorrechten, zoals eengereserveerde
tafel. Verdienen ze dat?
Harry; Ergens wel want als iedereen al
binnenis moet het eerste nog komen en
als ze dan cen fatsoenlijke plaats hebben,
dat vind ik niet meer dan billijk



Red; J. Cuppers en M. van het
Bolscher (leiders van het eerste) hoe
zieje het eerste t.o.v. ZVC?
Cuppers; Ik dacht dat ons eerste
echt een visitekaartje voor de vere-
zriging is.Ik vind het een pluspunt
dathet eerste elftal onze vereniging
heeft weggedragen met ook een
tweede bijna kampioen en het derde
kampioen. Het kam niet beter.
Bolscher; Als het eerste goed draait,
draaien alle elftallen goed, dat heb

je gezien. Het eerste is gewoon het
visitekaartje van de vereniging.
Red; Door de vele clftallen is de
Keedaceommodatie nogal eens een
probleem. Verandert dat?
Bolscher; Wij zijn gebonden aan de

gemeente. We hebben alls gedaan
om de zaak uit te breiden, maar dat
wordt een onmogelijke zaak. We
zullen ons moeten blijven behelpen.
Cuppers; Uitbreiding zit er niet in.
Red; Vinden jullie dat de jongens er
veel voor over moeten hebben?

Cuppers; Ja geweldig veel. Ze gaan
’s avonds vaak niet uit, ze zeggen
tenniscomperities e.d. af. Zeker nu
kort voor dit kampioenschap.
Bolscher; Ik geloof dat niet. Als de
instelling goed is en men druk met
die sport bezig is, dan is dat niet er

voor over hebben, dan is dat gewoon
doen.

Red; Wat vonden jullie van het publiek?
Bolscher; Het publiek is erg wisselvallig
Draai je goed, dan is alles geweldig
mooi, maar speel je een keer een slechte
wedstrijd b.v. tegen Grol, dan kankert
tedereen. De publieksbelangstelling is

overigens altijd bijzonder goed.

Red; (aan trainer Rudy Jansen) Wat
vind je van het seizoen met dit kampi
oenschap?
Rud; Geweldig seizoen geweest. Ik had
het vooraf niet kunnen dromen om dit
te bereiken. Maar ik zag de jongens wel
roemen dat we zover gekomen zijn,
dankzij de eenheid in het elftal
Red; Waar vindje dit kampioenschap
aan te danken?
Rud; [ike ploeg krijgt in het seizoen
een inzinking, het is gewoon belangrijk
wanneer. Wij waren gelukkig iets eerder
door die tegenslag heen. De factor geluk
speelt natuurlijk altijd een rol. Tk blijf
bij een terechte kampioen, ookal omdat
we 4 punten van de nr. 2 pakten.
Red; Zijn andere sporten die de jongens
doen van invloed geweest?
Rudy; Nou we zijn amateurs. Ik vind
dat men andere hobby's erbij mag heb
ben, alleen wel op de juiste momenten.
Red; Wat vind je van PLOT?
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Rudy; Ik vind dat PIOT wat voer
bal betreft bijzonder positief is

geweest. Misschien komt dat door
de resultaten. Ik vind 0
je het ergens niet mee eens bent, je
moet reageren.

Red; (aan fysiotherapeut Sing)
Wat vind je zelf, fysiotherapeut of
Sportmasseur?
Sing; Gewoon sportmasseur.
Red: Hoe vind je het hier in Zieu
went?

Sing; Uitstekend, bijzonder goed,
het is mij voor 100% meegevallen.
Red;Je hebt zelf o.a. lichamelijke
Kachten, toch doe je dit verzor
gerswerk. Hoezo?

Sing; Ditis puur hobby, als ik hier
ben, ben ik al mijn kwaaltjes
kwijt.

Red; (aan sponsor Kemkens) Blij
metdit kampioenschap?
Kemkens; Ja, wat dacht je dan?
Red; Is dat het sponsoren waard?
Kemkens; Zakelijk en economisch

iet. Maar we hebben alles in
Zieuwent en dat is wel de hoofd
zaak dat ik RKZC sponsor.

