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VE VAAK
Toen ik twee maanden geleden werd
voorgesteld in de PIOT, kwamnaar
voren dat ik een
uitzondering ben wat betreft mijn
interesse voor de voetbalsport. Het
komt blijkbaar niet zo vaak voor dat

toch wel

tel. 0544 35 1964

PIOT@PLANEI.NL

een vrouw van voetbal houdt, al ken
iker genoeg. Ik vroeg mij dan ook af
hoe mijn interesse voorhet voetbal
zot standis gekomen.
Als Keuter werd ik al regelmatig
gesignaleerd op het voetbalveld van



de Lieveldse voetbalclub Erix waar

mijn vader toentertijd voetbalde.

Iedere zondag, vaste prik, met mijn
vader naar het voetbalveld. Het is

vaak zo dat vaders met hun zonen

naar het voetbalveld gaan, maar bij

gebrek aan een zoon, moest ik maar
mee. Of ik echt naar het voetbal keek

weet ik niet meer, al denk ik van niet

Mijn herinneringen aan die tijd zijn
vooral het spelen met andere
kinderen, snoep, de bifiworstjes en

de limonade. Tk denk dat dat voor de

kinderen van tegemwoordig niet
anders is. Zo kwam het dat ik

regelmatig op het voetbalveld te

vinden was en nog steeds trouwens,
k nat wel naar de wedstrijd.

Maar ik kan mij ook goed voorstellen

dat zijn die niet
geïnteresseerd zijn in deze sport, of

misschien zelfs een hekel hebben aan
voetbal. Dan is het misschien niet

eens om het spelletje an sich, maar
meer om de regelmaat van uitzenden

er mensen

De redactie (CE)

van voetbalwedstrijden door de

verschillende televisiezenders. Er ís de

laatste tijd wel erg vaak een

voetbalwedstrijd op televisie te zien.

Op dát moment is het zo, dat er zeker

drie avonden in de

voetbalwedstijd wordt uitgezonden
Ik kan mij dan ook goed voorstellen

dat wanneer je niet van voetbal

houdt, en ook al houd je er wel van,
dit wel erg veel van het goede is.

tijd geleden had ik mog zoiets van:
“Ohleuk, het Nederlands elftal of

Ajax moet voetballen, we maken er
een gezellige avond van.” Er werden

op deze “voetbalavonden” dan ook

geen andere afspraken gepland. Maar

tegenwoordig is het zo dat voetbal op
televisie meer regel dan uitzondering
is.
Ik denk dat zelfs voor de

voetballiefhebber de lol er een beetje

afgaat; voor mij geldt dat in ieder

geval wel.

week een

„jn: PIOT@PLANEINL
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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

Bloemsierkunst „ERNA“
Open: Ma. 10.00-12.00 uur

DiUmVaj 830-12:30 uur #13:30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21:00 uur
Za 830-16:00 uur

Werenfriedstraat 1

713612 ZIEUWENT
‘Telefoon 0544 - 352972

sal SCHOONHEIDSSALON

’T> ANKE
DE STEEGE 77

7136 MN ZIEUWENT
TEL: 0544 - 352304



RTS Telco
officieel Daihatsu dealer

officieel Tata-Telco dealer
voor de gehele Achterhoek

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

Verrassend en spraakmakend!
Vele in- en outdoor mogelijkheden. Geschikt voor ontspannende
activiteiten, jubileum, personeelsfeest, culturele manifestaties,
sportevenementen van 1-2000 personen, enz.

ALLES ONDER 1 DAK 'T BRUISENDE GENIETEN
VERGADERRUIMTEN * EVENEMENTENHAL * TENNISBAAN*SPORTHAL * SQUASH-

BANEN * XTREMEBOWLINGBANEN * INDOOR MIDGETGOLF * FITNESS & AEROBIC
STUDIO'S * SAUNA'S * TURKS STOOMBAD * ZONNEBANKEN ” FYSIOTHERAPIE-

PRAKTIJK ” KINDEROPVANG * COPA CABANA FEESTZAAL°IERSE PUB * SPORTCAFE *

Vraag vrijblijvend om informatie en documentatie
Tel.: 0544 - 352222 Fax 0544 - 352218 E-mail info@sourcycenter.nl

SOURCY CENTER - ZEGENDIJK 3A - 7136 LS ZIEUWENT



Wezijn er
Begin vorig jaar was er sprake van
een heuse crisis bij volleybal

vereniging TOHP. We zijn nu zo'n
anderhalf jaar verder en het is goed
eens te horen hoe de vereniging er op
dit moment voor staat. We spraken
met twee leden Yvonne Meekes en

Jacqueline Kolkman.

Hoeis Tiet momenteel met de vereni
ging qua ledenaantal?
Er zijn nu drie damesteams, één he
renteam en cen vrij grote groep recre
anten. Dit lijkt behoorlijk, maar het
is erg vervelend dat er geen jeugdteam
meer is. De gemiddelde leeftijd van de
eden loopt bekoorlijk op. Verder is

et momenteel zodat dames 2 met de
dames van KSH 2 in Zieuwent mee
trainen

Wat was er vorig jaar nu eigenlijk
aande hand?

OHP
Begin vorig jaar gaven drie van de

vijf bestuursleden te kennen dat ze

gingen stoppen. Het waren ook nog
de drie meest vitale functies; de voor-
zitter, secretaris en wedstrijdsecreta-
ris. De spelers van heren] gaven aan
te verwachten, dat de vereniging wel

snel ter ziele zou gaan, mu het be-
stuurlijk allemaal niet goed in orde
was. We hebben toen, als dames 1

een vergadering belegd, waar ieder lid

voor werd uitgenodied. De opkomst
was zeer goed. Alle leden lekenzich
Tiet lot van de vereniging aante trek
ken, de meeste zijn toch al jaren lid
ener is een soort angstbeed dat men
of niet meer zou kunnen volleyballen

of naar een andere vereniging zou
moeten. Ook het bestuur was er. Ze
ebben goed uitéén kunnen zetten
waaromzi gingen stoppen en wat de
functies inhouden die zij op dat mo-
ment bekleedden.
Er kwamen wat belangrijke zaken

naar voren. De leden die al wat lan



ger in het bestuur zaten gaven aan al

langer te willen stoppen, maar dit
was moeilijk omdat er geen opvolging
was. Deandere bestuursleden vonden
dat de taak moeilijker en zwaarder
was daze van tevoren hadden ge
dacht
Verder viel vooral de gemiddelde leef
tijd vande aanwezigen op. Er is ge
woon geen jeugd meer.

