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Reparatie thermostaatkranen, radiatorkranen, leidingen
ontdooien, C.V.-ketel/boiler/geiser reinigen, reparatie lekke
waterleiding, reparatie expansievat, overstortventiel, ther-
mokoppel, reparatie alle soorten verlichting, reparatie
riool, C.V.-installatie ontluchten en bijvullen, reparatie
verstopte afvoer keuken/badkamer, C.V.-pomp repareren,
gasdruk van C.V.-ketels opmeten/afstellen, waakvlam-
brander reinigen, reparatie drinknippels, schrikdraadappa-

ratuur, ventilatoren opnieuw wikkelen + lagers vernieu-
wen, reparatie intercom-installatie, C.V., lood bijwerken,
schoorsteen vegen, reparatie gasfornuis, wasmachine,
vaatwasser, koelkast e.d. reparatie luchtheaters, reparatie
ketelthermostaat, kamerthermostaat, klokthermostaat,
reparatie alarm-installatie.
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B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,
M. Slot, J. v.d. Mei
Jeugdredaktie: Ilse Weyers,
Marieke Hamers, Henk Hulshof
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, 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 Bomanstraat 13,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5542
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, Hofesch 8, Lichtenvoorde,
tel. 05443-5848
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat1, tel. 591
Penningm.: J. Domhof, Dorpsstraat 37, tel. 561
Wedstr.secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668

Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
telefoon 05445-294
Secretaris; L. van Schie, Uranus 10, Lichtenvoorde,
tel. 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk-Schepers, Grensweg 8,
tel. 05445-348
Wedstrijdsecr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde: tel. 05443-1953
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Karate
Voorzitter: H. Oithof, de Waareise 23, tel. 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat 77,

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

Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, tel. 05443-3597
Secretaris: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7,
tel. 05445-614
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 374

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: A. Meekes, Dorpsstraat 99, tel. 435
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Papen, de Haare 32, tel. 970

KAPSALON
PARFUMERIEËN

DROGISTER!

BORDSSINAAT ZA
71336 U ZIEUWENT
TEL-O05445-982

DOPPEN
Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

voor

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

‚. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent =- telef. 209
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12e JAARGANG : MAART 1685 : NT. 7.
INHOUD:prag. l.Van Ge radaktie 52+ZVYC-beker;Flapoor

Van de trainer van ZVC.
S.Nieuws in het kort
4.40 Jarig jubileumviering ZVCB.Recranten volleybal nieuws

m J.Evenementen kalender
SO. .deugd redaktie: Perg. 19. Voorwoorda Wist U dat. ...7?

l2.Jeugdtennisnisuws
15e Jeugdhanbal;moppenrubriek

>. Se l4Puzzelpaginaet l5.Puzzel voor de kleintjes l6eStanden ZVC
-17.Pacslli nieuws …

2O.Birndstanden Pcelli.teams,

VAN DE REDAKTIE
Het voetbal lĳkt zijn ontknoping te naderen,het eerste datals degradatiekandidast bezèn en zich daarna opwerkte toteen serieuze kampioenskandidaat lijkt na de ongelukkige ne-derlaag tegen Pax met nu nog 6 punten achterstand op kopeLoper Varsseveld en nog 5 wedstrijden te spelen zo goed alskansloos.ondanks dat men zelf nog naar Varsseveld toe moet,Afgezien daarvan verdient de prestatie van het eerste ditseizoen alle respect.Want naast een goede kampetitie pres.tatie draaien ze nog mes ìn de bekerkampetitie enhebbeze zich weten te plaatsen bij de laatste 5 in het PZ toer.nooi,
Ook de overige teams van ZVC doen het dit seizoen bijzondergoed, de meesten draaien bovenin mee, terwijl het negende ge-zien hun spelerspotentieel naar verwachting zich op kunnef4: 5 Ä 2 5
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lasse,Maar bun eerstepunten hebben ze binnen,
t B iit in de standen nu nog niet kunt vinden,ii handbal zit de zompetitie er op, zj bereiden

| zich voor voor de verschillende toernooien,Oox voor de volleybal en tafeltennis loot de kempetitie
| op het eind, misschien dat U in ons volgend nr, hun relaasverneemt, szIs voor de &&n het seizoen bijna afgelopen, voor de tennis.sers on touwtrekkers geldt juist bet Omgekeerde, voor henbegint het seizoen pas ocht,De tennisver, is druk doende haar velden weer speelklaarte krijgen en als alfrmee zit(ook het weer) kan vanaf 1 arser weer volop zgetenhist worden,Waast de gebruikelijke rubrieken in Piot vindt U in deze Piotzeen lezenswaardige bijdrage van de Jeugdredaktie(eigenlijkook al lang gebruikelijk), sen verslag van de recreatieve volsleyballers{sters) en een uitgebreid verslag over de sktivi.teiten ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van ZVC.Wij wensen U veel leesplezier en hopen U weer. “up to date”tehebbeningelicht, _ De Redaktie

SISTIGING:ZVC spselt haar bekerwedstrijd zaterdagGapriltegenSSSEit ibergenniet om 15.45 uur,maar om 14.30 wite lIIIIIIII‘Eet Piapoör hoorde... eeisdat Leo zondagmorgen bij bet omkleden opmerkte:"Volgens mij
ben ik,allergisch voor leer,went alsikzo mijn veters var
min voetbalschoenen dichtknoop,krĳjg ikgel KOppIIT.

