


Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent

Onderhoud .

Het is zomer!
Maar de winter komt, datis zeker.
Bent u ook zo zeker van uw c.v.?
Laat Kemkens uw c.v. onderhouden.

‘Dan zit u straks niet in de kou.
Goed onderhoud betaalt zichzelf:

U verbruikt minder gas, het
aantal storingen neemt af.

Kemkens heeft onderhouds-
en storingsabonnementen.

Zoals metalles: wij zijn goed en niet duur.
Voor een gewone c.v. kost eenonderhoudsabonnement f 59.- per jaar.
En wilt u helemaal zeker zijn:
neem dan een onderhouds- +
storingsabonnement voor f 94.50 per jaar.

Kemkens:- Betrouwbaar
- Steeds te bereiken
- Goede service en kwaliteit

Vraagt inlichtingen bij:

Kemkens
Installatiebedrijf

Zegendijk 26 te Zieuwent (aan de weg van
Zieuwent naar Beltrum) Tel.: 05445 - 666



Redaktie:

Verenigingen:
RKZVC

*

TOHP

Sportblad PIOT
B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink
H. Wopereis, M. Slot, A. Meekes,
J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23,

telefoon 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat1,
telefoon 05445-281
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9
telefoon 05445-461
Penningmeester: M. v.h. Bolscher,
De Haare 25, telefoon 05445-660
Wedstrijd-secr. J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
telefoon 05445-341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23,
telefoon 257

Handbal
Voorzitter: R. Ponds, Zieuwentseweg 48,
telefoon 05445-382
Secretaris: B. Wensink, de Haare 18,
telefoon 838
Penningmeester: A. Krabbenborg, Dorpsstr. 3,
telefoon 05445-442
Wedstrijd-secr.: Th. Venderbosch,
Dorpsstraat 61, telefoon 05445-272

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,
telefoon 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3,
telefoon 05445-534
Penningmeester: A. te Molder, Kleuterstraat 3
telefoon 05445-266
Wedstrijd-secr.: M. Kolkman, Zegendijk 16,
telefoon 05445-274



TTV Des

Slagvaardig

Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,telefoon 05445-294

:

Secretaris: L. van Schie, Uranus 10,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk-Schepers,
Grensweg 8, telefoon 05445-348 °

Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius 53,Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpstraat TAG
telefoon 05445-290
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23;telefoon 05445-262

Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7
telefoon 05445-614
Penningmeester: H. Kl. Goldewijk,
Zegendijk 6, telefoon 05445-723

3

Tafeltennis
Coördinator: A. Hoenderboom,
Zegendijk 124, telefoon 05445-324

Schietverenigiug
Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,telefoon 05445-405
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,

B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005
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VAN DE REDACTIE .

in dit nummer, met vernieuwde advertentie's, hopenwe U weer op de hoogte te houden van net sportgebeurenin Zieuwent,
Bij RKZVC hebben de meeste ploegen al een wedstrijd ofzes afgewerkt, zodat er wel een soort tussenbalansvalt op te maken.
Het eerste zal zich, in vergelijk met vorig seizoen,met een minder hoge xlassering tevreden moeten stellenDe wedstrijden verliepen allen nogal stroef zonderook maar ‘éénkeer echt te overtuigen. Met vier puntenuit zes wedstrijden staan ze nu op een plaats in deonderste regionen, hetgeen we in geen jaren hebbenmeegemaakt. Er is dus een goede reden voor het tochal wat verwende publiek, hun eerste van RKZYC extrate gaan dteunen en voor de spelers en trainer om ereen schepje bij bovenop te doen om zo te proberen hetverloren gegane terrein weer goed te maken.a
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Het tweede deslt in de malaise van het eerste al werdde laatste wedstrijd tegen Concordia Wehl 2 met 3-0gewonen. Voor de trainer en „begeleiders* van deselectie duszorgen genoeg.Het derde is nogsteeds ongeslagen, maar heeft tochal teveel punten laten ligggen door hun onvermogen totscoren.

