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|l. Yan de Redacties 13. Einduitslag "Open3. Sport tijdens de Biljartkampioenschs:Kermis. van Zieuwent.O. H.H. Adverteerders 14, TIV DES Succesvoi.bedankt, 16, Nieuws in het kort,9. RKZVC: Voorlopige elf- 16. Evenementenkalender.bal-indeling Sen. 3 t/m 9 17. H.V. Pacelli Nieuws.10. RKZVC: Oefenprogramma 19. RKZVC: Resultatenlagere elftallen. Jan Knippenborg-11. RKZVC: Afdeling Toernooi.
.__ Jeugd en Pupilien. :

VAN DE REDACTIE

Alweer is, dit geldt voor de meeste sportvereni-gingen, een sportseizoen (en dus ook een PIOT-seizoen) afgesloten. Mogs het gebracht hebben,datgene wat U ervan verwacht/gehoopt had. *
Zo niet, volgend seizoen meer succes/geluk/pleziecrgewenst.
Achter de schermen wordt alweer druk gewerktaan de voorbereidingen van het volgende seizoen,Een gedeelte van dit nummer staat in dat teken.
Een andere, belangrijke, bijdrage is die van desportmiddag tijdens de kermis. Het lijkt onsraadzaam voor de deelnemers (voor zover viaandere kanalen nog niet volledig op de hoogte)maar ook voor de toeschouwers deze bijdrage goedte lezen c.q. te bestuderen opdat deze sportmidda:- __20 soepel en prettig/mooi mogelijk verloopt.
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Het belooft althans een ware happening voor
deelnemers en een prachtig schouwspel voor de
toeschouwers te worden.
Zoals U weet heeft de redactie gemeend het prijzen-geld van de prijsvraag t.g.v. het 5-jarig jubileum,
welke niet aan een winnaar behoefde te worden
uitgereikt, te schenken aan de Peuterspeelzaalte Zieuwent.
Om U enerzijds de informatie die in de hieronder-
volgende brief wordt gegeven niet te onthouden
en anderzijds aan te tonen dat het (in zekere
zin zemeenschaps-)geld op een juiste plaats isterecht gekomen, piaatsen wij de navolgende
ontvangen brief;
Geachte PIQT-redaciie,

Namens het bestuur v.û. Peuterspeelzaalwilien we U hartelijk bedanken voor het gelâ wat
we kregen om voor de peuters "sportief" speel-
goed aan te schaïfTen.
We zijn er erg blij mee en hebben het bedrag
vastgezet om er volgend schooljaar nuttige
dingen voor te kopen, We kunnen n.l. nu nog niet
goeë overzien wat we nodig hebben, omdat we naar
een ander lokaal moeten i.v.m. de afbraak v.d.kleuterschool. We mogen b.v. nu het klimrek
gebruiken en waarschijnlijk zitten we volgend
jaar zonder,
Te zijner tijd zullen we U berichten, waaraan
we het geld besteed hebben,
Nogmaals hartelijk bedankt,

Met vriendelijke groeten
Bestuur Peuterspeelzaal
“De Woelige Hoek” Zieuwent
secr. Gerry Molleman-Kolkman

ee 299 mien WEE 52e SP OLD) BES GRID OS ES AE

PIOT gaat voor twee maanden met vakantie. Het
eerste nummer van de l2e jaargang verschijntin de eerste helft van september.
Yoor zover van toepassing, cen prettige vakantie
en een fijne, gezellige kermis toegewenst.

De redactie
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B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,M. Slot, J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 05445-257

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

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838
Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5237
Penningm.:A. Krabbenborg, Godfried Bomanstr. 13,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5542 i

Wedstrijd-secr.:M. Spekschoor, Zegendijk 2, tel. 972

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,tel. 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, tel. 05445-534
Wedstrijd-secr.: A. te Molder, Kleuterstraat 3,tel. 05445-266
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 724

Tennis
Voorzitter:J. van de Meij, Dorpsstraat 42, tel. 864
Secretaris:H. Wopereis, Harreveldseweg 28, tel. 859
Penningm.:J. Domhof, Dorpsstraat 37, tel 561
Wedstr.secr.:T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668
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[TV 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, Dorpsstraat 77,

telefoon 05445-982
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262

Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. KI. Holkenborg, de Waareise 7,
telefoon 05445-614
Penningm.:M. Berendsen, Veldweg 4,
Mariënvelde, tel. 05445-365

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,
tel. 05445-324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 269
Penningm.: C. Reukers, de Waareise 15,

tel. 697
Wedstr.secr..:E. Roelofsen, Dorpsstraat 29,
tel 416

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

B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005

Drogisterij - Parfumeriën

DOPPEN
voor de juiste aanvulling en verzorging

bij uw sport
Dorpsstraat 77 - ZIEUWENT- telefoon 982
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SPORT TIJDENS DE KERMIS

Zaterdag7juli
17.00 uur’: ReKiZeVeÛ. 3 Re} oZeVs Cs ù4

Rek. ZeVi0s 5 Roeke7e Vel 8
19.00 uur0 7 oud - RoeKeZeVe0, 7 nieuwReKeZeV Cs 6 == ReKe ZV, 9
19.30 uur 3 Touwtrekwedstrijden voor buurtvereni-gingen op het sportpark “De Greune

