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LOODG IETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

B. Hulshof Tel. 233

telefoon 494

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar met de
modernste machines.
Verder leveren wij alle soorten
LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.
Door aanschaffing van een grote zelfrijdende giertank (12.000 !)
houden wij ons aanbevolen voor transporten op afstand, voor aan-
en afvoer van uw mengmest

”WOPA” B.V. LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415  -  05445-253
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VAN DE REDACTIE
|

Weer een PIOT, weer een redactiewoord. Weer een woord
vooraf, waarbij op het moment van schrijven nog weinig
bekend is over de inhoud. Of eigenlijk toch ook wêer
wel. Een redactiewoord met een kort overzicht van-de
verkwikkelingen van de verschillende elftallen, de
standen op een rijtje, (een stuk van het eerste en een
stuk van het tweede) en een stukje uit het vereldjevan de scheidsrèchters van onze speciale medewerker.
Zo heb je de spil waar PIOT dit jaar zo'n beetje om

sdraait. Enkele uitgaves (4 van de 7) kregen echter een
fleurig aanzien doordat er een bijdrage van cen voet-
balelftal. was. De vorige uitgave was een bladzijde ge-reserveerd voor het eerste en tweede; dat had ook voor
het vierde, het achtste, de junioren, de aspiranten
of de pupillen kunnen zijn. Door alle genoemde elftallen
(behalve van dè A-selektie die, nadat ze nieuwe trai-.
ningspakken kregen, een’ stukje schreven) is dit jàartot en met de zevende aflevering nog niets geschreven:
dat zijn twaalf van üe achtien elftallen. Wat dat be-
treft is de redactie te vergelijken met een trainer:
als er op een training 18 spelers verwacht (kunnen)
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1 en er komen er maar 6 den gaat '"t plezier er een

e St. Je kunt echter, buiten de: redactie, niemand
verplichten om iets te schrijven evénals de spelers in
de lagere elftallen niet verplicht zijnsonm ‘te zaan trainen. Waarsehijnlijk is het gemakzucht. Mensen laat eensiets horen, er is ruimte genoeg. Zoals in vorige nummers
reeds stond zijn er in principe 14 bladzijden beschikbser
voor allerlei bijdragen, voornamelijk op spo‚rtgebied.
Dat hierbij 4 bladzijden van de KPJ zijn toegevoegd staat
helemaal los van PIOT. De laatste twee uitgaven was de
redactie echter blij met het KPJ-deel omdat dsardoor
tenminste nog net’ de normale 16 bladzijden konden. worden
opgevuld; blij ondanks kritieken die vonden dat. PIOT
een sportblas moest blijven, Wat dat betreft kan ieder-
een echter gerust’ zijn want PIOT blijft echt wel. een sport-
blad. :

Om nog even terùg te komen op het schrijven van het re-dactiewoord. Zoals hierboven reeds staat is.op.het. moment
dat het redeactiewóord wordt geschreven de verdere inhoud
van het nummer: vaák ‘nog leng niet helemaal bekend. Daear-
om kan het voorkcmen dat er zoals dat in het vorige nemmer
gebeurde, in het redactiewoord over kcetjes en kalfjes
en over Koning-winter gepraat wordt, terwijl: er in het
nummer een kritische open brief staat waar de koe bij
de horens gepakt wordt. Eiggenlijk een gekke- tegenstelling.
Daar ie eigenlijk wel.een. paar opmerkingen bij ge-
moeten. Een van die opmerkingen is; dat bedöelde brief:
helemaal buiten medeweten van B. ten -Bras (degene waar
het indie brief om ging) is Zeschreven, cetypt en al-
gedraaid. Een tweede punt is dat niet alle feiten in diebrief helemaal kloppen. Er is door het bestuur niet ge-
zegd dat B. ten Bras niet capabel is. Er zijn-andere ar-
gumenten geweest om een 'vreemde!! trainer te zoeken.
De redactie vind het jammer dat het bestuur niet met een
reactie komt, te meer omdat ze weet dat er op een bestuurs-
vergadering over die brief gepraat is. Het argument om
niet te reageren zóu de, anominssboits zijn. Dit Jijk, om
drie redenen geen goed argument: 1 het is niet zo _gewel-
dig moeilijk om ‘achter .de namen van de schrijvers te Komen,2 de schrijvers geweten hadden, dat er daarom geenreacties komen, dan hadden ze Leslist hun namen genoemd,
5 in feite hebben ze niet als persoon maer namens drie
elftallen geschreven. Het sterkste argument om juist wel
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| COOP. WERKTUIGENVERENIGING
ZIEUWENT - telefoon 526/511
wij verzorgen alle werkzaamheden voor uw bedrijf
zoals :

het gras
de mais
de grond woelen
egaliseren
ploegen
inzaaien enz. enz.

door de aanschaf van een klepelmaaier kunnen we
ook de sloten reinigen

WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR
E telefoon 05445 - 526/511

E vijftig jaar sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS WIUS
3 SPAARBANK

| |
iedere nieuwe spaarder ontvangt

E f. 7,30 GRATIS als eerste inleg
PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bijB: AGENTSCHAP ZIEUWENT :

Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

=S ==esBvee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508me EEENtt kn m°4 PEN

Wilt U eens watertanden ?

Dan bent U bij

CAFÉ — RESTAURANT „,STOVERINK”'
in goede handen.

Het vertrouwde adres voor vergaderingen en
partijen.