Yan de trainer, GE ms

nks det
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| Zondag 10 maart 1985 moesten wij de lastige uitwedstrijd in| Ulitspelen tegen SDOUC.Dit was voor nj cen thuiswedstrijden dus moesten wij de punten pakken, vooral omdat we dewedstrijd thuis met 5-1 hadden verloren,Een geconcentreerd ZVC speelde het eerste half uur grandicos, 3-0, daarna speelden wij wat nonchalart en kon SDOUCterug komen tot Z=-3.Toen toonden wij karakter en vochtenterug voor belde punten en wanneer we niet zo slordigmet dekansen waren omgesprongen, was het een grotere over-winning geworden. Nu werd het 4-3 in het voordeel van ZIn.Grandioos. 7Tol goeds moed togen we de week later naar Bengelo om ookiaar de punten te p=zkken, Nadat we in Duurls sen Nsnep-gtop}

uitstekend en zouden wij
DE De “ ii ea mt beGLE Le | en0065



Fa. Krabbenborg
Int. Transportbedrijf

Ruurloseweg 10
tel. 05445-215

Tankstation:
Benzine - Autodiesel - L.P.G.



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-509

Werenfriedstraat 21-7136 LZ ZIEUWENT(Gld)

A BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW |

Hulzink&Zn. eo
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



ie

&, 5 EsIn een cruciaal moment van de wedstrijd tegen Pax beslistede scheidsrechter met een Penalty de wedstrijd in het voor.deel van Pax.Realitisch gezien, hadden wij de gecreëerdekansen zelf moeten benutten, ondanks een optische meerder.heid van Pax, waren de kansen van ZVC het grootst,De aansluiting met de bovenste 3 laat dus nog even op zich wachten,hoewel er nog 6 wedstrijden gespeeld moeten wordenis er Dog van alles wogelïk, 3

SeVanneer je als elftal na 6 wedstrijden slechts 2 punten beziteù als degradatiekandidaat vordt betiteld in de krant en jebehaalt daarna uit 10 wedstrijden 16 punten,dan ken je alstrainer alleen zeer tevreden zijn. i

Ook in het P.Z. tournooi zijn we iumiddelsbĳ de laztste 5gekomen en wachten op de loting van dé %ôlgende tegenstan- =dder, : e

NE

SIC, & ìTijdens de winterstop stond het 2e elftal er rooskleurigvoor, doch de blessuregolf sloeg weor toe(J.Kl.Goldevijk,R.Kolkman,B.Storkhcrst W.Hummelink en de reisende P.Sto-telder).Dit was tocheen aderlating voor het ze elftal.Tegen de mede-koploperg (Haaksbergen, Varsseveld) verlorenwe beide wedstrijden en is het kampioenschap nu verkeken,Het is nu belangrijk voor de spelsrs om karakter te blĳventonene en zich een Plaats proberen te veroveren voor deselektie van volgend seizoen.

Trainer R.Jansen,

Nieuws in het kort
Kopy voor het volgende nummer van Piot dient uiterlijkzondag l4 april in het. bezit te zĳn van de redaktie,Noteer deze datum.

O=D=O-D=f
Ter ere van het jubileum van ZVC zal de jubileum-commnissieeen speciaal jubileum boekje uitgeven, waarin U alles om-trent aktiviteiten op de hoogte gebracht wordt,

O-BeQ=CoO=9
Bet secretariaat van TTV. Des is gewijzigd.Eet nieuwssecretariaat berust bij R.Kolkman Faalderweg 39 7263 RY
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VeVoReke ZVC.
40 JARIG - JUBILEUM-VIERING

in de jaren twintig en dertig kende Zieuwent reedsgeörganiseerd voetbal (v.v. D(oor) I(nspanmningO(mhoog) en later v.v.Z.V.C.)Deze vereniging ging echter (op een sportief hoogte-punt; men speelde reeds KNVB) tijdens W.0.-II, omvoor de hand liggende redenen, ter ziele,
Direct na het einde van deze tweede (en hopenlijklaatste) wereldoorlog werd de voetbalvereniginged onder de naam VeV.ReK. ZeVeC. |

In 1985 bestaat de v.v.R.K.Z.V.C. dus 40 jaar.
40 Jaren, waarin veel is gebeurd en veranderd, enniet alleen op voetbalgebied zoals eenieder weet.In het speciale jubileum-boekje, dat 25 april 4.5.

| verschijnt en álle leden thuis bezorgd krijgen,| (voor andere geinteresseerden (supporters/donateurs)| zijn exemplaren in de kantine te verkrijgen) wordtuitgebreid op de historie v.d. vereniging ingegaan.
De vereniging viert het 40- jarig jubileum opbescheiden wijze in eigen kring en wel door het

. houden van een 24-uurs-voetbalmarathon-gebeurenvoor eigen leden, donateurs, Supporters en. personenûie anderszins de vereniging een warm hart toedragen.Een officiële receptie en grotere evenementen zijngepland voor het 50-jarig bestaansjubileum in 1995.
Het 24-uurs-voetbalmarathon-gebeuren vindt plaatsvanaf zaterdagmiddag 27 april a.s. (12.00 uur) totzondagmiddag 28 april a.s. (12.00 uur) op hetsportcomplex "De Greune Weide",
INDELING (alles onder voorbehoud)
Zaterdagmiddag
Wedstrijden voor de F, E en D pupillen/aspirantenen de B en C junioren tegen v.v.Ruurlo.