Weide”, achter de kantine. De prijzenworden beschikbaar gesteld door
ReK.Z.V.C. en na afloop uitgereikt in*t Witte Paard door voorzitter J.Cuppers,

Zondag8juli
11,00 uur 3 Opgave polsstokverspringen bij de

bejaardenwoningen, georganiseerddoor de K.P.ds.11.30 uur; Polsstokversprinzen.
13.00 uur 2 Finale van de R.K.Z.V.C, Penalty-bokaal voor de jeugd.
13.30 uur 3 Grandioze atletiek- en sportmiddag

op het sportpark "De Greune Weide,waarbij de Zieuwentse sportverenigingentegen elkaar uitkomen in verschillendesportdisciplines
+ 14,45 uur: Pauzeprogramma met eenoptreden van de Harmonie en Schontterijmet majorettes.
Prijsuitreiking na afloop in *t WittePaard tijdens gezellig samenzijn doorJ.Cuppers.

“
_

SPORTMIDDAG KERMIS, ZONDAG 8 JULI 1984;
In plaats van de gebruikelijke voetbalwedstrijd,organiseert de v.v. R.K.Z.V.C., dit jaar een sport-gebeuren voor de zieuwentse sportverenigingen,waarbij men elkaars krachten kan meten in ver-schillende sportdisciplines,
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De wedstrijden worden gehouden op en nabij het
sportpark "De Greune Weide" te Zieuwent en erwordt aangevangen om 13.30 uur.
PROGRAMMA: ReK.ZeVeC.-PENALTY BOKAAL voor de

jeugd. (voorprogramma, aanv. 13.00 uur)
A: ATLETIEK-WEDSTRIJDEN
Pauze-programma:s Harmonie en Schutterij(14.45 uur)
Be TEAMSPORTEN

Deelnemende verenizingen:
Volleybalvereniging "TOHP*"
Tennisvereniging "ZTV*
Tafeltemnisvereniging “Slagvaardig”
Gymastiekvereniging ”ZGY*"
Schietvereniging "S5t.Sebastiaan”"
Handbalvereniging “Pacelli” (2 teams)
Voetbalvereniging “R.K.Z.V.C.”

REGIEMENT

VO

OE

OR

De verenigingen vaardigen een tean({s} af, elk
bestaande uit 4 dames, 4 heren en een coach.
De deelnemers van elk team moeten een half uurvóór ûe wedstrijden (13.00 uur} schriftelijk
opgegeven worden bij het secretariaat door de
betreffende coaches. Nadien kan de teamsamenstel-
ling (b.v. bij blessures) slechts gewijzigd worden,
met toestemming van de organisatie.
De coaches dienen te zorgen, dat de deelnemers/
teams op tijd bij de af te werken wedstrijd-onderdelen speelkianr staan.
De teams worden verwacht, zo mogelijk, in hetofficiële verenigingstenue te verschijnen.
(Bij onderdeel B. wordt er voor evt. reserveshirts gezorgû voor het kleuronderscheid)
Elke vereniging levert 2 scheidsrechters C.q.officials (tijdwaarnemers, starters, helpers}.
Deze moeten zich een half uur voor de wedstrijden
melden bij het sekretariaat. |



VÓÓR - TIJDENS EN NÁ
IEDER FESTIJN

KUNT UBIJ:

„t Witte Paard”

Café „Stoverink”
HÉÉL GOED ZIJN!

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

elektriciteitswerken
MW 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 BENZINE
zo goedkoop is?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

„npe, KRABBENBORG telefoon 215
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Waarin dit reglement niet voorziet, beslist deSese ©.
Op de speelvelden mogen zich alléén teamleden,coaches, officials, scheidsrechters en organi-satoren/wedstrijdleiders, bevinden.

ONDERDEEL A. 3
Onderdeel A. bestaat uit de volgende atletiek-
gym nummers: - 80 m. Hordenloop \

— Speerwerpen
= Touwklimmen
- Schiet-hardloop estafette(Zieuwentse Biathlon)

Tik team levert 1 dame en 1 heer per atletiek-
Eym nummer (m.Uu.V. de estafette).De wedstrijden worden in 4 series zfgewerkt(2 dames- en 2 herenseries).De gemaakte tijd, resp. de gemcten afstand vande deelnemers in de series, bepaalt de einduitsler.Het onderdeel speerwerpen bestaat uit 2 pogingenper deeinemer, waarbij de beste van Ze twee
worpen voor het klassement telt.Voor de estafeite levert elke ploeg 2 Games en2 heren. Hier wordt gestart in 2 series.Nadere instructies/regels worden ter plaatsebekend gemaakt. (m.n. voor het touwklimmen ende schiet-hardloop estafette)
ONDERDEEL B. :