_ Ruurloseweg 20 ZIEUWENT Tel. 05445634

ZELEBEDIENING en
|

WINKEL AAN HUIS

LANKVELD
Dorpsstraat 31 TEL. 05445 259



te reageren, en iets meer openheid van zaken te geven,is dat daardoor een hoop gepraat, geruchten, verdacht-
makingen, etc. voorkomen hadden (en noEg kunnen). worden

ot zover (voorlopig?) de perikelen rondòm het voetbal-
en. Er is echter ook nog gevoetbald. Hoewel het eersteegen twee op papier zwakkere tegenstanders gelijk speel.

nl op het moment, mede door misstappen vanh nog florissant voor. Zondag 2 aprilch ae al een eerste beslissing vallen alsST Vrag ender moeten. Het tweede blijft z'n upshouden met dan weer een winst èn dan Weer eens
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ansen op een kampioenschap ‘zitten er niet meerdt verder voor alle senioren- en junioren
eams. Het derde heeft zondag 19 maart voor het GETS L
i ind oktober weer een competitiewedstrijd gewonnen

e probleem van het vierde blijft het doelpunten
e voetballen soms de sterren van'de hemel maa

kunnen geen kansen enten. Het vijfde heeft de oe:
iet helemaal meer ku t doen zt prima daar ze on papier van de drie derde-klas-teams

4 en 5) de zwaarste indeling hebben. E Ì

in hun klasse behoorlijk gesetteld, maar ze horen noe

211 bijhouden. Niet

net niet tot de jet-set. Misschien volgend jaar wel.
Het zevende blijft onberekenbaar en verrassend. Zo speel-den ze b.v. een paar weken terug uit tegen nummer drie
(KSV) gelijk. met 10 man. Later speelde er nog iemand meedie helemaal geen lid is. Typisch het zevende. Voor zo-ver de schrijver van Git redactiëmoora weet, doet hetachtste in de kantinê en in flapóren meer van zich spre-ken dan op het veld. Wat de Jeugd betreft, willen we
naar de standen verwijzen. Enkele teams staan er nietzo florissant voor. °

|Bij het uitkomen van het volgende nummer zit de OEtie er grotendeels op. Dan resten nog het Jan Knippen
borg to ooi en misschien enkele’ tournooitjès en/ofvriend )pelijke wedstrijden. Ho pelijk weet ieder elftal e edigend slot aan de competitie te maken.

‚
De Ee



is

+er in het vorige nummer niets in stond eerst evenesultaten sinds twee nummers terug op e
Sobre ZVC — Loëhem -5 > ÌÏ

|

ebr. ZVC —- Meddo T —

ebr. ZVC - VVG 2 -
naart ZVC — Zelhem j-maart ZVC -— Terborg 2
maart ZVC -— Zelos l-12 maart Varsseveld -— ZVS

21 maart ZVC - Ratum 2 -
27 maart ZVC — Neede l-U ziet dat we niet hebben stilgezeten. Juister, SEin de ruim anderhalve maand dat de competitie stil lagduidelijk hard gewerkt aan de opbouw. Vooral de l4 dagen
van 26 februari tot en met 12 maart wearin 5 wedstrijdenwerden gespeeld plus. enkele trainingen, waren vrij zwaar.Vooral de wedstrijd tegen Zelos op woensdag 8 maart was
zwaars het wilde niet zo best lopen, het regende en hettrainingsveld was moeilijk bespeelbaar. Bekend gezegdevoor zo'n wedstrijd: je loopt meer tegen jezelf dan tegende tegenstander te voetballen. Hoewel dat nooit met ze-kerheid te zeggen is, hoeveel kan van zo'n wedstrijd
soms de zondag daarna (4 dagen) nog iets te voelen zijn.Zeker is dat in Varsseveld de tweede helft een mattepartij gespeeld werd. Je kunt echter ook zeggen: als jezo'n slechte scheidsrechter hebt, ga je in de loop vande wedstrijd vanzelf minder geconcentreerd spelen. Dat
de scheidsrechter slecht was, dat waren ook de varsse-veldse mensen met ons eens. Hun grensrechter gaf na de
wedstrijd ook toe dat de scheidsrechter zeker 5 of &

keer voor buitenspel had gefloten, terwijl het beslist
geen. buitenspel was. Een ander voorbeeld was toen Hemmie
Hummelink een vrije trap tegen kreeg. Op de vraag waaromhij die vrije trap tegen kreeg antwoordde Ge scheidsrech-ter dat hij niet zo hard tegen de bal. moest trappen.Hij bedoelde waarschijnlijk gevaarlijk spel maar zo'n
opmerking irriteert. Niettemin hebben we in Varsseveld
een punt verloren en dan heb je niks aan opmerkingen
van Varsseveld-spelers zoals: "Jullie zijn veel beterals Gendringen" (Gendringen speelde ook 1 - 1). Het puntis verloren, we hebben kansen genoeg gehad om te winnen.
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‚ NIEUWBOUW

‚ STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

‚ VERBOUW

‚ ONDERHOUDSWERKEN

“5445 -214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436
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voor al uw schilder- Ik Dben behangwerk naar . Ho en org
tevens het adres voor de ''doe-het-zelver"!

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijs

Zegendijk 4, tel. 454 en kwaliteit!!!

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

tijdens de rust of na de s wedstrijd
bent u van harte welkom in de

Kantine van Z.V.C. tel. 607

dat men van KWALITEITSOLIE minder
nodig heeft, dat wist u al;
maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is? j

kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

spe, KRABBENBORG telefoon 215



d juist de eerste helft
m e hele wedstrijd qua veld-
ficeren. Voor het publiek heeft

e helft, toen we steeds in de.
n nog iets vergoed: (wanneer) valt
het conditioneel gemakkelijk moe-

om de gehele wedstrijd het tempo
elft te handhaven, gebeurt datoman niet. Tegen Varsseveld de tweede

Neede de eerste helft nieb. Je zou -

we weer een punt verloren hebben. Ân-
at je zo leng achter staat en pasaelijk maakt, zeggen dat we een puntGe (voor h&izelfde geld verlies je met 1-0)

t het een spánnend einde van een mocie com-
oft te worden. Op 2 april tegen KSV, 9 april

enGringen en 16 april Grol. Mogelijk hebbendz Vorden of Dinxperlo omdat, we anders
dstrijden achter elkaar zouûen hebben.
n rekenen zoiets als: als we nou tegen die

gelijk spelen etc: den... [Levens-
edere wedstrijd is anders, iedere wedstrijd
dere wedstrijd is moeilijk. Dat blijkt wet
'S
Ê

l en 2 beide gelijk spelen tegen nummer
ijd voor wedstrijd. apart bekijken, goed

‚ 100% inzet tonen en dan maar hopen datwil en je een beetje geluk hebt. Ik hccp het
ver een maand weten we het:

serste t/u 27 meert : BS

E25 33-16 * Vorden £f*16 27-532
17 33 321 Neede 17 16.15-22
1629 32:15- Reunie IS 14 2e,ij2:25 LD. tyolzaespi-seeG 32-32 Witkampers 17 12 19-29Ie 27-29 Varsseveld 17 12 16-30

