




Sportblad PIOT
REDAKTIE:

Verenigingen:
RKZVC

H.V. PACELLI

TOHP

ZIV

ZGV

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 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 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, Dorpsstraat 1, 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



TTV DES

SLAGVAARDIG

ST. SEBASTIAAN

Karate
Voorzitter: H. Olthof, 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. KI. 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
PARFUMEREËN

DROGISTERU

DORPSSTRAAT 77
7136 LJ ZIESWENT
TEL-05445-982

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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VAN DE REDACTIE.

De wintercompetities zijn in hetPinksterweekend definities afgeslotendoor de laatste wedstrijd van ZU1. 2 bjverloren de finale van het PZ-jubi-leumtournooi met 3-6 in hetGo-Ahsad-ztadion van MuR., De
bekerwedstrijd, ook tegen MuR, werd 4dagen ervoor met dezelfde cijfersverloren. Niettemin Mag gesproken wordenvan een gezlaaod Seizoen, zous] JuaDreztaties als gua sfeer in het eerste,Meer hierover kunt U in 4 bladzijdentellende bijdrage van Ruud Jansen lezen,De van belang zijnde standen of destanden die zinds het VOriijS nummer= 5

nogal gewijzigd zijn vindt U alz= laatsteostbalbijdrage van het afgelopenzeizoen
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schietvereniging ’de Hommeles", De
redactie informeert U hierover.Voor de andere bijdragen en rubrieken

n wij U naar de inhoudsopgave,‘de komende tijd in Zieuwent
13, iz de evensmentenlijzt weer1d. In het volgende nummer ztaat£ voetballen in ieder geval ‘al
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DE REDACTIE.

ZATERDAGVOETBAL SENIOREN NIET IN TREK,
De interresse voor het zaterdagvoetbal bij de ZVC seniorenblĳkt uiterst gering.Eet ziet er danook naar uit dat zolanger in het kader van Arbeidstijdverkorting er nog geen vrijevrijdagmiddag komt,de zaterdag bij uitstek de "klusjes en tuin!dag zal blijven.
Wel is er een roep om steeds vroeger te voetballen op zondag,zodat men toch nog wat aan die zondag heeft, vooral voor de
overige gezinsleden.Oorzaak hiervan is dat de gemiddelde leef-tĳd van de voetballers (sen) steeds hoger wordt en die zoals
bij ZVC elk jaar met EEN jaar stijgt, doordat er steeds slechtseen paar junioren overkomen,en ieder blijft voetballen.Iets waarvolgens ons de Bond. nu reeds rekening mee dient te houden, wantieze tendens is niet alleen in Zieuwent te bespeuren waar diegemiddelde leeftijd nu reeds boven de 30 ligt en binnen 10 jaarruim boven de 35,
On aan die wernseu van de lagere elftal spelers met name te gemoe

e komen zou men b.v. zondags als volgt kunnen spelen:
© uur (veld 2) 6e + Se(thuis om de andere week):veld 1 2e + 3
Pe om 10.00 en 9.30 uur;ll.l15 uur hie + 5e veld 2;mocht err een 9 e komen deze om 11.45 op veld 1 om 11.45(na het Ze)}e
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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

L



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
gewasbeschermingsmiddelen 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
WELKOOP0)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.
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VOETBAL-MARATHON d.d. 27/28-04-1985
Onder zéér slechte weersomstandigheden (regen- en
sneeuwbuiën, harde windstoten en een temperatuur
van net boven het vriespunt) is het 24-uurs-voetbal-
marathon-festijn t.g.v. het 40-jarig bestaan v.d.
VeVeReK. ZVC. afgewerkt. Ondanks het slechte weer
kan toch worden teruggezien op een geslaagd evenement.
De jeugd beet zaterdagmiddag de spits af met een
aantal wedstrijden tegen gastvereniging Ruurlo.
Zondags speelden zij nog enkele onderlinge wed-
strijden.
In de penalty-bokaal, die sneller werd afgewerkt
dan was voorzien, waardoor sommige ouders helaas
te laat kwamen, wisten de navolgende spelers door .te dringen tot de finale; F2-Terno Kolkman 3;
Fl-Joris Beerten ; E2-Björn Domhof 3 El-Mike Reukers ;
D2-Roy Stortelder ; Dl-Guido Nobbenhuis 3