Dit onderdeel bestaat uit de (team) Sporten s
- Temnis / Schieten

- Volleybal
- Handbal

Klein-Velá Voetbal
TENNIS : Er wordt gespeeld volgens het tie-breaksysteem. Beurtelings wordt er twee keer per teamgeserveerd. M.u.v. de eerste service-beurt, diemaar uit één service bestaat.
De puntentelling stopt niet bij 7, doch er wordtdoorgeteld. (v.b. einduitslags 25-17)

t
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Er mag uitsluitend gespeeld worden met speciaaltennisschoeisel, De teams moeten zelf voorrackets zorgen.Er wordt 1 Herendubbel en 1 Damesdubbel gespeeld.Verder zijn de normale K.N.L.T.B. spelregelsvan toepassing.
SCHIETEN + Gelijkertijd met het tennis wordt ereen schietwedstrijd gehouden voor de overigeteamleden (2 dames 3; 2 heren). Nadere regels eninstructies worden ter plaatse gegeven.
VOLLEYBAL : Elk team bestaat verplicht uitames en 3 heren. Er mag voortdurend gewisseldworden d.m.v. indraaien, doch met inachtnemingvan de verplichte teamsamenstelling.
De puntentelling stopt niet bij 15, doch er wordt
doorgeteld. (b.v. 21-18 is mogelijk). Verderzijn de normale NEVOBO regels van toepassing.
HANDBAL s Elk team bestaat uit 7 spelerskeeper/keepster en 6 veldspelers/speelsters.De normale N.H.V.regels zijn van toepassing.
KIEIN-VEID VOETBAL : Elk team bestaat verplichtuit 1 keeper/keepster, en 2 dames en 2 herenveldspeelsters/spelers. Wisselen is toegestsanmet inachtneming van de verplichte teamsamenstelling.
De K.N.V.B. zaalvoetbal spelregels zijn van toe-passing MsUu.V.s

- De inworp 3; deze volgens de veldvoetbal regels— De 3 seconden regel is niet van toepassing.
NM. Be Bijalle sporten van onderdeel B.
cn1eLen) WOr b „DSgiNn- Sn eIndS1gvia de geluids aliatie segeven.

NORMERING :s

Onderdeel A: -Rangnummers per atletiek-gym
nummer ( 1 t/m 8)

-Totaal van de 4 atl.nummers wordt
bij elkaar geteld.

-Winnaar van onderdeel A. krijgt16 pnt., nr.2 krijgt 14 pnt.,nr.3 krijgt 12 pnt. etc. etc.
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Onderdeel B: =Bij winst in een duel krijgt men

3 pumten.
Bij verlies in een duel krijgt men
0 punten.
Bij een gelijkspel elk 1 punt.

„Totaal van onderdeel B. (over 5 duels}
wordt opgeteld.

-Winnaar van onderdeel D. krijgt 16
punten, nr.2 krijgt 14punten etc.

Totale Einduitslag: -Deze wordt verkregen door het
aantal punten behaald bijOnderdeel A en Onderdeel B

‘bij elkaar op te tellen.
-Bìij gelijke stand is het aant:
punten behaald in het Onderdee?
B van doorslaggevende betekenis
voor de einduitslag.

N.B. Bij het Onderdeel B. komt men în elk van de
5 sporten slechts éénmaal uit. De tegenstanderszijn door loting verkregen.
WEDSTRIJDSCHEMS.

Onóerdeel A. 3 13. 30 uur - 15.45 uur Hordenlopen
13.45 uur - 14,00 uur Speerwerpen14,00 uur - 14.15 uur Touwklinmen
14,15 uur - 14,30 uur Zieuwentse

Biathlon
In de eerste serie van elk nummer (beh. estafette}starten de Heren van: l.Tohp-volleybal 2.Tennisver.
Z.T.V. 3.Pacelli-1,4.Slagvaardig.
û #7 sees serie einen de Dames van deze teams

t/m
In de derde serie starten de Heren van:5.St.Sebastiaan .Cymver. Z.G.V. 7. Pacelli-28. ReKs ZoVe 6.

5 07 pe serie ie de Dames van deze teams
DE) m

Bij de estafette starten 1 t/m 4 in de eerste
serie;5 t/m 8 In de tweede.
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14.30 - 15.00uur Pauze-Programma.
Onderdeel B. ;
TIJD (uur) VOETBAL HANDBAL TENNIS/SCHIETEN VOLLEYBAL15.00-15.15 A.B c-D E-P GH15.22-15.37 EG H-F A-C B-D
15.44-15.59 F.D A-G B-H C-E
16.06-16.21  C-H B-E G-D A-F

A = PACELII 1 E = SLAGVAARDIG
B = TENNISVERENIGING P = St, SEBASTIAANG = PACELLI 2 G = THPD = GYMVERENIGING H = RK. Z.V.C.

Het bestuur van ReKeZeV.C,Kontakt persoon: Willy Slot

HeH. ADVERTEERDERS BEDANKT

Dat U, als lezer, 10 maal per jaar kostenlooseen PIOT in Uw brievenbus vindt, heeft U Zedanken aan de Plaatselijke middenstand.
Doordat zij elk jaar een advertentie plaatsenin dit sportblad staan zij garant voor de finan-ciële basis. Iaat hun advertentie niet alleeneen geldelijke bijdrage betekenen maar ook eeneffectief reclamemiddel zijn door deze zaken,als blijk van dank, te bezoeken.
Voor de H.H. Adverteerders alvast de mededelingdat één der redactieleden in de loop v.d. maan-den aug./sept. bij U langs zal komen om opnieuwUw medewerking te vragen. De Redactie

eee ns == es == 555 38E 009 ee 0D Ae ON AP EE EE AziVALERIEDE NMS : VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD.
POESAIA



DO PPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat42 - telefoon 05445-290

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

café-cafetaria 7 de timp 33

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



G.J. Pierik
constructie- en installatiebedrijf .

