


Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent

Onderhoud
Het is zomer!
Maar de winter komt, dat is 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 met alles: wij zijn goed en niet duur.

Voor een gewone C.v. kost een
onderhoudsabonnement f 59.- per jaar.

En wilt u helemaal zeker zijn:
neem dan een onderhouds- +
storingsabonnement voor f 94.50 per jaar.

KemkensS:- 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°
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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 voor uw kuilen in diverse breedtes

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

Al Uw
|

B c.v.-installaties
MW loodgieters- en

elektriciteitswerken
MW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346

f



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

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

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

ane, KRABBENBORG telefoon 215
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NMS-Jeugdsparen
Kinderen hebben het zo druk met opgroeien

dat ze aan sparen niet denken.
’Sparen voorlater.’ niemand kan het een kind
kwalijk nemen als 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 0 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
NMSu 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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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
Dorpsstraat 30SIERBESTRATING
ZIEUWENT |

Telefoon 05445 -517 [

Firma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATENELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE enZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN enDorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)



HOENDEBBODOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

zm NIEUWBOUW

@ VERBOUW

m ONDERHOUDS-en_

wm UTILITEITSWERKEN

SEN dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

telefoon 05445-332[1
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voor een
gezellig partijtje CAFÉ Eäbiljarten t Kevelder==
of een groot feest H P HOLWEGin ’t klein

Telefoon 277
moet je toch wel bij Steed
't Kevelder zijn!
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A.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOU WPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELENLE.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” BV.

tel. 05443-2415 - 05445-253

GOEDKOOP EN GOED!
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Is delaagste
prijs in tapijt —

altijddebeste?
_ Vergeethetmaar!

Wanttapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast

. de prijs ook op Kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop.

ij Loop daarom even bij onsie binnen, Wij adviseren ugraagi. met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.

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

voor al uw voor

VERZEKERINGEN ‚ NIEUWBOUW

Ne ll ‚ VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER|| WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

_

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209
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Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:
RKZVC

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,
telefoon257

Handbal
Voorzitter: R. Ponds, Zieuwentseweg 48,
telefoon 05445-382
Secretaris: B. Wensink, de Haare18,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 05445-53534
Penningmeester: A. te Molder, Kleuterstraat 3
telefoon 05445-266
Wedstrijd-secr.: M. Kolkman, Zegendijk 16,telefoon 05445-274

ee



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 05443-19533

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpstraat 77,
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

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



aannemersbedrijf

=am HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit eensterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGV OEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%
% *

tel. 200
Zieuwent



Da BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulzink& Zn. ves
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214

NIENHUIS
interieurverzorging

Wij 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.
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het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie 0.4.

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

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

Het adres voor: Bruiloften - Partijen  Y5t
Droppings 4Uitstekende keuken voor diners

Primabiljart aanwezig
4E

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

; DORPSSTRAAT 29Z Ileuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van lVEE en VARKENS
naar

A.KL, HOLKENBORG
vee- en varkenshandel - Bik 6 ziene tel. 508VEE”4% -_ zo 5 e=—==0

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



peuken VE

NE‘nso66n Van onze jonge lezers er geen flap aan Wot‘wond als sr geen fisporen in stonden,
ossa oÏumpbry &Jing tidens de massage tegen Bent PentebmWan ZE 4 sinds je getrouwd bent siinken je roelen

7 nd. st meerv,
en dir A 42 ward iagZergaepen dis Poserri.Eeebhogd te helen en met grote zakken weiu mee ie Nema, ;ee "Ll nadat lemand tijdons het omkleden eenV:10h gosdegoodegoed ulle wind leup t'er
baar van de trainer hos een onderhandse >en Annemiek Eollman neteen inhaakte metnauibal eftio vaat die Gooser wil met oBLS &,

tie var Piot onlangs ìn trainingskamp 8 eeden hebben ze maar liefst 6300 boekjeant gan tiental 2aspiranten, hef cutitkblj was det ze daarbij het Loóp. sedoen dan paste ze misschien in haar nieuwe

in a: EEX E

veoedat ai it4edje van Annis hou ‘ate bij die Joeïtijdéaanmlant, als variant daarop zongen ze NAnnieivje eïïe vraat”,