Watis er uiteindelijk uit die verga-
dering gekomen?
Er hebben zich een aantal mensen
gemeld die wel wat bestuurstaken op
zich wilden nemen. Zo wordt het
wedstrijdseeretariaat door 4 mensen
samen gedaan en het werk van de se
cretaris door 2 mensen plus een ander
voor de verwerking en behandeling
van de post. Op zich allemaal heel

positief, maar het grootste struikel
blok vormt de invulling van de voor:

zittersfunctie. Dit is momenteel nog
steeds niet ingevuld.
Ook is er openlijk gesproken over de

beleving van de leden. Men is zich

ervan bewust dat men voor een ge-
zonde vereniging meer moet doen dan
alleen volleyen. Ook was er vroeger in
de oude gymzaal sprake van binding
binen de club. Als je een wedstrijd
moest spelen ging je extra vroeg om

nog naar de wedstrijd van het teant
voor je te kijken. Met zijn allen in het
materialenhok. Dit gevoel ebt wat

weg. Dit hoeft niet erg te zijn als er
maar wat anders voor terug komt

Hoe draait een vereniging zonder
voorzitter?
Het is momenteel vooral een kwestie

van pappen en nathouden. Alle func
ties en commissies zijn ingevuld en
draait zoals het draait. Erzit niet
echt lijn in.Eenieder doet de dingen
die gedaan moeten worden zoals ze
denken dat ze moeten gebeuren. Fr is

weinig overleg en zaken worden voor
al ad-hoe gedaan. De inzet van de

mensen is er wel, maar het gaat ont
deaansturing. Het is moeilijk om el

kaar aan te spreken op zaken die niet
goed of beter zouden kunnen verlo

pen. Een voorzitter heeft dit als een
kerntaak en zou voor de verschillende

commissies, die heel enthousiast zijn
maar niet weten hoe dingen aan te
pakken, eensteun in de rug zijn.
Er moet weer beleid gecreëerd worden

naar de toekomst toe. Zoals al eerder

gezegd, er is geen jeugdteam meer en
dat zou nu de eerste zorg moeten zijn.
Er moet weer jeugd komen bij
TOHP.

„‚w PIOT@PLANTI



voorde aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

naar

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

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

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

|
Aannemingsbedrijf

Hummelink & Jansen b.v.
Ettensestraat 1

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

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

—_—.
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ns Clemens Krabben

Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT eeTelefoon 0544-351279

Wees wijs, gebruik Debouwmaterialen van Wopereis VGD =BOUWBEDRIJF €EiEe 7 ï
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* nieuwbouw oLereia* verbouw ee =
* 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
LLN TesitoniwenGERARD KNIPPENBORG

Dorpsstraat 11

7136 LE ZIEUWENT
Telefoon 0544 - 35 15 44

Dorpsstraat 11 -7136 LE Zieuwent
Tel. 0544-3515 44



Hoega je dit bewerkstelligen?
Dit moet eigenlijk nieuw leveninge
blazen worden. Er zijn genoeg men
sen die hiermee bezig willen, maar
het zou gecoördineerd moeten worden

vamaút een centraal persoon, bijvoor-
beeld een voorzitter.

Hoe ga je oen nieuwe voorzitter vin
den?
Er zijn een aantal mensen binnen de

vereniging benaderd waarvan gedacht
werd dat zij de Klus zouden kunnen
doen, maar deze gaven eigenlijk alle
maal aan dat ze de taak te zwaar vin
den in combinatie met hun privé
even.

Eigenlijk weten we momenteel niet 20

goed hoe het verder zou moeten.
Misschien moeten we ons wat meer

gaan oriënteren op mensen buiten de

vereniging. Er zijn natuurlijk zat
mensen die niet willen gaan volley-

ballen, maar die het prachtig vinden

om veelvoor eenvereniging te bete
kenen. Soms is voor hen de drempel
te hoog, voelen ze zieh te oudof den
ken zedat ze de kwaliteiten niet heb
ben. Die mensen nodigen wij van
harte uit om contact met ons op te

nemen, dan kunnen we samen bekij

ken wat ze eventueel voor de vereni-

ging zouden kunnen betekenen
Voor de functie van voorzitter is
minder zwaar gemaakt. Het is zo
verkleint dat het cen sturende,
toetsende en begeleidende functie is

geworden, waarbij
commissies en andere bestuursleden
de steun vinden die ze nodig hebben

om hun werk goed te kunnen doen en

vooral de

waarbij ze er ook nog plezier in
houden. Dit laatste is natuurlijk erg
belangrijk

Volleybal is tochook een te leuke

sport omin Zieuwent te verdwijnen?
Dat is ook ons idee. Het is een sport
waarbij als geen andere sport het sa
menwerken belangrijk is. Het zou
dan toch te gek zijn dat deze vereni

ging zou stuklopen op samemverking

Totslot, is er wel eens aan gedacht
omde naam TOHP te verbinden aan
een sponsor?
Dit lijkt ons een idee waar eenvoor
zitter een mooie binnenkomer mee
zou hebben. Volgens ons is daar bin
nen de vereniging og nooit over ge
sproken.

PIOTG@PLANEI NT.



Yvonne en Jacqueline, bedankt en succes met de vereniging in de toekomst.

Na afloop besluiten we nog even te kijken naar de wedstrijd van da-
mes 1 tegen de dames van KSVuit Vragender. Wat opvalt is dat we
zitten te kijken met zo'n manof 20, waarvan2 echtgenoten van speel-
sters, een oud speelster, 2 piot-redakfieleden en 15 mensen

uit Vragender.