Benni Storkhorst
VA DE

s Ee
Nu petitie er bijna opzit, nog 5 wedstrijden te
gaan, even, een terugblik op de laatst. gespeelde wmedstrij-
den. Om aansluiting met Eibergen 3 te: houden moesten we
in 1 rCer meer 2 punten päkken tegen A.D.3.
Miss e grote druk van het moeten winnen



was 't spel niet van bijster hoog niveau, en werden we
met 1-0 naar huis gestuurd.
Die zondag daarop thuis tegen
een verdiende 1-0 voorsprong
stomen. Direct na rust sco:
ker, waarna er ondanks red
meer gedoelpunt werd. 1l-
het betere van het spel,inzet de 0-0 vasthoud
tegen MyR 2. Uit hadeei een makkie!
met 2-4 moesten we
Daarna weer een ui
we met 1-0 van GS
nodig halsbrekend
zonet we het met
tie deden.
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Thuis hadden
roest weer ZC

eten ski's,
de &-Selec-

en ook onze links waren,
kwamen w i velû.
tt eerste n en
een bal les
bleven n

voor-treff nde ‘strijd
en uk had-

e ) e
gesp S - 2 2-0

ZVG2ZV65 Iz"
ZVC2 — Erixl 1-1

en tegen Vosseveldl 1 of 2 nul winst.
Na de dooi moesten wè thuis competitie tegen Varsseveld2.
De een zei: afgelast,’ de andere 't gaat door. De ander
had gelijk: !t ging door. In een matige wedstrijd wonnen
we verdiend met 2-0 en hadden nu 18 pnt uit 16 wedstrij-
den. Eibergen3 had ook niet stil gezeten, en was 5 of 5
punten vn Sue uitgelopen.
Dinsdag'!s stavonds 7 maart speelden we vriendschappelijk
tegen Zelos2, maar 't'is bijna niet waard om daar iets
over te schrijven (bar slecht). We hielden alleen een
paar blessures over, maar ook een lichtpüntje en dat
was't wederoptreden van oud "Soldaat! Jos Hulzing.EE



gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-

De Honda Civic 5 persoons

dels
veiligheidskooiconstructie

„yeiligheidsstuur
f

5 ë
Gewicht 680 kg.

3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan slaapstoelen
1 maal 3e plaats in Europa achterruitverwarming
2 maal le plaats in Amerika handremcontrolelampje

alarmknipperinstallatie
Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren afsluitbare tankdop
pim. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl wisselstroomdynamo

u wacht”. Kosten plm. f 150.- Ook zaterdags. achteruitrijlampen
Benzineverbruik 1: 17. bii rustig rijden. grote handschoenen-

Loopt ou gewone benzin:
Acceleraiie van J tot 100 11 iò ì

Financiering :° !

E Uit voorraad leverbaa..
Zaterdagsmorgens werkplaats geopend

van 8.30 tot 12 uur.

kast

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT ò

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT!
reeds 10 jaar HONDA -dealer

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774



OOK VOOR DIT SEIZOEN STAAN WE
WEER VOOR U KLAAR MET:

Verzekeringen
Financieringen
Persoonlijke leningen
Hypotheken Redelijke premies
Woningkredieten Kennis van zaken

Zeer veel service
Vakkundige adviezen en een
Coulante behandeling

assurantie en financieringskantoor

THEO BEKKEN
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

erkend assurantieagent

zorg dat u steeds
voor al uw wat in huis hebt
DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
'op de Viersprong" woensdagsmiddags

Telefoon 473 gesloten



EeDoor de legerstáf vrijgegeven voor ons gehavend treecte.
Zondag 12 maart is de dag die je niet vergeten mag. We

moesten thuis aantreden tegen koploper: Eibergen. In. een
wedstrijd waarin hard werd gewerkt, werden weinig kansen
weg gegeven aan beide kanten, daar de verdedigingen goed
sloten. Vlak voor tijd kregen we toch nog een schitteren-
de kans, maar de bal carrombolleerde net aan de verkeerde
kant van de paal naast 't doel. Het bleef dus 0-0 en
Eibergen zal met dit gelijke ie wel tevreden zijn ge-
woest.
De sfeer in !t tweede is nog Ee goed ondanks andere
opstellingen of geblesseerden. Alleen 'tt trainings bezoek
van !'t tweede is een beetje aan ‘de magere kant. We hebben
tot nu toe 20x gescoord en hebben zo te zien een spits-
probleem. De verdetiging is redelijk standvastig en is
pas l6x gepasseerd.
Zondag 19 maart moesten we naar Lobith om daar tegen
Rijnland2 te spelen, s'micdägs om half drie. Dit werd
3 uur omdat er nog geen schéidsrechter was. We kregen een
serie goede kansen maar wisten niet te scoren. Tegen de
verhouding in nam Rijnland een voorsprong Coor een bui-
tenspel doelpunt. Ook na rust kregen we goede kansen maar
paal en lat stonden in Ce weg. Door een foutieve terug-
speelbal door Meen zekere! Kon:een zenvaller-van Rijnland
gemakkelijk 2-0 scoren. Dit'was tevens de eindstanc.
Dus hebben we nu uit 18 wedstrijden maar 19 punten.
Tot zover deze terugblik van !t tweede.

We breien nog door. !t tweece
L. Kolkman (was in de ziekte wet)

DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK,

BEN SPAARBANK VOOR ALLEN! !