Ne 59e vraag wal hij tijdens eon tilveroen Venderbosch antwoorddwe We WeSf GEOLGED,‚ok an de Pas £ verl oren)ó 4ei erda) ‚Zrapvedoelie ie b3l9 kon gorder |



B TEAEAS f# KRIJTSZASAVOND. .
oe saandeg 14„Januari ie Gr Voorde leden enaeggeapeeeeeeee E

Kopie. voor “st velgenda Gient uiter=
i& j van de rodat-lijk
eeeEDE

hai nieuws
sriapige z

avondtsas ven

„6eien ven
3

‚MB vanhen
* rograne«



Voor een haarverzorging naar uw zin,

goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

gij
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



Firma Ja Lamers en 509-343
Leo Krabbenborg

hebben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan omu in de
toekomst te verzekeren van een nog betere service op het gebied
van ziekenfondsvervoer en normale taxiritten.

Tel. 509 of 343

ARAG ELSCHg,
VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

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 »
05445 Waalderweg 41 ie 08342
“355 * 7963 RV MARIENVELDE % Pé 2057

a

garage



gg

Onlangs zlaands Juniorsn=trainster van Pacelli Li. |natte ki, Nolkonborg voor het diplgaa handbalktrai.‘AOT A, waosrmeo wa haar van herte Paltciteren,
ARNALL HEEREN

Do 9 en 10 Jenuari worden’ er in café 't Ssvelder donat iig Jeugdkampleesschappen biljsrten haofdklasssijbes VEATBen Un. Hens Ketels deelneemt,EEEAEN uee:lanwari houdt de tennisvereniging haar“wakingstournooi {ín de tennishal tgLichtenvoorde, 's Avonds vana? B uur “rijgen elle| de velegsnheid zen balleljn te slaan,

45;DES ig 5EN EE dn A 5d

"9 de Ruurlosewag® houdt donder.en Bingoavond voor haar ieden, Us0.30 war en het wordt pehouden bij
is ST voor hen ens iedenvergedering,

 VORBERT-KUYPER-TOURNOOT
as ii

ZEALVOETBALTOURNOOI VOOR REZVG D EN E PUPILLEN

L. Perfoam mogen er voor D en E Jeugd 5 spelers enL-keeper deelnemen aan de wedstrijd,är mâg Vanaf het genele vald gedoelpunt worden,us van alle afstanden Bag oP geschoten Worden,

:Boel enents

Pr5d> if

‚ Een zijde van @eo

‚ niet met de ous
4. Vanfdeer een balval worden inge db à



door

Kont% reop

‘Yerder waarin dit roglement niet voorziet besliss

Verder wonsen wij

OEE krijgt de ploeg 1perelt ze
dienen 15 win. voor aanvang van de.BRSE be zijn,

vw de achterlijn Gan
he spel ReDEzen Ee invol. Wordt de bal

de eepar gevangen den mag de D-deugd 2e é&
WER 990 1pi iede etIe De E-jeugd Keeper BRE “Asbal

Se EP SI Ge AN LD 7

per tuiten het strafechopgebied met
> handen aen des bal dan betekent dit

Sen Erischop voor da tegenpartij.
Mochten er manrder teams eneindigen inhum

in

poule met SNeFesT h dool
saldo. Hooht Gok Gt gelijk zijn dan worden Sp

4door S vorsecnillenie spelers om en on een straf-
gohop genomen worden t9tdat er een beslissing
val& w

Het idee moet bijde aankomst in de sporshel
worden aan de penningmeester.
Ieders vereniging dient voor twee stel reservè-
shirts te ZONgen

he
de zaalcomaiseie,
Bij het zoek of ztuk raken van persooniijke Glgene
doumen van loiders en spelers stelt de organiatie
zich niet aenspr:gkelijk.

allie deslncmende teams veel
succeng toe eÙ hopen dat DOG dit ceronenent Lot
eon goed ee gebracht mag vorden en wij spreien
de w 114, det 4it zoernool in sportie? geprent

Ae festijn mag worden ze
De zoslcomissie.
anpaeeed

SDE €

en EE

me Al te hoog on kont de vel tegen het
4 d dan krijgt de tegenpartij een vrije bal
Gpde: lmete waar de vel werd gespeeld.