Red; (aan oud trainer Jan Kee
kens) Jij was trainer toenje voor

12 jaar medeals speler ZVC in de 4e
Klas hielp. Wat vind je van dit kampi
oenschap?
Jan; Net op tijd. Ze hebben er drie jaar
tegenaan gehikt, als ze het dit jaar niet
gehaald hadden, dan waarschijnlijk
ooit meer, ook al omdat er niets door:
breekt
Red; Heb je zelf nog enkele van de hui-
dige spelers, buiten Bennie training
gegeven?
Jan; Ja, het leuke is dat ik vroeger bij de
D-pupillen o.a. Jan. Pietje, Guus,
Paul, Stephan, Adje en Eric al rain
den.
Red; Bijna iedereen vroegen we ook
wat ze van het eerste en hun kansen
dachten volgen seizoen in de 3e klas
KNVB.

Trainer Varsseveld; Ik denk dat Zieu
went in principe een aanwinst is voor
de 3e klas.
Bernie $; Meedraaien.

Jos; Als Guus blijft voetballen, ver-
wacht ik heelveel
Laurens; Handhaven is buiten kijf, so
wieso meedraaien in de middenmoot.
Willy; Gewoon hetzelfde doen als PAX,

nagaan.
Meedraaien, zonder meer.
Sowiesobij de bovensten.

Guus; Moeilijk.
Pietje; Sowieso goed meedraaien.



Adje; Nou, een middenmoter.
Jan S; Makkie zonder meer, het
was hartstikke leuk in de 4e klas,
maar als ZVC echt aan het voet
ballen kan komen nou dan. Maar
Jet enige nadeel is dat er buiten
mij nog een ophoudt, Adje, en dat
is zonder meer een enorm verlies,
voor mij is zonder meer wel een
ander. En als ze bijv. Bennie
Storkhorst niet op de huid gaan
zitten, dan. Ik gun hem eigenlijk
niet gelijk een 2e kampioenschap,
maar bovenin daar geloof ik in
Erie; Ik verwacht dat ze hoge ogen
zullen gooien.
Stephan; Ik dacht dat ze goed mee
kunnen draaien.

Jan Klein Goldewijk: Bovenin
meedraaien, sowieso.
Clemens; Optinistisch, bovenin.

Jan Berten; Goed meekomen.
Vincent; Ontzettend goed mee
draaien.

Humpfrey; Optimistisch.

Ceciel; Zelfde als dit jaar natuurlijk,
bovenin.

Joop; Goed.

Cuppers; Ook al gaan er wat weg, we
hebben en tweede daar zit genoeg in.

En met deze trainer geloof ik, dat ze
bovenin mee zullen draaien.
Trainer Jansen; Belangrijk isin de der
de Klasse mee te draaien. We zien elk

Jaar hoe moeilijk hetis in de 3e Klas.

Belangrijk is dus handhaven.
Namens de redactie danken we allen
die zo spontaan aan dit interviewmee
werkten, helaaskunnen we de enorme
stemming die er bij het behalen van dit
kampioenschap in het kleedlokaal en in
de kantine heerste niet op papier weer-
geven, want ook dat was voor de
Tedactie een enorme ervaring. Bewust

zijn we niet overgegaan tot een inter-
viewmet supporters, vooral omdat de
vaste supportersschare zo groot is, en
dit interview zo de redactie al tientallen
uren bezighield.
De redactie.
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VOOR AL UW: Sportschoenen sgSportkleding aSportartikelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257

Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro|26Rucanor - Wings - Goudie - Yonex - Lotto Ek!Dunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking
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Hotel - Café - Restaurant

WE WittePaardú

Verrassend,
Goed,

Diverse mogelijkhedenvoor:

* Bruiloften en partijen
+ Recepties Tel 0544:
* Reünies

“Vergaderingen Deideale rustplaats vooren hapje en drankje



VERENIGINGEN

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorzitter A vd. Wetering, Dorpsstraat 25, Zeuwont el. 351298
Secretaris C. te Molder, Faveistraat 9, L'voorde, tel 375179
Penningmeester: Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, ie, 352069

Wedstijdsecr.  :W. Wopereis, Harreveldeeweg 14, Zieuwent, tel 351831

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorziter B. ten Bres, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 251257
Secretaris R. Donderwinkel, Oude Aattenseweg 709, L'voorde,tel 379552
Penningmeester :R Krabbenborg, Kleuterstraat 8, Zieuwent, tel. 362387
Wedstrijd-secr. Recreanten: B. Shot, Hlenwog 3, Zieuwent, el 352127