SPORT EN E.H.Be0. E

5 sportleiders van Z.V.6. zijn geslaagd voorhet e:h.D.0.
diploma. Van eind augustus tot 1 maart hebben ze iedere
week de maandeee vrij gehouden voor de e+heD.0.
cursus. Voor mensen met een volle agenda vaak een moei-

het is hun gelukt.
deze leiders is daarom zeker op z'n

h ook aan Z.V.C. is een gelukwens goed besteel,

js



2585
omdat het nu kan
antwoorde wijze eerste hulp kunner verlenen.
De geslaagden zijn:
B. Waalderbos,
FP. Wikart en B. Geerdink.
Wij willen U allen er alvast
voldoende deelname
Wie van de SVO volgstdoor deze 5 mensen gegE.H.B.0.

JaN KNIPPEN

Donderdag27 april
Veld 1 Tijd5 19509219545
2 = 19.55-20.40
3 - 10 20.50-21.35

op atte
weer een cursus

en

n
st

J. Immink, J. Donderwinkel,

t maken dat er bij. 3

St ssaligs
‚e voorbeeld dat
>Ze

tenues:2-4 wit,3 oranje, 7-10 groen; 6 wood
Dinscag 2 meiSn 19.00-19.455 +9.55-20:404; 29:50:21:55

Ee 00
Ee 552:-,6 50

tenues:1l wit,2 oranje, 6 groen
Dinsdag 9 meizi 19.00-19445,

5 2e) 1955220 460
DE 5 5 20. 50-2135

tenues:3-6 wit,5 cranje,9 groen,86 EO5
CD

ON

ON

l
NONDL
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od10 wit/gsee].

_
beschikken over leiders die op een ver-
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het juiste brood voor de
sportman is brood met BANKSTELLEN

COMELJie 0,9. EETHOEKEN
SLAAPKAMERS

* Larvo GORDIJNSTOF

* VLOERBEDEKKINGvolkoren
* tarwe steeds een leuke kollektie

in voorraad

van bakkerij

KNIPPENBORG Niënhuis meubelen El

UW WARME BAKKER ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

telefoon 255
5

Taxibedrijf
Jan Roelofsenent DIRAT CNTel. 05445 — 416

trouw-, rTOuw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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aannemingsbedrijf
_

HOENDERBOOM BV zicuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-83832

altijd debeste?
_Isdelaagste
prijs intapijt

. Vergeethetmaar! Stoltenborg|
Wanttapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op Kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop,

ij Loop daarom even bij ons
Else binnen, Wij adviseren u graag4 met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist. á



1 5 “| SCHRIJF ZELF OOK EENS

K. fi - insted KEE Kopij inleveren bij’ .

i SAT ed clubgebouw of bij
Tonnie KolkmanFIREve KLHELGERE,

le jaargèng,no 3
6 april halfjaarlijkse ledenvergadering op 6 april/6 april

HU K.P Je UI
we

Wie wil er wat in de PICT schrijven werd er gevraagd

en mu heb ik me daer maar eens aan’ gewaagd:

schrijven is nu eenmaal niet mijn sterk ste kant.
en de pen heb ik niet zo vaak in de hand,
maar met een. beetje goeie .wil en moed,

kan ik het ook zoals een ander dat doet.
° ° 5 eg :  L }

E

De ben Bjoongeveer ttwee jaàr bijde KPJ in Zieuwent, waar-
van één jaar in hest bestuur. Mijn taak is gewoon het helpen

organiseren van ieTiytieiten en, het helpen ‘van Henk ten Dam

met de financiele toestand. Dit om hem te helpen voo rhet
geval hijeens ziek mocht worden of het te druk zou krijgen.
Ook vind IE TE De moet zijn voor het geval

Henk het voor gezien houdt.
|

Ik dacht dat de KPJ goed eeeaten we een dit we dat
kunnen blijven zeggen. Met de inzet van onze leden moet

dit mogelijk zijn. Om de leden meer inspraak te geven
hebben we besloten dat er een ideeënbus bij of in het club-
huis mce t komen, waarin ledén dan al hun ideeën, Klachten
en wensen in kunnen stoppen. Het blijkt namelijkdat veel
leden slechts met moeite bepaalde dingen tegen bestuursleden
wil of durft te zeggen Met de ideeëribus hopen we dit at
de wereld te helpen. Hopelijk werdt hier dan veel gebruik
gemaakt. Dan kunnen we meer tegemoe t:komen aan de wensen

ZOZ;

J



e= k E e HE Ere aenmitopes EE. : van alle leden, wat hij of zij
haa ie dat elè beurt? graag binnen de KPJ georganiseerd
ST — “zow wille hebben:EE “Goh ie Bet ee Ook verwachten we leden op deNSize dan al 'n annan?)bestuursvergaderingen en zekerJEN: ae op de halfjaarlijkse. leden-fe vergadering op donderdag 6 april.

De gezelligheid en het nut van
de ss kan hierdoor
worden verhoogd.
Binnenkort zal Herman Geart zijn

‚ functie als barkeeper neerleggen
volgd door Gerard .

maart is er een
bestuursvergedering geweest,
waar 0.2. is besloten dat de
contributie begin april zal
worden opgehaald en opnieuw
zal het lidmaatschap van de
KPJ slechts twintig gulden
bedragen.

