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Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent
Directe verkoop uit ons magazijn

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

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

Kemkens
Installatiebedrijf

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

| Tel. 05445 - 666



Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:

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



Mu Chin

Slagvaardig

TTV Des

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 124, telefoon 05445-324

Schietvereniging
Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,
telefoon 05445-405
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,
B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005a
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Ven de redactie FDjaarvergadering RKZVC u

van de bestuurstafel
van de trainer
H.V. Pacelli
Sportkeuring

GEAvan de redaci
Vier weken ligt de bouwvak al weer achter ons,Dat houdt in dat langzamerhand bijna iedereen weerzijn Nnormalen weekritme te pakke: moet hebben,Wij van PIO? beginnen weer aan een mMaandritme:voorlopig iedere maand en dit nummer is dan deeerste van de 10e jaargang. Zo geweldig dik isdit nummer nog niet, maar hopelijk voor U wel in-teressant.

Met name ZVC is 51 ver in de voorbereiding op denieuwe competitie, daar alle teams dit weekenddefinitief starten, Ook dit jaar zijn de verwach-tingen best wel weer hoog gespannen, Een nieuwetrainer, Rudi Jansen, voor het 10 en 28 en WimDomhof, die alle lagere teams“voor zijn rekeningneemt. Zoals bekend zal Zijn, vegen nieuwe Dezeèms -schoon, Eris inderdaad het cen en ander gewijzigd

© {& MALS 5,



2
binnen de eerste selektie (taktiek, stiptheid,misschien ook al de instelling?) en daarnaast isin het algemeen overleg tussen 2 trainers gemak-kelijker als tussen 3 trainers zoals vorig jaar.De eerste conclusies van Rudi Jansen kunt U
verder op lezen,
Naast het voetballen is met name Pacelli ook Dbe-
zonnen met de voorbereidingen op de nieuwe com-petitie. Zij trainen sinds 2 weken weer, maar huncompetitie begint eind oktober pas. Wel hebben
2 jeugdteams een succesvolle week in Kaarst gehad‚uitwisseling van de gemeente Lichtenvoorde metie gemeente Kaarst/Eüttgen) en is er afgelopenveekend een toernooi geweest, waaraan zelfs door22 Duitse teams werd deelgenomen.
Voor het tennis komt het eïnde van het buiten-seizoen in zicht, In de loop van de maand septem-ber zullen de individuele kampioenschappen nogworden afgewerkt.
‘an de andere sportverenigingen is bij de redactieminder bekend. Touwtrekvereniging DES heeft depetitie er op zitten. Helaas degradeerde het

“ team uit de 640-A-klasse: het 28 team haàldezon positie in de middenmoot van âe 640-C-klasse,‘olleybalvereniging TOHP is wel weer met de trai-ig begonnen, doch over aanvang van de competi-ie,;etc. is ons niets bekend.
ifgelopen weekend is tafeltennisvereniging Slag-‘aardig met de competitie begonnen. Opgemerktet worden dat zij voor het eerst in hun bestaanficieel in de competitie gaan meedraaien.
e staan als sporters aan ‘t begin van een nieuw

izoen, hopelijk zal het goed worden. We staanals redactie ook aan ’t begin van een nieuw sei-‘oen, de 108 jaargang en hopen dat die ook goedzal worden. Dat kunnen wij niet alleen:daarvooreeft de redactie Uw hulp nodig. Als U een beet-‘je meewerkt, werken wij ook met meer plezier.

4 if

#ij wensen U veel succes in het nieuwe seizoenmet veel plezier in Uw sport, maar ook met hetlezen. van PIOT,
DE REDACTIE.



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

Firma 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)



HDENDERBDDM BU

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

u UTILITEITSWERKEN

dorpsstraat 27
ZIEUWENT

telefoon 05445-332

=

voor een
gezellig partijtje CAFÉ as)
biljarten 't Kevelders EN
of een groot feest H HOLWEG
in ’t klein

Telefoon 277
moet je toch wel bij ZeÁ\e
’t Kevelder zijn!

Releniay

AANNEMERSBEDRIJF
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ALG JAARVERGADERING RKZVC%ue

Nadat om 19.00 en 19.30 uur de pupillen en juniorengeweest waren was om 20.30 de beurt aan de senioren.De voorzitter opende de vergadering en heetteiedereen van herte welkom, in het bijzonder denieuwe trainer Ruud Jansen. Hij wenste iedereeneen prettig voetbalseizoen toe en sprak de hoopuit dat iedere vrijwilliger dit jaar zich weervoor de ReK.Z.VeC. zou inzetten.Daarna werd het verslag van de nalfjaarlijkseledenvergadering voorgelezen, Hierop waren geenaanmerking.
Het financiële ve: ;lag van de penningmeester gafover het afgelope seizoen een tekort te zien vanf4.000,= en bij d begroting voor het nieuwe seizoenwas een tekort voorizen van f1.000,=. De pemning-meester sprak de hoop uit dat dit tekort er nietzou zijn omdat het 5e en 6e elftal dit jaar dedonateursaktie zouden verzorgen.Hierna werd het woord gegeven aan de kascommissie,deze bedankte de penningmeester omdat de zakenzeer goed voor elkaar waren. Nadat voorzitterA.Rouwhorst van de kascommissie bedankt had werder overgegaan tot het benoemen van een nieuw lidvoor de commissie. Aangezien hiervoor weinig animobestond werd H.Bokkers vrijwillig verplicht benoemd.Volgende punt van de agenda was bestuursverkie.-zing; aftredend en herkiesbaar waren JeCuppers,Rev.h.Bolscher en B.Hoenderboom., Aangezien ergeen tegenkandidaten waren werden ze alle drievoor een nieuwe periode gekozen,Hierna kwam het punt zaalvoetbal aan de orde,Aangezien B. ten Bras te kennen haa gegeven zichniet meer beschikbaar te stellen voor de orga-nisatie moesten er hiervoor nieuwe kandidaten komen.Uit de vergadering bleek dat dit een taak van hetbestuur was, Na een levendige discussie werdbesloten dat de zaalvoetballers alle problemenEE zouden oplossen op een aparte bijeen-komst.

