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ne G.J. Pierik
* nieuwbouw

5verbouw Constructie- en
* onderhoud installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

B. Hulshof Tel 2
telefoon 494

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar met de
modernste machines.
Verder Jeveren 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 GRONDVERZETBEDRIJE

tel. 05443-2415  -  05445-253

| k



a
4% ë E Ee +De jaargang nr. 10 jrli 1978

redastie: B. ten bras
a zBD. Storkhorst va3 B. wensink

A. Meekes :
« Wopereis

JOUDSOPGAVE: “lz ls: Van de redactieblz 2: Jaerver.aCerin;yBiz “Jian de bestuurstafelblz 4: Oefen»roz. le en 2e elftaxP biz Ss Selectie en-com5. inc. Leen Ze
SD La SEL fp oefen»ro. Ze en 4e elftal

- Defensrogs. Bet/m Se Geblz 7: Comp. iné. Ze t/m 5e elftalöbiz S: Voetbal vioriie SG en T-jari.enolz 9 : Karate
blz Ih Jan Knipvenborztournooiblz ll: Dankwoord, KeriiSnrö/rammeblz 13:..BHBO0 Se. blz 16: Pouleind. Bekerwelstr. :le elftalVefenwedstr. jun. + Dupeblz 17: Trainin;en Jun. HoDUuDeblz 18: Nieuws in het kortblz 19: blftalindelin; jm; + pup.

N DE REDACTIE:LoNEAilH
weer de laatste uitgave van de 5e jaargang,T geheel in het teken staat van de. selectiesSn oetenprogramma's voor het komende siezoen. Ver-der natuurlijk het kermisprogramma en de sportdag.5 sbijk Sp let J. Knippenborgtournooi en hetgskamp van de karateclub. DDe selecties heL-nodige veranderingen ondergaan. Zo isn het eerste en het tweede Clfial uitsspelers die van concurent Longa over-er met 5 spelers uit :de A-selectie watre spelersbasis betekent voor bei-
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de elftallen en wat ook voor het komende seizoen hope-lijk weer voor goetde prestaties kan borgstaan. De se-lectie van. het derde en het “ierde elftal:zal het ko-
mende seizoen onder kundige leiding van trainer Je Fuk-
kink Jie ls ouêspeler van AZSV en ED. traîner ook
zijn goede inbreng zal kunnen hebben op deze teams díe
eveneens versterkt werden met 6 spelers uit de hoofdse-lsctie en 2 A- selectiespelers.
De lagere elftallen die het komen&te seizoen door W. Dom-
hof zullen waarschijnlijk worden uitgebreid met het ne-
geùde elftal. E. Het jeugdbestuur heeft een ee erde ondergaan;waardoor hopelijk de organisatie beter zal verlopen dan
het afgelopen seizoen. Ook merden voor bijna alle teams
2 leiders gevonden, doch enkele leiders zijn nog nodig.Liefhebbers kunnen zich opgeven bij B. Hoenderboom. Rest
ons nog allen ecn geslaagde kermis en cen prettige vakan-tie toe te wensen.

i de redactie.
JAARVERGADERING RKZVC

Maandag 7 augustus is er weer de jaarlijkse ledenver-
gadering van RKZVC voor leden, donateurs on advcrteerders.
Aanvang: Pupillen 18.30 uur

Junioren 19:30 uur
Senioren 20.530 uur

Opening voorzitter
Notulen
Versl=g penningmcester
Kascommissie
DBestuursverkiezing
aftredend en herkiesbaar: Je Cuppers

M. v/h bolschoer

RNN

h

“

6e Rondvraag
T- Sluiting

Kate voor het bestuur a zich tot de vergade- -

ring opgeven bij hot bestuur.
Komt allcen op tijd.

-0-0-0-9-0-0-0-9-



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw75, ‚ 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

te



voor een goede
2e hands of voor een
nieuwe gezellig partijtje
auto biljarten

of een groot feest
in ’t klein

verder alle
soorten reparaties

moet je toch wel bij
1 |naar een erkend t Kevelder zijn!

adres :

garage i
CAFÉ

T. KÒLKMAN t Kevelider
Zieuwentseweg 44

H. HOLWEG

Telefoon 277
tel. 603

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
* *

tel. 200
Zieuwent



H 1977=_19je achter on8 ligt en vc.er opzien we dat het. voor de vereniging eenn Spanning, sfcer cn sportief voetbel.en en‘ook geen degredetie, Een goed’ geslaagden orgtoürnooi, met denk zen de orgenisetoronEG van De ten Bras als trainer van dec Llagcren. In de rustperiode hetben wij de ‘accomcdaticdige opknapbeurt gègc von. Er zijn deuren ‘vef-ontluchtingskskers geplaast en opdracht goge-ven voor ventiletoren in. de ksntine en bostuursks mer,tercns is het gehoecl geschilderd weer bleek Gat nodigwas. De afbakening rond het trainingsvele zal vorvang-.en worden door een buis, zodat deter ook woct netjesÌ

. De. velden waar nódig was zijn graszcden inge-agezaaid on het en‚veld is ock wecr Jroenels het duurt ). nnn els bestuür Ce volle medelnerini veh 4

hebben zodat de zozomodetie opijke manier worat gebruikt, en-hot weer voor zo!n Srote:EScr als bostuur DE over, Ce wij’ enkeleeden in onze vereni:ginSe mogen'be:roótenen in het bijzonder Jen klein dsldewijk. en Marcel Pen-Jen, als vudlid on Marcel als broor ven Rcnérmên,' alle twco to cezevcegd aen de sclcetiec vanT Helmink en wc hope n dat het hem zel ‚omit jar met zijn selectie Ons Ce vo etbalvreu,defcelopen Jaar, in. hot seizoen 1978-1979 weer.Nn bieden:" De Heer. Fukdein uit. Liehtenvoorgetrainin, van het > eb 4e:olftal-op Zich zes. Wij wensen hem veel: succes ‘éh ne de bel&n:a:li Pp de oorste ontmoetin;,s svonden hot vertrouwenij in de heer Pukkin ee Succes zeker nietijven. De treiúin: ven de lacere“elftallen zelT,û worden door &e hoer-W. Domhof, jäaron zehtereen5 serste. elftal en ni; een g se 6sleueran het elftal, welks zich 45 Sn Ce teat zesteld en met de tb elst Vv

Wim er zekcr in slagen om een

4j ò 8
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trainingsschema op te stellen en den zullen de resul-
taten niet uit blijven. Ee ee s

Laurens Kninpenbors is aangesteld als hoofdtrainer ven
de a-; b-.en c-sclèctie. Be santere elftallen: worden

Goor lzsden van de verenizing zetrainê. Tevens wordt er
ait jaar begonnen met. de 6 en] jSrigens - Se
De:bestuursfunctie van secretaris is. van den, heer. B.