‚Het vierde draait evenals vorig jaar mee in de tor.Toen werd de eerste wedstrijd met ruime cijfers verlo-ren, om daarna in de gehele competitie geen verliesmeer te lijden, Dit jaar lijkt het team dezelfde wegingeslagen te zijn. De eerste wedsirijd tegen Neede 3werd met ruim verschil verloren, waarna men alle wed-strijden wist te winnen,Het nieuwe vijfde (oude :esde) wist mm goede start 4(winst in Ruurlo) niet voort te zetten, Het kleinecijfers werden vier achtereenrolgende wedstrijden * KH

verloren, terwijl zondag j.l. omodig tegen WVC 5werd gelijkgespeeld, zodat ze nu Svunten uit zeswedstrijden hebben,Het zesde (oude vijfde) doet ne

houdt gelijke tred met het derde, dat in dezelfdexlasss speelt.Het zevende doet het verrassend goed, Met maar éénverliespunt zijn ze trotse leider van hun klasse,Het achtste en negende spelen met wisssleni succes.ma sgeleMet de jeugd van RKZYC gaat het beduidend minder,De A-sel, B-2 en C-sel. staan allen onder:resp. Klasse, Het is nou weer niet zo, datklasseringen van hun hadá=r verwacht, hetmateriaal betrachtende, maar een plaatsmoot zou tot de mogelijkhsden mosten behoren,Aspiranten D-1 vergaat hot al weinig beter, Van deprestaties v.d. pupillen ís helsas bij de redactieweinig bekend. Alleen junioren B-l en asviranten D-2draaien goed mee ín hun klassen, Het is eigenlijk eenbeetje triest om te moeten zien dat het spelersaantalbij de jeugd zo sterk aan het teruglopen is, door aarde ene kans hot teruglopend aantal kinderen inzieuwont met aan de anders kant het grotere aanbodvan ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd in deze %tijd, zodat er noal wat spelers bedanken. Da:r nettalent nou ook niet voor het oprapen ligt, kan hetvoor RKZVC over eenaantal jaren nog problemen gaan
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soorten reparatieswenst

alle sportmensen naar een erkend
adres :
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steeds

AANGENAME garage
WEDSTRIJDEN T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
en veel succes! Zieuwent

tel. 603



NMS-Jeugdsparen
Kinderen hebben het zo druk met opgroeien

dat ze aan sparen niet denken.
’Sparen voor later.’ niemand kan het een kind
kwalijk nemenals het daar zelf niet aan denkt.
Een kinderleven is van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
bedtijd veel te druk bezet. Daarom helpen wij
volwassenen ze maar een handje helpen.

Van Ô tot 15 jaar: Van 15 tot 21 jaar:
Sneltreinsparen. Zilvervlootsparen.
Hoe jonger een kind begint met HOGE RENTE en een aardigheidje
Sneltreinsparen, hoe beter. van de Overheid:
Want de NMS stelt naast de 10% Rijkspremie!
HOGE RENTE een forse premie
in het verschiet van 5 - 10% over
het eindsaldo.

HEEFT U INTERESSE IN INTEREST VOOR UW (KLEIN)KINDEREN?

Komt u dan eens informeren naar deze of de vele andere spaarvormen die de
NMS u te bieden heeft. Ons adres is:
AGENTSCHAP ZIEUWENT:
Assurantie- en Financieringskantoor
Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9

tel.: 05445-461

Wij zijn geopend:
Dinsdag van 14 - 16 uur en
vrijdag van 18.30 - 20.30 uur
EN VOLGENS AFSPRAAK

TOT ZIENS!
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geven, Misschien is het wachten op enkele spelers uitde C en B selectie, maar dat ís altijd maar afwachte:geblazen en het duurt dus ook nog een jaar of vier,De Tijd zal het uitwijzen.Bij Pacelli hadden de heren een voortvarende start. Allesde wedstrijd tegen DVV werd verloren mede doordat enkele