KNVB: B. Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 70, to. 379562

H.V. PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wensink, De Haaro 18, Zeuwent el 35188
Secretaris P.Marschalk, Dorpsstreat 12, Zieuwent, tel 3502:
Penringmeesteres =P. tor Bog, Linnenwever 2, Groen, el 465478
Wedstrijd soor A Hummeink, De Haare 30, Zieuwent, te. 351531

TOMP: Volleybal
Voorzitster  Stoverinck Ponterman, De Steoge 28, Zieuwent, tl 361485
Secretaris :M, Hokenborg, Boersweg 4, Zouwent, (el 351488
Penningmeestercs :M, Heutinck, Holdersweg 11, Zieuwent tel 351770
Wedstrijd secr IK Kamebeek, De Stoege5, Zeuwert, tl 362247
Recreanten M, Holkenborg, Bosweg d, Zeuwent el. 351458

ZV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Marënelde, tel 351281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwert, tl 351591
Penningmeesteres 1. Krippenborg, De Steege 2, Zeuwen, tel, 352424

ZV: Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitster L. Hummeink, Oude Terborgsew. 296, D'chem, tel. 0314-360442

Secretaresse Wolters, Batsdijk 42, Marnvelde, tel, 351711
Penningmeesteres :T. Sogers, Batse

Wedstrijd-seor. VW Hümmeink Kramer

MU CHIN: Karate
Voorz H. Olthof, De Waareise 23, Ziouwert, el 351282
Secretares 1. Oonk-Boekhot, Haverkampstegge 12, W'wik, tel, 0543
Penningmeester :G. Aljnders, Larksstraat 18, ‘voorde, el 374926

Veloc: Fietstoerclub
or Vacant

ecr/Penringm. =H. Toebes, Beethovenstraat 6, 'voorde, tel. 379611
Toercoördinator :P Koippenborg, Dorpsstraat 249, Zeuwenttel 351856



Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorziter ternamweg 2, Harreveld, tel 374937
Secretaresse sterstraat 98, Bredevoort, tel. 0543-452951
Penningmeester C. Bokkers, Hein Meerstraat 4, L voorde, tel, 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zouwert, el 351257
Secretaris * Hummelnk, Esstraat 42, L'voorde, el. 377523
Penningmees: te Role, Verkavelngswog 2, Mariënveide, tel 351373
Wedstrijd sec Hoenderboom, De Steege 71, Ziouwent, el, 352316

Schietvereniging Zieuwent
8. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zeuwert, tel 351534
Papen, Do Haar32, Zeuwent, tel 351970

B.V. ‘T KEVELDER: Biljarten
Vooratter 'J. Nifoldes, Wigendijk 4, Mariënvelde, el 351316
Secretaris A. te Roller, Verkawolngsweg 2, Mariërvelde, tel. 361373
Penningmeester H. Elschot, Rouwhorsterdik 20) Zieuwent tel. 352268

Wedstric A. Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zouwert, el 351804

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staringstraat 43, ‘voorde, tel 375650
Secretaris . Papenborg, Wigendik 6, Mariönvelde, te 251552
Penningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent tl. 351271

Wedstrijd secr IN. ten Have, Oude Maat 16, Mariënvelde, tel 351819

LSZET'90: Squashvereniging
Voorziter V Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, tel 351982
Secretaresse IN. Hendhikzen, De Steege B9, Zeuwent, el 352275
Penringmeester =P. Elshof, Aapenburgsestraat 5, L voorde tel. 379116
Wedstrsekr H. Meutstege, Constantjiaan 6, Fur, el 0573-453524

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M. Stotieaan Middachtenstraat 34, voorde, {el 377019
Secretaris JenB
Penningmeesteres A

‚ de Haare 34, Zeuwent tel. 351738
"borg, Vragenderweg 52/B, ‘voorde, el 374180



í Krabbenborg BANDELSOND,

Kristalzuiver bronwater uit Zieuwent
Postbus 13
7136 ZG ZieuwentB.A.M. Krabbenborg Grobbenweg 3
7136 KM Zieuwent
Tel.: 0544-351534

WEEGBRUG ALTIJD OPEN GSM: 06 55 14 38 19
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GezeELLieHEID LN bent u van harte welkom(5 indeIJ Kantine van Z.V.C.