Nieuwenhuis, overgegeen. naar de heer J. ge Marie en het
Jeusdsecretariaat van &e hoer Stortelder naar meje. Stol-
‚tenborz terwijl de heer xt. Hoenderboonm het. voorzitter-

. schap. van het jeusdbcstuur. op zich heeft z„cnomene.

Wij hopen dat wat er het afzelopen jaar is: voorgevellen
dat de jeuzd uren. aan de poort steat te. wachten op ver-
voer niet meer voór.komt en bieden hierbij onze veront-
‘gchuldiringen aen. | ee ì

Rest mij nor mede te delen dat. de voetbalverenizins Fo
Bocholt met het eerste elftal en een jeu,teem van ie
tot l4:jaáer op 16 Juli, kermiszondag togen het eerste
team resp. :een jeu::.team van RKZVC speelt ( zie kermis

Programma ) :
Wij wensen alle lecen, donateurs en supporters een Sspor-

tief en zoed seizoen 1978-1979 tóe. Verder wensen wij
alle leten. en supporters een plezierise kermis en vekan-
tie toe. het bestuurnameniiGul mn

Je Cuppers

-9-0-0-90-9-0-9-

 OEPENPRCGRAMMA EERSTE EN TWEEDE ELFTAL

Woensta; 2 auzustus RKZVC 2 — Tournooi in
; Lichtenvoorëe £

„Zonde 6 au:ustus:Vios Bl: = RKZVC. 1 14.30 uurae Vios B2 —RKZVC 2 : 12-00 uur
Woensss6 :9 eusustus . RKZVC 2 — fournooi: in

wd 5 ichtenvoorê
;

Donderdag 10 eurustus RKZVC 1 - Hef fe E 19:30 uur
Zaterdas 12 auzustus HRZIG 2 =- ZSl0i 2. 16:00 Wiz

| ‚RKZVC 1 - Zelos 1
…

16.00 uur
16 aurustus RKZVC 1 — Bekerwedstrijd
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et juiste brood voor de | 53
- ortman is brood met : BANKSTELLEN

nergie Oo. a. EETHOEKEN
Ee : SLAAPKAMERS

* {arvo GORDIJNSTOF
xx VLOERBEDEKKING

E“ volkoren
* tarwe steeds een leuke kollektie

in voorraad

<NIPPENBORG Niënhuis meubelen Di

WARME BAKKER ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

== B>
Ee

GE =Be:

#
telefoon 255

xibedrijfB Jan Koelojsen
5 DORPSSTRAAT 29 ATA 3euwent Tel. 05445 416 me wen

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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aannemingsbedrijf

HOENDERBOOM BV zicuwent

voor nieuwbouw
verbouw

1

onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332 5

Is delaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
Wanttapijt kent vele prijzen.
Maar ook We Let naast
de prijs ook op Kwaliteit.

S Goedkoop is duurkoop. SzJl Loop daarom even bij ons
Blibinnen. Wij adviseren u graag UN

E si met het vakmanschap van de
: echte tapijt-specialist.

Vergeet het maar! Stoltenborga



BN.
CBRZVO 2 .="Tourrooi id: LichtenvoordeZona 20 augustus  RKZYC.1 > BekermodstrijdWoengiaz 23 auzustus. RKIVC 1 — Bekerweëstrijd3

£, RRZVG 2 <= Diepenheim: 19.00 uur= Zenger 27 gazustus - RKZVCd — Tekerw&ästrijdsWpnsda,, 59 Zugustus en 1 * Bekervedstrijd
 TSORIOPTGE gemert 1978- 1979

P, Minelli - Bei8torkhorstCz W. Ivens, J. StorkhorstÈ a ilnvKodknan .PR StorteláerE J. Knippenborg J. WoltersY L. Knippenborg. E. Humnmslink
3 7 P. Knippenborg Gow T. Krabbenborg 0. Stortelderds S. Papen ES lkman

Î. Penterman Re NeskesAs Schutten …
Re Kolkman

a “

Gl

CUPRDITTEÏNDELTNG

15 ae Rijnlant 3ii Zelhem 2 2eGrol ED …' Varsseveld 27.KST HE “ Concôréla Wig 5:Zeanis 5 ‘AsD. 169 5SRWinterswijk .2
Ratum 2 #

Genirinsen: 2. PSN
& ze D.V.6, 1264Pax: ee

or indelin: poule Gistrictsheker en bekerFarssrijsenzie blaaaijde 16,
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‘gondag:” 6 ziggustus Baakse. boys 2

OEFENPROGRAMMA DERDE: EN VZERDE ELFTAL

RKZVC Dn -
|

Donderda3 10 augustus gaakse boys 2 -Zondag: 13 augustus SVEV 1 -
svbv 2 -

Zondag . 20 augustus Ratti 1 =Woensdag Zelhem 3 _
Ueerdeg 253 auzustus RKZVC 3 -

piepenheim á —

REZNG-55s19 69 u
Silvolde 6

16, oou
RKZVC 4 19.00
RKSNC 3:10.00
RKZVC 4 10.00
RKZVC 3 14.00
RKZVS 4 10.00
Piepenheim32.