Als laatste punt voor de pauze werd het jaarlijkseJan Knippenborg-tournooi besproken. Van het bestuura



ĳ
erd een voorstel gedaan om dit in het vervolghouden op de zaterdag voor de kermis. Uit dergadering kwam hierop een opmerking i.VeMe
essures en tevens een voorstel om het tournooi

ze kerstdag in de zaal te houden. Voorzitterelde hierop mede dat bestuur dit alsnog zalkijken en in overleg met trainers een beslissing1 nemen.
ierna kreeg Wim Domhof als trainer van de Lagere
ftallen het woord. Hij nodigde de spelers van

iet 3-b-6e elftal uit om ook op dinsdagavondaf 20.00 uur te komen trainen. Daarna bood
; Knippenborg aan om op die avond vanaf ei: 00 uur

voor keepers geheel gratis een training. %
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NadatDe gezegd had dat het Dord voor de
kleedkamerindeling eindelijk aanwezig was en nog.eens alle vrijwilligers bedankt had voor het vele

werk werd er een rondje van de kas gegeven waarnaer een korte pauze volgde.
Na de pauze stond de rondvraag op de agenda.
Op een vraag waarom RKZVC geen aktiviteitencommissie
had werd geantwoord: indien het financiëel nodig:is gaan we dit ter hand nemen.
Op een voorstel uit de vergadering om meer in de.
OPNST te treden als RKZVC bev. door te. -.

chrijven in PIOT, donateursaktie in Ge kerkklok,Kormiewedien in Elna en streekbladen volgde een
levendige diseussie. Hierbij werd door voorzitter
de suggestie die in PIOT was verschenen om de half-Jaarlijkse ledenvergadering af te schaffen in
stemming gebracht. Het merendeel van de vergaderingvond„dat deze halfjaarlijkse vergadering gewoonmoest blijven bestaan. Voorzitter spoorde ‘wel alleaanwezigen op om zoveel mogelijk in PIOT te schrijvendan zou hij het met het bestuur opnemen om van diekant OOK meer naar buiten te treden.
Op de laatste vraag of er ook in onze kantine eenbeheerder komt zoals dit bij de sporthal in:Lichtenvoorde gebeurt. is antwoorde de voorzitter,dat dit bij RKZYC niet het geval is.Hierna dankte hij de aanwezigen voorde prettige
vergadering van deze avond.Secretaris RKZVG

… Voor dezesÂ. Vod. Wetering



voor kwaliteit on! dl U
4{ jvan À
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Js: «EPmoet u bij slagerij SI AE &

H. BEERTEN zijn

voor een goede
de beheerder
van het 2e hands of

nieuwe C‘ : ze |parochiehuis Se .verder alle Co |soorten reparaties Le Awenst Sá
alle sportmensen naar een erkend

adres :steeds

AANGENAME garage
WEDSTRIJDEN T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwenten veel succes! tel. 603



Kinderen
NMS-Jeugdsparen
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 Ó tot 15 jaar: Van 15 tot 21 jaar:
Sneltreinsparen. Zilvervlootsparen.
Hoe jonger een kind begint met HOGE RENTEen 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%overhet 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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Van de bestuurstafel

LEIDERS EN AANVOERDERS

Willen jullie er op toezien dat 3e spelers in het bezit zijn
van. een geldige spelersnas,
De KeN.V.B. geeft diegenen die nog niet in het bezit zijn van
een geldige snelerspas nog de golegenheid t/m het weekend van
75/26 sentember Ais; jee 4.hor In orde te maken,
De snelers die eon nieuwe of zen andere Sense moeten heb
bon, moeten dan zo spoedig mogelijk een nieuwe nasfotan in 10.

Daar de KN, V.R. ook nor enige weken nodig heeft voor hot Vlan
maken hiervan,is daarom veel haast geboden,

Treo Bekken, secr,

DE NMS NU OOK MET HOGE RENTE,

Y‚Jan Storkhorst vond dat zijn conditie nog langniet goed was, want hij was al 2 weken gestoptmet roken en toch had hij nog steeds een halfuur in de wedstrijd nodig om de lastste restenuit zijn longen te hoesten.
‚de linkerverdediging van het achtste in een

wedstrijd in Gendringen ineens verdwenen was:
ze schuilden voor een buitje regen.
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GOOP.WERKTUIGENVER. ZIEUWENT
STAAT VOOR U KLAAR!