C-Angelo Domhof ; B-John Eekelder.
De finale, verschoten op zondag, werd gewonnen door
Roy Stortelder van D2.
De video-films werden door de jeugd (en later ook
door de seniorleden) in grootte getale met plezier
bekeken. De disco moest het met minder belang-
stelling doen.
In de avond-, nacht=- en ochtenduren werd het Jan-
Knippenborg-Toernooi verspeeld. De medewerking
van alle elftallen, behalve het achtste, was
uitstekend te noemen. In een prettige sfeer werden
de 45 wedstrijden gespeeld. Tussen de wedstrijden
door kon men aansterken met een lekkere warme
(barbeque)hap, terwijl door menigeen ook een
(al dan niet alcoholisch)drankje werd genuttigd.
De wedstrijd tussen het bestuur (versterkt met de
trainers) en een afvaardiging v.d. supporters
werd met overmacht door het versterkte bestuurs-
elftal met 3-0 gewonnen.
De volledige eindstand v.‚h. Jan-Knippenborg-Toernooi
was alsvolgt;



A ds
4. Eerste OSG] 14 32- 3 (+29)
2. Vierde 5: 8 20 Ik 15- 1 (+14)
dS Doede 6 1 2 13 25- 8 (+17)
4. Derde 9 4. 5d 5 15- 1 (+14)
5. Zesde Oe 12 10= 5 (+ 5)
6. Negende 9 3 2 bt 8 17-13 (+1)
stevende 9.) …L. 9 E 8-15 (- 7)
8. A-sel. Je 25 6 7-27 (-20)
9, Wijrdes 9 z1!ct 7 ze tassen sa 15)

10. Achtste 3 0-0:9 0 3-41 (-38)
Een muzikale hulde door de Harmonie en Schutterij
kon i.v.m. het slechte weer helaas geen doorgang
vinden. Echter het optreden van buutreedner
"Brandholt" (Bennie Rouwhorst (Raben)) maakte
alles goed. Zijn buut was een waardige afsluiting
van een geslaagd festijn.
Tot slot willen wij iedereen bedanken, die op
een of andere manier heeft bijgedragen tot het
doen welslagen van dit voetbal-marathon-gebeuren.
Een evenement dat (eventueel in een kleinere
opzet) zeker voor herhaling vatbaar is.

De jJubileum-commissie

KERMISBUURTTOUWTREKTOERNOOL.
Sj

Net als vorig jaar organiseert VeVe ReKeZeVele

op kermis-zaterdag 6 juli een touwtrektoernooi
voor buurten in samenwerking met T.T.V. DeEeS.
Er zijn weer schitterende geldprijzen te verdienen.
Men kan zich per team opgeven bij Jan Cuppers,
Oude Maat 1,Marienvelde. tel. 05445-28381.

P4b4ta+t44thEZ NMS t VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD !
*

est beds isis hitte 4sb}4



J. WAENINK
Î SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 05445-452

VOOPIDOMHOF

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating| - Tegels 30 x 30 en 40 x 60 cm

855

eee

: - Nieuw: T3 Steen

BESTRATINGSBEDRIJF

- Klinkers in diverse maten en kleuren

Dorpsstraat 30 Zieuwent tel. 05445-517

ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

WOPEREIS =.=cTro
T.V.-VIDEO- RADIO
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en
SPEELGOED (lego)

—tE



HODENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS: en

m UTILITEITSWERKEN

EBKEND dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENTVI telefoon 05445-332

ie :

voor een
e

tjes
gezellig partijtje CAF Bbiljarten C Kevelder=== 7
of een groot feest H. HOLWEG

ATIE

in ’t klein De 2/7
moet je toch wel bij
‘t Kevelder zijn!



GjAaKERMISVOETBALTOERNOOI ReKoZoVel.

Tijdens de kermisdagen organiseert R.K.Z.V.C, op
zaterdeg 6 en zondag 7 Juli een STRAATm , BUURT.,SAFE-VOEDBAT TOERNOOI voor zieuwentenaren en ex-
zieuwentenaren. (Ook degenen, die een aentoon-
bare binding zet Zieuwent hebben kunnen deelnemen, }
De verschillende sportverenigingen, die in voor-
gaende jaren aen de sportdag hebben meegedaan
kummen zich ook inschrijven, ( Eehalve de voet
balvereniging).
Men dient zich per team (met naan en contacte-
persoon) vóór DINSDAG 114 juni a.s. op te gevenbij Willy Slot, Korte Rapenburgse straat 6,
7131 DE Lichtenvoorde, (liefst schriftelijk)tel. 05443-5603,
Er is een beperkte inschrijving!!!