LOODGIETERSWERKEN IJZERWAREN
C.V. INSTALLATIES ONDERHOUD

tel. 233

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT - tel. 05445-705

VOOR AL UW SCHOENEN

!
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



q
ReKeZeVeC. 3 VOORLOPIGE ELFTAL-INDELING
3e ElftalRe "Holkenborg
Te Kolkman
F. Slot
Je. Eekelder
Je Ter Roller
Le ElftalB. WensTak
F StortelderF. KrabbenborgE. Rouwhorst
Je Wolters
Zen die wies ze ter me

Waalderbos
H. Berendsen
6e Elftal
& s  Rrabbënborg
H. Frabbenborg.
A. Rouwhorst
B. Rouwhorst
W. Rouwhorst
W. Domhof
Ze ElftalRe Ki.Holkenborg
Ce te Molder
We Waalderbos
Pe Holkenborg
8e Elftalf: Iankvela
V. Kl.Niënhuis
T. Elschot
Le Slot
Be Slot :

S. Bekken

teider:J., Donderwinkel
. Wopereis JeStorkhorstM. Hulshof J. RouwhorstJe Wolters ‚Je CuppersR. BlankenborgSt. Kolkman

Leider;J.AagtenHe Hummelink R. DoppenM. Toebes NM. ImminkM. Kolkman W. NiënhuisE. Hoenderboom
We Slot
Leider:&. KolkmanJe VedeMeij B. ten Bras

. Ge Kolkman M. Kl.Holkenbor,Bekkenutte R. HummelinkF. Harbers Je Te MolderM. Slot Je Domhof
ES GE RD eo SD 0D GE ED HD ZE EED GSI HD LE ED TED ED EEWe KrabbenborgA. Spexgoor H. WopereisW. Venderbos A. HolkenborgBe Elschot F. DomhofJ. Hulshof N. Wessels

Leider: W. Rouwhorst E

« hoenderboom J. Zen Bras£. Beerten H. StortelderLe Stoltenborg H. Kl.Holkenbo:-W. Eekelder Ee Kl.Eolkenbor:
Ieiders J. KrabbenborG. Rouwhorst fe BäksH. Bongers Je KolkmanW. Knippenborfg F. BokkersP. Eeftink E. te RollerGe Hulshof S. Roelofsen
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…

ge Elftal leider; G. Kl. Holkenborg: « Holkenborg L. DonderwinkeT T: KrabbenborgT. Hulshof H. Bokkers T. WopereisB. Hummelink. A. Stortelder R. van AkenLe Kolkman H. Wopereis E. WaalderbosI=Donderwinkel Je Reukers snOEFENPROGRAMMA LAGERE ELFTALLEN84-85
|

Training 3e, be en 5e : Asnvang 9 augustus 20.00 uur(en veräer eìke donderdag)
Training 6e, 7e, Se  ; Aanvang 7 augustus 20.30 uuren 9e (en verder eïke dinsdag)
Zeterdas 1l ausustus

|ZVC &
=— Silvolde 3 aanvang 17.30 uurZV 6 - Silvolde 5 aanvang 17.30 uur

Zondag12 augustusErica 3 - ZVC 3 aanvang 10.30 uurZVG 5 - Silvolde & aanvang 12.00 uurZVC 7 - Etien 4 aanvang 10.00 uurzVG 8 - Etten 7 aanvang 10.00 uurZVC 9 =- Silvolde 6 aanvang 12.00 uur
Dinsdag 14augustusZV 3 - Marienveld l aanvang 19.00 uuris 19 augustus
ZVC == Meddo 2 aanvang 12.00 uurMarienveld 2 …- zyci4 aanvang 12.15 uurZVC 5. - Erix 5

. aanvang 10.00 uurZVC 6 — Erix 7 aanvang 10.00 uurZVC 7 - Erix 6 aanvang 12.15 uur
tuZondag 26 augustusErix : ZVC 3 aanvang 10.00 uurErix zvc 4 aanvang 10.00 uurZVC 5 - Marienveld 4 aanvang 12.15 uurWolversveen 2 — ZVC6 aanvang 10.00 uurZVC 7 > Wolversveen 3 a2anvang 10.00 uurzVCc 8 - Meddo 5 aanvang 10.00 uurMeddo 6 - ZVC9 aanvang 10.30 uur

Donderdas 6 septemberZVe 9 = Zelhem 6 aanvang 19.00 uur
Bij thuiswedstrijderi: 1/2 uur voor aanvang aanwezigBijuitwedstrijden3 L uur voor aanvangaanwezig

EE



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON- EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415B U tel. 05445-253-526

combinatie
LANKVEL
GOEDKOOP EN GOED!

tn
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120M- bijeen in de unieke Becorama

prijzen vanaf 115.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT - telefoon 05445-207

die uitnodigende
Becorama gordijnen-
presentatie.
Kiezen uit de fantastisch
mooie Becorama-kollektie.
Met uni- en streepweefstoffen,
stoffen met ingeweven en
gedrukte dessins.
Een weelde van mogelijk-
heden; keusuit vele
ontwerpen, overzichtelijk

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

voor

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef. 209



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

* 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 + =\%+

_Droppings |

Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

Xx

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 292 Ieuwent Tel. 05445 — 416.