0.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

AluwU B cv-installaties
B loodgieters- en

ee elektriciteitswerken
ANS dut ‚\ B stalventilatie

\* =, worden door ons
oi LA vakkundig verzorgd!

_

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346

NL[jatgoe



1 hilder-
enbehangwerknear  J. Holkenborg
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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liezen.De derde wedstrijd tegen Ze klasser(G.V.B. !!t)GWVV te Varselder verloor men selfs met 5-0,Nu moest er eerst orde op zaken worden gesteld, want ditmag natuurlijk niet gebeuren,Nadat we wat gepreat hadder.moesten we zondags tegen Eibergen 2 een Ze klasse KNVB,Hier kon men weer een geconcentreerde en goed voetkal.-lende tweede aan het werk zien. Uitslag 2-2.De vijfde wedstrijd teger KSV 2 vervolgde men de goedeweg en won verdiend met 5-9.De laatste
gelĳk 2-25
behoeft te
zen.
Ook met het Ze eltitie in en hopen een

oefenwedstrijd tegen Dinxperlo 2 speelde menZo ziet men wel,dat men de oude traditie niethandhaven om alle oefenwedstrijden te verlie-
ftal gaan we met vertrouwen de kompc-

Tot slot kan ik nog mededelen
den bezocht.Je merkt aan de spelers,dat de wil en de in-zet om beter te presteren dan. het voorgaande seizoen aan-wezig is,
Volhouden maar,

succesvol seizoen tegemoet te gon,dat de trainingen goed wor-

De trainer,
Redansen,

COMPETITIEPROGRAMMA RKZYC-1 (4e klasse C Oost)
12 september:Dinxperlo -19 september:RKZVC -26 september:Grol

_ -3 oktober :RKZVC =17 oktober :Zelhem -24 oktober :RKZYC -31 oktober :RKZVC -7 november :VVG'25 -21 november :RKZVYC -28 november :Varsseveld-
5 december :RKZVC -12 december

DE

RKZVC
Reunie
RKZVC
AD'69
RKZVC
SC Eibergen
Winterswijk
RKZVC
Gendringen
RKZVC
SC Kotten:Return van 12 september

NMS HEEFT VOOR U DE BESTE OPLOSSING VOOR AL
SPAARVRAGEN, AANGEPAST AAN UW WENSEN,Zamsme eeen _ — es —_— _ ._ge em on

og
a on et ee vee me eN _—SSSR SSSREBZESDESSCnssnieensssessremnssnnsasn



DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK

EEN SPAARBANK VOOR ALLEN ! :

ze e= ee

854
055 08 Ge DeDSEE LE EPD ES et LE ee a ze ze“== 28We ZS Ge ZEE ZED OEE MS Se A NE Kers MOE ND ND AEN Dee VE VE LT IE GE OE GE ae oo —== e= 6% ee Gan vee De 058 DES U enNeNESS

NIEUWS IN HET KORT

De copy voor het volgende nummer van Fior(10e Jaargang nr. 2) dient uiterlijk zondag3 oktober in het bezit te zijn van de redactie,Noteert U deze datum?!
De bestuurskadereursus en de ABO-cursus, geor-ganiseerd door de Sportraad v.d, gemeenteLichtenvoorde beginnen beide op maandag20 sept. a.s. te Lichtenvoorde.

pacelii
2de INT, VELDHANDBALTOURNOOI HV PACELLI,
Het 2de Int, Handbaltournooi van HV Pacelli is weervoorbij. Evenals vorig jaar werkte het weer goed 4mee, behoudens een buitje op de Zondagmorgen, 5 clubs © Handbaluit de omgeving en 7 clubs uit Duitsland gaven ge- enhoor aan onze uitnodiging om deel te nemen, Vrijdag-avond melden zich reeds de eerste Duitse teams ge-wapend met tent en slaapzak, zij vonden een goedplaatsje naast de kantine van RKZVC,
Zaterdagmorgen was het dan zover dat er gestart konworden met het tournooi voor de pupillen en adspir-anten, helaas waren er enkele teams niet gekomen, zo-



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

”WOPA” B.V.
tel. 05443-2415 - 05445-253

CD EEE
LANKVEL
GOEDKOOP EN GOED!



Is delaagste
prijs intapijt —

naede beste?
— Vergeet het maar!

Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit,‚

Goedkoop is duurkoop,
Ali Loop daarom even bij ons
lee binnen, Wij adviseren u graag4 met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist.