19.00
RKZVg::4::19.00. 0

SOG

COLE

ó

VOORLOPIGE SELECTIE DERDE EN VIERDE E LETAL

B. ten Bras Se Bekken
Le. Donderwinkel j

He Hartman
A. Eekelder . Me Hoenderboom
R. Holkenborg : A. HolkenborgHenri Hummelink Te kl Holkenborg
M. Hulshof M. kl Holkenbor:

. Jos kl. ‘Holkenborg M. KolkménJ. Kolkman Jos Reukers
AnGr. bben! L.: StoltenborzJe Vel. Mey 5

BD. Storkhorst
Fe Schutten B. Wensink
Ant. Slous: FP. Slot

. F. Stortelder M. Slot 'Jan Wolters *. We. Wopereis
zE

: - #DG indeling van de. larzere elftállen zal te zijnertijd op de versEE bekend zemaakt worden, zijzak echter wmeinïz sewijzisd zijn met verzelijkin=van het vorige sétzoen. Het nezenûGe clftal wordt
nog bekeken.
OEPENPROCRAMMA Ze t/m Ce TEM

6 aurustus RKZVC 5 — VVG 3 14.30 uurRKZVC 6 = Silvolde $ 10,00 uur
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AUTOBEDRIJF

W.J. KRABBENBORG

VOOR AL UW REPARATIES
GESPECIALISEERD IN

DIESELMOTOREN

__ Werenfriedstraat 23

tel. 601

UW WARME BAKKER

H. Holkenborg
Dorpsstraat 91

tel. 279

De



dr == _ ea en EEge x= - ‘ B

… ZIEMACO
ZIEUWENT - MARIENVELDE -— tel. 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTST OFFEN

EE BRANDSTOFFEN
\waliterì & 5: eis! ZAAI- EN POOTGOED
stellen Wi BESTRIJDINGSMIDDELEN

BEDRIJFSBENODIGDHEDEN

l enz. enz.

Th. BERENTSEN
| S= voor voetbal naar de| RK ZG: s

VIVO-KRUIDENIER
voor RIJLES

&
naar

WARME BAKKER

A.Kolkman elef.05445-222

: Werenfriedstr. 13



- VVG ED 15 uur
—‘Zelheri €: 14430 uur33 zu;ustus - Vorden v 10.00 ‘uur

V ISZelhen 5 SREIOCD uusRKZVG’g = Yorden. 7 10:00 mur$ aucustus RKZVC 6: - DIDV ZL 19.00 Wir20 auzustus VVG 5
:

RKZYC 6: A00 GurA27 augustus Ratbi 2. \-" _ RKZVC 5; 10400 uur,RKZV6:6: » Ratti-3 10,00 vurSpcl. Rekkeú 3 — RKZVC 7. 11.00 uur:Spel. Rekken 4 — RKZVG 8 11.00" uur
TRAININGEN:

Selectie eerste en tweete elftal: Dinsúa 19415 -:20,30 uVajd
keeperstraiing Dins'

iS 15 5 20.30 u
tag 18.30 - 19.15 ú

selectie derde en vierde elftal: Desiesde 20:30-22.00 u

BEET 'ITIEINDELING óe; 4e en 5e ELFTAL

mee]

Sp. Eiberzen8 DL. 169 5.Groi 5 : Varssereld 6Sp. Neede 4 Erix 2
Ruurlo 3: Longa 6

|Markelo 3. Rietmolen EeSp. Rekken 1 RKZVC 4Diepen heim 2 ELS 4
SVBV 3 SLS EEC7IV 1 Sp. EibergenWI m WVC. 5

:

DEC Reunie 3
RKZV KSH 2

Zan de E.H, Aivertecriers

Ope Kotten 3
Sp:- Eibergen 7
Varsseveld. 5
Ruurlo 4
RKZVC 5
Ncorddijk 3

‚Merkelo 4Marienveld 2
. Rietmolen 3_

Fortungz.w-2
Sp. Neede 3

-Erix 3

in de naanê auzustus komen Redaötieleden van Pi:t weer
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‘bij u voo? de advertentities in PIO voor ûe 6e jaar-
“gange’ :

5 2 : ie
opelijk wilt u opnieuw uw medewerkins verlenen opdat

al onze sportliefhebbers middels ons blaâ steeds weer
op de hoogte blijven ven” alle sport&ctiviteiten te
Zieuwent 7 B

JJ.

VOETBALVOOR DE ZES EN ZEVEN- JARIGEN.

Zoals reeds: bij Wele verenigingen het. zeval is, begint
RKZVC nu?eveneens met de F-pupillen (welpen), de zes

en zeven/jariz:en, waarvocr recdt van verschillende
kanten op werd aangedrongen.
Hun traininzen (speluren) zullen zijn maanlagsmiddass
van 16.15 uur tot 17.15 uur op ons sportterrein.

.Zij Gie: vóór 1 auzustus 1978 6 jaar zijn geworden,
dus zeboren vóór 1 augustus 1972, kunnen zich hiervoor

-opzeven: bij B. ten Bras of tijdens de trainincen.
f

E De het bestuurs >

eizen
alle led
dizer- om te
kost henden
De leiders van
zocht niet
&e: laatste spe

Voetbalschoenen in de maten: ?° Orrys Ó:

ben ik verzeten;, je zult er dus zelf ev
zaant

<

Harbers
Pastoor Sanderinckstr.

ENH N KKK N KANN NIKA NAK KK AANKAN NKK K ARK K KNAKEN



r we een kere tetan georga-iel dit jaar op2-3-4 juni, Net als
waset kauD weer kosteloos. Ee wasde karate samen met de K;P.J. het gekapte

Batsdijk heeft opgeru imd, Vrildagsavonds zijn
lf zeven vanaf onze'dojo vertrokken naar Buurse.
in Buurse aankwamen { bij Herman en Sientjehebben we deIE boven op de mengmest-
klaargemaakt,’ spèrtkleding (kimono) aangetrok-ebberi We twee uur ‘fanatiek getraind. Moe van het

ienB we om elf uur naar bed gegaan, Maar de eerstein een vreemd huis en op de roosters slaap je niet
Toen kwam de eerste verrassing: om efn uur

weSe voor een nachttraining. Tegen een uur c:
>, na een heerlijk bord erwtensoep met rookworst
opnieuw in bed gekropen en dit keer lukte het

Nn boeier, Ge Ee

olgende morgen werden we gl vroeg.gewekt, Het progra:deze dag zag er als volgt uits trainen, trainen, .