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



voor de aan- en verkoop van |VEE en VARKENS
naar

vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508

* 5 af. .t° .
aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

ee

-

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waaiderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601



u.
‚ ReKeZeVeC. 3 AFDELING JEUGD EN PUPILLEN

Het seizoen 1983-1984 zit er weer op. Wij hopendat jullie allemaal fijn gevoetbald hebben enook veel opgestoken hebben op de diverse traininszowel op het veld als in de zaal. !Bij het samenstellen van de elftallen voor hetseizoen 1984-1985 zijn we op diverse problemengestoten. Zo haddenwe 15 jongens voor A, 17 voorBen 22 voor C. Bij de pupillen wasdit 21 voorDen 28 voor E. Om iedereen te laten voetballenis besloten dat er jongens die in C zouden moeten,voetballen nog één jaar in T te lsten spelen,zodat aan de competitie twee D elftallen meekumen doen. Aangezien er dit jaar veel senioren’gestopt zijn met voctballen zijn er enkele jonger:van A naar de senioren geschover.. Hierdoor krijge:we Één AB en C elftal, hieronder volgen denamen voor ieder elftal,
A Frank Eekelder, Marco Kl.Goldewijk, RobertHarbers, Jurgen ten Have, Maarten Domhof, HenkHulshof, Benno Hummelink, Frank Humnelink,Ruuà Krabbenborg, Erwin Kuiper, Mark Penterman,Ronny te Plate, Barend Wassink, Ruud Donderwink:Training: MAANDAG 19.30-20.45 uur en DONDERDAG19:00-20.00 uur door ALOYS WIEGGERS

Roy Buiting, John Eekelder, Walter Heutinck,Guus Kolkman, Freek Krabbenborg, John Krabben-borg, Marcel Molenveld, Benno Stoverink, JorisWassink, Iwan Wopereis, Edwin Wopereis, WilcoWopereis.
Training: MAANDAG 18.00-19.15 uur door ALOYSWIEGGERS. We zoeken nog iemand diejullie wil trainen op de woensdag-avond van 19.00-20.00 uur, Hieroverkrijgen jullie nog nader bericht.Mark v/h Bolscher, Angelo Domhof, Joost Harbers.Bart Kl.Holkenborg, Karel Hulshof, Eric Kl,Goldewijk, Roy Kolkman, Sander Kolkman, EugeneKrabbenborg, Stef Rouwhorst, Erik Rouwhorst,Peter Rouwhorst, Marco Spekschoor, Rob Waalderh:Zrainings DONDERDAG 18.00-19.00 uur door ALOÏSWIEGGERS. We zoeken nog iemand die

Ius

[na



Mr.
jullie wil trainen op de maandagavondvan 19.00-20.00 uur. Hierover krijgenjullie nog nader bericht.

Dl Jurgen Hulshof, Martijn Kemkens, Daniël Kolkman,Jelle Krabbenborg, Mattheu te Morsche, PatrikNijenhuis, Guido Nobbenhuis, Taco Vosters,[uc Vos, Jurgen Weyers, Christian Wopereis,Martin Wopereis, Ard Wissink, Barry Kl.Holkenbors.
D2 Jeroen Berendsen, Arne ten Dam, Dolf v/h Hooft,Barry Hulshof, Raymond Niënhuis, Jurgen Ponds,Gunter Papenborg, Rolf Penterman, Eddy Rensink,Dion Rouwhorst, Raymond Spekschoor, Roy Stortelder,Nick Waalderbos. : E{raining: DINSDAG 18.00-19.15 uur door WillyWeyers en Freddy Bokkers.
El Coen Domhof, Doris Kl.Holkenborg, Mark Kemkens,Ronald te Fruchte, Dennis Knippenberg, DennisKrabbenborg, Leo Massop, Sander Penterman,Mike Rouwhorst, Mike Reukers, Cideo Spaen,Edmond Wopereis, Mattheu Wopereis, MartinWopereis, Erik v.d. Wetering.
E2 Thorsten Beerten, Christian Bokkers, BjórnDomhof, Iuc Domhof, Merk Holkenborg, JeroenNiënhuis, Frank Stegers, Ronnie Stoverink,Nando Koikman, Martijn Rouwhorst, NormenRouwhorst, Peter Waalderbos, Koen Waalderbos,Martijn GEE gTrainings WOENSDAG 18.00-19.00 uur door Henry

s Hummelink en Freddy Bokkers.
ALIE TRAININGEN BEGINNEN IN DE WEEK VAN 6 AUGUSTUS!
FPupillen trainen op zaterdagmorgen van 11.00-12.00 uur onder leiding van Thea Spronk en PascalDomhof. De eerste training is op zaterdag 11 augustus.Het oefenprogramma wordt op de training beken

_ gemaakt. We hopen dat jullie een prettig en
. SPORTIEF seizoen tegemoed gaan. |

Jeugdbestuur R.K.Z.V.Û.André v.d. Wetering



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603

_



Doeltreffend sparen
doet u bi de NMS.