WEDSTRIJDSCHEMA

Ruurlo Fi
- Ruurlo F2

ee

|
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

A. Knippenborg
Dorpsstraat 21
tel. 579 - Zieuwent

Kom eens kijken naar onze
ruime keus in planten,
droogboeketten, sierpotten,
vazen e.d.
Ook verzorgen wij uw bruids-
boeketten en rouwstukken.

Knippenborg
Dorpsstraat 11
tel. 544 - Zieuwent

OR

a

ten

Nen

eee



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. oPzaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden Ogewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld 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, ZieuwentWELKOOP Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

NIENHUIS
INTERIEURVERZORGING

7136 LZ Zieuwent
Werenfriedstraat 1

Postbus 7 (7136 ZG)
telefoon 252 (05445)

Kom kijken naar onze uitgebreide
collectie gordijnen en vitrages, welke wij
vanaf f 17,50 per meter gratis voor u
confectioneren. :

Ook hebben wij een grote collectie wol,
katoen en nylon tapijt. Gratis gelegd.



1245-1305
13405-13.25
13:30-13.50
14, 00-14, 20
14,20-14,40

‚14.45-15.05
15.05-15.25
14,30-15,30

15.45-16.45
15. 30-16,30

Naast het voetde kantine,
worden vertoond,
DD Ve EV GezeJan Knippenbors
17:00-17.30
17.30-18.0018 s 30-19 * 00
19, 00-19, 30

2100-21.30
21,30.22.00je 00-23.30
00.30-01.00
02.00-02.30
02.30-03.00

33 17} 704.00-04, 30

Wig 4

EN es ves oe

5.
ZVC E-1l - Ruurlo E-l 3 ZVC E-2 … Ruurlo E=2ZVG E-3 - Ruurlo E-3 3 ZVC E-1 - Ruurlo EZZVC E-2 - Ruurlo E-3 5 ZVC E-3 = Ruurlo E-1ZVC D-1 - Ruurlo D-1 5 ZVC D-2 - Ruurlo D-2ZVC D-3 - Ruurlo D-3 5 ZVC D-4 Ruurlo D-i4ZVC D-1 - Ruurlo D-2 5 ZVC D=-2 =- Ruurlo D-1ZVC D-3 — Ruurlo D-4 3 ZVC D-4 — Ruurlo D-3

ZVC C = Ruurlo GC

ZYC B = Ruurlo B=2
Penalty-Bokaal (BCDEF)Dit is een voorselectie; Deelnemers;3 personen van resp. B, C, D-1, D-2, E-1E-2, F en winnaar 1984 (totaal 22 pers.)(De genoemde 3 personen per elftal zijn viaeen “voor-voorselectie" op de wekelijksetraining en/of na een wedstrijd reedsvastgesteld)lke speler neeJ.Beerten,(totaal 7
op zondag.

ballen, is er een Disco-happening inrwijl in de bestuurskamer video-films(zie algemene opmerkingen),

$

mt 3 penalty's op keeperDe beste speler van elk elftal“man") gaat door nasr de finale

te

2 EN 2 0 Oe 2 VE 2 LS ED ZD eee oe ee ape 100 2oernooi (sen. 1 %/m 9 + À-jum. }

46 17.00-17.30 5-7 17.30-18.00 1-3A-8 18.00-18.30 2-9 18.00-18.30 71-6 18.30-19.00 5-À 19.00-19.30 2-B3-9 19430-20.00 1-7 19.30-20.00 4-A2-53 20.00-20.30 6-9 20.30-21.00 3-8Bestuur-Supporters
|

g1d 22.00-22.30 5-8 22.30-23.00 1-94-5 23:30-24,009-8 00.00-00:30 1-5je 01.00-01.30 5-9 01.30-02.00 1-8es
2-6 03.00-03.30 3-7 03.30-04.00J-b 04,30-05,00 7=A 05.00-05.30’ 06.00-06.30 3-A 06.30-07.00



6.
07.30-08.00 3-5 08.00-08.30 7-8 08.30-09.00 2-409-00-0930 1-4 09.00-09.30 7-9 09.30-10.00 6-510.00-10.30 Zei 10.30-11.00 G=ÀA 11.00-11.30 6-811.30-12.00 1-2 | |

Reglement in verband met de onderlinge verhoudingen
In iedere wedstrijd wordt gebruik gemaakt vanhuiplatten door één van de twee teams, enwel doorhet team dat het laagst genoteerd staat in devolgende rijs 1 + 2-3 1-6 5. 7-9 —A-8
TEVENS speelt het le elftal vanaf het Le elftal(het Ze vanaf het be ; het 38 vanaf het 6ehet Le vanaf het 7e ; het 5e vanaf het 8ehet 6e vanaf het 8e) volgens bovenvermelde rijzonder keeper. |

De elftallen die zonder keeper spelen mogen welgebruik maken van 1l veldspelers,
Naast het voetballen is er buiten een barbeque,is in de kantine lite-gezelligheidsmuziek aanwezigen worden er video-films vertoond (zie algemeneopmerkingen. }.

zondag-morgen
——- Afwerken Jan Knippenborg Toernooi.
—_- Onderlinge wedstrijden F, Een D aspiranten enB en C junioren volgens onderstaand schema;

09.30-10.10 B-C 10.10-10.30 F1-F210.10-10.30 El-E2 : 10.30-10., 50 E1-E310.50-11.10 E2-E3 11.15-11.35 D1-D211.15-11.35 D3-D4 11.40-12.00 D1-0311.40-12.00 D2-D4
Tussen 09.30 en 11.30 uur FINALE PENALTY-BOKAALDe geselecteerde :spelers v.d. voorronde vanzaterdag nemen elk 5 penalty's op keeper«Knippenborg. De beste schutter is winnaar.