en en tot besluit trainei.,nds hadden we de ouders uitgehodi gd. Buiten de ouders
er nog twee glagers aanwezig. Dit omdat er op de

erij oen varken aan het spit was gestoken. De slagersoeders Raveslo>2t Beltrim ) hebben
‚ zich ontzettendsloofd om het ee hapklaar te krijgen, wat hun
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k uitstekend gelukt is, De ouders en. de leden.
ondanks het voetballen ontzettend genoten, Ze hebbendan ook niet nagelaten dit na afioop te zeggen. Na afloopvan deze avond hebben we nog wat nagepraat en zijn to ennaar onze bedden gegaan. :

volgende morgen. mochten. we uitslapen tot 1

Man net de vorige avond nogal laat was geworde
b dat weer 20 heerlijk was klaargemaakt °(Ellie, Gerrie en Mirjam) die ook deavond bij het varken haddenEe zijn
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Tezen twee uur: hadten we onze spullen opzeruinmâ
zijn we huiswaarts gegaan. vit ka
den met dertis leden, maar we ZOU

zraeg met vijftig leden zaan. Als
Carate heeft kunt u zich éinsdagsavenés om echt u2
of Zonderdazsavonds com half nezen aanmelden bij de
zynzaal, of anders bij:

He Olthof
‘Waareisestr. 25
Zieuwent
Pel: 262

Verder was @it een zoet zeslLaazd kampt!i!

Anita Venderbosch
Veronique Kolkman

JAN KNIPPENBORG TOURNOOI

Reels le maal werd er weer het J. Knip-
penborz hóaten en dit jaar zelfs weer met
een te we dit jaar ooj over een achtste
beschiesc
Tien t
in het
tig mi?
Als:ni
dering

en ne
heo B

aar £<ij
0

C

zes B zeré
de klasse werie

team zoveel goals
'bedroex met dien ver
zijn dan het aanta
Opnieuw werd ûit ja
leatste wedstrijd ies concur
2. 1 versloes, waardoor het tw
eindizde, doordat het on het laa
werd zestevend door het zoeû spe
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De Honda Civic

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

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren

dels

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

veiligheidskooiconstructie
.yeiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie

Acceleraiie van J tot 100 in 13 secraion
Financiering "1 ö

Uit voorraad leverbaa...

van 8.30 tot 12 uur.

Garage

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend

L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT
MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT:
reeds 10 jaar HONDA -dealer

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 ob gewone benzin:. kast

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopmanzijn
telefoon 05443-1774



s

Sema

regeeere

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

Verzekeringen
Financieringen
Persoonlijke leningen
Hypotheken Redelijke premies
Woningkredieten Kennis van zaken

Zeerveel service
Vakkundige adviezen en een
Coulante behandeling

assurantie en financieringskantoor

THEO BEKKEN

Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461
erkend assurantieagent

zorg dat u steeds
wat in huis hebtvoor al uw

DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
"op de Viersprong’ woensdagsmiddags

Telefoon 473 gesloten



Ik wol earst wat int Zowents skriev'n, moar
das mien te volle meujte. Doar kank de woarde
ie“t veur vinin. Dan maor prebeèrn in Hollants.

Iedereen in Zieuwent weet dat er een KPJ is in Ziewent
(doar hew de earste foute al), maar ag niet iedereen
weet wat de KPJ doet en wat ze graag wil doen. De KPJ,
dat zijn de Katholieke Plattelands Jongeren, is een
organisatie die meer doet en andere dingen dan je uit
de naam zou begrijpen. Ze is een jongeren vereniging
voor 'vrowleu en mansleu”, die door ouderen nogal eens
jongens en meisjes worden genoemd. De leeftijd van de
leden variëert van zestien tot vijfendertig jaar. De

meeste leden zijn echter jonger dan vijfentwintig.
Iedereen, onafhankelijk van geloof en afkomst (dat hek
uut de krante) kan lid worden van onze vereniging. Dan
kom je een keer op een activiteit van de KPJ en je bent
lid voor twintig gulden per jaar. Alles bij de KPJ (nô
ja. binnao alles) is mogelijk en de leden zijn vrij of
ze wel of niet willen komen. We hebben meer dan honderd
leden, maar die zie niet elke keer. En dat hoeft ook niet.
Het KPJ-bestuur probeert met de leden wel zoveel mogelijk
aan de wensen van de leden te voldoen, maar vaak zijn het

ep zelfcden die mé&tideeen komen. Maai dat kan vera“deren.



7Ee Geolt em nièj nièjs van de greune zalwwen j

“Aj-15. 08: 16:joar: bunt, dan kui id wos ven do KPJ,
moar wat ister veur dee jongeren dee nog neet zo olt
bunt". Zo dach een tröpken kpj-ers dee ok wal meer doot
as oaver wieze en onwieze dinge proaten, Zo is dan Ok

't idee onstoane um us ne keare ne cavond veur jongeren
te orgenizer'n, veur jongen van GS joar, Den

earst'n oavond was eplent op 2 mei. D!rT waen toon 's
avends een man of fieftiene, m

kool. D!r bunt toe deca
edoane en wèj van de kvj
belangstelling zoà noar uut gi Umdat ze d'n earst'n

‘cavond nog wal eslaagd vor'n, wol'n ze nog wal es ne
kèeare wear kon!n,
dissen aovond. D

prebearn iedere
tut tiene eets te
Den aovond terop is ter wear ne spelaorond ewes met dinge
as krant'nslag en hoi boer, wat onmundig mooi ging.
Op 26 mei was ter ne speurtocht deur Zöwent, woaran 32

jonger'n metde'!n. Voi ï

nige opdrachten, better dan de wie-kent-kwis van Fred
Oster, den op ned 1 an was.
Veartien dage later buw noar Tillasbos ewes. Den bos
heurt an Tillas, dat haj ok al edag.Int bos, dat met de

toestemming van'n eigenaar wodden binn'n egoane, hebbe
wèj twee bosspeul'n edoane. Dat was ne zweeds renspel,



iINAdormet 25 vroagen en een EE Het earste
’spel kwam jammergenog neet zo bes uurt de verve,

De tot no too laatste aktiviteit is letterlijk en
figuurlijk een betjen in't water evolne.
Zundagmerag (dat was dus geen vridagavond) reagenet
dat uut stuw'n oet de log. Tog ging'n 15 Zôwentsen,
onbevror'n, met de fietse op pad um de uutgezette
sterrit noa te rien'n, Gelukkég was ter noa tiet
int Zwaluwennus bere gezellig. Der wodd'n beslott'n
um sse viëftiene onverschokken!'n ne runtje te ducn
uut de kpj-kas.,