MARGA WOLTERS,
BOEKELDERWEG 3

25 april, zondag de hele dag creatief in het parochiehuis
optreden van diverse KPJ-toneelgroepen met eigendramatische (bli j)spelen.
vertoning van de film YNKarel” door Elbekurkie, Meddo
's Avonds optreden van Jolly Good Company

2 april volleybaltoernooi in Gro KPJ
weekend 7-6-9 april KPJ-weekend in 1

Het programma voor de maanden april, mei juni juli en
augustus wordt op 6 april vastgeste ! elfjaarlijkseledenvergadering in het Zwaluwnos,

of

ibgebouw.
Aanvang 20.90 uur. :
Ook nieuwe leden kunnen zich dan eeN in het clubgebouw,



HALLO KPJ MENSEN

In de vorige PIOT werd er gezegd dan keer een
paar leden van het bestuur een stuk Zouden Schrijven én ik
zal ook eenseen poging wagen. Ik hoor weleens de vraag:
waarom ben je bij de KPJ en wat isde KPJ.
Ik zie. de KPJ als een. ontspanningsvereniging, waar veel. .._gezelligheid. heerst. Je. leert. elkaar. als-Zieuwentse. jongerenkennen en je. kort met iedereen in contact. Je leertelkaar
op een andere manier kennen, meer.-dan. alleen van gezicht.Het is leuk om iets te.organiseren. en te. zien. hoe leuk. . seanderen iets. doen bij de KPJ, zoals bij het. toneel. Deze zetalles zelf op touw, zelf een toneelstuk in ‘elkaar zetten, zelf
zorgen voor decors en kleding. De sfeer die er heerst, isbijzonder goed. j B Soren dS Sn bisHet gaat. in de KPJ echt niet alleen om.feesten. te houden. -Er.zijn meer dingen, Zoals sport en.ook het. beesk maken. van de

°

laatste paar maanden, Helaas was niet steeds de belangstellingniet altijd even groot. Dat is jammer want het paasvuurbouwen is echt iets wat je voor. Zieuwent doet. eeEr zijn zoveel dinsen die je doen kunt, maar om. het alle leden
naar de zin te doen is erg moeilijk, Het. zijn. vaak. dezelfden
die je ziet en dat terwijl er geprobeerd wordt voor iedereeniets te organiseren. Je kunt natuurlijk niet aan elke activi-teit deelnemen, want dan krijg je.er mogelijk een keer genoegvan. Maar er zijn toch altijd wel dingen die je leuk vindt,dat hoop ik tenminste.

MARIA SPEKSCHOOR, NILAND
ZIEUWENTSEWEG

Na afloop van de halfjaarlijkse ledenvergadering op 6 aprilvolgt de première van de oliebollen- en carnaval film van deZieuwentse KPJ gemaakt door Fons Rouwhorst en Jan Rondeel.
Op veler verzoek zal ook de.film van de uitwisseling innovember opnieuw te zien zijn,
Kom ook en bepaal wat de KPJ de komende maanden gaat doen.



DE ACTIVITEITEN VAN MAART

Eind maart viel dan eindelijk het resultaat te zienvan
het langverwachte paasvuur, Samen met leden van de karate.
vereniging in Zieuwent hebben een aentael KPJ-leden ook

dit jaar weer gezorgd voor een grandioos paasvuur. Vele

honderden en misschien wel duizenden hebben hieraan hun
plezier kunnen beleven. Voor de KPJ is de voorbereiding
op dns aller paasvuur niet altijd even vrolijk geweest.
‘Ruim. drie maanden is men bezig geweest net net boesken
maken en vooral het opruimen van de rotzooi aan de Batsdijk.
Alsof dat alles nog niet genoeg was, meende een bekende
inwoner op het Hoenderboom ‘de KPJ te moeten verrassen met

de afval ‘uit zijn eigen huis. Panty's, corsetten, boeken;

rekeningen, hardboord, kortom rotzóòoi. en afval,. werd bij
het paasvuur in opbouw gedeponeerd en de KPJ moest maar

zien dat ze det weer kwijt werd. Vanaf deze plaats willen.

wij, allen die meegeholpen hebben aan het bouwen van het

paasvuur, deze Zieuwentenzaar bedanken. voor zijn wel

bijzonder brandbare materialen. Gelukkig heeft ait alles
niet verhinderd dat Zieuwent toch nog een paasvuur kre

dat er zijn mocht. Dat is te danken aan de en
van een aantal leden van de KPJ en aan de karate.
Natuurlijk is er in maart meer gebeurt
De creatieve avond met het onderwerp { was bijzonder
geslaagd evenals de kegelavond op 18 maart. De toneelgroep
draait zoals te verwachten was en heeft geen gebrek aam

belangstelling, zoals elke zondag opnieuw blijkt.
TONNIE KOLKMAN



merkartikelen
zijn

kwaliteitsartikelen

u koopt ze voordelig
bij een

vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VENDERBOSCH

Dorpstraat 28 - Zieuwent
tel. 315

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

VOOR
BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie van ’n
Dikken

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew 75

Zieuwent
Tel 227

voor

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209
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Donderdag 11 mei
Vele1 Tijd Veld2ee 19.00 19245 19Î 1755520 40 ss]9 20565223; SEtenues:1-3 wit,4 cranje,7-9 groen,8 rooe

Vrijdag 12 mei5 j 0Eme . 19.55-20.4015. 20.50-21.35
tenues:5 wit,7 groen;l10 oranje:
Tweede Pinksterdag maandag 15 mei

2 1 1000-1045 Se.6-9 10.45-11.30 5-81 Lis)Ls) 4 - 10
D= 7 12.15-13:00 5 =5Lg 1500-1345 9-183-6 13545 1450. 2-5Lt ME50215. 15 I=JG 1500

tenues:1-216 wit,4-7 groen, 3 roo€,5 oranje,8-9 wit/geel,
|

10 blsuw
*9 = A selectie, 10 = A1

+ 16.30 prijsuitreiking
REGLEMENT JAN KNIPPENBORG TOURNOOI.

1) De wedstrijden worden gespeelc volgens de regels vande KNVB en worden geleid door KNVB scheidsrechters.
2) De wedstrijden duren 2 x 225 minuten.

3het elftal dat in het prcgramma voorop staat heeft Ce
Coelkeuze. ‘

4) De leiders zijn verplicht on te zörgen, dat hun elf-tel Öp tijc klear staat (min. 5 minuten voor aenvengvoor Ce te spelen wedstrijd. :

6)Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend, pro-testen worden niet toegestaan.