=-- Een optreden van een plaatselijke "Buutreedner*,
€de zieuwentse

ke afsluiting.



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
TEL=205 * 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 reparatiës

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



E Slagvaardig sparen
doet u bij de NMS.

NMS
Nederlandsche Middenstands

Spaarbank

7
Voor alle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht

bij ons agentschap:

assurantiën-financieringen-hypothekenLESEN]



ES CI WE 20 Beeeg —°° 3808 9880 ay 2 2 20eele Gedurende het gehele gebeuren zijn op het_ terrein “drankjes en hapjes" (op zaterdag.avond zelfs uitgebreide barbeque-gerechten)te verkrijgen.Alle prijzen zijn voor deze speciale gebeurtenisaangepast en lissen op + inkoopnivesu.(Tussen 02.00 en 05.00 üur geldt een verbog onpzicohol-gebruik.)
2. Codurende het gehele zebeuren worden enerzijdster vermaak en anderzijds om *dode" mOomenienvoor spelers en/of toeschouwers te overbruggen,video-films gedraaid in de bestuurskamer,

è genoemde films een zanvang nemen, opdat belang-stellenden daar dan zoveel mogelijk rekening
14.00 uur : Asterix de Galliër (een tekenfilm,die niet alleen voor de FenEpupilien’ leuk is.)17.00 uur s Even en Oneven (Bud Spencer /Terence Hill}
20.00 uur 4 Stripes (Bill Murray)23.00 uurs Life of Brian (Monty Python)02.00 uur ; Nachtfilm; =op Dirnl oder Lederhosens®In de resterende uren kan een keuze gemaaktworden uit o.a. de volgende titels;1. WK-74 3 2, WK-78 ; 3. Tom en Jerry :4. Van Straat tot Stadion/Vanenburg5. 100 mooiste doelpunten in Nederand (83/84)6. Concerten Rockpalast (Yes, U2, Pretenders,Joe es Mink de Ville, Talk-Talk, BillyJoël E

3. Het voornemen bestaat, om tijdens het marathon-” gebeuren, een kleine foto-expositie te houdenvan foto's (en documenten) uit de oude doos.Er bestaat echter nog dringend behoeftes aanten-toon-te-stellen materiaal.
|Heeft U oude foto's e.d., welke betrekkinghebben op de historie Veds VV RK ZV :bent U bereid om ook anderen daarvan te latena



8. ‘genieten, neem dan even contact op met Rene
Doppen, Huub Wopereis of één der bestuursleden.Alvast bedankt.

4. Voor meer informatie verwijzen wij U naar deElina, de Gelderlander en het reeds genoemde
ReKeZeVeC.-Jubileum-boekje.

De Re+K.Z.V.C.-Jubileum-Commissie

Beste Sportvrienden.
Ons werd gevraagd een stukje in de Piot teschrijven over de recreanten volleyballers.Op de eerste plaats willen wij zeggen dat heteen ontzettende fijne ontspannende en inspan=nende sport is, ten tweede dat 't verschrik.-kelijk gezellig is, vooral als men op toer-nooi gaat naar Ruurlo, als men dan weet dater wel eens een taart te verdienen valt, alsje eerste wordt van de poule, daarknok jenatuurlijk allemaal voor, Én dat is ons gebeurtop 27 Febr. jl. we gingen met een taart naarhuis. Deze werd natuurlijk verdeeld onder dedeelnemers met daarbij een kopje koffie, endat allemaal bij Agnes en Jan thuis, ’s avonds
om half 12 nog, en natuurlijk werd er nog eenhele tijd na gepraat over de wedstrijden envooral over de begeleiding van Vincent, wantdat was iets unieks, dat waren we nooit gewentgeweest dat er iemand mee ging, dus een pluspunt voor ons. Haar toen 't met al dat gekweb-bel en gelach over twaalven was ging iedereenblij en ontspannen huiswaats, Met de gedachtenalweer waar de volgende taart genuttigd zouworden. Nu moet u niet denken dat we dat alle-maal maar zo vanzelf kenden, nee hoorwe hebbener hardvoor getraind de laatste jaren. Veelkennis hebben we daarbij gekregen van Jan EHuinink
waar we helaas 25 Febr, afscheid van hebben moe.ten nemen, omdat hij na: elders vertrekt. Daaromhebt we hem bij de Timp uitgenodigd om hen
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Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen |tDroppings EUitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote Super bingo

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

aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

_ Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445777 b.g.g. 601



A:
OOK zijn vrouw om de hoek kwam kijken, wist hijniet meer hoe die 't had. Zij was 1... van allesop de hoogte gebracht, Jan dacht dat we wel zou-den vergeten dat 't ge laatste trainingsavondwas. En dat 't. de laatste was heeft hij geweten,We namen afscheid van een gewaardeerd trainendoor kem een waargesbon aan te bieden en voorz'n vrouw een bos bloemen, Daarna zijn we nogeen hele poos bij elkaar gebleren, dat dezetraining langer duurde dan de normale Yijf kwar-tier zult u wel niet vreemd vinden, Na enkeledingen te hebben verteld over de recreantenwillen wij er no8 over bij zeggen dat we zamentrainen met de hern recreanten, :Ook willen wij diegene bedanken YOOr !t organiseren van de kegelavond, wij vonden het eenzeer geslaagde en fijne avond en ZEKER voor her.haling vatbaar.