A3 4Veur de vekanties stit Dsnoa nog
en wal zoaterdagoavond 2acht Juli, Diessen oavond
is dan in de Waareise enEE. in't Zwaluwnus. 't
plan is um dan een leecone met één of
ndern meziekgroep te holl'n., Moar wat dee groep

betrêf völt dat nog neet met. Ok al neet umdat wèj
de kosten veur jullie en veur de 'kpj neet zo hoge
wilt loat'n won'n. Moar tzal bes lukk!'n. In ider
geval is volgens ons de belangstelling veur aovonde
veur de greune zwaluwen wal zo groot, daw noa de

vekantie met frisse moot wear begint. Tegen die
tiet heurt jullie d'r wal mear van

JOS HARMES

5 | je

f# t 8én oavond op!t program



‘n Rit voor de derde kcer worden gehouden.
Dit is een tocht verzorgd door plattelands jongeren.

jaar hebben ze weer een
Salland

jaar twaalf startposten. De

jear door Twente,

zijn niet vergeten,
kunnen verwachten. De inzet

mooi stu
en de Achterhoek.

k uitgezet, evenals vori<3 3

Er zijn dit
opdrachten bij de controleposten
Ol JO jullie er

De rit wordt gehouden op zondag 9

13.00 uur worden
acht. On

om vroeg te starten. Het
kaart per auto vij
Men kan o.a. starten in Groe
de Grolsch-fabriek, in Eiberg
bij natuurgebied De Haterste
ARK AKkAAKE AA&kkKk

SPRORTTOERNOOIEN EN SPORTWED

Er is de laatste tijd nogal
)van sporttoernooien. D

maar niet toer
bal toernooi in
De andere KPJ-leden wisten ni

Dit mag niet meer voorkomen.
te verdedigen door de organi
oproep op de rondgebrachte kear

1 EekriEt

MD A

mD mn

mm

weer van alles

van.8.30 tot
sluiten om half
is het verstandig

en nl.ehoudehoud
to acnt gulden.
't KPJ-clubgebouw achter
het CLV ABC en in Borculo

KAKNE EEES EP
vaak erg begrijpelijk,

z:Bij t volley-
leden ver TOEP mee.
Ss dat cr een toernooi was.

wel

1 start-



Verslag voetbaltoernooi in Winterswijk
Niet verwacht succes voor de Zowentse KPJ

Evenals andere jaren ging er van de Kring--KPJ Groenlo”
weer een voetbaltoernooi uit, welke dit jaar doorElbökurkie
te Meddo werd. georga‚niscerd, Ook mnu weer was er En
Zieuwent parzat, ondanks dat vele Pechte'! voetballers van
Zieuwent nïb konden spelen.

toernooi, Gat om half tie
‚ een graindi nn

is
I”.

eSS
ontstond uit een omstreden hoekschop. waaruit ex-voebalier
Joop de val achter de keeper van Beltrum kopte.

n=We waren nu geplaatst in de finale-wedstrijd, waarin ïegen
Vragender moest worden gevoetbald, In deze wedstrijd namen

el gauw het Des en scoorden na 10 minuten in de
erste helft. In de tweeede helft scoorde Vravendeer ûo o

veel geluk 1-1 en werd deze wedstrijd onbeslist. De be-
SLLSSM]3 Ì 0 ò on et 5JG

ë N

N 2 © LI



Er werden door beide partijen vijf penalty's
genomen, waarvan Zieuwent en Vragender er elk

vier van verzilverden, zodat opnieuw , nu drie

penalty's mochten worden genomen.

Door zeer goed keeperswerk van eigen afdeling werd

de eindstand wederom gelijk: 2-2. De beslissing was nog steeds

niet gevallen. Hierop besliste de scheidsrechter dat de ploeg

welke nu het eerst zou falen met het nemen van een penalty

had verloren. Het was of de duvel er mee speelde, maar het
het nemen van de tweede penaljy schoot Zieuwent keihard over

en daarmee was de eerste plaats verkeken.

Al met al is het een geslaagd toernooi geweest, na eerst te

zijn geschorst. Het was toch wel formidabel dat we, een ploeg

van bijna allemaal niet-voetballers, met een dik verdèende

tweede plaats huiswaarts keerden.
Laurens Kolkman

EEAAAkAAkAKAAAKAKAE &AAAkKXZX

Juli en augustus zijn ook voor de bestuursleden vakantie-
maanden. Dit wil echter niet zeggen dat er deze maanden niets

gebouw 't Zwaluwennus een D

io eetaat dan in de &is, maer dat s
Contactpersoon hiervoor is:
Wel bekend is:
8 juli Grune Zwaluwen /e vS |

12 juli bestuursvergadering 2 3& aanveng 8 uur in clubhuis
16 juli kermis: polsstokverspringen en zccostumeerd voetbal

>

28 juli en 11 augustus contactavonden, ook voor nieuwe leden.



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

inma A. M. Wapereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN

ELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE en

ZIEUWENT
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

Dorpsstraat 63
SPEELGOED (lego +

Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)



|

i

aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
STALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF Zieuwent

telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 -— telef. 290

breng

je na de wedstrijd jeeen bezoek
aan

cafetaria # de timp £
tel. 269



Sijs
cekoj- insteaker)

ienstelijk beslag legden op de twee-
© werû de beker door Mevr. Knippenbor, uitsie-kt en tevens dankte voorzitter Cuppers Mevr, Knip-reikt

pcnbors ön alle spelers voor dit sportief gespeelde:
tournooi alsmete de zoeûe organisatie en de scheiës-

cd

bi
rechters. Hij hoopte ‘dat deze traditie no
worden vocrtgezet.

Se lëiszal

Dankwoord.
Bij deze wil ik alle spelers van het Derde tot cn met
het Achtste bedanken voor het gewelûige cadeau at ik
van hen mocht ontvangen en voor de bijzonder pretti.:e
samenwerking ‘edurente Ce drie jaar dat ik ze als
trainer mocht begeleiden.

‚B. ten Bras.

