


Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent
Directe verkoop uit ons

Kemkens

magazijn

Het leven wordt duur.
Dat geeft soms problemen.
Kemkens kan u helpen:
Tenminste als u installatie-materialen nodigheeft.

Wij hebben een gemoderniseerd magazijn.
Dat hebben wij nodig voor onze projecten
Een magazijn vol eerste klas
Instaliatie-materialen.

Daar kunt u ook van profiteren.

En bovendien: u krijgt 20% korting
maar dan moet u wel contant betalen.

Daarnaast gratis
deskundige adviezen.

Kemkens geeft service.

Tot ziens aan de balie!

Ook vrijdagavond en zaterdags geopend!

Installatiebedrijf

(aan de weg van Zieuwent naar Beltrum)
Zegendijk 26, 7136 KN Zieuwent.

| Tel. 05445 - 666
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B. ten Bras, B. Storkhorst, B. WensinkH. Wopereis, M. Slot, A. Meekes, BJ. v.d. Mei, W. Papen ;
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23,telefoon 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1telefoon 05445-281
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9telefoon 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 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



Mu Chin

TTV Des

nnlagvaardig

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 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 12a, telefoon 05445-324

Schietverenigiig
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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winst zegtgenoeg en Eee deone. woor eo voor
het verdere verloop in de kompetitie,Eet twesde kon het tegen koploper AZG uit Zutphen niet
dee en moest met een 3-] nederlaag huiswaarts keren,
ezegd daarbij dient det maar liefst 5 spelers van hetderd) meegingen.Fanneer de vakenticgangers terug zijn en,de zeblsgseerden weer inzetbaar, moet behoud van de Be

klaz ENVD Zot ds mogelijkheden behoren,
De lagere leams en de jeugd zullen nog ceu weekje geduld
wosten helen alvorens zj weer aan de kompetitie kmumnen
beginnen, Lsnminste zls cok de gemeente de velden van ZVC-
veer ‘vrigeeft't,
Verder trostt U in deze Piot verslagen van ZVC zaalvoetbal,Pacelli handbal en de gebruikelijke rubrieken,
We wensen U veel leesplezier. KX

De Redactie.

je he) {Jaarlijkse lodenvergsäering zal plaats vinden op
maandeg 1 maart 1982 om 20.00 wre in de kantine {noo
“eer deze datum des vast). De agenda ziet er els volgt
uits |

l. Opening
2. Hotullen

4. Mededelingen a
5 es
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voor een goedede beheerder
van het 2e hands of

| : : nieuwe

parochiehuis quig
verder alle
soorten reparatieswenst

alle sportmensen naar een erkend
adres :steeds

AANGENAME EE =WEDSTRIJDEN : OLKMA
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 kinderlevenis van ’s morgens vroegtot ’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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JE BILJARTVERENIGING‘4 KEVELDER;"
DANKT EEDEREEN DIE ONS INWELKE VORM VAN OOK

MORERL EN FINAMCIEEL GESTEUND REDBEN BIJ HET
MEDERLANDS KAMPIOENSCHAP JEUSDEILJARTEN:

: Zij hebben netrhelges Gan weer sen stukje
… promotie voor zieuwent

DE BILJARPVERENIGING * KEVELDER,
vorontschuldigd sich tegenover:
invielatiebedrii18 Wopereis,ooi cxfe rozigursnt Bogers,
tantalaticbedrijf Feniens,
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H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS
Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar met demodernste machines.
Verder leveren Wij alle soorten

LANDBOU WPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GROND VERZETBEDRIJF”WOPA” B.V.
tel. 05443-2415 - 05445-253

GOEDKOOP EN GOED!
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Is delaagste
prijs intapijt -

altijd debeste?
é.
€ _ Vergeet hetmaar!