Hartha Riky
P.S. Hebt u ook zin Dames of Eeren omte volleyballen, kom dan eensxijken op maandagavond half negenin de gymzaal,

EVENEMENTEN-KAIENDER

5Ô mrt. ‘Tentoonstelling over de Bevrijding;org. de Oudheidinmdige Vereniging31 mrt. :Tentoonstelling over de Bevrijding31 mrt, ‘Uitvoering door Gym.ver./jazz.gym. Z.G.V.6 apr. sPAASPOP
|

:

.7 apr. :PAASPOP en PAASVUUR8 apr. 1PAASPOP
|27 apr. :Jubileum-marathon-voetbal RKZVC& apr. 1Jubileum-marathon-voetbal RKZVC

27
mei ‘(Eerste Commmiemei :Volleybal-toernooi; org. KPJ9 juni s:Vormen

8 juli Kermis
9 juli sKernis10 juli :Kernis

2pi ji #7t &an in Uw eigen belang zijn, nieuwesvenementen/data zo snel mogelijk te meldenbij de redactie van PIOT).,
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AKTIE
HALLO JONGELUI,

Bet voorjaar is weer begonnen, binnenkort gaat de tennis-baan weer open en is het voor ons weer aantrekkelijker omsens een interviewtje te nemen langs de lijn van een belang-rijke voetbalwedstrijd.In deze Piot ving je bĳ de jeugdredaktie weer de gebruike.lijke rubrieken, en wel de puzzels,de moppen en een kortereportage over tafeltennis,Ook hebben we dezekeer een 3: Wist je al dat.?7... In dezerubriek willen we allerlei weetjes plaatsen.Dus als je iets kwijt wilt of melden wilt op het gebied vansport, zeg het ons! !!1}
Verder een bijdrage in deze Piot van enkele jeugd tennisters,Deze keer hebben we geen bekende persoon.

jug
VOORWOORD

De Jeugdredaktie,
Oplossing.
De oplossing van de vorige bekende persoon in het februarihummer was Dhr, J.Nobbenhuis,

WIST JE AL DAT0?
-de b-adspiranten hahäbalkampioen ‘zijn geworden,“dat de tenmisvereniging een aantal leden heeft verloren(help ze terug te vinden?11)—dat Bl en D2 tjĳjgelijk een nieuwe voetbaltrainer hebben=dat sommiëZe Mensen nog ‘steeds niet weten dat er een.jeugirubriek In de Piot zit—eh dat ‘er maar weinigen weten dat je van alles op magsturen naat de Jeupärsëaktie over soorteE Tag



TAFELTENNIStsTafeltennis is een Sport dat gespeeld wordt door 2 personen,Iedereen, jong en oud kan er aan meedoen, íIeder jaar wort er in geheel Nederland de tafeltennis.competities gehouden, die in twee helften worden verdeeldnamelijk de eertse en de tweede helit.BĲ tefeltennis kun je bevaaldex slagen gebruiken, waardoorde bal bepaalde draaingen» gaat maken: het effect,De bal kun je op bepaalde manieren terugslaa, twee deervanzijn de topspin en het schuiven,Topspin gaat als volgt:je slaat met het onderste gedeeltevan het batje het balletje terug en gaat dan met het batjeschuins naar boren en draait dan met het batje naar links,Het batje kun je op twee manieren vasthouden:de forehanden de backhand,
Schuiven gast als volgt:je gaat met je batje vanaf je linkerschouder schuins naar beneden, je schuift dan backhand., Als jeforehand wilt schuiven dan schuif je vanaf je rechterschouderschuins naar beneden,Als je ooit eens tafeltennist, blijf dan zo dicht mogelijkbĳ de tafel staan, zodat je ook de 'metballen! kunt pakken,UNetballen” zijn de balletjes die het net raken,maar tochaan de zijde van je tegenstander/ster komt,Als je serv&ert(opslaat) en het balletje raakt het netmaar komt toch aan de overkant op de tafel,dan is het eennetserve.jJe mag dan opnieuw Serveren,Maar serveer je en de bal gaat naar de overkant van jou maarhet raakt de tafelhelft van je tegenstander niet,dan is dateen punt voor je tegenstander. Zo ook als je opslaat en hetballetje komt in het net terecht,

5Een partĳtje gaat tot de 21.Eèn wedstrijd bestaat uit 2 sets,- kan wel eens voorkomen dat je nog ‘een set moet svelen:derde set.Dit komt voor als het voor beide ‘spelers L-1l is,competitie bestaat uit 10 wedstrijdjes waarvan ‘dv vierdestrijd door vier personen wordt gespeeld;er worat Zan geiub.
O,als je ‘eens interrsse motht ‘hebben in tasteens gerust kijken,'s Woensdag &
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12.
zoi jeugdtennisleden en niet leden,