NIEUWS IN HET KORT,
Copy voor het volgende nummer Van PIOT (hetkermisnummer) moet uiterlijk zondag 24 juniingeleverd worden,

EEN WOORDJE VOORAF VAN DE JEUGDREDACTIE,
In deze editie van de Piot vind je van Ons senverslaan van de Klootschietvereniging. We namen daarzen kijkje en speelden zelf ook mee, Dok hebben wenog een paar wel(!)} oplosbare puzzels,Noo onze excuses voor de vorige Puzzels, die wsgensvon technische fout niet oplosbaar waren,

DE JEUGDREDACTIE.



6
REDACTIE LANGS DE LIJN (in de sloot)JE Ut44

Hallo lezers,
Wij, enkele leden van de jeugdredactie-Piot, zijnzondagmorgen 5 mei in alle vroegte een kijkje wezen
nemen bij de klootschietvereniging "de Hemmele’, De
Hemmele is 5 weken geleden begonnen met 5 leden entelt er nu al 20, Het initiatief is genomen doordhr. Ton Bongers.
Toen we daar Kwamen Kregen we eerst een kop koffie‘om wat beter wakker te worden), daarna zijn werichting Ottersweg gelopen, waar het parcours begon.
Het spel gaat als volgt:

De teamleden schieten om de beurt. Door hard en zuivorte gooien, trachten zij de kloot zover mogelijk over de
straat of de baan te laten rollen, Op de plaats waar cf:
Kloot stil ligt, schiet de volgendo. In Twente, cp de
baan, wordt de plaats aangegeven door de “stokieooer’,Deze legt een stok van 2 metsr lengtedwars over ds weg,tot zover mag de schutter zijn aanlcop nemen.
Als ds Kloot in ds berm of sloot is gerold, wordt de
plaats bepaald haaks op de lenoterichting van de
straat/baan. Bochten en Kruisingen mao je afsnijden,met dien verstande dat ds Kloot de straat/baan (dusasfalt of Klinkers bv.) echt most raken of er overheenschiet, Alleen wanneer de Kloot ds tegenstander of
spullen van hem raakt, mag er worden overgeschoten. Alsje met hetzelfde aantal schoten eindigt, dan tellen na
de finisch de meters,.
Er wordt met twee teams tegslijk gestart, deze blijvenbij elkaar, omdat de achterliggende kloot telkens aan
de beurt is, Hierdoor ontstaat vanzelf een wedstrijd.
EIK team heeft een- Teider (vooropschieter) die het
aantal schoten noteert, zowel van zijn eiegn team, alsdie van de tegenstander, Onderweg vergelijken de
vooropschieters de standen zo vaak als zij dat nodigachten, ee
Om ongelukken te voorkomen moeten de spelers goed
opletten. Degene die wil schieten, waarschuwt de
anderen met sen roep, Vanzelfsprekend kKijKt iedereen
goed uit voor het verkeer.
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goed
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Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen 0% =+

Droppings #Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 .Zieuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop var
VEE en VARKENS

naar

A.KL, HOLKENBORG A==vee. en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508 2demet WARS WV

Ei Ee 5. . ez
aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

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



Úm even wat mizverzstanden uit de weg te ruimenomtrent de naam: de naam klootschieten komt vanKluitgooien {in de middeleeuwen gooide men een KluitVan aarde), :
DE KLOOT: is een houten bal, gevuld met lood, meteen minimale diameter van 56 mn en een gewicht van288 tot 886 gram, :

DE WERPTECHNIEK: de Kloot wordt onderhandsgeworpen, de arm maakt een zwaai van 188 graden, deworp geschiedt bij voorkeur vanuit een aanloop, Inbepaalde streken van Twente wordt geslingerd(rondslag}, een mosilijke techniek die daar vanvader op zoon overgaat.
Het iz een erg gezellige sport; het is niet persePrestatiegericht, &

WAT MAAKT DEZESPORT 20 AANTREKKELIJK?