4spelers moesten voetballen, De andere drie wedstrijdenwerden gewonnen, waaruit blijkt dat de heren beter draaledan het afgelopen j wordt beter bewogen en diDe dames 1 wisten £ slechts 2 puntenDe Jeugd draait ec er bijzonder g
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s Zoals bekend is een iedor Äie
opgeroepen wordt voor doze Este
ving, VEDPLICET, hieraan deel
te nemen, on de kosten (nog-
maals) op de kenringsarond te
betslen. WVamesr een zpelesr
miet aen de keuring Ge£ wordt zĳn snglerapsn ingenomen,
en in hAl verder widzesl oten
voor het deelnemen aan wodstiden,

i Wanneer een bepaalde speler, OM
GAL. UREGEIDE EEDSEEN, verhin=
üerd is op de keuvingssvond te
verschijnen, iient hj zelf kon-
takt co 5e neuen met een van de
briepzan vorneiie Yeservessfi woelt 4it cchier wel welden
Gandeseorsteris,
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GOOP.WERKTUIGENVER. ZIEUWENT
STAAT VOOR U KLAAR!

o.a.
- voor vernieuwing en verbetering

van uw grasiand, ook egaliseren
- voor uw gehele grasoogst
- voor al uw kuilwerkzaamheden
- voor al uw graafwerk
- VOOr Uw maiscogst
- plastic vooruw kuilen in diverse breedtes

KOM EENS AAN! REINDERSWEG 3 - TEL. 05445-526

Al uw
B c.v.-installaties
MW loodgieters- en

elektriciteitswerken
W stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346

_



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenbor5
tevens het adres voor de ’’ doe-het-zelver’

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

OLIE-
HANDEL _

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

KRABBENBORG telefoon 215
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abend

STANDEN SENIOREN EN JUNIOREN RKZVC

Bijgewerkt t/m 05-11-1981)
be zlasse C.
Yarsseveld
PAX,
Sp.Eibergen
Zelhem
Vorden
A-D. 69
Y.V.Û. 25
Terborg
Reunie
Grol
RKSV
Wijterswijk

je klasse O
Rietmolen
Sp.Heede 3
RKZVG Lb

Sp.Lochem 6
Bredevoort 1
EGYY 1
Xl.Dochterven 2
Witkampers 3
wWolfersveen 1
Ruurlo 3
Diepenheim 2
Noordijk 2

je kiasse Q
KSV 3
RKZVC 6
Fortuma W. 2
Erix 2
RKZVC 3
Winterswijk 3
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H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOU WPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

GOEDKOOP EN GOED!



Is delaagste 7prijsin tapijt:Sealtijd de beste:
Vergeet hetmaag]

Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast

- de prijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop,

Aj Loop daarom even bij onseg binnen, Wij adviseren u graagf& met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist. :

B.J. STOLTENBORG & ZN. - tel. 207

voor al uw voor
VERZEKERINGEN

. NIEUWBOUW

ef ll _

. VERBOUW en
| . ONDERHOUDASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER|| WOpEREIS
Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227

: Zieuwent — telef.209
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Wat bobokunt lid zjn van oon sl’tal,
Eenvoudigweg betekent dit det je met elf spelors ds wel ingest on ts vostballen,
Je kont bij elksar vonr de wedstrijd on na de wedstrijd geetieder weer zijn eigen weg,Dit is dan ds moest vorwoudine benadering.Ja bent den de grots egoïst, dat con stukje voetbal koopt(oontzibutie) bj je verenising en voor ds vast miet geïntevessoerd in ja vedespelers,
Eon dergelijke speler is nist intetaassnt voor Ze trainsr sf
We kuanen vo slftallen veruelan. in prastatiaf on vekroeris?gezichts elftallen, |

Prostetief bezig zijn bstskant votal altijd bezig zin wet het lsvsstands meer inzet, olesds vaer co?
1jn om do presdatigs te va:
Dit kan de spelers binden,
tun sonheld, dis uil proest:
shag #