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

- de prijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop,
Loop daarom even bij ons

teg binnen, Wij adviseren ugraag#. met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist. d

B.J. STOLTENBORG & ZN. tel. 207

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
. NIEUWBOUW

ee . VERBOUW en
| . ONDERHOUD

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER|| WOPEREIS
Zieuwent Dorpsstraat 48

Zieuwent — telef.209Tel. 227
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ezeifreinen,
Binnenkort krijg ik wel weer speciale Giekeet die
is bedoeld als voorbersiding op het nieuwe sei:zosn.,
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Voor een haarverzorging naar uw zin,

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

goed passende jeans broeken |koopt u natuurlijk bij: |

wij
1

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



TAXI
05445

Firma Jan Lamers en 909-343Leo Krabbenborg
hebben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om u 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
m ook voor tectielbehandeling
* snelle en vakkundige reparatie
« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »

05445 Waalderweg 41 O2855 7263 RV MARIENVELDE % PVS 2057garage



+ 15tot 30 )-Overigenser is nogeefhogere klassevoor de jeugd,daar worden gemiddeldes van 50 of neergehaald,
SN Verder ga ik net zolang door tot ik ken of totik| ee niet verder meer kan komen,Als ik erg ver zou willen komen dan zou ik min werkE eraan moeten geven maer met biljarten kun je nu een.GE maal niet de kost verdienen,= In Brabant zijn de wogelĳjkheden veel beter('t Mekkavan de Hed. biljartsport) wat opbouw inklessen betreft.sCelere Spurringspartnere sponsoring, etc.Zed, :Wat ig je hoogste zeris?Hens 1265, mam ik woest toen ophouden omdat de Partij ult was,Bed. Moet js Je vosl ontzeggen voor de sport en heh je nogondere hobby's 7
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Ik vind “+ Kevelder het beste in de buurt, dezefinale was goed georganiseerd en het publiek
was geweldig goed en slil,dat heb ik wel anders
msegomaakt,

: Ik dacht dat Dekker zou winnen, E

Vader sStond er verstompt van ik had het niet verwacht,
_ zener niet van zijn gemiddelde.Det hij in een paar.macnden zo Hoog kwam verraste me zewoon, Ben vuor-al geïnlerresseerd van het piker:n.Ik sia volledig acnter het biljartsn van Eans,

Zeit doe ik het niet meer, vanwege Ge spanning,
Hede :We willen Hans en zijn Zamilie nog bedanken voor,hei prettige onderhcud sn wensen Hans nog vseì.

2 3
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4opij vroor het volgende nummer van Piot dient uiterlijkzondag 7 maart in hot bezit te za van de redactie,noteer deze datunfíi
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GOOP.WERKTUIGENVER. ZIEUWENT
STAAT VOOR U KLAAR:

o.a.
- VOOr vernieuwing en verbetering

van uw grasland, ook egsliseren
- 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
W loodgieters- en

elektriciteitswerken
W stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



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 BEN ZINE
zo goedkoop is?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

nanne KRABBENBORG telefoonm5



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
ì 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 bloemza12n
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 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==\GH540Z|Werenfriendstraat 13
ZIEUWENT
telefoon 226

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT
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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, te] 452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

Dorpsstraat 30SIERBESTRATI NG
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)



HODENDERBODOM BU
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het juiste brood voor de
sportman is brood met
cnergie 0.34

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

Dee KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

Hotel-Café-Restaurant-Slij terij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen A+ |Droppings £Uitstekende keuken voor diners
Prima biljart aanwezig

€

ze cl
==

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

. DORPSSTRAAT 29Z Ieuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van

VEE en VARKENS

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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vel zin innadje cihistení knieDe dames2 kunmsk ep eigenkrgeht niet moer Promoverencr zijn afhankelijk gewordenvan“e soncurentie, maerTie weet jukt het nog, de corste f£ Ploegen in de Ldekizsae promoveren, Voor de iongers-edspiranten brekenspanaende tijden aen, Zondag 21 febr, spelen zij thuisom 10,30 uar tegen de emige concerrent EHV, winnenzijdeze wedstrijd den ligt de veg maer het kempioenschsnopen, ‘
:

 Vogr £e dezes junioren-á ziet de iockomst Toor wat eenLenploergckep betreft or mog niaeds erg goed “it, jammerTas dat zoudeg tefëhrefd, de wedstrije tegen mede kanphóens.kandidaat NVgeen doorgsng kon vinden omdat de scheids.rechter nicì vorsgeliasn, ve jamoren-E zijn afbamnkelijkEewcrden van Mineryo-B, Mi.srvo zel wet runties moetverliezenvn de juaieven-B 208 Loon te geven, Bij de noísfes-adsoirantengaat Zet f-Loan op kop met 2 püntenmee dan Grol-á dus bier is OOk nog vollop kens op eenkampioenschap, Ds allerkleinsten doen ket dit jear watVustig ann. maar daar zal het volgende geizoen zekerverbetering in komen,

SFAEDENSEM,…JUBIOMEEt/z7febr.1962. KK
AMES T: … DAMESII. U.a 1-19 ea: 11-19 Beives-1 12-20‚ #. Bissen 12-19 Breek!'7ig2 7-14 Gazellen ‚916‚ Duiven 11-12 Pacellieë 1l-14 Pacelli 11-19EBriea'76 119 IMC73. 10-10 Hrobaii 12-10

VEYO 1229 WVZ 8-8 WEE |

Fortuna _ 11-9 Bl-Mit 9-8 ReflexPacelli 11-7 Gazelles-3 9-4 #,EuissenCperatie 11-6 11-35 VEYO

BLMES-JUE,A B. . JONGENS ADSPatelli=a 11-20 : 12-20 PacelliWWV-a 10-17 Miuoerva-b 9-17 payReflox-e . 9-9  UEHV-b 1i°10, grix.b_Hrica'76 . 7-3 Gezellen-b 7-8 MireballGrol=a 9-7?  Athomicet 8-8; Avanti Fortuna-a 10-7 @rol-b 97 __ TEEV-bUGHY-a 9-G Angeren-b 9-2Verrij Br. 1152 Erixb 9.2 ie
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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 “de timp’’
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

Benga vann
Dikken

G.J. Pierik
Constructie- en
installatiebedrijf.

LOODG IETERSWERKEN
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



_ STANDEN ADSP
MEISJES ADSP,A

15
MEISJES

ADSP,B

_Pacelli.a 9-16 Grol-b 3-18 Grol-a 10-197Grol-e 8-12 DGEF.b Golh Gezellen-a 8-14Fortuna 3-12 Erix-b 8-10 DEC73.2 8-13TGEV.a 7-10 Mnerva-t 9-10 Vios J-6Vics-a 9.8 Gazellen-b 8.8 YUSHV-a 6-5WEVs 8-5 BEV-b 9-6 Minerva 9=5Erix-a 7-2 Vics-b G=-2 Erixs 8-3Reflex 3-0 Pacslli.b 8-0 Pacelli. 8-3
MEISJES ADSP,C HEISJES PUP.B HEISJESSVES2UP.GErix-G 7=1h Eriz-b 9-18 OEW-begtVSnTr.e 7-10 Fortuma 7-12 SDZZ-b G=ldùPacellice 5-9 VWT-a 8-12 WEV-b 8-8Grol-e 9-8 Gazelleu-b 7.8 TGHV-b 6-7Erix-G Goh Pacelli.b 7-8 Duivenet 8-4Gazellen-c 7.3 EE 9-6 Firebali.b 8-5. Minervae £.2 Reflex Jed Pgcelli-ec 8-0Ee a ___ Grol-b lo-9 ER
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PROGRAMMA,