Het is geen folkloristisch schouwspel, maar een echtedoe-sport, vooral zeer recreatief, Het Komt bij hetKlootschieten aan op behendigheid en Spierkracht en wiein die combinatie het verste Kan gooien. Hetklootschieten Kan het gehele jaar door worden beosfend,Het Klootschieten leert men Snel; ‘wie Kan gooien, Kanoök Klootschieten.
De - baan of het parcours is veelal een rustigelandelijke weg in een mooie: omgeving. Er is een groepvan ongeveer 8 ‘Mensen, in twee teams dis op hetparcours wandelen en af en toe een sprintje trekken omeen ver doorrollende ‘bal te kunnen lokaliseren, Hetresultaat van bijna elk schot geeft bij de deelnemers.altijd wel een reactie, Op goede veldbanen Kan menafstanden overbruggen van wel 168 tot 158 meter, op eenstraat Kan dit ver over de 269 meter zijn. |

Gedurende onze ochtendtrip zaten we nogal eens in desloot te viszen naar een zogenaamde zoekgeraaktekKloot{!}, Hierbij werd de beek meteen goed schoongemaakt, eerzt moest alle ‘drap” eruit wordengehaald, alvorens we de kloot Konden zien, Misschienis Voor deze werkzaamheden een kostenvergoeding vande gemeente ts krijgent?!ii),ha het parcours van 5,3 Km heeft de ene groep met 17punten (=l’ worpen minder) gewonnen,



£
a afloop werd er een glaasje gedronken bij cafe

Bongers. Daar werd ons meegedeeld dat er 17 mei een
toernooi gehouden wordt, waaraan iedereen, die lid
is van een Zieuwentze vereniging, mag meedoen.
Het iz reuze leuk, dus DOEN!



DOPPEN ASSURANTIEN

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

Zieuwent - Dorpsstraat42 - telefoon 05445-290

CAFÉ - CAFETARIA

TIMP
op maandag-, dinsdag- en donderdag-

Jel avond is ons café beschikbaar voor ver-
gaderingen of andere bijeenkomsten
vooral voor kleine feestjes is ons café
uitermate geschikt.

TEL. 05445-269

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

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

k



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

E
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen-en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



 } EnKele aanwijzingen: De H telt voor Horizontaal
De VU telt voor Vertikaal

De woordjes in het puzzeltje plaatsen,
Heb je de oplossing in het puzzeltje gevonden, stuur dezes
dan naar een van de redaktieleden bij jouw in de buurt,

TERUGELIKKEN OVER HET AFGELOPEN SEIZOEN.
De competitie 1884/1985 zit er weer op. Als eind-
conclusie mogen wij zeer tevreden zijn met een ge-deelde 4® plaats op de ranglijst. Denkende aan de
zeer slechte start van de competitie (uit 6 wed-
strijden behaalden we slechts 2 punten) en de ver-
andering in het elftal ten opzichte van het vorige
seizoen, dan hebben de spelers een geweldige pres-tatie geleverd. Hetgeen eigenlijk door meer toe-
schouwers beloond had moeten worden, behalve de
Btrouwe®” supporters, die waren er altijd wel, lie-ten de overige toeschouwers het te vaak afweten.
KORTE WEERGAVE SEIZOEN LAXXÍ 1984/1985,
Nadat wij met een verjongd elftal de competitie in-
gingen, togen we de eerste wedstrijd richting Hen-
gelo, doch een gewelâige plensbui gooide echterroet in het eten en de wedstrijd werà afgelast. De
tweede wedstrijd moesten we thuis aantreden tegen
Lochem, na een blessure van F.Schutten zakte hetspelpeil em scoorde Lochem 2 maal gelukkig 0-2, In
Dieren zouden we proberen ons eerste punt te pakken
De wedstrijd begon hoopvol : 0-1 in de 38 minuut.
Doch een kwartier voor tijd sloeg Erica 2 maal toe:2-1. Nu kwam de koploper SDOUC op bezoek en zijlegden een wervelende show op de grasmat en scoor-den vrij gemakkelijk en mooie doelpunten: 1-5. Na
3 wedstrijden gespeelâ te hebben bezaten wij nog
Opunten. Met een wat gewijzigâ elftal trokken
we richting Haaksbergen om daar te proberen om
onze eerste punten te pakken, hetgeen ook lukte:



1-1, De derby tegen Varsseveld zou een moei-lijke wedstrijd worden, daar Varssevel& voor-.al fysiek zeer sterk is, Maar de scheidsrecht-er moest Varsseveld een punt bezorgen, anderszouden wij er 2 gehad hebben: 1-1. Tegen mede=-degredatiekandidaat VIOD speelden wij de eers-te helft redelijk voetbal en misten wij in diefase het voetbalgeluk, maar de tweede helftbakten wij er helemaal niets van: 2-0 verloren.Tegen Doesburg werd het een wedstrijd van degemiste kansen. Na een 2-0 voorsprong werdhet vlak voor tijd nog 2-2. Met Stefan in deploeg (na een schorsing) maakten wij eenzeer succesvolle periode door: 8 wedstrijëengespeeld en 15 punten behaald. Silvolde wergin Zieuwent met 3-1 verslagen en in Wehl be-haalden wij tegen Concordia een gelukkigeoverwiming: 0-1, Tegen Cupa kwam de doeilpun=-tenmachine eindelijk los: 4-0, Dit was ‚zeerhoopvol voor de wedstrijd tegen Pax. In eenaantrekkelijk duel met volop spanning speeldenwij verdienstelijk gelijk: 1-1. Op een zeer xslecht veld moesten wij aantreden tegen Lochemen met een fles wijn in het vooruitzicht werdhet na 40 seconden al 0-1 en mocht Laurens defles wijn na de wedstrijd in ontvangst nemen.Daarna speelden wij zeer gedisciplineerd enwonnen verdiend met 0-2, Na de winterstop moes-ten wij aantreden tegen Haaksbergen en wonnenverdiend met 2-1, doordat wij conditioneel veelsterker waren dan Haaksbergen. Tegen Ericabehaalden wij een Moeizame overwinning, daarErica naar Zieuwent was gekomen om 1 punt tebehalen: 1-0. Met een I-5 thuisnederlaag in hetachterhoofd trokken wij richting Ulft om deblamabele nederlaag in Zieuwent recht te zetten.Het eerste half uur overrompelden wij de tegen-stander volledig : 0-3 en lieten daarna de teu-gels wat vieren, waarvan SDOUC meteen profiteer-de, rust 1-3. Na de pauze lieten wij SDOUC



weed

wart

HN.

eerst naast ons komen om daarna weer toe te slaan: 3 - 4,
Deze wedstrijd werd op karakter gewonnen en het pilsje liet
ons daarna in Gendringen goed smaken. Door deze overwin-
ning waren wij naar de 4e plaats op de ranglijst geklommen,
‘Er moest een penalty aan te pas komen om ons van een punt
af te houden en godoende de kans op het kampioenschap kon-
den vergeten, Dus won PAX vrij gelukkig van ons met 1 - 0,
Wij bezaten nu 18 punten uit 16 wedstrijden, dus 1 minder
dan het vorige seizoen en met nog 6 wedstrijden te spelen
moest het lukken om meer punten te behalen, zoals de doel-
‘stelling in het begin van het seizoen was, ‘dan het vorige
seizoen. Nu moesten wij weer aantreden tegen VIOD en bij

een overwinning zouden wij het 3e klasse-schap prolonge-
ren. Het werd een verdiende overwinning, daar VIOD ‘tot het
middenveld aardig combineerde en daarna niet uit de verde-
diging durfde te komen: 2 - 0. Tot aan de rust geloofden
wij het wel voor wat betreft de aggressie tegen koploper
Varsseveld en zodoende namen zij een. verdiende 2 - 0 voor-
sprong, doch na de pauze drukten wij Varsseveld voileädig
in de verdediging en lukte het ons niet een verdiend ge-
lijkspel uit het vuur te slepen en het werd tenslotte
zelfs 3 —- 1, Gecoached door Wim Domhof haalden wij een ver-
diend gelijkspel tegen Silvolde: 2 - 2, Donderdagavond
moesten wij aantreden tegen de degradatie vechtendeConcor-
dia en zij wonnen via hun geweldige inzet verdiend met 0-2,
Met nog 2 wedstrijden tegaanzouden wij proberen minimaal



IZZ.

3 punten ta pakken, hetgeen echter 4 punten werden, zodat
wij totaal aan 25 punten komen. Tegen Doesburg beslisten
wij kort voor tijd met een geweldige boogbal:'0 — 1. De.

laatste wedstrijd tegen Cupa werd een 2-0 ruststand nog om-=

gebogen naar een 2-4 overwinning. Al met al een zeer goed
verlopen seizoen met gelukkig weinig blessures. Ook buiten
de competitie om heeft het elftal goede prestaties geleverd.