MKKNXKNKKNAKNKKKKKNKAKAKKKKKKAKKKNNKKAANKAKKKAAKHAAKKKKK

KN RMU ILS 7 IUU WE ND O8KKKKKAKKKKNKKKNKKAKKKKAKKKNKAKKAKKKKKAKAKKKKKKKNKRKKKK

VRIJDAG 14 JULI
is

4's Avonds om 7 uur wielerwetstrijd voor de jsusá ven
de buurten ie meedoen aan de Zeskamp. Deze. weûdstrijá
worden aan Ce Hellerwe; en Ce Branierstijk :chouóen,
Deze wedstrijd komt in nlaats van het prozramma ts
middaxs in het. parochiehuis.
ZATERDAG 15 JULI
14.00 uur: Sterrit voor jongens en meisjes van de 5e

en 6e klas, die víór de vakantie in deze
klassen zaten. Stert bij het parochiehuis.
(pen of-potloocG meebrengen).

15.30 uur: Veteranenvoetbal RKZVC — KSH
DIT EeDhAy PenDaarna een gezellize avond in !t Witte

Paard.



Advertentie uit Vrachtrijders blad

Ten gevolge van een
frontale botsing met dé
leeuw van Orange is op
noodlottige wijze van.
ons heengegaan,

"Der Weltmeister"”
de leeftijd van

ier jaar.
Tijdens de uitvaart zal
spontaan door de hele
“Manschaft" het Wilhel-
mus worden gezongen.
Het stoffelijk overschot
zal worden bijgezet in
het familiegraf van

d.t. is Schoen

Gelegenheid tot felici-
terén na de finalewed=
strijd op 25 juni te
Buenosaires.
Dat zij moge rusten
in vrede.



is.
ONDAG I6 JULI
.00 uur: BEucheristievicrin. ter openin: ven de ker-mis m.emev. Harmonië en Schutterij.9.00 uur: Bezin sportdag (on hef hcofévele JsD.50 uur: HEZVE 7 = Supnèrters ven het Te. Dit: duurt| tot 10.30 uur. |

10:30 — 11.30 úur Voetbal jeuzd DI: Streekelftal

Ore

„11.15 5 12:30 uur KD. jj: zekostumeerd voetbal13.00 — 14,00 uur Voetbal c elitaisteren jeu, á F.C
Bocholt141 14.30 uur Hernonie & Schutterij

14.30 uur ReKeZ.V.0, I- F:C.: BóehoIt

2s TED:
10,00 — 11.30 uur HANDBAL pupillen en aspiranten Pa-celli11,00 — 11.45 uur VOLLEYBAL TOHP
12.00 = 13.00 uur GYMNASTIEK
13:00 — 14.15 wor VOLLEYBAL

12.30 - 14.00 uur KARATE
13.30 = 14.00 uur GYMNASTIEK

13.45 — 14,30 uur Cemonstratie’ touwtrekken dcor deee TTV. Zieuwent zen de biitenkent
van Ge officiele vcettalvelden.11.00 - 12.30 ùur Dan zal‘er buiten het terrëin oz eenstuk sront achter Ce bejaarienwchin-
gen celegenheië worgen: zeboden meete eu aan een wecstrijd. POOLSTOK-
SPRINGEN. Dit zal verzórgd vordeùtoor Ze K‚p.J, in samenwerkin: met
de feestcommissie. Theo Engelbats enHenk ten Dam zullen zich hiermee z&enbelasten.

Gokient elke verenigin: er zor: vor te ira:on tijd te be;innen en te einöi:en, :

nen een half uur van te voren on het

On het zenlande Pro iramna vloib ze kunnen laten verlopen
n
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í

be zi jn, |

Je ILankvelt, Dorpsstraat 40 zal met een ple o£- mensen
zòrc dragen voor de aan en afvoer van. te Seneterialen on. het veld:
Kantine op het sportterrein zaEE on 15: 30 Uur GESTOTEN

zijn.. E id ee aeKonsuntiebonnen cienen iidie dag in is keaworden opgebruikt. :

14400 uurs Rencrgeng:20 or het. dorp van Hernonie er Schut:
terij naar sp ortpark.

16.00 uur: Openstellin: Zer vermakelijkheden.
20.00 uur: Dansgelezenheië in zaal !t Witte Paar,

: Bonsers t.b.v. sportvere.
Het narochiehuis, zaal Hclweg en St:‚verink

in open voor ’n gozeliij etentje en Crankje.
MAANDAG VE JULE
8.15 uur: Keurin: versierle wma;ens en EE Ziie

St. Jonccsohoolevs7 een zE
Afhelen ouûe koninzsnaar door rij.8.45 uur: Afhalen schoolkinceren vanaf Äe St. Jusef-
school naar !'t snortveld, alwaar kinder-azeneester en ech:encte.

telhulie voor H.H. zeestelij-
“enocte, besehermheer ‘en, be-

[6]

9 mis.
10.00: uuré Beetje(s) en Gensen in Ge zelen Bon-
Se ‘gers; '} Witte Paard.

0.00:uur: Danson in de zalen Bongers (alleen voer’ ze-
hurden), 't Witte Paèr



| COÖP‚ WERKTUIGENVERENIGINGsj 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
telefoon 05445 - 526/511

vijftig jaar sparen bij de
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS NMS

SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f, 7,50 GRATIS als eerste inleg
PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bij

AGENTSCHAP ZIEUWENT :Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

7De °SE”-te
Wilt U eens watertanden ?

Dan bent U bij

Het vertrouwde adres voor vergaderingen en ë
partijen. 4
Ruurloseweg 20 ZIEUWENT Tel. 05445-634 .

ZELEBEDIENING en
WINKEL AAN HUIS

 LANHVEL
Dorpsstraat 31 TEL. 05445 258

CAFÉ— RESTAURANT „STOVERINK|
in goede handen. DD



Ä

aDINSDAG 18 JULI
‚15 wur: Afhalen van het nieuwe komincsoeer vanafet schuttershuis doer harmonie, schutterijen majcrettencorps,2.3G uur: Zeskamn.