Telefoon 35 16 07
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DRANKJE

architektenburo

an a. holkenborg
ruurloseweg28 7136 md zieuwent

telefoon 0544-351389



Het erstediploma dat ik eb beaald was het
strikdiploma. Daarvoor moest je

bij

te

Taten zien datje je schoenen al helemaal zelf kome

strikken. Hartstike spannend vond dat, maar
het ging heel goed, waardoor ik nijn eerste
diploma op zak had. Als cadeas veeg

meneer ven Bras stiien en een Kleurboek
jevan

Nu behalen de meeste kinderen Taun eerste

diploma voor zwemmen. Om cens te kijken hoe

dat allemaal gaat, ben ik op aterdag 20
december naar Zwembad *t Meckenesch gegaan.

Auo's volgeladen met Kinderen, vaders en
moeders, opa's en oma's, vriendjes enz kwamen

de parkeerplaats oprijden. Allemaal vol goede
zin, alleen de kinderen waren toch wel een beetje
rillerig en zermawachtig. De mama's en papa's
helpen met het aankleden van hun kind; het is

een hele drukte in de kleedkamers. Zwendroek,
Korte broek, shin, sokken en schoenen aan,
nog even een aanmoediging van papa en mama
en dan Tagp naar het zentbad.

eemlange rij naast elkaar zitten de kinderen te
wachten tot de badmeester zege datze mogen.
omen. Als de badmeester ja zegt, mag je
springen. Bij ke sprong in het waterlitter wel

een fotocamera. Sommige kinderen vergeten
daardoorbijna dat ze doormoeten: zwermen.
Na cen baantje zwemmen met de keren aan”
mogen ze het water uit. Gauwde watte Heren
uit. Dit gaat niet zo gemakkelijk dus mama komt

even helpen. Ziezo, dat hebben we gehad denken
de meeste kinderen.

Iedereen gaat weer in de rij staan voor de
volgende oefening. Drie baantjes choollag
zwemmen en twee baantjes op de rug. Pfff, dat
valt niet mee. Sommige kinderen raken tijdens
Jiet zwemmen op de rug de richting een betje
‘wijt Moe geewommen komen de kinderen uit
het water Ze mogen heel even uitrusten. Dan
moeten ze nog een minuut watertragpelen metde
‘handen boven water. De laatste 10 seconden
worden door het publiek



afgeteld en na cen luid applaus
mogen de kinderen het water uit.
Gauw douchen, aankleden en dan

maar hopen dat je het gehaald
hebt

Met rode hoofdjes en natte haren staan
de kinderen in de hal te wachten op de
uitslag. Gelukkig hebben alle kinderen
het goed gedaan en krijgen ze hun aller
eerste diploma. Dat moet natuurlijk
gevierd worden...

De volgende kinderen hebben hun diploma gehaald:

Rob Domhof Norie Klein Goldewijk
Joeri Domhof Kim Wolters
Wout Toebes Roy Knippenborg
Dominique Cuppers Bas Heutinck

Hartelijk gefeliciteerd!!

Stelje eens voor, datje alcoholist
bent. Je krijgt iedere dag 35 biertjes,
waarvan je er eigenlijk maar 30Tus.
Je zou de laatste 5 eigenlijk best wel

willen hustenen lekker willen vinden,
maarje krijgt ze helaas gewoonweg
tiet meer op. Nu komt er een regeling,
dat je als alcoholist per dag 10 pilsjes
extra zou rijgen. Zou iemand dat be

grijpen, zou dit nog van belangzijn,
eeft dit mog nut ? Het antwoord is

net zo overduidelijk als ij de vraag of

De redactie (WK)

ARMLASTIGE VOETBALLERS.

je wellicht en heel misschien, mogeli
kerwijs, eventueel koppijn zowkunnen
krijgen van die 30pilsjes