De redaktie (MHW

Handbalvereniging
Hoenderboom/Pacelli

Op 17 oktober jl. mocht dames I

nieuwe tenues in ontvangst nemen,
gesponsord door Aannemersbedrijf
Hoenderboom en daarom gingen de

dames 's morgens op bezoek bij het
bedrijf. Daar werden ze ontvangen
door de heer en mevrouw

Hoenderboom met koffie en gebak.
Nahet officiële gedeelte, waarin de
Keer en mevrouw Ioenderhoom met
cen bloemetje en een aardigheidje
werden bedankt
nieuwe tenues, werden de groepsfoto's
voor het aannemersbedrijf genomen.

voor de mooie

Westedaanee >
|W PIOT@PLANE INI
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Op de fotoziet w van links naar rechts:
Staand: Marloes Wensink, Janneke Wessels, mevrouw Hoenderboom, de heer

Hoenderboom, Maaike Wensink, Marian Donderwinkel, Anke Stegers, Anita
Hein Gunnewiek.
Zittend: Petra ter Bogt, Tanja Huinink, Bianca Fekelder, Angela ten Have,
Lisette Ponds, Hedwig Arink.

Dames 1 speelt ook dit jaar weer in Dit kwam door teveel balverlies en
de 3 divisie Oost. Fr zijn mu twee dat werd door Kwiek meteen afge-
wedstrijden gespeeld waarin 1 keer straft. Maar de dames lieten de kop in
verloren en 1 keer gewonnen werd. ieder geval niet hangen en kwamen

De eerste wedstrijd was in Raalte te sterk terug. Aanvallend werd er met

gen Kwiek 3. De dames liepen al snel overtuiging gespeeld en ook verdedi-

tegen een achterstand aan van 6-1. gend stond iedereen z'n mannetje

zwe PIOTG@OPLANE 4
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Zeker de keepers waren erg goed bij
de les en hielden dan ook onmogelijke
ballen uit het doel. Dit mocht echter
allemaal niet baten, want er werd
verloren met 18-15. Tanja Huinink
werd met 10 doelpunten de absolute
topscoorster.
De tweede wedstrijd was thuis tegen
Tyfoon. In Jun nieuwe tenues be

gonnen de dames slap aan de eerste
helft. Zo kwamen ze al snel op een O

2 achterstand. Verder lieten de dames
het echter niet komen en daardoor

ging de stand dan ook gelijk op. Er
werd met overleg gespeeld en vrije
ballen werden goed en gevarieerd ge
nomen. Alleen verdedigend waren de
dames steeds een stapje te laat en dat

werd door de scheidsrechters bestraft
met penalty's en twee minuten straf
fen. Dit alles resulteerde in een rust
stand van 8-10 in het voordeel van
Tyfoon. Na de rust werd er een
zandje bij geschakeld en kwam Pacelli

op gelijke hoogte met de tegenstander.
Door goed te spelen trokken de dames
de wedstrijd naar zich toe en bij het
eindsignaal stond er en stand van
15-13 op het scorebord (Angela ten
Have scoorde 9 keer). Zo bleven de

punten verdiend in Zieuwent en staat
Pacelli wa 2 speelronden op de 7
plaats
De volgende wedstrijd in Zieuwent is

op 7 november om 13.15 uatr tegen
H.C.D. 97.

De pupil van de week
Pupil van de week is heel leuk. Eerst krijg je een treenis pak en dan ga je naar
de zaal en dan mag je meedoen met de warming up. Je moet dan heel veel

lopenen èèn keer mogt je een sprintje doen. En dan moest je de armen en

benen warmmaaken. Daarnaar gingen wij in het doel goojen en ik mog vorop.
En toen gingen wij weer in het doel goojen aleenin de hoek en ik mog weer

vorop entoen gingen wij begroeten en ik kreeg èèn knufel en toen mogt ik als

eerst in de zaal de bal goojen en toen ging ik op de bank zitten. En wij hebben

gewonnen en wij waarenheel bli.

Van Fiona (7 jaar)

aw PIOL@PLANETNL
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Adres:
Dorpstraat 302
7136 LL Zieuwent
Telefoon: Fax:
0544-352320 0544-352557

Tegelwerk
O.a. -Badkamer

- Keuken
- Plavuizen

Dt Afwerkvloeren
[USierbestrating

#
Hendriks Tuinbedrijf

Dorpsstraat 85
7136 CJ ZIEUWENT

TE 0544-352043

Garage
Kolkman VOF

Alle reparaties, APK.2-Keuring,
Roetmeting & Verkoop

Zieuwentseweg 44
7136 LC Zieuwent.

Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 69- TEL. 0544-35162(

LS ZIEUWENT
5 BORCULO

c > BREDEVOORT
De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

WISTU

VEEVERVOER
STUKGOEDERENVERVOER

KIPPERVERVOER

AVIA
Tel, 0544-351215

Fax 0544-352065

dat U bij ons SERVICE STATION 7 dagen perweek, 24 uur per
dag kunt tanken. Buiten onze normale openingstijden kunt U
terecht met onze AVIA local credit card.
Dezecredit card kunt U bij ons GRATIS aanvragen.
ma. t/m vr. 8.00-20.00 uur
zaterdag 8.00-19.00 uur
zondags geslotenB8



De Truken-doos
Longa'30 — RKZVC 6
Buiten is het guuren koud. Er waait
een straffe noordoosten poolwind, het
blad valt en het sneeuwt onophoude-
lijk. Kortomde ideale omstandighe-
den om lekker te voetballen tegen
aartsrivaal, Longa. Het belooft geen
wedstrijd tegen Longa te worden,
maar één tegen de elementen. Ons
werd verzocht om de verslaglegging
van deze wedstrijd te verzorgen.
Op het Longa-terrein aangekomen
worden we warmontvangen door de
zéven spelers van Zieuwent (Longa
heeft besloten om vandaag met 11

man ten strijde te trekken). Door het
chronisch personeels. tekort wordt,
onder lichte dwang, P. Feftink (lei
der) in de voetbalkleding gehezen
Doordeze actieis het alsnog mogelijk
om het uitermate doeltreffende sys
teem42-1 tespelen. Nadat scheids-
rechter André ten Have de vlagoen
heeft uitgedeeld neemt P$
zijn vlag ter hand en kan de wedstrijd
onder oorverdovend commentaar van
Hans IJsvogel aanvangen. Dankzij
scherp vlagwerk van de heer Stiene-
man en het corrupte fluiten (de

ieneman

scheidsrechter is er één uit de funda
mentalistische stroming) van de
scheidsrechter wordt er in de begin