7
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A |“ RE Ë % Nederlandsche Middenstands
. Mt 9e Spaarbank

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:

B assurantiën-financieringen-hypotheken
LNG|EN



3.
EERSTE OPEN BILJARTKAMPIOENSCHAP VAN ZIEUWENTtee VOOR J. OLYSLAGER

Op W en 15 juni traden 6 biljarters aan voor definale van het “Open kampioenschap van Zieuwent*,Zij hadden zich hiervoor weten te plaatsen viavoorrondes en halve finales die hieraan vooraf-
nel. de lokaalhouder zelf H.Holweg, J.Olyslager ende enig geplaatste vrouwelijke deelnemer W.Hulshof,In de slotrondes wist H.Holweg de nog ongeslagenJeOlyslager 2 puntjes af te pikken waarna weerkansloos te verliezen van W.Hulshof.In de finale-partij traden W‚Hulshof en JeOlyslagertegen elkaar san, Beide hadden een verliespartij,doch Willemien Hulshof had aan cen remise yoldoend-vanwege een hoger scoringspercentage uit de voor-gaande partijen. Ondanks een groot verschil in dete maken caramboles 38-90 wist J.Olyslager metsterk Positiespel het heft in eigen hand te nemen,In een regelmatige Partij wist hìj in 32 beurtende 90 caramboles te scoren, W.Hulshof bleef in denabeurt met nog 9 Car. te maken op 3 steken,De einduitslag werd hierdoor; resp. wedstrijdpumter.moyenne, hoogste serie en Scoringspercentage,OE Olyslager 8 2,86 35 o94g2. W. Hulshof 61,24: "3 94z3e A. Doppen 6 1,10 10 304 54. He Holweg 6 1,58 14 894Je T. Hulshof 22 09515 87%6. W. Wissink 2 1,24 10 804Namens het organiserend comite bood W.Paul metfraaie bewoordingen de deelnemers bloemen aan enreikte aan ieder een fraaie beker uit, De door

7 weken werden door de 37 deelnemers 153 partijengespeeld. Voor het organiserend comite reden genoegom door te gaan.



W.

TeT.V. D.EsS-SUCCESVOL-INKIRCAINODI:
Op zaterdag 12 mei j.l. vertrokken wij naar Kirch-hain om op zondag 13 mei deel te nemen aan de opentouwtrekkampioenschappen van Kirchhain te Duitsiend.Inclusief de supporters vertrokken we met 25 per-sonen naar dit plaatsje 30 km. boven Frankfurt volgoede moed vanaf ons clubgebouw. Het weer washier uitstekend doch volgens de berichten inDuitsland zeer slecht. Via Bocholt-Oberhausenvolgäen we de bekende Sauerlandroute om viaDortmund, Siegen, Giezen en Marburg in Kirchhainte arriveren. Vanaf Oberhausen haa het geregenden dit zou ook zo blijven inhet weekend.

We werden door de voorzitter van de touwtrek- Evereniging Kirchhain welkom geheten en een slaap-zaal voor + 50. personen was voor ons in gereed-heid gebracht en nadat we onze slaapbenodigdhedenin orde hadden gemaakt vond de trainer Gert Bruilhet noodzakelijk de stijve spieren weer soepelte maxen door middel ven een training.Na een verfrissende douche werd besloten om deinwendige mens te versterken. Met een zo'n grotegroep viel dit echter lang niet mee, masr bij hetvijfde restaurant hadden we succes. Na enig over-lieg en de mededeling dat het wel even kon durenging iedereen er tevreden voor zitten. Na een
: Gîner van plm. 2 uur was iedereen verzadisd.Ds voorzitter stelde voor om de geplaagde ser- ;

veerster een fooî te geven. Bij het overhandigenhiervan kreeg ze zowaar een behoorlijke rodekieur. Er is echter niet vernomen of dit kwamdoor de Marken of de kusjes. Iedereen vertroknierna richting slaapzaal alwaar werá beslotendie avond het clubhuis van de touwtrekverenigingKirchhain te bezoeken.‘s Morgens om 8 uur was het ontbijt dat er zeerverzorgd uitzag en iedereen zich goed liet smaken.Na het ontbijt was er een lichte training waarnaer met de weging werd begonnen. ’s Morgens werder getrokken door plaatselijke teams en *s middagsdoorde 560kgen 640 kg klasse.De 560 kg kende
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5,
Slechts 4 inschrijvingen en de 640 kg klasse 10,Door het slechte weer hadden zich 2 teams teruggetrokken.
Na de 560 kg klasse starte de 649 kg klasse ondersteeds slechtere omstandigheden. De T.T.V. D.E.S.

ter wordende terrein Waar op het einde zelfsin de plassen water getrokken werd wist het leteam ongeslagen dit toernooi te winnen en het 2eeen Ze plaats te behalen, Hierop had zelfs degrootste optimist niet gerekend en uiteraard wascr een flinke stemming onder de spelers en suppor-ters,

Tijdens het toernooi waren er in tegenstelling metwat er in Nederland gebruikelijk is 3 scheids-rechters, werd er in een 3 punten systeem getrokken,en helemaal nieuw voor ons bij 2 Waarschuwingenafgefloten waarbij zelfs zonder pardon een waar-schuwing werd gegeven als je het touw los liet,De prijsuitreiking na afloop was een grote hap-pening met alle deelnemende pioegen op het veld.Er waren prachtige bekers beschikbaar gesteldverwijl iedere deelnemer een prachtige medailleals herinnering kreeg, Onderling werd ook het€-C:8. geruild waarbij wij in het bezit kwamenvan 3 prachtige tegels van de T.T.C. Kirchhain,* Na afloop werd er nog wat nagepraat en afscheidgenomen van de voorzitter die memoreerde dat onzeprestaties terecht waren en hoopte ons een volgendkeer met betere weersomstandigheden te mogenbegroeten.
De terugreis werd aanvaard en na een voorspoedigereis van plm 4 uur kwamen we om 21.30 uur aanbij café Stoverink alwaar opnieuw nagepraat werd.Pikant detail was dat vanaf Oberhausen geendruppel regen meer gevallen is maar dit kon destemming niet meer drukken. Een geslaagd weekenddus en zeker voor herhaling vatbaar.