:Het vskroatievs slPtel bostkst uitmet het gezellig en sportief bezi ze21willen op het moment ven de wedstrijd wel presleren, maarwillen niet teveel offers brengen om de coheie wask zende aanstaande wadstrijd te denken, Lrainen enz.Met wil natuurlijk niet zeggen , dat gen poresiatisf elftalgeen gezelligheid kent,
Wat betekent het na3 ves teen voelballors wil semen voetbalelen, wodstsijder ssolea cn alt het ken aag winnen ook,De apslers van het tan mosten dus sen serheid vormen, Snzp hu niveau zoensl spelend slVial, waarin cok plaats isvoor hef menselijk dsnect,
Zij zoeten het eigen ik ondergeschikt maken aan het team,fixe speler hooft son plaats en functie In het slrtal,waar hij het beste functioneert, ook el speelt hij lievsr
op ecn onders plants,

‚e Tieh vinden



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

Jima A. M. Wopereis

ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)
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ZIEUWENT
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gezellig partijtje CAFÉ = :

IE 't Kevelder
of een groot feest H. HOLWEG |

in ’t klein

- Teo 27
moet je toch wel bij
’t Kevelder zijn!SEMM
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Dit is oen belangrijks task ale trainor, dit gedaen ts krijgenzonder dat de jongen het plezier in het voetbal verliest,Fen moet leren zich ín to zetten voor de anders elftalieden,oek al was het de taak van de’ ander, î

Nat egpiene moet worden uitgeschakeld,
in hot bolmmgvan hot teen zen keer extra gaan trainen als
won son training door een of senders voorzaak hesft aceton ver.tuinen,
Er moet voorkomen worden dat ds snelsrs onderling geen schel:in hat vald,

|Ioddis speler moet sr tegen kunen, dat Hij in hest belang vanhet elftal uit tsktisbbs overwegingen wissslepeler steat,
slëtal sost zich
gan het teen on - EN ”

= twe:
* x

# ë gk Ee eeen 4 WEIL SEE

ì u

Ler: “Ik heb oen bewijs van de dokter dat ikLeny,
“Dat bewijs hadden we niet nodig’,

= 5 U Emmie:
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Het PETJE. 1.

. Sammie is met zĳn vriendje naar de RE kerk geweest,
Als hij thuis kont vraagt zĳn vader noe het geweest is.

Sammie verteld:
Ongelooilĳk vader wat een zaak,lk kom binnenesssssce °

uitverkocht huis.Geen plek meer open.Vooraan een toneel
“et een dressoir met een kaars erop.Achterin een groot
koor met orkest.
Stel je voor vader begint daar die voorstelling.

Kort er een ome binnen,in het wit met een rode jurk
er over heen,met een paar jongetjet vlek achter hem

aan.Een van de jongetjes.pakt vlugzijn petje weg.Het
vetje was pleite. we
Wu had die ome sen kale plek op zĳn hoofd,dus kreeg hij,
het koud.Hj maar zoeken naar zijn vetje.Links...rechts..
.o En Maar vragen aan de jongens waar zijn petje dan
wel was.Msar deze zelden niks.
Dan gaat die ome naar het kastje van het dressoir of
daar zĳn petje soms ligt,mear daar is hij ook niet.Hij
steekt nog sen paar kaarsen aan om beter te kunnsE
zien,maar À fĳn hij vindt ni&s.,
Nu staat or op Let dressoir een groot telefoonboek en
die ome gaat daar in kijken of er een nieuw adres Voor
sen nieuw petje listaat, volgens mij had hij aan de gouden
gids meer gehad, 7Maar nee hoor,toen heeft hij zich omgedraaid en aan leder-
een gevraagd:"Hebben jullie mijn petje Ook gezien?” Ik kon
net echter niet verstasn.En de mensen zongen in de zelïde
taal terug "Nee we hebben je petje uiet gezien’.
Wat Goet nou cen van die jongetjes. Die zet stlekvn het
telefoonboek aan de andere kent van het iresscir.Dis cue
grijpt een nieuwe telefoonboek... Ei aan het zoeken.Weer
geen adres te vìnden.Hij werd er +entwachtig van en trok
zijn rode jurk toen uit.Met de witte aan kroop hĳj toen in
een soort hokje dst tussen twee pilaren stones Hij heeft
er een hele “ijd staan praten dat uĳj zijn petje terug moest
hebben. Waarschijnlijk heeft hij zich daar oen erg kwaad
gemaakt want hi greep plotseling een oulie ‘’piae-borstel”
in een cmar met vater on ging daarmee laar ce mensen
aan het gooien, ..naar het petje kreeg hij er niet mee
terug. |