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290

Voor
- de beste patat
- de heerlijkste schotels
- de lekkerste schnitzels
- een gezellige avond

café-cafetaria 77de imp’ 4

telefoon 269
José en Ton Peters

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 436



het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie vann
es Dikken

G.J. Pierik
Constructie- en
installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel. 233

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

levensmiddelenbedrijf

A. VENDERBOSCH
dorpsstraat 28- zieuwent - telefoon 315

natuurlijk

tel. 257

VOOR AL UW SCHOENEN
EN LEDERWAREN

schoenen- en sporthuis

Ten Bras
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Gunter Papenborg, Eddy Rensing, Dion Eoushorat,
Berry kl.Holkenborg.ielden 4 Willy Gr.KornelinkDetum zaterdag 2 JamarlHanelendhal te Lichtenvoorde

12.00 uur per fiets,
piaats
Vertrek
Bw]
Raymond Spekschoor, Dolf v‚h, Hoofd, Martin Wopsreis,Daniël Kolkman, Nick Donderwinkel, Jürgen Hulshof enaime ten Dame
aider ‚ Willy Gr.Kormelink
Datum : zondag 24 JanuariPlaats ‚ Den Elshof te Groenlo
Vertrek 1 12.45 uurper auto's3

“

He

4D

{2evatrick Miënhuis, Holt Penterman, Guido Nebbenhuis,Jürgen Ponds, Taco Vosters, Pascal Boekelder enZathieu te Horgche,telder 4 Jos kl.Holkenborg
De bum zondag J JanuariPlaats Zamelandhal te LichtenvoordeYertrek 12.153 uur per fiets, 5

4
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eG da adeesn a zene 2 &
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de NMS nu ook met hoge rente speciaa

de voor 65- plussers
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18, i Ee :

E-I
inzelo Domhof, Sender Kolkman, Erik Rouwhorst,Peter Rouwhorst5, Ard Wissink, Jelle KrabbenborgenJürgen Wel jers, |

ieider 14 Ysnsie Humaelink £Datum 2 zondag 17 Januari fi dePlaats 4 Den Elshof! te Groenlo & "vertrek 4 12.30 var por auto's We

Eexelder, John Erabbenborg,Joris Waosink, Harco Spekschoor en

Lernvoorde
KEAjy

L, Walter Heutinck,sld, Wilco Wopereis en
í

het veldvoetbal zijn ingedeeld
en Deli en DIV PE

nSenenonsstand
een



voor goede voeding
grote sortering

lage prijzen
in levensmiddelen

Z.B. Knippenborg
Dorpsstraat 21 - telefoon 579

ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a, SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

|l
voor

planten en
snijbloemen

droogboeketten
bloempotten

sierpotten
bloembakjes

bloemstukken

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostelenz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemz212n
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 dagKontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

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

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent ©

Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman ==Werenfriendstraat 13 EDAZIEUWENT |telefoon 226 \s

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT
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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 met
deskundige 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 eg en goed
verzekerd verder rijden!
De Rabobank ook vooral uw andere verzekeringen!

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

PRIVÉ-REKENING
Hebt u nog geen privé- rekening?
Open uw eigen privé-rekening bij uw eigen Bek de DaDat is best een goed idee.

- geld en goede raad

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



VERZEKERINGENNeNNHYPOTHEKEN
met :

uitstekende polissen
pasklare offertes

zeer concurrerende premiesEEAN
snelle, soepele schade-afhandeling

nadere informatie en geheel
vrijblijvende adviezen
kunt ook u verkrijgen

ASSURANTIEN - FINANCIERINGEN - HYPOTHEKEN

TH.J. BEKKEN
Pd Zieuwent - Werenfriedstraat 9,tel. 461

met agentschappen in 0.a. Hengelo (O)- Zutphen - Varsseveld
[

/