Dit jaar hebben we voor het eerst een vergaderingvoor de jeugd gehouden, Van de 25 leden warener l4 op komen dagen, Eigenlijk te weinig dus!De opening van 't verdere woord werd gedaan doorJoost (v.d. M,)
Na de eerste consumptie hebben we een aantalpunten besproken waarvan O.8.:WANNEER ZIJN DE TOERNOOIEN!
- Als eerste 't paaseierentoernooi.. Deze wordtgehouden op 7 april. Het is voor senioren. enjunioren en je hoeft je hiervoor niet op tegeven. Het inschrijfgeld is: 3 gekleurdehardgekookte eieren, Het origineelste eikrijgt een prijsje.“Openingstoernooi voor de jeugd,Dit toernooi wordt gehouden op li april.“De Vrommelpot!, Dan tennist een junior samenmet 1 van de ouders, of een ander seniorlid.De datum hiervan is 2 juni,“De ciubkampioenschappen worden gehouden van5 t/m 11 augustus,
-Dan *t "Chips en Pinda toernooi! oftewel hetVreet-toernooi, Dit is op 7 september,-Verder is er elke vrijdagmiddag Ranja-tennisvan 5 tot 7 uur, met echte ranja! Poeh hétEn net als vorig jaar wordt er weer een Dalen slagvaardigheidstest georganiseerd, metbeoordeling van een tennisleraar,Dan hebben we nog cen probleempje. De jeugd-competitie kan dit jaar helaas niet doorgaan,vant we hebbennl. een tekort aan jongensleden, Meisjes-competitie bestaat (nog) niet,dus dat kan ook niet! Als er. jongens of natuurlijkmeisjes zijn die eens een kijkje willen nemen,kom dan eens langs bij de club. Als het je danwel wat lijkt, dan kun je je opgeven als lidbij:

Bekken, tel. 46:g. teKnippenborg,

dra en Kitty
ieugdcomité)
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NIENHUIS
INTERIEURVERZORGING

Werenfriedstraat 1

Zieuwent - tel. 252

GOEDKOOP EN GOED!



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; keus uit vele
ontwerpen, overzichtelijk> V/ 120m- bijeen in de unieke Becorama

prijzen vanaf f15.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT- telefoon 05445-207

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

Kapsalon

"CECIEL"
De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

N



HV PACFLLT. 13.oee
BIJ VER] NOG PLAATS VOOR
MEISJES EN JONGENSAD

MEISJESPUPILLEN,
Als je belangstelling hebt ben je van hartewelkom om eens te komen kijken op detrainingen in de Gymzaal aan de Zegendijk.
De meisjespupillen trainen op de dinsdagavondvan 18.00 - 19,00 uur
De meisjesadspiranten trainen op de dinsdag-avond van 19.00 - 21.00 uur en op dedonderdagavond van 19,00 -20:00 uur
De jongensadspiranten trainen op de donderdag-avond van 18,00 - 19,00 uur,+ TOT ZIENS!

MOPPENRUBRIEK E

De echtgenoot:"Wie was dat aan de deur, Carla?""Een bedelaar,ik heb hem een kop soep en een gulen gege-ven”, °

MHeeft hij de soep opgegeten?"tjal 1

"Nou, dan heeft ie die gulden wel verdiend!!
trgens op het platteland,waar ze nog nooit van electrici.-teit hebben gehoord,ligt een boerin in hevige barensweeën.Haar man staat met de stallantaarn naast haar, opdat dekraamverpleegster wat beter zicht heeft op vat er gebeurengaat,
"Een zoonshoera!'! juicht ze op een gegeven moment, ''Maar,0o neetoch,ik geloof warempel dat er nog é£n op: komst is’,Deze keer helpt ze een meisjesbaby Ler wereld,MHet kan niet op! verzucht ze als zich ook nog een derdekindje aankondigt,
“Zal ik de lantaarn niet liever uitdoen? vraagt de zenuw-achtige boer dan'Volgens mij komen ze op het licht afijn,
Drie Nederlanders zitten afgezondebuiten e # 8 ä
24 7mensen
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DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN,
OOK VOOR UITVAARTVERZEKERING UW ADRES

Zieuwent - Dorpsstraat42 - telefoon 05445-290

CAFÉ - CAFETARIA

DE TIMP
op maandag-, dinsdag- en donderdag-

ff; Ve avond is ons café beschikbaar voor ver-
6 gaderingen of andere bijeenkomstenEn vooral voor kleine feestjes is ons café

| / uitermate geschikt.

TEL. 05445-269

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

AW. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 436



G.J. Pierik
constructieen 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

E
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



8.
Voor de kleintjes onder ons:

HOE KOMT BELLO BIJ ZIJN BOT?

eenee ONRS SRS

Oplossing in de volgende



STANDEN 7,
Ze- 5

Varsseveld
Pax
Haaksbergen
BKZVC
SDOUC
CUPÀ
Concordia W.
Doesburg
Lochem
brica
VIOD
Silvolde
5e klasse 0
MEC 2
Vosseveld 2
AD 169 &4

Erix 3
Wintersw. 2
RKZVVO &
Breder,2Meddo 2
Longa 6
Vios B. 4
Lochuizen 3
WC 6

he klasse V

Neede L4

KSV 4
- RKZVC 7

TManenh, 3%

Grol 3
Erix &

Varsser, 6
DEO 3

5
iT : Ì

<=

klasse C

IM 15-00

15
15
15
15
15
14
16
15
16
16
15
14

16
15
17
17

16
16
17
16

16
16
15

…Ri
16

251

17
16.
+5
15
15
5
55

dei

03-8‚7

22
2Û
2Ô
18
17
Tt
15
lij
12
ET

5+

res 5e klasseCVarsseveld 2.
Haaksbergen. 5
PH 3
Drempt V. 2AeDoetinchem 2
Gendringen 2
ESCA 2
AD 169 2
DVC 3
Eibergen 2
Silvolde 2

ie klasse s
Vosseveld 3
Eibergen 7
MEC 3
BKZVC 5
Kotten 5
Grol 7
Varssev. 10
Longa 10
Varssev. 7
Wintersy. 5
Brederoort L4