T)Een team dat spelers te: kort heeft(wat voor oorzaek
dan ook) mag Cit slechts aanvullen met Spelers uit
lagere elftallen,met als. uitzonderingen:het achtste
mag spelers lenen van het zevende en 4 1l van de A

selectie met een maximum vandrie.
8)

De gehanteerde klasse indeling alsmede de. doelpunten
waardering om elk team een mogelijk gelijke kans
te geven, zal door neutrale commissie(bestaande uit drie
personen)worden bepaald en voor aanvaerig van het tour-
nooi onder couvert bij het bestuur worden ingeleverd
en niet eerder bekend worden gemaakt dan-na afloop van
het tournooi.

N Sd9)Mocht blijken op de

door te _ vroeg invall en d en,
dan zullen de rustpauzes Ge 1Ô min.) aen, de wecdstr-
ijden worden ingekort.

10)Mocht door competitie verplichtingen een team op een
bepaalde dag niet kunnen spelen, dan zullen hun wed-
strijden verschoven worden naar een nog openstaande
dag, doch voor 15 mei.

11)
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor zoek of
stuk geraakte. eigendommen.

l2)Waerin dit reglement niet voorziet, beslist de tournooi-
commissie. E

STANDEN. Seuioren tot en met 19 maart.

Eibergen 3 2 14 - 16

SSV 2 185-222 Winterswijk 2 16 =15
Varsseveld 2 17 - 19 Gendringen 2 15-14
ZVC 2 18 -— 19 Rijnland 2. It = 14
AD 3 1: = 18 Ratum 2 : 17 — 14
Concordia 2 I6S=91 DES: 3 8 — 7

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP,

MAAK ZE WAAR BIJ DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK



J. Waenink
voor al uw:
onderhoud - verbouw en nieuwbouw = schilderwerk

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel 452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF |

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

[ma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATENELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE en

ZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en_

Dorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)



aluw C.V.-INSTALLATIËES

LOODGIETERS- en

ELEKTRICITEITSWERKEN
worden door onsSTALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF  zieuwent

telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
5

VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 -— telef. 290

breng
34 na de wedstrijd jeeen bezoek

aan

cafetaria de timp”tel. 269



zis
3° Klas EeVioss3 18-27 Deo 2 17-30 Vios 2 16-27Diepenheim 2 17-25 Longa 6 16-28 Rekken 1 17-27

Longa 5 16-25 Kotten 2? 15-95 Vioeld 5 16-24
Noordwijk 3 16-22 WVC 4 11-21 Fortuna 1 16-20
Markelo 3 18-19 Neede 4 17-20 EGVV 1 17-19
Vorden 3 16-18 Eiberg:5 18-17 G.Boys 'L SfRietmolen 3 16-15 Reunie 3 15-14 ZVC 5 17-16
ZVC 3 16-14 ZVC 4 18-13 Erix 2 17-16
SVBV 3 16-13 Rietm. 3 16-11 Ruurlo 3 16-15Witkampers 3 17-12 Fortuna2 18-10 SVBV 2 17-10
Eibergen £6 18- 8 Vorten 4 16- 8 Vorden 6 ° 17- 6
Ruurlo 4 15- 5 W'wijk 3 18- 8 Loshem 5 17- 3

GÉ Klas
Eibergen 8 18-35 Erix 5 17-29 ADS 17-29
SSV 2 17-28 Witkamp 4 17-35 MEC 5 16-27
BEK 3 17-26 KSV.6 18-22 Grol 7 16-25
Markelo 6 biel Hiberg J. 17-19 Kotten 3. 14=23
ZVC 6 = 11-29 Reunie: 68 15-18 Meddo-3 16-19
Longa 8 16-14 ZVC 7 18-16 Ratum 4 18-17Reunie 5 ao 15-13 G.Boys 3 18-15Diepenheim5 15-11 Deo 4 515" LongaL5:. IjsRuarlo 7 17-10 SSV 3 LT=15 Wijk i6.2d6=11
Jios & 15-10 GIS. DS zg 7-17Deo 5 18- 8 Longa 9 16- 9.  Vlveld:5:1T- 4
KSV 5 I= \larkelo S:V]-29 Meddo 6 I=:

PROMOTTE- DEGRADATIEREGELING JEUGDVOETBAL 7T-1916
ofdklasse.5e kampioenen van de hoofdklasse À en B spelen T.z.t.éen beslissingswedstrijd om het kampi»enschap van ceafdeling. De winnaar speelt t.z.t: samen -met- Ge kampi-

oenen van de afdelingen Arnhem, Nijmegen, Twenthe en
Zwolle om-2 plaatsen in de Geselecteerde Jeugdcompetitie.
De nr. laatst en voorlaatst van elke klasse degraceren
naar de overgangsklasse.
Overzangsklesse.

De kampivsenen van elke klasse promoveren naar de hooft-klasse. De nr. laatst van elke klasse degraderen naerde A-klasse.



=|2s
A-klasse.
De kampioen van Ge klassen Al-A2-A3-44- en A5 promoverennaar de overgangsklasse.
B-klasse.
De kampioenen van de B] afdelingen, kunnen desgewenst pro-moveren naar Ge Geselecteerte B competitie. Indien er van
deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dezrateren de
nrs. laatst en voorlaatst van de Geselecteerde B-klassen.
C-klasse. 5

;
De kampioenen van de Cl. afdelingen, kunnen desgewenst
promoveren naer de geselecteerde C competitie. Indien er
van Ceze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, degraderen

de nrs. laatst en voorlaatst van de geselecteerde
C klassen.

*Wanneer in een klasse, waaruit.
ze promotie c.q. degra-datie mogelijk is, twee of meerdere elftallen gelijk ein-digen, dan beslist het

Uwouer'IE
TAZond 5

HOOFDKLASSE. De nrs. K.N.Y.B.De nrs. laatst en vorrlaatst derr=g aar de le klasse.Indien er niet meer da IV.B, de-graderen, degradeert
1E KLASSE STANDAARD.
De kampioen van elke klasse pro.De nrs. ‘laatst en voorlaatst vennaar de28 klasse
1E KLASSE RESERVE
De 4 kampioenen,
De nr. laatst van
28 KLASSE STANDAARI
De kampioen van
Hr vindt dit sel
25 KLASSE RESERVE.
De kampioen van en klasse promoveert naar de reservele klasse. De nr. laatst van elke klasse Gesradeert naar}

tsen.in de. K.N.V.B.
aar de 2e Ee

le klasse.

de 3e klasse.
3E KLASSE.
De kempioen ven elke klasse promoveert naar de 2e klasse
De nrs. laatst en voorlaatst degraderen.naar Ce Le klasse.Indien er minder dan 5 kampioen standaardelftallen prO-moveren naar de 2e klasse, zullen Ce als 2e geeindigcestandaardelftallen evt. promotiewedstrijden spelen om hetaantal op maximaal 5 te brengen.