fase (eerste minuut) eendoelpunt van
Longa afgekeurd. De bal belandt in
de voeten vaneen 5,67 m. buitenspel
staande Lomga-spits en deze rondt
correct af, maar wordt terug gefloten
Vrijwel direct daarna (het is een héle
energieke wedstrijd) volleybalt N.
Kolkman (Kools van halfweg Zöwent)
de bal weg, maar deze wordt onder
schept door een oplettende spits. De
spits kopt de bal met gebruik van el
lebogen, linkerschouder blad, rechter
achillespees en beide bilspieren in de
touwen. Dit doelpunt wordt voor
treffelijk afgekeurd door de goedge
klede scheidsrechter (hij draagt oen
zelfgehaakte pastel keurige tanga,
leuk ccentueerd met een licht
blauwe KNVB-scheidsrechters
broche). Nog maar net bekomen van
de schrik wordt RKZVC versterkt met
alwéér iemand die de Longa velden
heeft weten te vinden, 1. Hospels. In
de 37ste minuut vindt het keerpunt
(met een hoge anusements waarde)
in de wedstrijd plaats. A. Doppen

\ 2e TEOPLANEINL
9—_—
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(van Scheerbaas Hendrik)
voor Zieuwent on de scheidsrechter

trapt van vreugde de hal uit het veld

zegen FE. Spekschoor (van Wèwvas
Drieks)..…… deze speelt geblesseerd
verder. In de 40-ste minuut betreedt
G. Reukers (van Knieppas Drieks
“ut ‘t veld") het veld. Hij werd pas
om negen uur wakker gemaakt door
Willemien Stieneman (zuster van
Bats Jan, zij wast de shirts altijd).
Gijs draagt een goed sluitend excuus
aan, hij stond om 6 uur 's morgens
nog te musiceren in de woonkamer
met éénvan de ondergetekenden. Het
teum accepteert het excuus gelaten en
balt verder.
Voorin worden naar onze bescheiden

mening teveel ballen verspeeld, maar
we zalen hier geen namen van
schuldigen noemen ‚(Ab Vos (van
Voskeunen Joep) was er echter bui
tensporig vaak bij betrokken). Op
slag vanrust krijgen A. Doppen en P.

Eeftink een acute postnatale bekken
instabiliteit. Dit uit zich in hun be

wegingspatroon. Deze heeft veel weg
van de paringsdans van de Zaid
Franse geelgevlekte sier-andijvie
De kantine was in de rust meer dan
gevuld en de sfeer paste zich hieraan
volledig aan. Er werd door ons geno-
ten van een heerlijk bakje koffie en de

À LIOT@PLANE

scoort verhalen over vroeger waren niet van
de lucht. Menig Oudhollandse spreuk
passeerde de revue: “Ut is d'r buuten
zo alderbarstend holt, ai'j ow de kop
noar bauten stek, dan vrus owde
neuze van de kop" en "zoaterdag op
zundag (leu ie'j mot wetten) vroor ut
JOwal ne Momp-lengte in’.

Na de rust werd het spel hervat met
sprankelend voetbal. In de 3-de mi-
meut werd het veld bestormd door een
Napolitano Mastino. Hij ziet het
voetbalveld aan vooreenbuitensporig

groot hondentoilet en deponeert snel
een keutel bij onze dug-out, Hij was
waarschijnlijk de Klopjacht op deze
gevaarlijk vechthonden soort ontlo
pen. Het was een zeer luxe uitgevoerd
exemplaar. Hij was o.a. voorzien van:
Side Impact System,
A.B.S., van binnenuit verstelbare en
verwarmde spiegels en het meest mo-
dern vormgegeven hifi car audio
systeem van Unitech. Dit laatste sys
teem biedt u de mogelijk om, terwijl
een CD draait, de autoradiote ver
wisselen, Het dier wordt door de
voetballers volledig onterecht van het
veld verjaagd.
Volgens de reclamebordenzet Bouw-
bedrijf Ooluis de wereldop zijn kop
(de reclameborden van dit bedrij
systematisch op kop geplaatst). Bij de

Protection

NL
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U kunt bij ons terecht vooreen geheel vrijblijvend
professioneel en persoonlijk advies over:
+ Alle verzekeringen (schade en leven)
* Sparen
* Beleggen
* Lenen
° Verzekerd sparen

Assurantiën - Financiële Dienstverlening
Werenfriedstraat9 + 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 0544-351461 + Fax 0544 - 352 145

Drukkerij Westerlaan
v.d. Meer de Walcherenstraat 1

Tel. 0544 37 12 07
maakt ’t je gemakkelijk

Dames- en Herensalon
99

g] 99

< Harreveldseweg 12 d- Zieuwent80544 352391 />>»Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur—



Biekensewaer
Particuliere Biekenueruser

Groepeuervoer
TAX10544 -35 14 16 Pereonenueruoer

FoxO5t4 352168 eeDorpsstraat 29716 LE ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF Verkoop en reparaties
E van merkauto’s2 N&,,Lt EEaezn aesjgNv Waalderweg 12a

Ook in uw stijl te realiseren:
Bouwbedrijf

souweeoryr HULZINK zieuwenT
Eicenhowerstraat 4 + 7136 LV Zieuwont
tel (0544) 35 12

14
+ fax (0544) 352165



buur wedstrijd vindt er een hilarisch
tafereel plaats. Een speler neemt bij
een sliding de hele cornervlag mee en
deze springt aan splinters uit elkaar.
Voorál Fons Stortelder (van Groot
Holkenborg-boer) laat zich door dit
voorval niet van de wijs brengen,
want hij heeft een nieuwe trekker!!!
Het is een Zetor 698 SL met maar
Tiefst 6 cilinders, een Bosch 341 QX
brandstofpomp en een opvoerseije
van Eurokit. Dit alles maakt vande.
ze Longa-oranje Zetor een fijnstaal
te landbouwtechniek. Hij behaald
een maximale pk / gewichtsverho
ding van maarliefst (let wel) 98,8 pk
:3652,13 Kg. In het veld oogt Fons
misschien mog een beetje stifjes,
maar dat komt natuurlijk van al het
zoetswerk. Een mooie trekker is goud
waard.