Dinxperlo 5

Se klasse HZ

Erix 7
AD 169 10
Vosseveld 6
Tonga 12
Meddo 7
Gr. Boys 5
RBKZVC 8
RSE bo
Gre Boys ù
arten 8

„167
16
7
15
16
ij,1]15
16.
16

17
15
14
16
14
15
17
17
14
14
16
15

…èeklasse K

Ruurlo 2
Kotten 2
.REZVC 3
Pax 3
Wintersw. 2
Harkelo 2
Varsseveld 3

‘ViosB. 2
Kl. Dochte,2
Ruurlo &4

KSE 2

ie klasse W

Noordijk 2
RKZVC 6
Grol 10
Vios B. 5
GSV 163 2
Rekken 3
Reunie 5
Eibergen 6
örix 5.
DEO 4
Ruurlo 7
Longa 11
5e klasse KZ

RKZVC 9
KSV 7
Kotten 7
Ratum 6
Fortuna &

Vios B. 8
Longa 15
WVC 9
AD '69 8
MECSE

13
je
14
144414
14
14
15
Lij

15
16
15
16
16
16
14
17
14
14
14
15

21:
20
27
15
14615
ie
ii.11

24
25
22
22
ze
18

12
10



VÓÓR - TIJDENS EN NÁ
IEDER FESTIJN

KUNT UBIJ:

…t Witte Paard”
en

Café „Stoverink”
HEEL GOED ZIJN!!

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

elektriciteitswerken
BW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenbor2
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

JL

AUTORIJSCHOOL

8 Guus Kolkman
05445-939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK



.Vios B, 13 22 SKY l4 21 SSSE i5 28Dierenheinm 15 22 Ratum 15 21 Neede 15 24Rietmolen 13 15 Ruurlo 14 19 Vios B. 15 23Grol A] 13 15 AD 169 i4 18 AZSV 15 19SSSE 14 15 Erix 15 18 Fortuna ti 17RKZVG 14 15 Fortuna 15 18 SKVw 14 15Meddo 13 14 SSSE 15 17 RKZVC 15 13Lochuizen 13:13 Longa B2 15 16 Ratum i5 12AD 169 14 6 Diepenheim l4 12 Vosseveld 14 10Erix 13 6 KSV 15 10 Erix 1; Fortuna 3 3 Kotten l4 4 MEC CE| RKZVC l4 O Kotten 14 1

‚ APPELS TE KOOP 15

JOMA GOLD

|
GOLDEN DELICIOUS

Tegen Sportgoedkope Prijzen bij:
fruittders bedrijf Wisselink

Zanddijk 14
#

_Tel. 08343ZEELsisemmeeme mn DE ie nn ceeeee enneet
Sean TTN SSSDZSTaInenenmem mee menma

1301
TEENS mmmmryme mime eee dn oe wen we wen ee eeEENHet zaalhandbalseizoen 184-185is nu definitief voorbij enhet is een goede gewoonte omdan even stil te staan bijhet afgelopen seizoen,De dameg-I zijn geëindigd opcen gedeelde hide plaats, zo

chi een be.



18.

en startte de competitie niet overtuigeènd met
2 nederiagen op rij, hierna volgde er een her-stel rat resulteerde in een plaats bij de sub-top.De laatste serie wedstrijden gaven steeds eenbeeid te zìen waarin de dames erg wisselvallend
speelden, zelfs een nederlaag tegen degradantFortuna moest men slikken, de laatste competitiewedstrijd tegen Erix list toch weer zien dat
zen kan handballem.” wsIn een gave partij handbal kwam de ploeg van Brixer niet aan te pas cn was het ditmaal Pecelli:die het betere spel ton toon spreidde. Er stondvoor beide ploegen niets meer op het spel, maarook met deze w etenschap blijft het toch nogsteeds belangrijk omeen dergelijke wedstrijd tewinnen. uitslag 7-10 in het voordeel van Pacelli.De dames-II zijn na een &&njarig verblijf inde4de klasse weer:teruggekeerd in de 3de klasse,slechts &ón wedstrijd ging verloren.In het afgelopenseizoen is het spelpeil met
sprongen vooruit gegaan, men is in de breedte ge-groeid en ook een goede trainingsopkomst entrainingsaanpak hebben hiertoe bijgedragen, menkan het volgende seizoen dan ook met vertrouwen
tegemoet zien, uiteindelijk moet men streven naareen plaats in de 2de klasse, wat gezien hetmateriaal zeker mogelijk moet zijn.De dames junioren-] hebben aan de verwachtingenvoldaan door zich te handhaven inde A-klasse,een goede prestatie als men bekijkt dat dezeklasse voor het overgrote deel bestaat uitploegen uit de regio Arnhem, waar men toch watmeer de beschikking heeft over een groterpotentioneel. De dames junioren-B, hebben het
OOK prima gedaan, een gedeelde 2de plaats isboven verwachting, jammer was wel dat men steedsspelen moest met een minimale bezetting, maardoor aanvulling van de meisjes-adsp. werd ditprobleem toch goed opgelost. |

+444AAASPAAR BIJ EEN GOED ADRES + SPAAR BIJ DE MMS !