6.
Uitslag 640 kg klasse
le D.E.S. 1 21 punten 5. Habachsaar 7 punten2e D.E.S. 2 17 punten 6. GrossSeiten 6 punten3» Mainberg 15 punten 7. Niestertal 4 punten4. Berad 12 punten 8. Elleringhausen 2 punten

NIEUWS IN HET KORT

De copy voor het volgende nummer van PIOT(12e jaargang nr. 1) dient uiterlijk zondag |2 september în he+ bezit te zijn van de redactie.Noteert U deze datum t 9

CeOs0 OsO-0
Daar de meeste sportactiviteiten gedurende demaenden juli en augustus stil liggen en deredzctieieden (sommige althans) hard toe zijnaan vacantie verschijnt er in Ce maandaugustus geen PIOT.

Os0,C-+0s0:0
Denkt U aan de jaarlijkse algemene lesdenvergade-ring van R.K.Z.V.C. op maandag 13 augustus 1984om 20.30 uur in de kantine,

EVENEMENTEN KALENDER

8,9 en 10 juli s Kermis Zieuwent
22 t/m 27 juli «+ Jeugdkamp Jong-Nederland, Zieuwent.
3 november : “Grandioze Veiling en Super Bingo"teDeV.s ReKe ZeV. Ce
30 april 1985 + Jan Knippenborg Toernooi RKZYC.



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
| planten en
| snijbloemen| voor goede voeding d boek| grote sortering roogboeketten
Ì lage prijzen bloempotten

|

in levensmiddelen sierpotten|
5 | bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21 - telefoon 579

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-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden «oo?
gewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

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

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

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

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman E=&
Ruurloseweg 16 Gs==
ZIEUWENT
telefoon 939

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT



VETTEAATER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN!DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.Hr The AAAAAAAAAAAI
EV PACELLI NTEUWS.

Geslaagd
tournooi.H.V. PACELLI Zondag 24 juni jl.

-

- organiseerde HV Pacelli
voor de 2de maal een tour-nooi voor familie's, ken-
nissen, vrienden etc,
op het sportveld achter de
Gymzaal, gelukkig waren Ge
weersgoden ons op deze zon-
droog en dat is momenteelwel het meest haalbsre indeze zomer. 26 ploegen had-den zich voor dit tournooi aangemeld, verdeeld ove:16 senioren, 4 adspiranten/junicoren en 6 pupillen-teams.

Na de poulewedstrijden hadden zich de volgendeploegen geplaatst voor de halve finales: bij desenioren: Fam, Storkhorst, fam, Domhof, fam,Krabbenborg en de fam, Storkhorst-Jams., -bij de Pupillen: Ruurloseweg 1, Gr, Patr.Wijenhuis,Ruurloseweg 2 en Gr, Nardy Schutten.Na spannende wedstrijden compleet met verlengingen,wistten de fam, Storkhorst en Domhof de finalebereiken en bij de pupillen waren dit de.Ruurloseweg 1 en de groep P-tr. Nijenhuis.Titeindelijke winnaars van het tournooi werd defam, Storkhorst, die in de finale te sterk bleekvoor de fam. Domhof.
Einduitslag senioren: 1. fan. Storkhorst, 2. fan,Domhof, 3. fam, Krabbenborg en &4. fam. Storkhorst-Jams, |

dag gunstig gezind, het was



8,
zinduitslag junioren/adsp: 1. 3r. Arno Doppen, 2.Gr. Mar, Zamers 3, Gr, Clem, Nobbenhuis en 4. Gr,tt Kevelder., säEinduitslag pupillen: 1. Gr, Ruurloseweg, 2. úr,Patr, Nijenhuis, 3. dr, Ruurloseweg 2 en h. vr,Nardy Schutten.
Zat/zond. 23/24 juni nan een adspiranten-team vanonze vereniging deel aan een tandbaltournooi teBamm/Wdld, alwaar men voor de 3de keer de wissel.beker verdedigen moest om deze definitief inZieuwent te krijgen, aan het handballen is menechter nauwelijks toegekomen omdat zaterdagsavondsalle sportspullen gestolen bleken te zijn en eengroot deel van de nacht doorgebracht werd met hetzoeken naar tassen, sportschoenen etc. tenslottevond men het een en ander maar lang niet alles,de politie in Hamm werd ingeschakeld maar tot opdit moment nogniet met het gewenste resultaat welheeft men enkele verdachten op de korrel maar gedurende het onderzoek wil men geen mededelingen doenhopelijk komt er nog het een en ander uit,

vrij vertaald
DIE WULF UND DER SIEBEN GAITJES.