kwalijk dat hij wat zweverig staat te
voetballen, iedereen wil wel cen keer
mee op zijn nieuwe Zetor.
E:. Spekschoor heeft zich nieuwe Adi
das Predators gekocht, die het hem

iemand neemt men het hen:

Tot zover en gegroet,
namens de columnisten,
Dave & Björn
E-mail: b-domhof@planet.nl

mogelijk maken (geloof het of niet)
om mu nog maar 12 cm naast het
doel te schieten (voorheen was dit
gemiddeld 73,8 em).
RKZVC weet een vrije trap te ver
sieren ter hoogte van de middellijn.
G. Reukers speelt het klaar om deze
vrije trap te verprutsen door doodleuk
over de bal heen te trappen (men zoek

nog steeds naar zijn rechter been)
Vrijwel direct hierna geeft de Longa
keeper, in een buitengewoon wilde
actie, voetballes door de bal over zijn
eigen doel, op de Twente-route, te
schieten.
Tijdens de wedstrijd heeft Dave tele
fonisch contact met A, Stoverink. Hij
moet ‘s avonds wegens redactionele
verplichtingen verstek laten gaan
Direct na het eindsignaal kan de ba
lans opgemaakt worden: we hebben
0-4 gewonnen en A. Vos heeft van de
37 ontvangen ballen er 52 verpruist
(ij is samen met G. Reukers de enige
wie één bal twee keer kan verprut
sen!).

À LDIOTG@PILANE



Peutergym
Dinsdags s'middags is er in het Sourey Center gymvoor peuters vanaf 3 jaar
tot het begin vande basisschool. Het is van 15.00-15.45uur.
Hebt u peuters in die leeftijdsgroep kom dan gerust eens kijken met Uw kin
deren} en laat het(ze) meedoen, Beter nog; wordt lid!!
Elke dinsdag om15.OOuur.

Spirit 90
Md. Zieuwent

(voorheen ZC

onnuE
Q Faroe Hotter,itLU|opgacopa, muzckant en tekenaar,

ö Een va de tebatschaijoens on componisten van de

EZ|Rene Ge bet Gaten van 't 100-zerig bestaan vaneeMeestfovoriete sport: Wandelen en trainen met de hond in de buiten
tuin.

Winstfavoriete spor: Curling: gooien met van die Keulse potten en met
een rare bezem het ijs schoonvegen

Mooiste sportherinnering: De voetbal-streekderby's uit de jaren 50 en 60 te

awe PIOT@PLANELENI.
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EEGe VOOR AL UW: Sportschoenenes SportkledingIN Sportarükelen
Schoenen en Sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - Tel. 351257

SNN] Adidas - Puma - LA Gear - Cruijff Sport - Umbro|2%!
Rucanor - Wings - Uhl Sport - Yonex - Lotto ENDunlop - Hummel - Masita - Oliver - Viking —

Hotel - Café - Restaurant

’’t WittePaard”
Verassend, _Ged, SamsGezellig!

“Diverse megelijkheden voor:
Dorpsstraat 49

* Bruiloften en partijen
+ Recepties
* Reünies

"Vagaderingen “De ideale rustplaats voor cen hapje en drankje.



VERENIGINGEN

7@

R.K.Z.VC. Veldvoetbal
Voorziter A va. Wetering, Dorpsstraat 25, Zieuwent, tel 35123
Secretaris E. KI Goldewijk, Groening 14, Lichtenvoorde, tel, 378543

Penningmeester Cuppers, de Haare 29, Zieuwent, te, 352059
Wedstrijd secr. W, Wopereis, Haeveldseweg 14, Zeuwont, tel, 351831

RK.Z.VC. Zaalvoetbal
Voorzitter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zeuwern. tel. 351257
Secretaris A Donderwinkel, Oude Aaftenseweg 72, ['voorde tel 379552
Penningmeester Krabbenborg, Kevferstraat 8, Zieuwent, tel 367381

Wedstrijd secr, Recreanten: B. Slot, Helenweg à, Zieuwent, tel 352127
KNVB: R. Dondenwinkel, Oude Aalt weg 708, te 379552

H.V. HOENDERBOOM-PACELLI: Handbal
Voorziter B. Wensink, De Hare 18, Zieuwent, tel 351838
Socretaris P. Marschalk, Dorpsstraat 12, Zieuwert, tel 352223
Penningmeesteres =P: ter Bogt, Únnerwever 2, Groenlo, tel 465478

Wedstrijd seer. A Hummel, De Haare 30, Zieuwent, tel. 361531

TOHP: Volleybal
Voorzitster J. Stoverinck Penterman, De Steege 28, Zieuwent, tol. 351485
Secretaris M. Holkenborg, Boersweg 4, Zieuwent, to. 3

Ponningmeesteres :.N: van Boeckel, de Haare 28, Zieuwer, te
Wedstrijd secr, Ik Kambesk, De Steege 5, Zeuwert, el 362247
Recreanten M. Holkenborg, Boersweg d, Zieuwent, te. 351483
Algemene zaken :B. te Molder, de Haar1, Zieuwent, tel. 352140

ZTV: Tennis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1. ariënvelde, tel 351281
Secretaresse A. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, te. 361591

Penningmeesteres 1 Krippenborg, De Steege 22, Zieuwent, 1e. 362424

ZGV: Gymnastiek. en Jazzgym.vereniging
Voorzitster A. Hogenelst, de Hare 33, Zieuwent, tel. 351659
Secretaresse M, Holkenborg, Ruurloseweg 6, Zieuwent, el 351873
Penningmeesteres :T. Segers, Batsejk 37, Marijnveido,tol, 0573 461411
Wedstrijdseer.  zW. Hummeink Kramer, Chopinstraat 8, ‘voorde, tel 374316

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Olthof, De Waareise 23, Zieuwent,tel 351262
Sa A. Oonk: Boekholt, Haverkampstegge 12, Wijk, el

G. Hinder, Larksstraat 18, ‘voorde, tel 374926



Veloc: Fietstoerclub
Voorziter Vacant
Socr/Peningn. =H. Toebes, Beethovenstraat 6, ‘voorde, tel. 379611
Toercoördnator =P! Krippenborg, Dorpsstraat 244, Zeuwent, il 251868