Hieraan wordt teel:zenomen douit Zieuwent.
In de psuze vr anúelhul&e foestter-Tein voor úe. emeci jcen ee10.00 uur: Bitberuurtje(s ) en dansen in'Ce diverse ?eist; De ED20.00 uur: Dansen in de zalen van It Witte raáart,:"-Bon;ers en Stoverink.
Tu e rearcchie-huis en Hclves “ele:zen-heid or een rusti zitje en eten en”e '

\J9:

5 5 buurten

De kernisvermekelijkheëen, kramen, ‘café's en:hetparochiehuis zijn tijd ens de 3 kermisdasen onen van19.00 — 24.00 mee | aHet Darochiehuis, cafè wee en Stoverink zijd tot24.0 uur open voor gezellig en rusti: cten on êrin-ken. j

VERDERE MEDEDELINGEN.

Voor desterrit voor jcnsens en meisjes Vande6e klas en het vo:„el;soien vóor: jenfens en(tot Ce leeftijd ven 16 jJear), kan rien zicin de gróte zaal van:'t. Witte Bie wel cn zende
S Ln. van 11500 elCO uur. |

Op zondes 16 juli,zelezeds zich’op te Zeven voertt vo, celsohisten en vogel: ooien (van 10.00 - 1266
uur in cafe Bon:zers): Inlefzeld vo vels ooien 0:Inleszel: voielschieten’ niet-1e ‘en in‘czobenon venZieuwent, ft 50 :

BeB.He0. aft.’ Zieuwent-]
Waarom H.B.H.0. 7?

Marienvelëe..



BiBi -16-

Omdat er on;‚elukken ‘;obeuren, iedere û2a3, OveraJen
onveruacht, bij srort, thuis, in het verkeer; of waar

Tan ook, DLvellen er slachtc‘ffers, kunt ú
‘Gan helneh en weet u wat u &‘en moet of niet doen
moet, z: niet, besef tan uw verantw“ordelijkheid on

vol: éen E.H. 3.0 cursus.
Ë

Half auzustus bezint gE ee: cen Gisis,
De cursus been ua Ll 20 lessen ven 2 vur; wecrvan
1 uur thecrie dsor Sokter Vosters en 1 uur »rakt ijk.
oor Ze :heer WW. Donderwinkel. :

wiltu inlichtinzen of wilt u zich crgeven; neen dan
contact on met een van Ce bestuursleden, telefonisch
ken’ 8it onder nr. 201mevr. cunnerss NT. 373.mevr. te
Roller;:nr. 5443-5756 Ze heer A. Waalierbos. Voor
Merienvelóe nr. 242 nevr. IJzercef.
Geef ï zò snoedis op, zoûat We na de scho olvakanties
meteen kunnen be innen.

OULEINDELING EN BEKERYEDSTRIJDEN.

L. Dcetinchen 4. RKZVC

2. SDOUC & 5 + Torbozg .
3. Silvelée

‘Woensdag 16 au ustus 19.CC uur Silvolêe - RKZVC

Zondag. 20 aúüzustus 14.3C uur RKZVC — SDOUC

Woensteg 23 auzustus 19.00 vur D:stinchen - RKZVC

Zona: 27 auzustus 14.30 uur RKZVÛ - Terbong :

Yoens daz 30 ausustus vrij
[6De eventueel. voor wens ac on 15 Sente vast

te. stellen we:istriED zullen in tczenstellin; tot
ce wedstrijden on: nicw cekse avonóen in auzustus,
sanvansen om 16.50 uur.

OEPENVEDSTELIJDEN JUNIOSN. EN PUPILLEN

‘fitkamvers A-RKZVC A 14.30 vur
RKZVC Bl-\itkenners Bl LAS )0suur
RKZVC Cl-iitkempers GL 14250 uur

Zater 7a: 5-= co



merkartikelen de beheerder
zijn van het

kwaliteitsartikelen parochiehuis
u koopt ze voordelig

bij een wenst
vanouds vertrouwd adres

alle sportmensenLEVENSMIDDELENBEDRIJF

== steeds
A. VENDERBOSCH AANGENAME

WEDSTRIJDEN
Dorpstraat 28 - Zieuwent

tel. 315 en veel succes!

E . VOOR

: BETERE

“EN TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



voor een goede

| !
|

en moderne voor een
haarverzorging lekker glaasje bier d

Ee 5 : naar
ei

| k £ E

es | DAMESKAPSALON

= :
ie

£

E
e e| Rikkerink

B Tel 311 - ZIEUWENT

| 5 5
:

voor al uw eas inej VERZEKERINGEN Be== da
E NIEUWBOUW;

|

. VERBOUW en.
Ë

: ONDERHOUD
naar

A Ge
IE

SSURANTIEKANTOOR BOUWBEDRIJF >
STORTELDER WOPEREIS

i Dorpsstraat 48B Zieuwent =- telef.209
Tel. 227

Es == ==
== z

£



eeMaterdar 12-8°RKZTC A-DZC A aDZC BI-RKZVC B1deDTZC CLERKZVC CI “14.30 uurRKZVC Al-Zelhen Ge 2 1430 uurRekken CI-fKZyC 2 ee|

… (BRZO D2 tournooi Epi Eeî RKZVC' E1-“Varsseveld El ‘16:3C uurBKZ2:Verssove;d E2- ‘+103 uur:Zontar 1358 ‚:

RKZVC B2 tournooi Erix - EE EAKZVC Dl tournooi Portune :
á

‘ Donderdag 10-8=-RKZVC Bl.sCendrinsen B] + 19-00 ‘uur -:

/ Donderdag. 17-8 WVC A-RKZVC A 19.CO uurzaterag 1956 - Genárinzen A-RÉZVG Á 16..3C"uurRKZVC B1-GC. Ahesd Bl 15.CORKZVO Cl-Go Ahesa 01 15.CO úur”Se _. BSSE Al-EKZVC A1 = 14.CC vurEE .SSSe B2-RKZVC B2 LGBKZVC C2-SSSE 02 13.3 uurRKZVC -Dl-Zelhen D1. 1.36 uur..BKZVC D2-Zelhen D2 16.3C uurZondad 20-68 BKZVC El tournooi Fortuna:1
RKZVC E2 tournoct. Portman sit| Donterda: 24-565 RKZVG. Bl. Pex ES EEGUE| EBKZYO Ol Dax. SEO Uun| - Zaterdag 26-8  RKZVC me zeit 156 uurî

Zelos Bl-RKZVC B1 L$ 3iuurE: ei HKZVC -Cl-Gengiringen:61. I4el0 uurE

SVBV A-RKZVE Al “sg 1406 uur.Í RKZVC B2-Rekken Bl De 3e uurZelhen GZ-BKZYO. G2 1453 vur#
RKZVC Dl-Xuurls PI CCC uur4
Ruurlo D2-NKZVC D2: IC is dur”|

tKZV0 E2-Ryúrlo E2 ÏCsCC uur1

&  e TRAININGE
| Maande: 16.15 < 17/15 vor PF purillen’ B. ten Bras.| 18.0 — 19.10 uur El + 2 ent Penternen5 eg 19.15 Ge 2050 uur: AL:

5

ë

U 5 EaEE > 10450 IG Cl Leu Khinpenbor,EE 19:30 — 20.3C vor BDinsdag 115 — 19.3 uur £ sel, .