—
————— N



#

ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw:2 ‚ SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenhandel

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?

een grote sortering levensmiddelen, waaronder :

dieetartikelen - zuivelprodukten
diepvriesvlees en groenten
verse groente en fruit

ook bieden wij u planten en
snijbloemen aan

dat alles vindt u tegen scherpe prijzen bij :

KNIPPENBORG
Dorpsstraat 21 — tel. 579 - b.g.g. 544



voor een goede
2e hands of van NEnieuwe gezellig partijtje
auto biljarten

verder alle of een groot feest
EE :

soorten reparaties in ’t klein

moet je toch wel bij
/ .. 1

naar een erkend t Kevelder zijn!
adres:

EE :
CAFÉ

T. KÒOLKMAN t Kevelder
Zieuwentseweg 44 H. HOLWEG

Bn Telefoon 277tel. 603

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
* *

tel. 200
Zieuwent



24b KLASSE.
De kampioen van elke klasse promoveert naar Ce Ze-klasse.

Competitie standen bijgewerkt t/n 3 December 1977
D le Klas D 2e klas De KlasGrol.l 8-14 GSH. 8-16 ViosB:3 9-16Longa.l 3-13 Gr ‘Boys.1l 9-15 Grol.5 8-13Grol.2 7-11 Grol.d 9-12 KSH.2 7-12:BEix.l 8-10 Grol:3 9-9 Heisz2: 7-9RKZVC.1 T-:9 .Longa.4 9- 7 RKZVC.3 5- A4

Longa.2 8-4 RKZVC.2 8-4 Grol: 8- 4ViosB.1l | Longa.3 8- 3 Grol.6. 9- A
KSV:L 8- 3 ViosB.2 8-2 Varieäv.2 £- 2Marienv.l 8--2 Longs.5 T- 2

E le klas E 2e klas E 5e klas fGrol.l 8-14 G.Boys.l 8-14 G.Boys.2 8-16
Lonea.? SB larieny ij 6-19 Vins 7-11Longa.2 8-10 ViosB.l 7-10 Beisss2 8-9Hrixsl 5-4 Longa.3 3-3 HKZVC.2 T- 5
RKZYVC.1 bes 6- 4  Grol.4 safKIEL I=e Urol.43-

+

1e 2. leug6 Ba 4Grols2 8- O Longa.4 8-Ô Lcnga.5 T- 2

JEUGDTOURNOOTEN
zoals gebruikelijk wordt het voetbalseizoen voor Ge jeugdafgesloten met tournooien. Wij hebben voor de volgendetournooien ingeschreven:
21 mei Asel. tournooi van VVG
28mel A 1 tournooi van Witkampers2 meisB 1 tournooi van Witkampers
20 mei B 2 tournooi van Pax
2 eme sG 1 tournooi van Witkampers
1Issmei GS. tournooi van SilvoldeOmer 62 tournooi van Pax
20 meisD)sl tournooi ven H en Kk

Ibemsi De] tournooi van Silvolde
15 mei D22 tournooi van Silvolde
LssmsLsn tournooi van HenK|

B 2 tournooi van H en K1% mei
Het Jeugd-bestuur.



EOD VEERTIEN
De top-veertien wordt opgemaakt door de som van de gquo-tienten van aantal punten en aantal wedstrijden enerzijdsen aantal doelpunten en tegendoelpunten anderzijds.Door het feit dat het 6e ‘elftal een drietal zware wedstrij-den tegen hoog geplaatste ploegen Ïn hun competitie ver-loren is höt’eerste, het zesde gepasseerd.LVL 5345 8 A sel. 1,69ZN G 55. DE 1,24

3 ZVC 3 2,35, io meu Doj4 3ZV6 2 2,52 bLSAVGiS LISA wp 00,6 ZVC 5 2,09 IL 5Te TL 70 MAG sel, 0,59
NIEUWS IN HET KORT
Kopie voor het volgende nummer (9) van PIOT dient uiterlijkzondag 30 '&pril in het bezit te zijn van de redactie
Reeds. nu attenderen we U erop dat er in de maandgeen PIOT verschijnt, maar wel in 4

U

kermis-programma en selecties en oehet komende seizoen.
Het jeugd-bestuur
kele berei JL

elfta

De honderden
schreeuwen en
middagje amateurv:
KNVB-amsteurlid %e
heer Van Marle, Er 7ten en tot tweemaal toe

& D

aanvalldoel net naast. Kortom, Puur amusement, ko met eenzich dramatisch laten vallen in het strafschopgebied van
DdE

een aanvaller in de hoop op een strafscho ‚ een doelpunt



A

AUTOBEDRIJF

W.J. KRABBENBORG

VOOR AL UW REPARATIES

GESPECIALISEERD IN

DIESELMOTOREN

Werenfriedstraat 23

tel. 601

UW WARME BAKKER

H. Holkenborg
Dorpsstraat 91

tel. 279



eene

netange

de

ee

mt

ie

We

vid.es ZIEMAGO ABTB w.o.
ZIEUWENT - MARIENVELDE

ewalireiì Ee Is eis!
ste\\en wija

tel. 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOFFEN
BRANDSTOFFEN
ZAAI- EN POOTGOED
BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz: enz.