‚
Zowel inde beker als in het PZ tournooi. In de bekerstrijd
werden wij in de Sste finale uitgeschakeld door MvR:3 - 0,
terwijl wij daarvoor AD, Etten, SSSE en WVC uitgeschakeld 9
hadden, Inmiddels sijn wij ook in de PZ-finale beland en
binden daar de strijd aan met MvR in het Go-Ahead stadion,
Het 2e elftal wist zich dit jaar gemakkelijk te handhaven.
De basis hiervoor werd in de eerste helft van de competi-
tie neergelegd. Ook dit seizoen hadden we weer met blessu-
res te maken (J.KL. Goldewijk, R. Kolkman, B. Immink, W.

Hummelink) en spelers Gie een periode niet beschikbaar wa-
ren (BP. Stortelder en T. Krabbenborg), hetgeen ook de 2e
helft van de competitie tot uitdrukking kwam.

Hierbij wil :ik:iedereen bedanken voor het mooie seizoen
Gat we met elkaar mochten hebben en hopen dit voort te mo-

gen zetten met dezelfde eensgezindheid en plezier, zoalshet
afgelopen seizoen, Tevens wens ik iedereen ‘een prettige va-
kantie om deaccuweer op te laden, zodat we met frisse moed

het seizoen 1985/1986. in mogen gaan. Aaa

Met stemelijss Sposasn



het beste vlees ns Ef }komt van uw slager E )
ALs ASLAGERIJ ) ASLACHTERI gfgg)aawaAJe,

HENK BEERTEN
EE * tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

ei elecder voor een goede
van het 2e hands of

e ° nieuweparochiehuis
verder alle

wenst soorten reparatiës

alle sportmensen
naar een erkend

steeds adres:
AANGENAME garage

WEDSTRIJDEN T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44en veel succes! Zieuwent

tel. 603



g Slagvaardig sparen
E

doetu bij de NMS.

D»

AIN
Nederlandsche Middenstands

Spaarbank

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

Ll Zuid-Europees land. B7kippe-produkt. 9 vader,10 selium(afkorting). 11 Deel van de week,l4 vrucht. 16 oppervlaktemaat. 17 de rijst dieniet kan mislukken, 20 afwasmiddel(merk). 21 heit22 Îamilselig; 25 heit;-27 prul,vod. 30 Kaasstad.42 mannelijk dier. 34 meester(afk.). 35 hetzelfde+6 verleden, Hojen, ..... 40 aardijkskunde,4l rode vrucht.
VERTIKAAL:
l kleuterprogrammaa 2 Hek muisje zegt.....3 dichterbij. 4 lidwoord. 5 aanwijzend voornaam-woord. 6 Geel van de week. 8 omroep. 9 waar jeop schrijft. 12 Spaanse kreet. 13 gek. 15 lekker-nij. 18 bloedvat. 19 senior(afk.). 23 net gaat afals er iemand inbreekt. 24 rot. 26 oude lengte-aat. 28 dubbele punt. 29 kilometer(afk.) 31 lief-: 395 A-niveau op de LTS, 37 onder andere(afk.)int(afk.). 39 motorraces. :



HV PACETLLI NIEUWS.

Ditmaal is er weinig te ver-tellen vanuit de handbal-
wereld. Iedereen geniet van
een welverdiende rust. DeSenioren en Junioren hebben
afgelopen woensdag voor de
laatste keer dit seizoen ge-traind en zullen half aug
weer beginnen aan de voorbe-Nn voor het seizoen 185-
155:

as. zuilen enkele1
£ SIE US 0LEZIS Van onze vereniging deel-

nemen aan het handbaltournooi te Groessen.
Zaterdags zijn dat 2 meisjes adsvirantenteams,
1 meisjes punilEN en 1 jongens adsviranten_ :teane
Zondass doet een dares seniorenteam mee,
Op zondag 25 jummi as. organiseren wij weer voor de
5de keer een handbal tournòoi voor de bevolking van
Zieuwent, ieder huisgezin in Zieuvent heeft hierbericht van gehad de beurt is nu aan hun om dittournooi weer te laten slagen.
Leden die om wat voor reden danook willen stoppenbij HV Pacelli dienen dit wel voor 31 juli as.kenbaar te maken bij hun leider(ster) of een vande bestuursleden. Na 31 juli kan dit niet meer
omdat dan de definitiere jaaropgave gedaan mdet
worden bij het Handbalverbond enwij aan de hand
van die opgave contributie afdracht krijgen onp-
gelegd.
Op zaterdag/zondag 1 en 2 sent. as zal naara.ler waarschijnlijkheid ons internationaal
tournooi plaats vinden een en ander is een beetjeafhankelijk van de buitenlandse deelname,
De pupillen en a4dsniranten die dit jaar weer mee-willen op handbalkamp heboen nog dit weekend detijd zich op te geven bij Maria OEISS ieder-heeft hier bericht van gehad, mocht het in=-

ijfformulier zoek zijn geraakt dan kan mentelefonisch in kontakt stellen met Maria1 u Bel run,
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Het Bestuur