Dn SEN, TI
|zond. 28 feb. Pacelli = VM-Operatie aanv; 12,00 vurss 7 mrt, vrij

35 it uri. VEVO . Pacelli 39 1400 ErZale. ZO nrt, VM.Operatie Pacelli … basDAMES SEN,IIzond. 25 feb. vrij eess 7 nrt, _Pacelli.2 = DHCt73 aanv: 12.06 vurss Ìt mrt. Gazellen-3 … Pacelli.2 ss 20.10 wor++ 21 rte vrij
DAMES JURIOBER.A,
zond. 25 febr,Beïler.e - Pacelli-a zem: 16, 45 our9 7 mri. Pacelii-a = Erigaea s9 ee BEinbas]vedstrijë tegen WEV-a, detum nog nÍberend.
DAMES JURTOSRE.D
zond, 25 feb. vrij

ss _ 7 Br. Pacelli-b - Minerva-b aanv: 11,12:ss Ik mrt, Angerer-b = Pacelii.b ss 16.30 wuu sa 21 mrt. vrij :

o — PUP. t/m 24 jene1982.
MEISJES PUP,A



° eeMEISJES ADSP,.
| azond. 28 feb. Pacelli-a “ WiVa aanv; 10.30 uur33 7 mrt, Pacelli-a - Grol-a 33 09.00 uur35. Ìl4 mrt, Vios-a = Pacelli.a . 14.15 uur+3 21 mrt. vrij

MEISJES ADSP,_B

5858588888788
EN Ë: Zoud, 28 feb. Pacelli-b - Erix-b aanv: 11.15 uur35 7 rte Pacelli-b = Minorva-b +, 10.28 uurss. lk mrt. Viog B - Pacelli.b +9 13.30 uur‚2 21 mrt. Gazellen-hb … Pacelli.b s+  1b4e15 oerMEISJES ADSP.-C |

:

zate. 27 feb, TUiEV-c = Pacelli…e aanv: 16.15 uurzond. 7 mrt, Pscellisc = Hinorga=g za OOekd uur3,2 Ìlá nrt, Erix=-c = Pacelli.ec sa 11.15 vur‚+ 23 mrt. vrij
MEISJES PUP, A
zond. 28 feb. Grol-a - Pacelli-a aanv: 43,30 uurss 7 art, vrij

ss 14 mrt. Pacelli…a - Gazellen-a a 09.45 Dur33 21 mrt, vrij
MEISJES PUP, B
zate. 27 feb. Gazellen-b … Pacelli-tb aan vi 11.453 uurzond. 7 mrt. VEV - Pacelli.tb aanv: 12.530 uur3 14 mrt. Pacelli.h … Gazellen-b 2% 09.00 uurss 21 nrt., Pègili.D Fortuns=g 4 12.00 uurMEISJES PUP, GC
zond, 28 feb, Pscelli-c … YiVeb aanv: 09.45 uurzate. 6 mrt, DGHV-b “ Pacelli.c + 13.15 uorzond. lb mrt, SDZZ-b “ Pacelli. 25 12.45 uur
JONGENS ADSD,
zonde 28 febr, Pacelli ‚ … Avanti _ aanv 09.00 uur.zond, 7 vrt, vrij

:ss 14 mrt, Pacelli - Fireball ss 10.30 uurss Zl mrt, Pacelli “ UGEV
+5 12.45 uur

SEREN SENT
zate. 27 feb, Gazellen-3 … Pacsllí aanvr: 19,35 uurzond. 7 ort, vrij

&



N aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslachtdat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGVDEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

* *
tel. 200
Zieuwent



DA BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulizink& 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.

| 1
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SPAREN
Bij de Rabobank spaart u op uw eigen manier.
De Rabobank heeft voor iedereen, jong en oud, een pasklarespaarvorm 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 helemaalbij 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.

‚geld en goede raad

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



[ava(aEAN
FINANGIERINGEN

AG|AN
met

uitstekende polissen
pasklare offertes

zeer concurrerende premiesJAAsnelle, soepele schade-afhandeling

sEIN aliegate IEN]
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 - Varsseveld