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

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
‚ NIEUWBOUW

ae ‚ VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER|| WOPEREIS
Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209
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dat er het een en ander geïmproviseerd moest worden,
Maar na enkele wedstrijden wist iedereen waar hij aan
toe was en verliepen. de wedstrijden verder vlekkeloos.
Na een spannende strijd konden de volgens uitslagen
genoteerd worden: Meisjes-pup: I Pacelli-a, 2 691 enSuri, Meisjes-adsp; I Grol, 2 Pacelli-a en3 Hamm,
Jongens-adsp: 1 Phönix-A, 2 WWT-a en 3 Phönix,
Inmiddels was het Eeien) uitgegroeid tot 23 tenten
en werd het erg gezellig.
Zondag was het dan de beurt aan de Junioren en Senioren,hier waren wel alle teams op één na verschenen, dit
was zaterdags al bekend zodat dit intern opgevangen kon
worden, precies om 10.30 uur konden de wedstrijden be-
ginnen en verliep alles volgens schema, de teams waren
in het algemeen goed tegen elkaar opgewassen en een
finale plaats werd enkele keren. pas bereikt na ver-
lengingenen strafworpen,
Uiteindelijk kwamende volgende uitslagen uit de bus:
Dames-jun: 1 Grol, 2 Haltern, 3 Pacelli; Dames-sen:

=L Phönix-A, 2 Grol, 3 Dülmen; Heren-sen: 1 WWV,
2 Kaarst en 3 Dülmen-A.
Terugblikken kan men spreken van een erg goed verlopen
tournooi, bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan.
het wedstrijdsecretariaat, Wilma en Maria hebben 2 dagen.
lang er voor gezorgd dat alles op tijd kon begintien en
dat iedereen wist waar hij aan toe was, dan de
mensen uit de vereniging en de scheidsrechters die er
voor gezorgd hebben dat alles ingoede banen verliep,
Ook een woord van dank aan de kantinebeheerder en het
bestuur van RKZVC die er voor gezorgd hebben dat onze
duitse gasten een goed onderkomen hadden en dat über-
haupt dit tournooi doorgang kon vinden, want zonder hun

‘medewerking waren er geen velden geweest. Ook dank aan
de mensen in de friteskraam die er voor gezorgd hebben
dat de inwendige mens regelmatig versterkt kon worden. en
ook alle mensen die spontaan hun hulp aanboden hartelijk
dank, en natuurlijk de EHBO afd: Zieuwent ookhartelijk
dank voor hun bijdrage,
Eindigen willen wij met de hoop dat ookin 1983 eendergelijk tournooi in Zieuwent kan plaatsrinden,

De Tournooicommnissie,
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DASH SPORTCLUB SPAARAKTIE 182,
De HV Pacelli doet dit najaar mee aan de sportclub-spaaraktie van DASH-wasmiddelen,
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk sluitlipjesvan alle 2 kg- en3 kg draagkoffers van DASH te
verzamelen, elk lipje is Hfl. 2,-- waard, Minimaal
moet de vereniging 25 sluitlipjes sparen, maar wan-neer men loo sluitlipjes gespaard heeft, heeft menrecht op een Cruyff Sportswear trainingspak, nu is |het zo dat dit in onze vereniging wel niemand bereikenzal maar mocht het zo zijn dat wij als vereniging meerdan 100 lipjes gespaard hebben, dan zal degene die demeeste lipjes bijeen gebracht heeft ait trainingspakkrijgen, Schoenen- enSborthuis ten Bras heeft zichbereid verklaart op te treden als centrale voor hetin ontvangst nemen van de lipjes en het bijhouden
van de stand voor ieder afzonderlijk, speciaal voordeze spaaraktie staat er een mooie doos bij hem inde zaak.
Dus jeugdleden, junioren, senioren, Daders, moeders,cma's, opa's, tantes, ooms, buurvrouwen, vrienden enbekenden het is nu de tijd om DASH-wasmiddelelen te
kopen en de sluitlipjes in: te leveren bij Schoenen-
en Sporthuis ten Bras t.b.v. van het jeugdwerk bijHV Pacelli,
UITSTAPJE NAAR KAARST, Het Bestuur

Woensdagmiddag 25 aúg, smiddags om 14.00 uur, washet dan zover dat een groep jongens- en mneisjes-adspiranten vertrok naar onze sportvrienden inKaarst/Wala,
De bus was ditmaal prima op tijd evenwel de lei-ding niet zodat het beroemde kwartiertje nog bijnagehaald werd.
De buschauffeur was van plan om er een mooie tochtvan te maken, dit ondanks het feit dat we om 16.00uur in Kaarst verwacht werden, via Kotten-Oeding,Rhede, Bocholt, Kamp Iinfort zette hij koersrichting Kaarst, deze grote omweg bracht voorenkele jongedames grote problemen op sanitair ge-bied met zich mee, meestal hebben jongen met diteuvel te kampen maar nu was het dan eens andersommaar uiteindelijk kwam toch iedereen on 16,45 uurdroog aan in Kaarst alwaar we verwelkomt werdenin de Dreifachsporthalle door het jeugâbestuur vande SG Kaarst.
Daarna was het omkleden geblazen voor de eerste