Het bovenstaande slaat in eerstein-
stantie nergens op, maar het gaat
daarbij eigenlijk om het volgende ; Er
is door enkele vaderlandse topvoetbal
ers een voorstel gedaan om voor hen

een fiscaal minder ongunstige variant
in het leven te roepen. In de praktijk
houdt ditin, dat die profvoetballers in

12



voor de aan-en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
Fi

Vee en varkenshandel

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel. 0544-351269
Fax 0544-352464

Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

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

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



Wees wijs, gebruik
bouwmaterialen van Wopereis

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

PTT - Postwinkel
met 0.4.
Wens- en

Prentbriefkaarten

DN Borduurgaren
SOKKENWOL

QweeVE): > Toxtetouniren
| GERARD KNIPPENBORG
| Dorpsstraat 11 G&Ges EE SEUWENT Dorpsstraat 11 - 7136 LE Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 15 44 Tel, 0544 -36 15 44



250.000, dan 350.000over zouden
gaan houden. Tuurlijk, wie zone dat
niet willen ?

Het voordeel, dat dit zoe gaar kebben
is, dat onze lmuidige toppers dam niet
meer naar het buitenland hoeven oor
het grote geld. Wij zijn dan in degele
genheid om nog jaren van hen te
genieten. Verder wordter ook gemeld,
dat voethallers kun inkomen in slechts
10 jaar moetenverdienen. ( dus na
Taun voetbalcarrière kunnen ze niet
meer werken ?) Valter echter tochiets
voor te zeggen ?Ja, toch wel een ietsje.
1 het echter verstandig om dit zo
maar hikraak voor de’ TV en de krant

Redactie Piot (RD)

SFR
EVENEMENTENAGENDA

: PIOT, KOPIE INLEVEREN

te verkondigen ? Is het voor een hard
werkend iemand voor te stellen, dat
ij relatief meer belasting moet beta-
len ten opzichte van een voetballer, die
zoch al niet zo'n zwaar leven leidt,
maar schijnbaar gezegend is met bui

tensporige capaciteiten op een bepaald
vakgebied ?

Kopt dit trouwens goed vitin het jaar
van een WK, waarbij Nederland altijd
een opspraakmakend voorval nodig
schijnt te hebben ? Komt een prof.
voetballer op die manier van zijn zeker
niet positieve status als geldwolf af ?

Ik denk het niet



PROFIELSCHETS

Marion Rouwhorst,
41 jaar,
lerares basisonderwijs,
tennist 2xper week fanatiek
en gaat x perjaar skiën.

Meest favoriete sport :Tennis en skiën.
Minst favoriete sport : Boksen; elkaar om de oren slaan heeft mijns

inziens niets met sport te maken
Mooiste sportherinnering Toen ik onder aan 'nzwarte skipiste stond

en dacht; “dat hebik hen toch maar mooi
geflikt”

Slechtste sportherinnering :Toen ik tijdens een golf-partijtje, ondanks een
goede positie en lichaamshouding, 5 keer
langs het balletje sloeg en 5 keer een verne-
derend kuchje van Willen (m'n man) moest
aanhoren

Favoriete sportmanvrouw : Willem Rouwhorst, mijn man. Hij is een fa
natick fietser op alle gebieden. Hij heeft 4
verschillende fietsen. Hij doet aan racen,
mountain-bike, spinrace en home-training.
Af en toe pakt hij ook nog z'n zondagse fiets
envindt tijd voor een fanatiek partijtje ven-
nis.

Lekkerste eten : Als ’t maar soep is of vis. Echter geen vissoep.

14



Officieel dealer: VOOR AL UW TRAKTOREN,
ME, Zetor en LANDBOUWWERKTUIGEN
Niemeyer 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

xl &

EL ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL.: 0544 - 352304



S= TATA
ArATES 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 bedrijfsaktiviteiten,
culturele manifestaties en sport-
evenementen van 50-2000 personen,
Vraag vrijblijvend om informatie en
documentatie

VERGADERRUIMTEN
SOUASHBANEN « BOWLING

VENEMENTENHAL + TENNISBANEN + SPORTHAL +
BANEN « INDOOR MIDGETGOLF » JEU DE BOULES

= FITNESS & AEROBIC STUDIOS « SAUNA'S+STOOMCABINES + ZONNE
BANKEN + SCHOONHEIDSSALON + FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK + KINDER:
CRÈCHE » DIVERSE BUITENSPORTEN VAN VOETBAL TOT BEACHVOLLEYBAL.

SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT



Leukste thuis
Beste muziek (band)

Favoriete schrijver//Boek

Mooistefilm

Fijnste kledingsstuk
Miljoen winnen

Pilsje drinken bij.

Een dansje maken met.

Hekel aan mensen die.

Geloof en [of bijgeloof

Politieke kleur
De doodstraf

Jeugd droom

Grootste wens

Idool
Uit bed te halen voor.

Tent opzetten in

“De leukste thuis” en "natuurdocumontaires.
Easy listening; bijvoorbeeld de CD“Oceanie”
van Vangelis”
“Inn sluier gevangen” van “Betty Mak-
mood”

: Dances with Wolves”; schitterende muziek en
gewoon een geweldige film
Een lange broek met een trui

: Een gedeelte weggeven aan goede doelen, Iek
ker op vakantie, en de rest beleggen.
Geen bier, maar cen wijntje bij vrienden of
lekker gezellig thuis
mijn vader of iedereen die maar wil, want
Willen vinde 't na één keer al meer dan ge
noeg.

niet eerlijk zijn en alles doen voor het oog
vaneen ander.:Ik geloofin onbekende krachten tussen hemel
en aarde.

: Rechts van het midden.

Nees dam komen zeer te gemakkelijk vanaf.
Laten ze maar bezinnen op wat ze gedaan
hebben.
Trouwen, kinderen krijgen en een leuke baan.
Datis tochaardig gelukt, dacht ik zo.
Gezond blijven en samen met de familie nog
lekker lang van alles kunnen genieten

: Hebik niet.
: Dan moet je heel wat weten. Daar ben ik niet

of naaawelijks uitte krijgen.
laten opzetten in de Schotse Hooglanden;
heerlijk rustig en een schitterende natuur.

15



Omscholen tot. Dat zie ik niet zitten. Ik hou het op af en 10e

een cursus.
Spijt van
Nachtmerrie

De Redactie HW.

SINTERKLAAS

We zouden op 6 december uit moeten
spelen tegen Boemerang Eibergen
en wel om17.00uur. We zijn nooit
zo blij wanneer we naar Eibergen toe
moeten. Of dat aan de hal ligt? Och
eigenlijk een mooie hal, niet zo moot
als bij ons maar veder niets mis mee.

Of lige het eraan dat we er altijd van
die moeizame wedstrijden spelen die

we net niet winmen, zoals een paar
jaar geleden een promotie wedstrijd
die in de Se set verloren ging met 14
16. Zeker is wel, het is er altijd
moeilijk spelen:
Deze keer warenwe niet blij met de

speeltijd, gelukkig wilden ze wel

meewerken en de wedstrijd verzetten
naar 15.00 i.v.m. Sinterklaas.

DAMES Ì TORP

: Zou ik zo niet weten.
: Dat één van ons iets overkomt.

Helemaal vlekkeloosverliep ditniet
We waren ingedeeld op veld 2, dat
mooi op tijd vrij was, echter begon:

nen zich daar 3 teams warmte lopen.

Na elkaar een paar keer vragend aan
te hebben gekeken gooiden we de pe
pernoten aan de kanten trokken onze
stoute schoenen aan en pikten ook

een gedeelte van het overvolle veld

in. Terwijl we ballen begonnen te
pakken om onze warming-up met een
bal voort te zetten, kregen we de goe
de raad om maar te stoppen omdat
als de wedstrijd op veld 1 uit zou lo

pen, de dames 1 van Boemerang op
dat veld (op tijd) aanJun wedstrijd
zouden beginnen en de teams van
veld 1 de wedstrijd uit zouden spelen

op veld 2. Na mog eens vragend naar
16



We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank me ee
sterk bent. De Raboba
samenwerken en bo

menen vóór menser
lijk contact Eke
leng. Daarom zijn

net bechijf

bank vòn

ine bar

Rabobank
Kantoor Lichtenvoorde
Raadhuisstraat
Telefoon (0544) 390 390

Kantoor Harreveld
Kerkstraat 20
Telefoon (0544) 390 350

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

EB VOE



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF

Gd] We Tongerlosestraat 52DEK dear LichtenvoordePe) moetik Tel. 0544-377448> zijn bgg. 377449Lr
Uw haaris uniek, daarom zijn wij dat ook