Landelijke Rijvereniging "Zieuwent - Harreveld”
Voorzitter £: te Have, Aagtemanweg 2, Harreveld, el 374937
Secretaresse Hendriks, Mistorstraat 58. Bredevoort. tel. 0543 462351
Penningmeester °C. Bokkers, Hein Mojorstraat4, L'voorde, te. 377471

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter € ten Bras, Dorpsstraat29, Zieuwent, tel. 361257
Socrctaris IK Hummerk,Estraa 42, voorde, tl 377523
Penningmeester teRole, Verkavelingeweg 2, Mariënvelde tl 351979
Wodstidecr. 7E Hoenderboom, De Steege 71, Zieuwent, tel 352316

Schietvereniging Zieuwent
Voorziter B. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, el. 351534
Sele/Penningm. A Papen, De Haare 42, Zieuwent el. 35197

B.V. T KEVELDER: Biljarten
Voorziter 4. Nijolde, Wilgendij 4, Marënwelde,tol. 351316
Secretaris A. te Roles, Verkevelngsweg 2, Marënveide, tol, 351373

Peningmeester  H. Elschot, Rouwhorsterdijk 20, Zieuwent, tel. 352268
Wedstijd secr Waaderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent,tl, 351504

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter M. Spieker, Staringstraat 43, ‘voorde, el 375650
Socretaris . Papenborg, Wigendjk 6, Mariënveide, tel 351
Penningmeester  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel. 35127

Wedstijd-sear IN. ten Have, Oude Maat 16, Mariënvelde, tel 351819

BADMINTON:verenigingVoorzitter doa, MidiachtenstraatSocretais VndesaPonringmeesteres A. Holkenborg, Vragenderweng 52/8, ‘voorde,tl 374180

Uvoorde, tel 377019



WATERZOIVERINGEF WEZGERUG

Krabbenborg EANDELSOND.

Kristalzuiver bronwater

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

WEEGERUG ALTIJD OPEN GSM: 06 55 14 38 19

, AE
VOOR LE)a ©;

Eh
M4/ tijdens de rust of

(3 (£) na de wedstrijd

eezeuenep IS bent u van harte welkom
inde

ENEEN IJ Kantine van Z.V.C.
DRANKJE Telefoon 35 16 07

U A architektenburo
a. holkenborg

ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent
telefoon 0544 - 351389 fax 0544 - 352398



gen KSH. Een geweldige gezonde levende wedijver.
Binnen de familie Winterink speelden sommigen
voor KSH en sommigen voor ZVC.

Slechtste sportherinne- De verloren WK voetbalfinale in 1974 tegen
ring: Duitsland. De naam Hölzenbein kan ik niet meer

Koren. Ik heb zeker een week in een psychologische
dip gezeten

Favorietesporiman/- Bernhard Huiskes: op de Rouwhorsterdijk kom ik
Vrouw: hem geregeld tegen. Met een sigaar in z'n mond

maakt hij dagelijks, veutje veur veutje, zijn spor
tieve rondje. Bij elke bocht hou ik rekening met
zijn potentiële aanwezigheid.

Leukste Tv-programma: Jiskefet, Het Klous (dat snap ik tenminste al
lemaal), natuurfilms en Urbania (prachtige por
tetten van mensen die anders zijn dan gemid:
deld).

Best boek/schrijver: Ik ben op dit moment heel benieuwd naar het boek

van Van Buitenen over de vermeende mistoestan:
den binnen de EEG-commissies. Verder heb ik

bijna alle boeken van Godfried Bomans en Carl
Jung gelezen

Mooiste film: Alle films van Stan Laurel en Oliver Hardy ("De
Dikke en De Dunne”). Ik heb er heel veel van op-
genomenen draai ze vaak. Ik lach me elke keer

weer ’n deuk, ook al weet ik precies wat er komt.

Politieke kleur: Links van het midden sinds ik Brinkman op TV

Keb gezien (vroeger dus CDA).

NL\ | PIOT@PLANET!
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Beste Nederlandstalige
lied:

Meest afschuwelijke ca-
deau datje ooît kreeg:

Grootste miskoop:

Omscholen tot:

Tent opzetten in:

Ben je weleens aange-
houden door depolie:

Hekel aan mensendie:

Uit bed te halen voor:

Waar droomje over:

“Zing, werk, lach, bid en bewonder” van Ramses
Shaffy.

Vande firma Unilever met kerstmis een kerstpak
ket(je) met daarin alleen maar één Klein blikje le

verpastei.

Mijn eigen huis; na ongeveer 10jaar moesten alle
buitenmuren worden vervangen, terwijl net alle
garantiefondsen waren verlopen. Ik heb het huis in
feite 2 eer gebouwd.

Oppasopa en ik wil ook mog wel eens een keer goed
leren koken.

Ik heb in militaire dienst zovaak in een tentje gele
gen dat ik allergisch ben geworden voor tenten

Ja; een heel vroege ervaring. Ik heb op 5 à 6jarige
leeftijd thuis de hooiberg aangestoken. Tot mijn
12% mochtik voor straf niet naar het Paasvuur.

indsdien is het alleen maar erger geworden”.

Alleenmaar hun eigen verhaal vertellen, niet naar
anderen luisteren en hun mening bij mij in de
mond leggen. Mensen die nooit de mening van an
deren vragen

Eenpilsje en een hal gehakt

Dat ik kan vliegen en goed piano kan spelen. He
laas kan ik géén van beide.

\ | PIOTG@PLANE INI
14



J. WAENINK enSCHILDERS- on BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en
5 fi ZIEUWENT

| bijzondere beglazing TEL 0544-351452
| Tevens verkoop aan huis FAX 0544-351452

0544 - 35 15 09

TAXIBEDRIJF ZITAX
PARTICULIER ZIEKENVERVOER - PERSONENVERVOER

GROEPSVERVOER BUS (8 PERSONEN) VERHUUR BUS.
PARTICULIER SCHOOLVERVOER- 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
+ verkoop van nieuwe

TERSeerd
APK e@keuringsstation

De Witte Rieteweg 3 aesMariënvelde
Tel, 0544-351872

LID BOVAG

WESSELS
AFWERKINGSBEDRIJF B.V

7130 AB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 371042

Wij wensen u veel sportplezier !!