/
wedstrijden, de meisjesadspiranten lieten er geengras over groeien en troefden SG Kaarst behoorlijkaf, na een 5-4 ruststand werd er tenslotte met
13-10 gewonnen. De jongens waren schijnbaar nogvermoeid van de reis want ondanks hulp van de leid-ing viel er voor hen weinig eer te behalen, ruststand
10-17, eindstand 19-24 in het voordeel van de SG
Kaarst.
Hierna was het tijd voor een heerlijk bord goulasch-
soep, ons aangeboden door de SG Kaarst waarna wedia's te zien kregen van het bezoek dat de SG Kaarstin 1981 in Zieuwent gebracht had, oude herrinnering-en kwamen weer boven en men had elkaar heel watte vertellen, om 2%.00 uur werden we naar een Sport-centrum gebracht ca. 4 km verderop alwaar ons kwar-tier was. Iedere groep sliep in een kleedkamer, com-pleet met douche's etc. etc., nadat iedereen z’nplaatsje gevonden haâ brak er een hevige strijd uittussen de beide groepen, de dames vonden het nodig
om onze nachtrust te vergoren door onze luchtbedden

‘leeg te laten lopen, nadat dit 4 keer gebeurd was
vond het sterke geslacht het welletjes en werd eropgetreden volgens de richtlijnen van de ME, na dezeaktie was onze slaapplaats veranderd iu een kleinzwembad maar waren de dames. als natte katten afge-dropen, onze nachtrust werd verder niet meer aan-getast. :

Donderdagmorgen was het alweer vroeg dag, na hetontbijt in de kantine van het sportcentrum stonder wat op het programma in de buitenlucht, maaraangezien de weergoden ons nachtelijk waterballetnatuurlijk ook gezien hadden wilden zij het nietdroog houden.
We verhuisden daarom weer naar de Dreifachsport-halle waar de morgen besteed werd om de conditieweer op peil te brengen door allerlei balspelen,het middageten ging er in als koek, hierna hadiedereen de tijd om eens rustig in Kaarst rond teneuzen en zo bij te komen van de eerste vermoeie-nissen. 's middag om 17.00 uur begon de gezamelijktraining voor de meisjes uit Kaarst en Zieuwent
om 18.715 uur waren de jongens aan de beurt ensamen met de leiding werden ze behoorlijk afge-knepen.'s avonds was er een groot grill-feest op het
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terras van de cantine van de sporthal terwijl erboven in een zaaltje nog een soort disco was waarje alle opgegeten worstjes, karbonnade's en derge-lijke versnaperingen weer weg kon springen.25.50 uur was de aftocht richting sportcentrum onderbegeleiding van een aantal fakkels ging het te voetdoor Kaarst, met behulp van vele liedereen werd erbehoorlijk gelopen zoûat we redelijk op tijd naarbed konden, enkele dames waren de afstraffing vanâe vorige avond nog niet vergeten en wildenrevanche maar kordaat optreden van de heren brachthen al zeer gauw tot bezinning.Hierna was er voor de heren tijd om eens een Kaartjete leggen en wat bij te praten over deze eerstevolle dag in Kaarst, 4 heren vonden het kaartspelzo mooi dat ze er de hele nacht voor uittrokken.
Vrijdagmorgen was het al om 06.00 uur opstaan ge-blazen omdat er een tocht naar Köln en vandaar uitnaar Koningswinter met de boot op Ket programma stond.Na het ontbijt ging ‘het te voet naar het Station vanKaarst, een tocht van ca. 3 km, nadat we op het «

station waren was iedercen weer redelijk fit, de treinvertrok om 08.15 uur en we waren kort voor 09,00 uurin Koln, hier kon men tot 10.30 uur Köln en de Den
bekijken, iedereen was keurig op tijd weer opde verzamelplaats zodat we op tijd konden ver-trekken naar Königswinter, een tocht van DS Esop de boot hadden de doorkaarters wat problemen,maar dank zij de welwillende medewerking vaniedereen bleven zij toch wakker, in Konigswintera2angekomen had iedereen weer de vrijheid om te zaanen te staan waar hij maar wilde, hier ook konden Gedoorkaarters genieten van de vrijheid, halverwege debrachenfels konden ze rustig een "Uiltje knappen"toen ze na een uurtje ontdekt werden wisten: ze nietwaar ze waren.
De terugreis near Koln verliep voorspoedig en ookde treinreis naar Neuss ging zonder problemen, vanhieruit ging het met de bùs verder naar Kaarst vanafhet station in Kaarst ging het weer te voet naar hetsportcentrum, 2ldaar aangekomen werd er nog snelwat gehaald voor de inwendige mens, hierna was ieder-een zo op dat de rust snel intrad.Zaterdagmorgen mocht iedereen uitslapen en bijkomenvan het ongeregelde leven met veel loopwerk,
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het juiste brood voor de
sportman is brood metenergie o,a.

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255hoefden te ZOrzen erijdrinken.
De nacht verliep weer enigzins chaotisch maar om02.00 sliep toch het gros.Zondag morgen stonden er Darmes- en Herensenioren-wedstrijden op het programma, de Heren van Kaarstdachten onze Heren op het tactische vlak te Xxunnenversiaan door voor de wedstrijd enkele deren vanons gerstvitaminen te geven, dit bleek een totalemisrekening, binnen 10 minuten hadden wij al een6-2 voorsprong opgebouwd met zeer rechtlijnig spel.na dat enkele heren van ons tiiAenc2esven insibedrijfTaxi En Roelofsen