Er war einmal ein Muttergait umd die hatte siebenkleine Gaitjes., Auf ein tag muste die Muttergait dasDorf ein um Bootschaffen zu tun und da sagte siezu haar gaitchen, Ich gehe einkaufen machen undmach die Tür nicht auf für fremden wand die Wolf istin der buurt, Aber als die grosze Gait wek war toenmachten die kleine gaitjes staute dingen, Sie.packten ihre pakjes sigaretten und gingen allesitzen rauchen und dan wurde es an die Tür ge.klopt. Sie frummelten die Sigaretten in der As-bach und da sagte eine Stimme, mach doch offen,ich bin ihre Mutti, aber an die dunkere Stimmehorten die Gaitjes dass es die Wulf war. Sie sag-ten, Geh wek, du bist die Wulf.50 die Wulf ging nach der Dokter um sich zu lassenkastrieren und als er zurück lief fühlte er sichviel lichter. Er klopfte wieder auf der Tür undsagte mit eine enorme Pfiefstimme er sei die Mutti,.Als die eine die Tir offen machte sahen sie das esder Mutti nicht war.Und sie versuchten sich zummm



U stelt hoge eisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

DAMES- en HERENKAPSALON

DOPPEN
Dorpsstraat 77 - Zieuwent - tel. 05445-982

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%
* *

tel. 200
Zieuwent



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 »

*
WK

MK

Kk

ei Waalderweg 41 4 08342ee 7263 RV MARIËNVELDE * Pé 2057

interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 - ZIEUWENT
telefoon 05445-252

Groot in kleine en grote meubelen.
Uitgebreide kollektie overgordijnen en vitragesuit voorraad, zoals:
Hatema gordijnen en Ado vitrages.
Tapijten in vele kleuren en prijzen,vanaf f 60,— per mtr. gratis en

vakkundig gelegd.



iq.
verstopfen, zum vorbild in der Kachel oder im Kast,Aber dies Wulf fand sie allemaal und frass sie aufmit haut und haar, behalbe eine die in derKukuksklokke sass, Als die Muttergait zurück war,da war sie so beuse dass sie nach der Wolf ging,die unten einen baum an es slafen war, er snarkte80 verschrikkelich dass sie ihm schon snell ge.funden hatte und ihm dass fell Über die ohren honlte,So dass die sex gaitjes so aus sein dicken pensstapften konnten,Dass fell hat sie für den Offenhaard gelegt unddaarum musste der Wolf Sein ganzes Leben langohne Fell rund laufen und in sinen Strengenwinter ist er dann auch befroren und nicht wiederentdooit.

Guidomit dank an Meinherr Stap.
OOo}

net bestuur wenst alle legen een prettige kermisen varantie toe met heel veel zon!FAALTAtSPAAR BIJ EEN GOED ADRES: SPAAR BIJ DE
NMS 1VAE“aRKZVC 4 RESULTATEN JAN KNIPPENBORG-TOERNOOT

Poule 1 Uitslar Zoernooiuitslag
Tweede-Derge l- 0 1-0Vijfde-Zevende D- 0 Ù- 0Achtste-Tweede 0- 1 O- 1Derde-Vijfde l-0 2= ÛAchtste-Zevende 0-0 0- 0Tweede-Vijde 0-0 0-0Derde-Zevende 4 DO 8-0Achtste-Vijfde 0-0 0-0Tweede-Zevende 1-0 1-0Derde-Achtste 0-0 D- 9egg a ni ee || ||



20.
Poule-plaatsing

l. Tweede 7 punten { 3- &2. Derde 5 punten (10- 13/4. Achtste 3 punten { Dee3/4. Vijfde 3 mmten{0- 25. Zevende 2 punten ( 0- 9)
Poule 2 Uitslag Toernooiuitslag
A-jun.-Zesde 10 3-0Vierde-Eerste D- 1 0-1 |
Negende-Zesde 1-1 b-3Vierde-A- jun. 0- 1 0-3Eerste-Negende 2-0 2-0_

Zesde-Yierde 0-0 0-0Negende-Â- jun. 0-6 0-18Eerste-Zesde 1-0 i-0Vierde-Negende 1-0 2-0A-jum,—Eerste 0-4 0-4
Zoule-plaatsing

Ll. Eerste 8 punten ( 8- 0}Z. A-jun. 6 punten (24- ij
D Yierde 3 punten(2- 4)

» Negende 2 punten(4-25)5. Zesde 1 punt 3- 8)
(De navolgende uitslagen zijn toernooiuitslagen)
KRUISRONDE s

Tweede — A-jun. s 4-0
Derde … Eerste 3 Ô-0 3 penalty's 5-4 , Door hetmissen van Willy Eekelder, nor-maliter speler van het derde Î

maar tijdens dit toernooi gast-speler in het eerste, gaat hetderde over naar de finale,
FINAIE {1-2 plaats)
Tweede — Derde 2 D-2
BINDSTAND. 1984
1. Derde2 ‘Tweede3 Eerste4, &-jume

—negeES



Bekken wijst u de weg
naar de juiste verzekering en

Ee financiering a
met:

m uitstekende service
m vrijblijvende adviezen
B concurrerende premies



’n goedestart
Een goed beginis ’t halve
werk en dat gaat ook in het
gewone leven nog altijd op.
Neem sparen bijvoorbeeld.
Of het boeken van een
vakantiereis, de ontvangst
van uw salaris en het
verzorgen van betalingen,
het afsluiten van een
verzekering, het regelen
van financiële transakties,

ND

het behartigen van een
effektenportefeuille en wat
allemaal al niet meer.
Geen beter begin dan er
eenvoudig even voor
binnenstappen bij de
Rabobank. Met 3000
vestigingen overal en altijd
gemakkelijk dicht in uw
buurt. Voor alles waar u
maar een bank voor nodig
hebt in uw persoonlijke of
zakelijke leven …

Rabobank
de bank voor iedereen

ZIEUWENT/
MARIËNVELDE