Wanneer was je voor het
laatst bang:

Wat denk je als je in de
spiegel kijkt:

Waarom ben je goed in
wat je doet:

Welke zin of welk woord
gebruik je Ie veel:

Wie zou je nog willen
ontmoeten:

Wat zou je geen weede
keer doen:

Beschrijf jezelf in 5 woor-
den:

Heb je sinds het begin
van deze profielschets
gelogen:

Nog niet zo lang geleden: Steve (onze z00n en
vrachtwagenchauffeur van beroep) belde ’s nachts
vanuit Polen en wilde wat vertellen. Plotseling
werd de verbinding verbroken. Ik heb de hele
nacht op een telefoontje gewacht en vreesde het
ergste. Achteraf bleek er niets aan de hand.

Je wordt ouder papa, geeft 't maar toe.

Omdat het allemaal mijn hobby's zijn. Ik doe al
leen maar meer wat ik leuk vind.

“Dat kan ik hier maar beter niet zeggen.”

Een heleboel mensen die allang dood zijn: omer
toch één te noemen; Vincent van Gogh. Lijkt me
een interessante man.

Dat wat ik 'n eerste keer ook niet zou hebben ge
daan. Dingen waarvan ik zeg: "Daar begin ik uiet
aan.”

Zorgzaam, inpudsief, creatief, onrustig en vrolijk
(de laatste wordt ingevuld door Rikie (Red.)}

Ik lieg nooit

[wet OPLANEENIL
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KINDERPIOT £
Hallo lezers, 7
Dit keer interviewen we Lars, Mark, Jannes, Derk, Koenen Tiesse. Ze
zitten op survival en vinden dit erg leuk. We hebben ze geïnterviewd
op een survival kamp datze in hef weekend hadden, Ze kampeerden
dichtbij camping De Wolboom bij Aalten

1 Hoe lang zitten julie al
op survival?
Derk, Mark, Lars en
Jannes al vanaf het
begin. Koen een jaar en
Tiesse net een maand.

2 Waarom zijn jullie op
survival gegaan?
We vinden hetleuk om
fanatiek bezig te zijn.

3 Wat vind je er leuk aan?
Survivalrun en touwklim-
men is het leukst.

4 Hoe ziet de training
eruit?

Á LDIOTG@PLANET.NL
16—=.



Wezijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank is een bank met een idee He idee datje samen
sterk bent De Rabobank heeft als

geen
ander de traditie van

samenwerken en bouwen 3 * Het is een bank van
mensen vóór mensen. Dat merkt u al =ne! in het persoon:
lijk contact. Elke Rabobank staat midden in de samen-
leving. Daarom zjn we vaak betroken bi activeiten

weten wat er leeft, ook als het niet om ban
gaat Kortom, we zin een bank die net 20
in de buurt als u

Rabobank

Kantoor Harreveld
Kerkstraat 20
Telefoon (0544) 390 350

Kantoor Lichtenvoorde
dhuisstraat 4

Telefoon (0544) 390 390

TE vor
Jos Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 274, Zieuwent

Telefoon 0544 - 35 23 46



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 0544-377448

b.g.g. 377449

SPORT JE VEEL?
DAN HEBBEN WIJ

DE PERFECTE LOOK VOOR JOU.

KAPSALON

VOOR HEMEN HAAR

DORPSSTRAAT 77
ZIEUWENT (0544) 351982

Hoveniersbedrijf

Jos Lageschaar
DN

Ee tuinaanleg tuinonderhoud tuinideeën
& tuinonderhoud tuinideeën tuinaanleg

p* en tuinaanleg tuinonderhoud

Ruuleseweg7 Zieuwent
Teletoon. 0544 351954



Eerst warming-up (Ikm lopen) dan hindernissen trainen, dan de grote
ronde lopen (38km) en verder is de training altijd anders.

5 Moet je er speciale kleding voor aan?
Ja, een lyraf?}: soort legging, sportschoenen en geen sieraden.

6 Waar trainen jul-
lie?
In het Teeuwsbos
aan de Japikweg.

7 Hoe vaak per
week irainen jullie?
Tx in de week op
zondag.

8 Is de traïning
zwaar?
Ja, meestal wel

9 Zitten er ook
meisjes op trai
ning?
Ja, maarniet bij
ons in de groep.

10 Wat voor een
onderdelen zijn er
allemaal?

De swingover, de apenhang, de indianenbrug, het daknef, de touw-
ladder enz.

TI Welk onderdeelvinden julie het leukst?
Het nieuwe daknet vinden we hetleukst, kun je lekkerin liggen.

12 Doen jullie vaak aan wedstrijden mee?

jw: PIOTGOPLANE INI
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Nee, maar 2 keer per jaar. |

13 Hebben jullie al veel gewonnen?
Nee, nog niks, dat kort nog wel.

14 Wie is jullie trainer?
We hebben ervier; Clemens Toebes, Clemens ten Have, Marcel Dom-
hof en Cyril wolters.

15 Maken jullie de onderdelen zelf of worden die gekocht?
De leiders maken de hindernissen, soms helpen we.

16 Gaan jullie vaak op kamp?

| | PIOTGOPLANH INL
18



Nee, dit was onze eerste keer, het is erg leuk!

Nadit interview werd er een soort survivalrun gehouden. Eerst moes-
ten ze met een zelfgemaakt vloi over hef water varen. En verder
moesten ze langs allerlei hindemissen in het bos. Met veel zweet,
bloed en tranen hebben ze het toch allemaal overleefd

Hanneke, Norie en Aafke

DE MOMENTEN
VAN DE PUPILLEN

RKZVE
DATUM: 16-10-99
WEDSTRIJD: RKZVC F3 Vosseveld 3
UITSLAG 43
DOELPUNTENMA- Pascal kl. Holkenborg 4x
KERS
MOOISTE MOMENT: In blessuretijd maakt Pascal klein Holkenborg de

beslissende 4-3
MANV/D WEDSTRIJD Thimote molder

|W PIOT@PLANETNL
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WEDSTRIJD:
UITSLAG:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:

MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

09-10-99
ERIXF2-RKZVC F3
3-7
4x Tim van Wijngaarden, 3x Pascal kl. Holken
borg
Tim van Wijngaarden
We speelden met nieuwe T-shirts van Guus
Kolkman L De hele wedstrijd was een genot on:
naar te kijken:
Het hele team.