|

_ fu weerterug naar het toneel.Toen werd het erg leuk.
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Staan daar vier gróte jomgens Op,;Pakken een stok met aan‘de andere kant een zakje eradn en die gingen toen rond,Alle mensen even Lappen voor een nieuw petje,.Ze zĳn over.al geweest en ik heb ook een paar centen gegeven .Eeeft d4ome de mensen nog zó gek gekregen dat ze voorin op deknieën gingen ligten om naar dat petje te zoeken, maar neshoor... Toen hij de enten bij elkaar had was de voorstel-ling afgelopen, Toen had hij ook ineens zijn petje weert!
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VAN DE PLOEG D-1
Bastide

De wedstrijd tegen Vlos B. hebben we gewonnen wet
Z=l. We stonden eerst met l-Q) achter, Loen Tuus
Kolkman in actie kwan maakte hij de gelijk maker,
Wa de rust kvapte Wilco Wopereis de twede = l voor’
ons er in. Even later kreeg Beltrum een hoekschop,
‚een andere schoot op gcal m Earal dook in ds goeiehoek,De volg: Ge

Ye moesson Legen de
een zware heontocht, a1-0 achter. De eindstand
goal werd geschoord door Jor ji hebben

‘verloren omdat Jol rabbenborg kenhuis
diege
De derda wedstr

ES 7

te veel van ver:
De vierde wedstrij:
Dankzij Karel eo
De vijfde wedstrij
On 7 noveuber gingenwe na:
Freek Krabbenborg 200 altas onder de
Fiat Turbo: wonder ‘bov:en wonder bleef het mmandarijntjes

Ee

@

9
i

a

fe

din

Jeet

Mg

Teds

:"
En

‚dat in de tas zat heel. Ondanks alles werd er toch
‚gewonnen. Het De 0-3. De cerste goal werd gemaak:

door Marco Spekschoor. Ha veel kensen werd er toch
waer geschoord door ‚Stef Rouwhorst (0-2) Na rust
maakte Merco nogmaals een goal (0-3 de eindstend)s

We hopen dat we de volgende wedstrijden nog m2er
succes hebben. Willie Weyers geeft ons goeie training

enMarco enWin.„(onze leiders) doenookhun vest.
Svelers D-1



Voor een haarverzorging naar uw zin,

Kapsalon “CECIEL”
íDe Haare 30, Zieuwent, tel. 797

goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

vn
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



TAXI
05445

Firma Jan Lamers en 909-343Leo Krabbenborg
hebben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om u in detoekomst te verzekeren van een nog betere service op het gebiedvan ziekenfondsvervoer en normale taxiritten.

Tel. 509 of 343

GARAGE ELSC4g,
a# accu's, banden en uitlaten (gratis montage)

% in en verkoop gebruikte auto’s
# betrouwbare onderhoudsbeurten
# ook voor tectielbehandeling
* snelle en vakkundige reparatie
« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »

95495 Waalderweg 41 ‚08342355 7263 RV MARIENVELDE % Pé 057
garage



CODY voor het volgende NUuner van PLOTnr. 4} dient uiterliijk 6 dec, in heved. redactie, Noteert U deze datum ?
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NudeS6rS5të Wedstrijden »* %in de zaalcompetitie ge-speeld zijn kunnen weschrijven dat het nog nietallemaal zo loopt met de
sportieve preátatie!svan de dames 1, goede wed-
strijden worden afgewisseld’ret matige, de wil om tewinnen is er wel maar juistdat laatste stukje inzet engeluk is er niet altijd zodathet sllemsal erg wisselvalligblijft, de dames IT moeten ook nog in hun ritmekomen tot nu toe kon men alleeu tegen Bl.Wit eenoverwinning noteren en werd lies geleden &egenDe Vossen en Zreak

De heren doen het vo
& punten uit 4 wedst
vermeld dat de zwaarde:is echter ook zo hos ve:

hoe beter de heren gaarDe dsmes-jun.A doen he
ting, met 4 punten uielle hocp op een hoge k

‚De dames-jun, BE hebben
Tug, die overigens gewon:het is voor de dames-jun‘zij een zeer smalle basi
aanvulling nodig

ö
&

moet worden
PS DOg komen hettitie vordert

tot mu verwach-

lijx kont hierzodat ook zij we
De

Verder hebben zich enkele mutati.
de gamenstellingvan het bestuur: 7 beet ,al haar functies neergelegd, voorzitter is thans *

B. Wensink en als scheidsrechterkontaktperscon Edis Marianne Spekschoor aangewezen, ook het wed-strijdsecretabiaat is door ziekte van Thez Vender-bosch tijdelijk overgedragen aan Maria Spekschoor,tel: 852, Maria Spekschoor is op de íl. gehouden
bleëònmergsdering toegetreden tot het bestuur inde piaats van Alfons Stortelder.



het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie 0.a.

* tarvo

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen at |Droppings fUitstekende keuken voor diners
Prima biljart aanwezig

Taxibedrijf aJan Roelofsen
DORPSSTRAAT 29Z Ieuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop vaa
VEE en VARKENS

naar

A.KLHOLKENBORG
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508EE"ee ED ° eme

Voor al uw PARTIJEN en BIJEENKOMSTEN '

naar:
café-restaurant

STOVERINK
Ruurloseweg 20 - ZIEUWENT - telefoon 05445-634

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601
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PROGRAMMA HV PACELLI VAN 201EE

7
0/u aAl ‘52,

DAMES 1,
zond. 29 nov. W.Euissen

‚9 20 dec. Duiven 1
= Pacelli aanv, 15.40
= Pacelli 55 1440

5 6 dec, 13 dec, 27 dec en 3 jan vrij
DAMES II,
zond. 2

15
TV. DG 75
Cc. Guintus 2
n
c

*
-— Pacelli sanv, A=' Pacelli 4, 2.00zate, ie Gazelien 5 Se Pacelli 49 Eezond. ‚ 15 dec en 27 dec vrij

DAMES viJUN ÀL.

ZONG 15 dec. Fortuna
++ 2 D0V, 6 Bon, 27

DAMES JUN.,B.
zond. 29 nov. Minerva b

‚3 20 dec. Pacelli
++ GG, 15 dsc, 27

MEISJES ADSP. A.
zond. 20 nov. beflexzate. 19 dec. Fortuna
zond. 3 jan. Grol &
zond. S éec, 13 &sc en
MEISJES aDSP,B.
zond. 25 nov. Minerva
zond. 6 dec, 153 Gec, 20
MEISJES ADS>.C.
zond. 295 nov. Minerva
» 353 Gec. Grol
5 20 dec. Pacelli‘ G dec, 27 êe=c

Es[EISJES PUE.À.,
zond. 29nov. Gazelle
â 20 dec. Pacelli
Ee 6 dec, 13 dsc,

MEISJES PUP.B.
zond. GS DOT. Erix

dec. Pace6 dec, EE äoP

5 Se— Pacelli aanv. 11.45a “on Ag f-— Pacelli 16.05
dec en 3 jan vrij

2 ze Ä aa AD E41= Pacelli aanv. 15.00
:

— Gazellen 10dec en 3 jan vrij
w “9 Ar z= Pacelli aenv., 12.45

= Pacelli ,, 0900Dana1jd aeASCSaL: “5 ilse B)
27 des vrij

— Pacelli aanv.
des, 27 dec en 2

UTD
ijsAid

Uat



HEISJES PUP.C.zond. 29 HOV. Pacelli —  BDZZ aanv. 09.00 uur
zate. 5 dec. Bebberich Pacelli 44 15.05 uur

« 13 dec. Pireball = Pagelli 4 12.28 UUT
20 dee. Pacelli — OBW ie 09.45 uurzond, 27 des en 3 jen vrij.