’s Zomers buitenJ. WAENINK SsSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF
VOORDOMHOE

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30 x 30 en 40 x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren :

- Nieuw: T3 Steen u
Dorpsstraat 30 Zieuwent tel. 05445.517

WOPEREIS ELECTRO

ELECTRO TECHNISCH BUREAU esENEZIEUWENT ELEKTRISCHE en
| HUISHOUDELIJKE ART.

Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN en
Telefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED (lego)



HDENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

mw UTILITEITSWERKEN

DE dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

5 telefoon 05445-332
[]

voor een
gezellig partijtje CAFÉ

biljarten 't Kevelder
of een groot feest H. HOLWEG
in ’t klein

8 : In 277
moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!



ig.
Bij de jeugd, speciaal de meisjesadspiranten,heeft het afgelopen seizoen niet dat gebrachtvan wat men vooraf gedacht had,Door de veel te kleine xlasse-indelingen hadieder team maar 10 wedstrijden af te werken, veelte weinig, dat de animo daardoor terugliep was eenlogisch feit.Inmiddels zijn er dan ook stappen ondernomen bijhet afdelingsbestuur om voor het volgende seizoente komen tot grotere klassen zodat men vaker zalkunnen spelen.
Een gunstige uitzondering waren de meisjes-ads.E.zij werden met maar één verloren wedstrijd kampioenvan hun klasse, zij konden al ver voor afloop vande kompetitie gehuldigd worden,De meisjes-pupillen hebben een zwaar seizoen achtersde rug, door het grote onderliuge leeftijdsver-schil was het voor hen dikwijls vechten tegen debierkaai, met j punt moesten ze dit jaar genoegennemen, toch is het enthousiasme er iedere keer weer,en dat is zeker zo belangrijk,
De Heren hebben dit seizoen voor een nieuw recordgezorgd, zij behaalden in de competities 36 pontendit was nog niet eerder voorgekomen, op Ì punt nawerd een beslissingswedstrijd om een plaats in dees klasse gemist, nu viel deze eer te beurt aanxs
De Heren-junioren hebben met een 3de plaats boren-verwachtins gepresteerd, ploegen als Grol en WITwist men achter zich te laten, hier was ook goedte zien dat men aardig op elkaar ingespeeld raakt,wel krijgt men volgende seizoen te maken met hetprobleem dat enkele spelers te oud worden voorde Junioren, |De jongensadspiranten hadden om Le kampem metcen groot leeftijdsverschil in het team en deklasse, zodoende behaalde men 2 punten, wel kommen hier ook zien dat het op het eind van dekompetitie steeds beter begon te lopen, met watversterking, die er aan komt, zal het komende sei-ZOEN zeker beter verlopen,

Fodbth444}
on—.



DAMES SEN,KL.1 EaGroessen 14-23Trias. 14-22 UGEV-2 14-22 Athomic=-a 14-23VEVO
_ 14-15 Yiog-2 14-19 Esca-a i4-18Duiven - lis? OBW ad, 14-15 Grol-g “14-18Pacelli 14-14 Goldstars 14-12 Pacelli-s 14-11Erix ‘14-12 Portunma-2 14- 6 Groessen-a 14-39Fortuna 714- 8& Olympus'72 14- 6 Huissen“a 14-68SDZZ 1&4- 4 Operatie-2 14 4 Gazellen-a Ibm 1

DAMES JUN.KL.G JES ADSP.KL.D MEISJES ADSD.ELEUGET-G 10-18 WET. 10-16 Pacelii-b 10-18Grol-b 10-12 Erix-a 10-15 Vios-h 10-12Pacelli-b 10-12 Fortuna 10-10 Erix-b 10-10OBW=-c 10-10 Grol-a 10-10 WWV-b 10-39Minerva-b 10- 4 Vios-a 10- 6 UGgV-b 10 6Erix-b 10- 4 Pacelli-a 10. 3 Grol-b 10- 5
MEISJES KL.MEISJESPUP.KL.EErix=t€ 10-17 Dany 12-22VGHV-c 10-16 Minerva-a 12-18Pacelli=e 10.11 Gazellen-a 12-16WUT-e 10-39 OBY-b iz=]1]Gazellen 10- 5 Fortuna-a 12- 8Erizx-d 10m 2 Erix 12- 8

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

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEËN 7B6 U ZELWENT

DROCGISTERIJ TEL-O05445-982
DOPPEN |

Ook de praktjk bewijst dat

VAN WIJNGAARDEN'S MENGVOEDERS
het meest rendabel zijn.

Neem de proef op de som.

VAN WIJNGAARDEN’S MENGVOEDERS EN KUNSTMEST
Dorpsstraat 81 - telefoon 200 - Zieuwent



ARAG ELSChg
VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

- accu’s, banden en uitlaten (gratis montage)
- in- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- betrouwbare onderhoudsbeurten
- ook voor tectielbehandeling
- snelle en vakkundige reparatie

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN

Waalderweg 324 - 7263 RV
Mariënvelde - telefoon 05445-855

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON-EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-24155 V/ tel. 05445-253-526



Totuwdienst
met alles waar u maar ooit f’n bank voor nodig hebt. |

. SPAREN e PRIVÉREKENING

.  VAKANTIEREIZEN e BUITENLANDS GELD e
VERZEKERINGEN e HYPOTHEKEN e
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