09-10-99
AZSF F] - RKZ
43
Jens Schauten, Bern Hummelink 2x

1

Mooie passeerbeweging van Bern en daarop volgde
een afstandschot
Goeie wedstrijd gevoetbald maar zonder punten
naar kuis.
Tom Hulshof.

02-10-99
RKZVC D2

—
AJAX Breedenbroek DI

41
Jeroen 2x Thomas 2x

2



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT31 - TEL. 0544-351259

&gs
ROMEO DELTA
MULTIMEDIA BV

POSTBUS 101
7130 AC LICHTENVOORDE

WERENFRIEDSTRAAT 1

7136 LZ ZIEUWENT

TELEFOON 0544 352235
TELEFAX 0544 35 2035

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1

7136 KX ZIEUWENT
Telefoon 0544-352133

Fax 0544-352237





MOOIS GOAL:

MOOISTE MOMENT

MAN V/D W STRIJD

MA

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:

MOOISTE GOAL:

MAN V/D WEDSTRIJD

WEDS RIJD:

Het 1,2,3 van Mike, Thomas en Jeroen knalde
hemerin.
Rene schoot van de middenlijn loeihard op goal,
maar net mis.
Rene Schotman

09-10-99
RKZVC E4- AZSV E7
10-2
Remco 2x, Mitch 6x,
Ludo Ix CoenIx

Remco die de hal van een afstand via binnenkant
paal erinschoot.
Dat Coen zijn eerste doelpunt heeft gemaakt.
Mitch Belterman

16-10-99
LONGA E8-RKZVC
120
Remco 5x, Mitch 6x Ermo Ix Coen Ix Tim 7x

54

Dat we met goedvoetbal zo over Longa heen lie
pen.
Ermo Egberts

16-10-99
KSV E2- RKZVC E3

A KDIOT@PLANETNL
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MOOISTE MOMENT:

MAN V/D WEDSTRIJD

DATUM:
WEDSTRIJD:
UITSLAG:
DOELPUNTENMA.

MOOISTE GOAL:

0-10
Sander Klein Holkenborg 6x, Bart Klein Holken
borg Ix Marco Speksgoor 3x
Keeper, Nick Krabben heeft niks te doen en blaft
daarom maar met een hond mee.
Frank Wopereis

30-10-99
LONGA E5 RKZVC E2
15
Harm Toebes 4x
Stefan Beerten Ix
Een fraai afstandschot van H. Toebes die via on
derkant van de lat achter de lijn belande.

MAN V/D WEDSTRIJD Job. Hummelink.

DATUM:

DOELPUNTENMA:
KERS
MOOISTE GOA:
MOOISTE MOMEN

MAN V/D WEDSTRIJD

02-11-99
RKZVC F1 DVC ’26

42
Mart Schutten 3x

Wout Rouwhorst Ix

Na goed samenspel werd er 2-0 gescoort.
In de rust warende jongens op scherp gezet, waar
door de bal binnen 10 seconden al in het net
lag(3-:0)
Mart Schutten

[weze INL



STOLTENBORG
INTERIEURVERZORGING

Dorpsstraat 33-7136LE ZIEUWENT - Telefoon 0544-351207

Ep
EHS

Gezellig CAFE
“RESTAURANT llacarteEnresSEOUD-HOLLANDSE SPELENNSESEGEEEEBENEN)EO

Het beste vlees
komt van uw slager

TEVENS VERZORGEN WIJ AL
UW HUISSLACHTINGEN

NEEN AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.

Zieuwent
Telefoon 0544 - 351205



Boersweg2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.:0544-351542

Voor:
= Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

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

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

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

zieuwent tel. 0544-351939
bgg. 06 - 53933054



DATUM: 09-10-99
RKZVC El] - AZC ‘68
50
Sjors 2x, Mart 1x, Michiel 1x

Wout Ix
Cornerbal van Mart, werd uit onmogelijke hoek
tochingekopt door Sjors(3-0)

MOOISTE MOMENT: Dat onze hoofdsponsor kwam kijken (Jos Beening)
MAN V/D WEDSTRIJD Bas Molleman omdat hij voor de eerste keer de nul

hield.

EVENEMENTENAGENDA

ZATERDAG 4de, : UITERLIJK LEVEREN KOPIE!

Maandag $ november : Kartavond ; kantine

RKZVC leden en donateurs |aanvang 20,00ms
\ | PIOT@PLANELNI.

23



EHBO
ZIEUWENT MARIENVELDE

Inwoners van Zieuwent en Mariënvelde

Weet u wat levensreddende handelingen zijn?
Of wat U wel of niet moet doen bij kleine ofgrotere ongevallen?
Kunt U ook reanimeren?
Weet u dit nog niet ‚ volg dan een E.1.B.O. cursus, zodat u kunt
helpenals dat nodig is.

Aantal lessen Plusminnus 18 x Zuur
Waar ‘+ Zwaluwenus Harreveldseweg
Kosten 190,00 incl. boekje examen en materialen
Leeftijd Vanaf 16 jaar
Opgeven Zo spoedig mogelijk

Voor nadere inlichtingen en opgave:

Romy Yzereef Secretaresse. Tel. 352142
Rikie Ponds Kaderinstructrice Tel. 352030

EHBO



DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie ene, voor u juiste hypotheek te kiezen, krijgt u
na deskundig advies. Van de NVM Hypoth :kshop. Uit
alle hypotheken van alle geldverstrekkers selecteren wij
voorude juiste. Tegen debest mogelijke voorwaarden.
DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1

‚ HW.M.TOEBES -  TEL.0544-377113

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naaïlessen
— patroontekenen

ing van modinette t/m lerares

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



Hoenderboom maakt bouwen
tot een aangename ervaring.

Elk bouwproject brengt vanzelfsprekend

de nodige spanning met zich mee.

Bij Hoenderboom weet u de planning,

realisatie en tum-key-oplevering van

uw droomhuis gewoon in goede handen:

afspraak is afspraak, het uitbesteden
van bouwplannen is tens/otte een kwestie

van vertrouwen.

Hoenderboom maakt u

graag een aangename “ aannemersbedrijfDe HOENDERBOOM
Bel voor eon vriljvende presentatie 0544-351332

Aanemersbedijf Hoenderboom Dorpsstraat 27 7136 LE Zieuwent