HEREN
: 5zond 29 nov. Fireball - Pacelli aanv, 165.20 uur

+. 20 dec. W‚lluissen 2- Pacelli a UE
zond. 6 dec, 13 dec, 27 dec en 5 Jan” vrij,
JONGENS ADSP.

zonde ie dec. Fireball “ Pacelli aanv. 13.12 uur
„zond. 29 Wi 6 dec, 20 dee, 27 dec en 5 jan vrij:

ZAALDIENS®TL HAMA Zzond. 25 nov. 1E Uur =

!

uur
53 20 dec. 03.45 vur =- uur

Ee

Sint en Piet +*K

AAG HUIS OP PAKJES AYgENn?

eK Kk RKK
Ook dit jaar ‚ Zieuwent en Lil LV

gekozen Om 0] december persoonlijk met zijPieten de Si deautjes aan huis te breugen.
Ondat natuur: EE öint en Piet persoonlijkwilien ontvan zij per ne slechts korte tijdkunnen verbli ereen tij dig de cadeautjes te
bezorgen.
De Sint heeft daarom de handbalver., Pacelli gevraagdalles te coördineren, zodat zoveel mogelijk gezinnen
Yan deze golegenheis gebruik kunnen maken,
Zij die dus op pakjesavond (middags) gaerne de Sint en
Piet in hus:en willen hebben, kunnen contact op
nemen met de handbalver, Pscsllì. Tel: 05445-25357

Gaarne JòÖr 3 dec.



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a; SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

snijbloemenvoor goede voeding
| grote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempotten
in levensmiddelen sierpotten

: bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.a.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzzien
gewasbeschermingsmiddelen
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld iser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen??7?? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman «

Werenfriendstraat 13
ZIEUWENT
telefoon 2286

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT
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Tennisvereniging Zieuwent een felt,
Woensdag ii nov, werd in de kleine zaal vah het Parochienuis
ònder goede belangstelling de tennisver. opgericht. De ini-istienomers Ìhadden reeds voorbersidingen verricht.
{In overleg met ZVC wa ‘vrvereengekomen voor de
aaïleg ven de Lenus alte van de parkeer-

p dan 2 tennisbanen ge-

B 3 Get fb

[#]

®
®

*bp

TD

if
©

Hi
SHa £3

ÏAg

3
be

Ei

plaats daarvoor te be: “38 WBA

vealisserd zullen kummen worden,
Om alles Tïinsancieel te men realiseren, hopen we op een
subsidie van de Úemsent: terwijl er van de leden een grote
medewerking verlangd za or
Inu voorbereidende SER bij de Gemeente bleek men daar

aan tegenover onze Eiwerk verricht worden alvorens
Zieuwent op de
dat er een
in het werk zal

in beginsel positief te
Er most noe wel het nod
we naar we hopen a
2 gravelbanen te kt
7 — tallig bestuur 1ak & 1
stelien tot realisati
Naast de initiatiefnemers Tree Joost Vads Mey
werden in het bestuur gekozen Stien Cuppers; Yvonne Knip-
pemborg; Hans Scheepsbouw Jan Domhof en Huub Wopereis.
Verder zullen de iwee meds-oprichters Jan Cupners en
Bennie ten Bras blijven meedraalen Lot alles geralisesrdifReeds 82 leden melden. zich tot nu toe aan, maar nieuwe
Leden zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen zich
op geven bij een van de bestuusleden,