: DORPSSTRAAT 29Zieuwent Tel. 05445 — 416:

trouw-, rouw- en zorgdziekenfondsritten worden door ons verzorgmm



voor de aan- en verkoop van |
VEE er VARKENS

——

9Fe - >t° _.Ta UIVURL Ta TET ITT Lu WUJL ik

Vrijdagmorgen was het al om 06.00 uur ops taan ge-
blazen omdat er een tocht naär K9lx en vandaar uit
naar Köningswinter uiet de boot op het Deamma stonde.
Na het ontbijt ging het te voet naar het stzation van
Kaarst, een tocht van ca. 5 xm, nadat we op het *

station waren Was iedereen weer redelijk fit, de trei
vertrok Om 08.15 uur en we waren Kort voor o0ò, O9: uur
in Köln, hier kon men tot 10.30 uur Köln en de Denm

bekijken, iedereen was keurig op tijd weer op
âe verzamelplaats zodat we op tijd konden ver-
trekken naar Königswinter, een tocht van DR,
ande boot hadden” de doorkaarters wat problemen

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601
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na dat enkele heren van ons tijdens de rust noe

/3
S-middags werden er weer handbalwedstrijëenafgewerkt, ditmaal moesten ook onze meisjes hetonderspit delven, maar Git was gezien deermoeiende bezigheden van de afgelopen dagenniet zo verwonderlijk, er werd met 1C-9 verloren,voor de jongens gold hetzelfde, ditmaal was deuitslag 246,‘s-avonds was er voor de jeugd een leuke disco-avond in de Dreifachsporthalle terwijl de Senioren,die inmiddels ook gearriveerd waren gingen stappenin Dusseldorf.
Iedereen had er zin in en dat bleek ook wel uit hetfeit dat men spontaan aanbood om weer terug telopen naar het sportcentrum na afloop van de discozodat onze Duitse begeleiders niet voor vervoerhoefden te zorgen en zij ook een Pilsje kondendrinken.
De nacht verliep weer enigzins chaotisch maar om02.00 sliep toch het gros.”Zondag morgen stonden er Dames- en Herensenioren-wedstrijden op het Programma, de Heren van Kaarstdachten onze Heren op het tactische vlak te xunnenversiaan door voor de wedstrijd enkele {Heren vanOns gerstvitaminen te Seven, dit bleek een totslemisrekening, binnen 10 minuten hadden wij al een6-2 voorsprong opgebouwd met zeer rechtlijnig spel,

(even in afzondering waren genomen door onze gast-heren verliep het even wat minder, maar toen denood aan de mar kwan waren ze er weer en werd eruiteindelijk met 2494 gelijk gespeeld,De dames lieten een mooie gelijk opgsande wed-strijd zien waarin ze toch steeds lieten zien, datze de meerderen waren van de gastvrouwen zehielden steeds een doelpuntje Voorsprong, eindstand 14-13 in het voordeel van onze dames,Hierna was het tijd voor het middageten,Sauerkraut mit Zotelett, hierna was het helaas alweer tijd om op te stappen, na de gebruikelijkdankwoorden en de uitwisseling van kleine ge-Schenken werd er weer koers gezet richtingZieuwent, uitgezwaaid door de mensen van Kaarst,die ons enkele fijne dagen bezorgd hadden.
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Het kamp voor de meisjespup.- en adsrirantenzit er weer op en als we even terugblikken kun-
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baltournooitje gehouden met ae.ca:ping
we wonnen (et nak, ‘Ss avonds was de
Gani ns ers IiDaarnaest hadden de meisjes veel vrijdoen wat ze if graag wilden (kasrte

0 ie en moesten ze iets voorin elkaar zetten
eben ze id: „ilma Paren

Kaar geze a ter van hetac i-kamp i wij, ing, vondenhet lied zo mo et gras e Pic Wildzetten. Bedanken hebb & Weis] on 65160 nnnu anier al gedáan en na afloop hebben we met
a ngo gespeeld, het was een gezellige avonweer is ontzettend goed verlopen en ditE sen aan de lsidiun te dauken maar voorngr gedeelte gan de meisjes zelf die door h
goe edrag het kam tot een goed eind hebben ge-
Daarom EO we juilie volgend jaar allemaal weerterug te zien op het handbalkanp.

De leiding, Maria-ánny-Iinette-Ria-lNardy en
bokkin moeder Papen,

Afscheidslied Wilma
Melodie: Mama, woar is mien Js0RJ ki

Refr: Wilma 't eerste joar dat i!j der neet meer bunt
en w'j markt Boe al daw owneet missen kunt“ils kon ‘j-nog"'n keer

want w'j wilt ow zo géérne weermoar 't wark steet in de wegen dat ís reuze pech
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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

el==
voor

planten en
snijbloemen

droogboeketten
bloempotten

sierpotten
bloembakjes

bloemstukken

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen 5e\(ruwvoeders w‚0. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen Slgereedschap en bedrijfsbenodigdheden zEWij stellenals eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!

Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geld is er 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
ZIEUWENT
telefoon 226

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT
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sportkeuring
ALGEMENE OPMERKINGEN

Je Datum keuringsavonden: Donderdag 30 sept. 1982,

2

9/ii

Piaats van de keurinr:

5)Aanvans

Kosten

sA hr psMeebrensen

Keurings vernlicht :

OPERETTEOOI
Vv erhindering

16

Wit Gele Kruis Gebouw, Nieuwe
Vaat l2, Lichtenvoorde.

le groen 18.15 uur =
2e groep 18:45 vuur,

f212.50 per persoon, op de
3keuringsavond te voldoen,
1 flesje urine (absoluut
noodzakelijk),
Zoals bekend is een ieder die ope
geroepen wordt voor deze keuring,

VBRPLICHT, hieraan deel te nemen,
en de kosten (nogmaals) op de keu-
ringsavond te betalen, Wanneer een
speler niet aan de keuring deel.-
reemt, wordt zijn spelerspas inge-
nomen, en is hij verder uitgesloten
voor het deelnemen aan wedstrijden,
Wanneer een bepaalde speler, Om
ZEER DRINGENDE HEDENEN, verhinderd
is op de keuringsavond te verschijs
nen dient hij zelf kontakt op te
nemen met een van de onderaan ver=-
meide reserves,
Hij moet dit echter wel melden aan
de secretaris.

21% OOK BERICHTEN HIEROMTRENT OP HET PRIKBORD IN DE KANTINE,

ONDERSTAANDE LEDEN DIENEN ZICH TE MELDEN VOOR DE

SPORTKEURING OP:

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1982, om 18.15 uur, precies.
Lidno, Naam/voorletters geb. datum:
225 Kolkman, W.A.R. 20-06-58
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DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN enHYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290

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

café-cafetaria de tjmp’?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
m u

voor een G.J. Pierik
lekker glaasje bier Constructie- en

installatiebedrijf.

i :
LOODGIETERSWERKEN

!

Bennie van ’n C.V. INSTALLATIES
) Dikken IJZERWAREN Î

_
ONDERHOUD }

Zelfde kh If |es Tél. 233
|Lel oo) Cordoal. |

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

levensmiddelenbedrijf

A. VENDERBOSGH
dorpsstraat 28 - zieuwent - telefoon 315

VOOR AL UW SCHOENEN

5 EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



PE612 van Aken, RL, | 28-04-57202 Wopereis, HHM. 12204257061 Eulzink, ZE,
30-05-58238 Bekken, SB, MW. 0205257465 Domhof, M, 20-04-68177 Stortelder, Pe. : 2320957098 Kolkman, MJM, 1020958487 E15 Holkenborg, CG. 08-08-68472 Fummel ink, F, 2300868106 Krabbenborg, Vel, 0407258303 Holkenborg, R, 12-09-58055 Hulshof s MAM, 06-08-57039 Hulshof, A, î 01-08-58660 Storkhorst 100659

DONDERDAG 30 SEPTEMBER, om 18,45 uur, precies.
084 Ka; Holkenborg, HM 06207258452 Eekelder, B; 0709267494 Molenveld, R. 220112685312 Heutinck, J.J.M, OBelle6]010 Bokkers, C.J Me 2712258209 Wopereis, W.J.M, 01-10-58161 Slot, MJM, 24211257325 Penterman s ReÂ.M, 3l=l2Ze56119 Meekes, R,‚A.M, „L_  19e19i5g100  KolkamAJM, 2 5 26-10-57426 Boekelder, PJA, 30=11-58CP mabeggais;. in > 16-01-36020 Domhofs Wed, Â

2200240168 Stoltenborg, L.J.M, 02-06-49659 Wessels, N,
O4=12=49

RESERVES, aanwezig om 18.15 UUTs Drecies,
551 Eeen BEDSI iso zac) 09-01-62464 Donderwinkel, R, 21-05-68486 Wassink, B, 14-10-68
Daarmaximaal 30 personen gekeurd kunnen worden,bestaat de mogelijkheid dat zij op deze avond niet_ gekeurd. kaan worden, zij krijgen dan nog eennadere oproep, .

Th.J, Bekken, geor, 5



PUPILLEN-VOETBAL Jo

De competitie voor Dl + D2 en El + E2 begint dit
jaar op zaterdag 18 september. Op verzoek van
onze vereniging start men dit jaar met een nieuwe
opzet. Om de sterkte van de elftallen te bepalen
worden er eerst selectie-wedstrijden gespeeld,
Voor de D-klasse werkt dit als volgt. Er zijn 28
elftallen ingeschreven, deze heeft men verdeeld
over 5 afdelingen, iedere afdeling speelt een
halve competitie. Daarna gaan de 2 sterkste elf-tallen over naar de D le klasse. De twee middelste
elftallen gaan naar de D 2e klasse en de twee
laatste elftallen naar de D 3e klasse. In alle
klassen wordt een volledige competitie afgewerkt
waarbij de winnaar van de D le klasse zich kam-
pioen mag noemen. Ditzelfde geldt ook voor de E-
klasse. De indeling van de elftallen van RKZVC
is alsvolgt:
RKZVC D1 RKZVC D2 RKZVC El RKZVG E2
AZSV Dl Grol D4 AD*69 El AD'69 E2
Mariënv.DlL AZSV D5 Grol E4 AZSV E2
AD*69 D2 BredevoortD1l KSH El Longa E2
Grol D5 Longa D1 Longa E3 Grol El &
Longa D5 Erix Dl
De bedoeling van deze indeling is te voorkomen
dat er te veel verschil in uitslagen komt in de
competitie. Aan het begin zullen er wel groteverschillen ontstaan maar âit is hopelijk over als
de definitieve competitie begint. Voor de goede
gang van zaken hier nog eenmaal de trainingstijden
voor jullie:
D1 + D2 : dinsdags van 18.00 tot 19.00 uur
El + E2 : woensdags van 18.00 tot 19.00 uur.
Hoe we in de winter gaan trainen is nog een
vraagteken. Vorig seizoen mochten we niet meer
met de D-pupillen in de zaal. Dit jaar heeft de
sportraad besloten dat de RKZVC-pupillen op
zaterdagmorgen geen zaal meer nodig hebben.