KAPSALON

REAR
ZIEUWENT (0546) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
jy tuinaanleg tuinondemoud tuinidoeën

ER tuinondemoud tuinidecën tuinaanleg

js a | tunideeën tuinamieg tuinonderhost2 Ruurloseweg7 Zieuwent
Telefoon: 0544 - 351954



elkaar gekeken te hebber: en enkelen
van ons op het voorhoofd begon:
te wijzen, werd de goede raad waar
Toe waaien de winzpels gestuurd en
pakten we de hallen op en gn
verder. Sterallures kennen we niet
et eerste moet maar wachten 10t het
veld leeg is net als andere lagere
teums. Toch? Nee dus, wij werden

naar de tribune verdreven (die alleen
bij het eersteveld is uitgeschoven) en
mochten naar de prestaties van da
mes 1 gaan kijken.
Toen we eindelijk begonnen met de
wedstrijd, bleek dat de speewlaashar
ten, de schuimpjes, de
chocoladeletters, de pepernoten en de

marsepein, die wein onze schoenen
hadden gehad hun tol eisten. We
Awamen nauwelijks Ios van degrond,
we hoopten nog dat het aan het ver
stijven tijdens het wachten lag, maar
helaas na de wedstrijd bleek dat we
gezamenlijk goed waren voorzo'n 15
kilo gewichts toename (en kerstmis

moet nog komen). Deeerste set ging
dan ook verloren met 15 … De
wedstrijd wonnen we gelukkig wel

met 3-1 en laten wedaar maar bij
houden want geweldig was het niet

en

BLESSURES
Op 20december speelden we de
laatste wedstrijd van 1997 thuis te-
gen Gemini uit Boreulo. Helaas heb
ik niet zo veel gegevens van deze
wedstrijd. Wel weet ik nog dat we
verloren met 1-3 maar de setstan-
den? Geen idee! Ook weet ik nog dat
we met zijn zessen waren ivm.
blessures, dat Karin Klein Goldewijk
ons is komen versterken nadat ze al
een wedstrijd met dames 2 had ge
speeld (nogmaals bedankt), onze
trainer naar Indonesië was vertrok-
ken (ligt niet aan ons!) en dat het
stom stomstom en niet nodig was
geweest om te verliezen.

DAMES 1- HEREN 1

Een jaar of 5 geleden toen de heren
nog broekies waren hebben we ook al
eens tegen elkaar gespeeld. Dat was
geen succes indertijd omdat de heren
broekies nog niet zo op de hoogte
waren van de volleybaltechniek. Ei
genlijk stonden er gewooneen paar
splinters in het veld die af en toen
cen poging deden om een bal te ra-
ken
Door de jaren heen heb ik nog een
paar keer de dames proberen te moti
veren om cen partijtje tegen de



“heren” te spelen, maar nee geen te

genstand was vaak het commentaar
Omdat onze trainer op het strand ligt
te luierenen de heren twee woensda

gen geen training zouden hebben
omdat de sporthal gesloten zou zijn,
vonden de dames het goed. De cort
frontatie werd vastgezet op 29
december op onze trainingsuren. Net
Tad ik het nog over steralures, en ik
dacht echt dat dat bij Top niet voor
kwam, nou de herenverjoegen toen
ze binnen kwamen gelijk Dames 2
van Jun trainingsveld, dat is veld 1,

en begonnen daar warm te lopen.
Dames 2 protesteerde nog wel zacht

jes maar dit werd met een grauw
afgedaan. Ja, tegen zulke bomen
maak je niet zoveel.