De tennisliefhabberr.

de NMS nu ook met hoge rente speciaal| voor 65-plussers |



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 - telef. 290

Voor
- de beste patat
- de heerlijkste schotels
- de lekkerste schnitze!s
‘een gezellige avond

café-cafetaria de timp’ 3

telefoon 269
José en Ton Peters

voor advies
aan- en verkoop

POKZEUGEN
FOKBEREN
SIGGEN
cn VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 496



het adres

ET G.J. Pierik
lekker glaasje bier Constructie- en

installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
Bennie van ’n C.V. INSTALLATIES

“Oa Dikken IJZERWARENf ONDERHOUD

Tel. 233

merkartikelen zijn kwaliteitsartikelen
u koopt ze voordelig bij een vanouds
vertrouwd adres

levensmiddelenbedrijf

A. VENDERBOSCH
dorpsstraat 28 zieuwent - telefoon 315

VOOR AL UW SCHOENEN

u EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257
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<Zieuwent soms leidt, bleek afgelopen zondag nog eens,Het tweede team: van ZVC speelde die dag in HaaksbergenGen wedstrijd die om 10.45 uur begon. On 15.555 stond er *k
echter in Duiven weer een handbalwedstrijd tegen DVV ophet programma met alle problemen vandien. Vier spe]van het tweede maken ook deel uit van ons handbalteam', .iegt ten Eras ui id ï den een uuri

en naar Dui

Tot watvoor naré consequenties het Dassen en meten . *
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aannemersbedrijf

mam HULSHOF
|

05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslachtdat steeds door :

í van Wijngaarden’s
MENGV OEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%
* *

tel. 200

|
Zieuwent+ee



EE BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulizinkg Zn. ves
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT. TEL. 05445 -214

NIENHUIS
interieurverzorging

Wi leveren u topmerken zoals:
ADO vitrage

HATEMA overgordijnen
Kent u onze nieuwe kollektie kamerhoge gordijnen?
In vloerbedekking keus uit meer dan 30 kleuren aan de rol.
Een stalen kollektie van meer dan 300 stuk.
Grote sortering in:

MATRASSEN - DEKBEDDEN
DEKBEDOVERTREKKEN - KUSSENS

En altijd 5%korting voor kontante betaling.



SPAREN
Bij de Rabobank spaart u op uw eigen manier.
De Rabobank heeft voor iedereen, jong en oud, een pasklare
spaarvorm tegen een antrekkelijke rente.
Kom daarom praten over sparen bij de Rabobank!

HYPOTHEEK
Een hypotheek is een belangrijke zaak. Daar praat je over metdeskundige mensen.
Kom daarom naar de Rabobank voor de hypotheek die helemaal
bij u past.

AUTOVERZEKERING
Uw auto verzekeren?
Praat er’ns over met de Rabobank. Dan kunt u rustig en goedverzekerd verder rijden! :
De Rabobank ook voor al uw andere verzekeringen!

VAKANTIEREIZEN
Kom naar de Rabobank voor een goed advies over uw vakantiereis.De programma’s liggen vooru klaar bij de Rabobank.

PRIVÉ-REKENING
Hebt u nog geen privé-rekening?
Open uw eigen privé-rekening bij uw eigen bank, de Rabobank.Dat is best een goed idee.

gelden goede raad

Dorpsstraat 37 - ZIEUWENT- telefoon 05445-561
Waalderweg 12 - MARIËNVELDE - telefoon 05445-573



VERZEKERINGEN

EeeneNMImet
uitstekende polissen

pasklare offertes
zeer concurrerende premiesAEENAsnelle, soepele schade-afhandeling

nadere informatie en geheel
vrijblijvende adviezen
kunt ook u verkrijgen

ASSURANTIEN - FINANCIERINGEN - HYPOTHEKEN

TH.J. BEKKEN> Zieuwent - Werenfriedstraat 9, tel. 461
met agentschappen in 0.a. Hengelo (O)- Zutphen - VarsseveldEs | EEN)