De gemeente heeft dit zo overgenomen zonder ook
maar enige vorm van overleg. Dit alles betekent
dat er in de wintermaanden door + 30 jongensniet getraind kan worden. Mochten er mensen zijndie een goede oplossing hebben voor âit probleem,
neem dan even kontakt met mij op.

jeusdsecretaris RKZVC
Andrê Ved. Wetering



Vooreen haarverzorging naar uw zin,

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

N )

goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

U aphu(s
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



TAXIa 0545
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

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 4 08342
855 7263 RV MARIËNVELDE 2% Pé 3os7

garage
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ZIEUWEN T Secretariaat: Dorpsstraat. 2EJEUGDBESTUUR1
5 aVoorzitter: Bernie Hoenderboom Dorpsstraat 7 532Secretaris: André Ved.Wetering Dorpsstraat 5 256Afgelastingen: A.N.P, sportdienst 020-2T42T4TRAINERS

:

AI+BI+CI Aloys Wieggers DreAriensstraat I4 0544533763Be Jos Heutinck Ruurloseweg I3a 391DI+D2 Willy Weyers Zieuwentseweg 77 445EI+E2 Henry Hummelink Dr, Schaepmanstraat 1054434216F Eric Hummelink Schoppenwveg I4 707Leiders
Â Leo Vos Heckingstraat 87 05443549Jos Heutincx Ruurloseweg [I3a 391BI Martin Slot Past, Zanderinkstrmat 6 693Marco Heutinck Ruurloseweg I3 202B2 Bennie Slot Hellerweg 5 498Vincent K1, Niënhuás Koolsweg 4 306C Rene Doppen Dorpsstraat 7? 290Hemmie Toebes Kool sweg 5)

555DI Wim Kolkmen Zegendijk IG
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WEEKEND-KUST-A. SELEKTIE

Vrijdagmiddag 16 juli vertrokken wij met de-treinrichting Den Haag. Na een wandeltocht arriveerdenwij bij camping „Duinrell*, alwaar wij de nachtdoorbrachten. S'Avorids gingen wij naar de disco-theek. Na eerst nog de buurlui te hebben bezochtkropen we in onze slaapzakken. Met stijve ledematenstonden we s'morgens op. De tocht ging die dag naarNoordwijkerhout. Onderweg hebben we nog lekkerin de zee gezwommen. In Noordwijkerhout kwamen weop een redelijk gezellige camping met ook eendiscotheek. Iedereen kwam aan zijn trekken, Devolgende dag gingen we naar eind-station Zandvoort,Er werd flink doorgelopen. We hebben nog een poosjegezellig op de boulevard in Zandvoort gezeten,waarna de thuisreis werd aanvaard. Een heerlijketentje bij de Timp was de afsluiting van ditweekend. Tot zover.
„Voor de Insiders”
Zaterdagochtend, de eerste buurvrouw heeft reedsdoor het tentzeil geschreeuwd, dus iedereeen werg‘wakker. Proost! De eerste aria wordt ingezet,waardoor de eerste veldneukertjes wakker wordenin hun warme nestjes. De maaltijd bij de Timpwas zeer smeuiig en vet. Keal wat ’n bunkeren,en róód! Langzamerhand bouwt de tent zichzelf af,Allen zijn gekleed en gekapt om te Lopen. Bank lek!Kilometer, kilometer, toen was er koffie (met gehak),Het water is zout, de golven zeer sterk, Proost!trouwens we zijn aan de kust (ik wil terug naarde kust). Wat een meisjes in de discotheek. Niksveur ons (hoewel). Band lek! Overal iets enDuitsers. Ssst „stille weh'n, daluk mow duraf,en dan mög i*j inpakken. Proost! Haal i*j den balonder de brugge hen", Wat een beestenspul loopter over de straat. Band lek! De trein was eenbelevenis. Nog achenhalvekielemeter. Proost!Er ís veel te zien op het strand. Wat een zee,

‚ Mijn bloed gaat bonzen. Haa-rie Olpad, pad,‚oh Henk oh Henk, Velver Joep Joep. Proost!
Op noar de karremisse! Gerard Slot

eu”ad oStortelder
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wij stammen uit een sterk geslachtdat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGV OEDERS
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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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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.

Rabobank
geld en goede raad

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



VERZEKERINGENAajaAA
met

uitstekende polissen
pasklare offertes

zeer concurrerende premiesATEN
A snelle, 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 o.a. Hengelo (O) - Zutphen - Varsseveld
EE)

ke