Tijdens het inspelen en inslaan wa
rende dreigingen over :en weer niet
te min. Deheren
moes slaan en wij dreigden met grof
geweld onder het net door. Na een
korte discussie over de netloogte
werd deze vast gezet in het midden
tussen dames en heren hoogte. Wij
konden danin ieder geval nog een

poging doen omover het net te sma
chen.

uden ons tot

Na veel gedram en geouwehoer kon
den we aan de wedstrijd beginnen. AL

snel bleek dat de rollen waren omge
draaid, met moeite konden we af en
toe smachen, maar meestal staken er
nog twee paar armen zo'n halve me
ter bovenhet net uit waar we dan
weer niet langs konden komen.
Probeerden we takties de bal bij hun

opde grondte krijgen, moeten we
ook weer hoog over dat blok spelen
zodatzi tijd genoeg hadden om on
der de bal te kruipen. Hun aanval
afblokken was om veiligheids reden
niet zo slim en trouwens de meesten
van ons konden er niet eens bij. We
verloren dan ook met 3-0. Setstanden
9-15, 7-15, 10-15. Jammer dat we
niet wat eerder tegen elkaar gespeeld
hebben dan was het misschien gelijk
op gegaan. De heren wilden er mee
kappen en naar de kantine maar we
Hadden nog een half uur, dus daar
kwam niets van in, nog 1 set. Die

liep voor ons beter we wonnen met
15-11. Nadien in de kantine was het
commentaar van de heren ; geen
weerstand, slappe wedstrijd. Het
weerwoord van ons was: geen kans
met zo'n hoognet.
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J.WAENINK || EEen
SCHILDERS on BEHANGERSBEDAIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL 0544-381452

Tevensverkoop aan huis FAX 0544-351452

0544 - 35 15 09

TAXIBEDRIJF ZITAX
ZIEKENFONDS- PARTICULIER ZIEKENVERVOER

PERSONENVERVOER - GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN)
ROLSTOELVERVOER

FAM. G. MEULENVELD

voor a uw  INSTALLATIEWERKEN
NIEUWBOUW
UITBREIDING
RENOVATIE of ONDERHOUD

Ook uw adres voor TRAKTORSPEELGOED
Fendt, Deutz en andere merken

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS |

Dorpsstraat 63- Zieuwent - Telefoon 0544-351217



W.J.M. Klein Goldewijk
© verkoopvan nieuwe

en gebruikte auto's
© autoalarm inbouw
+ startblokkering (SCM- erkend) ie

APK
keuringsstation|B
De Wite Rieteweg 3 aesMariënvelde

Tel, 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



Heren we willen revanche
maar dan met het net op
dames hoogte.

WE STONDEN ERBIJ EN
KEKEN ERNA
10 Januari, een gelukkig nieuw
jaar, we togen opgetogen naar
Ruurlo en kwamen zwaar depres
sief terug. Omdat het de laatste
maand nogal slap gaat hadden we

afgesproken omruim op tijd aan
wezig te zijn, om gezamenlijk, ons
goed voorte bereiden. Dit viel al in
Jet water omdat een van de speel
sters niet op tijd was, en wij naar
haar op jacht gingen. Na 5 rondjes

door Zieuwent gereden te hebben
Tadden wij haar bij de kladden.
We begonnen toch op tijd en fana
tiek aan de warming-up, en ook
het inslaan ging best lekker. In de

eerste set kwamen we gelijk voor1e
staan met 6-1 en daarna was het
gebeurd. We waren steeds een
stapje te laat. En dit ging de hele

wedstrijd zo door we begonnen met
een voorsprong en dan lieten we
het erbij zitten. We verloren jam
merlijk met 11-15, 7-15 en 7-15.

Het wordt tijd dat we weer fat-
soenlijk training krijgen. We staan
nu op de Se plek en de eerste helft
van dit seizoen zit erop, dit kan
beter.
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7-01 16.30 uur
23-01 20.45 uur
31-01 16.30 uur
07-02 16.30 uur
14-02 16.30uur
07-03 16.45 uur
14-03 16.30 uur
21-03 16:30 ur
28-03 16,00 zur
04-04 16.30 uur
18-04 15.00 aur

 Tohp-BVC Barchem
_

Avanti Lochem Tohp
Tokp-Sparta Zelhem

Favorita Dinxperlo Top
Tohp-Marvo Mariënvelde

Tohp-Boemerang Fiber
Tohp-VCV Varsseveld

Wivoe Winterswijk Tohp _

Dames 1 TOHPJacquelien Kolkman



NVM B

HYPOTHEEK
SHOP z

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdic enc, voor w juistehypotheek tekiezen, krijge u

nu deskundig advies. Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voor u de juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
‘de Haare 1Eng Ar 7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766
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