" 0)



B
18.me = ISG un Ee Hummelinkvoenstag
16.0 >= 19.0 uur 1.2 B. Rourhorst

| TIJ <= SC vun, Dd C2 B. Rouwhorst
Don&ertag : 18.3 -19430 uur. Bl of CL Lau Knippenborg

19.55 > 20:30. VUT Bi of £ 6el, 11 1

NIEUYS IN HET KORT NIEUFS IN HET KORT NIEUTS IN HET KORT

Koos voór het volienóe nummer van PIOT ie in Ce eerste
week van’ Sentember. uitkont Gient uiverlij&szonceg 21ee in het bezit ven Ge reëactie. te zijn.

Denk ailèen aan Ge jaarverzacerin” op su ustus en kon

on Yijdil!
|

zi

Ss &laszGe Laurens Kninpenhorg voor het trzainers-
isl-ma L, waarvoor onze fclicitaties..

Voor het nieure seizòen hebben2 leden ejczend te.we-
ten Ma eij=t { zich even-
cons rne ctiesdoor
“eze 7e

e uitbren:en
ar PIOTzeschiIevanste:)5)

ie wijzen wij er no;maa op dat Giezenen

ie geen ze Gelëerlaánter ontvan;en (meestal Ce

De zalerlas ven de maand) 4eze ‚rstis mec kunnen nemen

uit de kantine of ner toezezonden kunnen krij,cn te-
zen ver;seuiinz van “oe vortckaisten.

in Ge week ven 7 tot 14 auzustus komen leden van RKZVC

weer bij u aan ÉÁe deur vcor de jaarlijkse ionateurs-aetic
Honelijk steunt u onze vereni:in? weer net sls voor;aan-
Ge jaren.

|
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ia BOUWBEDRIJ=A . NIEUWBOUW

ErineZE. STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

‚ VERBOUW

ZIEUWENT TE: 55445 -214

. ONDERHOUDSWERKEN

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J. Holkenborg
tevens het adres voor de '"'doe-het-zelver'"!

Zegendijk 4, tel. 454

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

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

tijdens de rust of na de » 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?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

sanne, KRABBENBORG

__
teietom 5
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zi:
C tsennali:e woorien VER Ons zevende naar te zebrui-n lijkt ons 4chtste in"vermechtin, van cen Ne ende,4want Goordat 2 13 Junisren overgin, er nar Ces seniorenen er 6 nicuye

Ven bij];
1Ge
t q

©
leien bijkwemen, zit Cat or zeker inszocht wordt d2arcmn-nóer een nieuwe leider Gie Ait beanZonde:8. wil beveleiden, Liefhebbers kunnen zich onCuiDers.-"

‘

BLPTALLENINDELING JUNIC%EN EN PUPILLEN
Snelers met een kruisje. (%*) achter3 juli een nasfoto

Lesel,
L. Becrten
He Berendsen
ite Doren
in. Herbors
M. Heutinck
J. Heutinck
J.

P>

QR

Hcenderboom
Hulshof

ä.e Boller
ie Bekken
J. Doppen -

Be Goliewijk
te KL; Grldewijk
Pl ten Have
H. Harbers
B sel..Pl
D:
E
Îe
is

Domhof
kla G.luewijkkl, G2lLewijk
Heutinck
Hermens
Hunmelink

: 5 hot Volrende seizoen niet

isd Gn 5 B 1e fn. 3 E3 © teinleveren voor hun P&sje, anders

GS ishs„Cls Stcrkhorst
MM. MG cb cs
Lw Saasve Wee te Smi sSs

E. Harbers
PL Holkenbor:
Be Hulzink 5Je ve Menen"
H. Stortelëer
Re Wopereis

Je Mollemean
&.e Nijenhuis
E. iicuwhorst
Ge Slei-
Ci. Tcebes
Me Yoelink
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Ce iVe Wijngaarden:

D2 ij 2 ë- ei.mh

C. Bokkers R. Hunnelink S= Zeerten ME

we Bokkers Je Mokkink
F. Boschker IT. ki NeenBus
Je. GÜsDors Tt. Wopereis

‘Re kl. Golcewmijk A. Stoverink
7. Grotenhuis t. Fozereis
H. Hamers

C sel.
J. Beerten * Je Kolkman =
Rh. Beeken; J bestLior + s

R. Biekelger Je Rouwhorst Se
Er. Bokkers 2, J. Storkhorst
GC. Domhof XS B. Stortelier :

PD, Dcmhof 5 E R. Stortelder ee = ‘

E. Hoenderboon * hk: Vos *
 lcenierboon *

Jkt: Holkenborz. ee D.
H. te Molder: * 5 | i

S. Roelsfsens*
E á

Dat
Maarten Domhof Eáwin Kuiper
Henrico Eytins. ‘Marc Lenkvel:
Jur;en ten: Have E Karel te Molder
Benno Humnmelink Ronny te rlate EE

5

Marco kl. Goldewijk. : Merk Vos
tuud Krabbenbors D Danny te Vruchte

(door ruimte zebrek-konden D2, El, E2 er iiet op)



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
ie Ae dje ojee vie ijn ode ojee ode je aje oje efo oge aje 000 ie oe de oe ode de dje de de oJe se dje ole oje ojee 6e de oe de oje cle fe je sle de fe dje Je oft Ze ofe of oe ode oe ofe ode
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