voor voetbal naar
BRKZ5,
voor RIJLES
naar

A Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef .05445-222



over een muurtje heen zoals Lenstra of Van Hanegem dat
zo goed konden, slidings een ‘wanhopige handsbal om een
z2anval te keren, kopduels, wat wil een. toesshouwer nog
meer.
In de bestuurskamer werd de scheidsrechter gecompleteerdmet de woorden van een van de bestuursleden: 'een gemak-
kelijk partijtje voor u!., Hoe vaak zullen scheiësrech-
ters. ûat niet na afloop van een geslaagde wedstrijd hóren.
Als er-in het veld.in ëe ogen van het publiek ‘iets ver-
velends of onrechtmatigs gebeurt of als in het veld de
gemoederen wat. te verhit raken, waardoor de spelers. agres-siever worden tegen elkaar, dan wijst men ál snel met
de beschuldigende vinger naar Ce scheidsróéchter. Ik durf

‚te stellen dat er in grote lijnen zo wordt’gereageerd:valt de wedstrijd tegen en is het wat rommelig in het
veld dan is de schuldige de scheidsrechter: verloopt de
wedstrijd.uitstekend dan, zegt men, is dat te danken
aan Ce spelers. Scheidsrechters zullen met dit ongenu-
anceerê oordélen moeten: leren leven. - 5"Had u verwacht ‘dat de wedstrijd zonder incidenten ‘zou

. verlopen?!, vroeg de scheidsrechter uitde ‘betreffende
wedstrijd. Nee, was de-reactie, dat was niet verwacht.

zou het dan komen dat dat niet is gebeurc?!, vroeg
de nieuwsgierige arbiter opnieuw. "Door de spelers. Ze:
hebben zich netjes geûragen'"., Het antwoord was te voor-
spellen. Eén van dé bezoekende bestuursleden vroeg aan
de man die het laatste antwoord gaf of de scheidsrechter
misschien ook meegewerkt had aan dit resultaat. !"Ocht!,
zei de stellige man, ‘ik zag hem tijdens het lopen wel
eens praten met de spelers en ik moet zeggen, hij deed
het onopvallend en maakte geen theater."
Ha, eindelijk een man die het voor de arbiter opneent,
dacht de scheidsrechter Gie zich verder wijselijk buiten
de discussie hield. Hij wist dat: hij tegen een speler
had gezegd dat hij gewoon mest blijven voetballen en
zich niet moest laten uitlokken tot strafbaar optreden
en die speler was hem na afloop komen bedanken. Tegen:
een andere speler had hij gezegd dat hij zijn: monc moest
houden, want dat bracht hem meer uit zijn: concentratie
dan de arbiter en zo hac hij nog wat opmerkingen. rondû-
gestrooid. En het hielp, bij deze wedstrijd, omdat de
sfeer nerveus was en wat kelmerende woorden op spelers
wonderen deed. Het was overigens een scheidsrechter (Cie
meestal juist heel winig tijdens een wedstrijd praat,

ed

um
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maar hij. had in dit geval ce geladenheic van de wedstrijd
goed aangeveeld.
"Als de spelers elkaar getrapt ha den of op de vuist
waren gegaan, dan had deze scheidsrechter er niets aan
kunnen:doen!, hield de stellige man in de bestuurskamer
vol. Ja, als. de dijken doorbreken is het water niet: meerte keren en als een vliegtuig in de lucht ontploft is
niemand meer te redden. Zo ken ik er nog wel een paar.
Kortom, een rustig partijtje t zelüen toegeschreven
aan de scheidsrechter. Dat h niet erg, want
daar fluiten we niet voor. de ancere kant zou
je in de berichtgeving, in kemers tot in redac-
tielokalen van kran Li en objectiever
oordeel over scheicsr Een sportredac-teur van een provinci mij dat bij op
zondagavonc een twi gen van correspondenten
en andere krante g over voetbalwedstrij-
dense In zeker de scheidsrechter de
grond in getrapt sc vers. Men schrijft daar
kennelijk at ns twee van die corres-
pondenten erd dezelfde wedstrijden

- mop zaterdag
kingen over

j beslcct ik âe opmer-
echters niet - meer ‘te accepteren,
t wat ze in hun stukjes beweerden

de westrijden aardigtct goed
dcorgegeven hebben.

Hezeu
uit;de Scheidsrechter

(maandblad van en
voor scheidsrechters)

"HUMOR! ==Ken je het verschil een supporter 'en een scheids-
rechter? De supp op 100 meter afstand beter
dan de scheidsrechter op meter

= 1 of hij varkenspootjes heeft,
ter komt Pietje- terug. Nou Pietje,
t niet zien, aldus Pietje, hij

Pietje, ‘ga bij. de sla
vraagt moeder. Even 1
zegt moeder. Ik kon he
had zijn laarzen aan.
Weet je waar de twist (dans) is uitgevonden?

root :gezin waar maar één toilet was.In een £ t-gezin wa



INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

Zieuwent
Zegendijk 26,tel. 05445-666*

voor al uw NIEUWBOUW
SANITAIR VERBOUW
GAS- WATER-, ONDERHOUD
ELECTRO- RENOVATIE
TECHNIEK REPARATIE

GESPECIALISEERD IN
CENTRALE VERWARMING

zowel hete lucht- als warmwatersystemen

SPECIAAL VOOR DOE-HET-ZELVERS:
C.V. BOUWPAKKETTEN, kompleet
vraagt vrijblijvende offerte

_

enorm assortiment sanitair
in wit en vele moderne kleuren
BOILERS - DOUCHE-MENGKRANEN enz.
uitgebreid onderdelenmagazijn
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SLA MUNT UIT UW SPAARGELD

Daarom heeft de Rabobank een uitgebreid
assortiment spaarmogelijkheden.

Verder adviseren wij u gaarne over:

FINANCIEREN: hypotheken, persoonlijke
lening, autofinanciering
e.a.
BELEGGEN
VERZEKERINGEN
BEWAARGEVING
VAKANTIEREIZEN
VREEMDE VALUTA
REISVERZEKERINGEN

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD

Zieuwent - telefoon 561 /562
Bijkantoor:
Waalderweg 12, Mariënvelde, telefoon 573
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