NIENHUIS
INTERIEURVERZORGING

Werenfriedstraat 1

Zieuwent - tel. 252

GROOT IN KLEINMEUBELEN

LANKVELD
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-

(Baan heden; keus uit vele
gl{breedte ontwerpen, overzichtelijk

5
M/

120cm- bijeen in de unieke Becorama
prijzen vanaf f15.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG .

voor een complete woninginrichting
Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT - telefoon 05445-207

JE:

voor al uw

VERZEKERINGEN Kapsalon

aar CECIEL"
ASSURANTIEKANTOOR

STO RT= L D =A De Haare 30, Ziewenn tel. 797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent
Tel. 227

NW



TAFELTENNIS-VERENIGING "SLAGVAARDIG®”

Het seizoen 84/85 zit er weer op. 6 teams met intotaal 21 kompetitiespelers hebben met zijn allenna 2 kompetitieronden meer dan 1100 wedstrijdengespeeld. Er kan dus gezegd worden dat Slagvaardigeen druk en een actief seizoen achter de rug heeft.Een seizoen dat tevens merkwaardige kompetitie-uitslagen te zien gaf. Leverde de eerste kompetitie(sept. t/m dec. '8}4) één kampioen en één degradant
op. Het tweede (jan. t/m april °85) gedeelteleverde geen kampioen op, maar wel twee degradanten.Al moet gezegd worden dat degradatie voor hetle meisjes-team en het le jongens-team enigsindsvoorspelbaar waren, maar desalnietemin een kleineteleurstelling. Met name voor het le jongens-teamdat ondanks hun progressieve spelwijze 2 maal
degradeerden. Het eerste meisjes-team daarintegen
promoveerde na dec.'84 verrassend naar de eersteklas. Verrassend namelijk vanwege hun matige startgevolga met een sterk eindschot dat resulteerdein een kampioenschap. Marian Donderwinkel scoorde
93% waarmee ze de Achtkemp binnendrong. In de
le klas bleken de tegenstanders te sterk te zijn
voor de debutant. Geen enkele kompetijiepunt werd
er behaald waarna degradatie een feit werd.
Het eerste Heren-team deed gewoon wat van hen
verwacht werd. Promoveren naar de le klas en
vervolgens zich keurig handhaven. Eugien Hoenderboom
mocht vanwege zijn 87% score uit de eerste kompe-titie meedoen aan de Achtkamp.
Het tweede meisjes-team, het tweede Heren-team en
het tweede jongens-team deden leuk mee in de
kompetities. Ze verloren en wonnen hun partijenwaardoor voor geen van de teams het degradatie-
spook in zicht kwam. Renee Spekschoor (2e Heren-
team), Marion Kuiper (2e meisjes-team) en John
Krabbenborg (2e jongens-team) zijn spelers die
goed voor de dag ‘kwamen. Allen kwamen voor de
eerste keer uit in de kompetitie. Van planken-koorts was geen sprake, ze schenen over de juistewedstrijdmentaliteit te beschikken en wonnen daar-door veel partijen.



r Karel ten Have stopt aan sseizoen met het geven van trainingslessen,Het werd hem allemaal iets te druk, vandaar zijnvertrek. Slagvaardig bedankt hem voor de inzet ende getoonde moeite die hij twee seizoenenlang gafaan onze kompetitie spelers,Nu de kompetitie erop zit gaat Slagvaardig tot aanhalf juni naar verwachting door. Op elke woensdag-avond en zaterdagmorgen kan er zespeeld en getraindworden
iVoor diegenen die geen lid zijn van Slagvaardigmaar wel:zin hebben om eens een balletje te slaan,kunnen elke woensdagavond ven 20.30 tot 22.3044

terecht in de Gymzaal aan de Zegendijk. Badjes,douches, WC-s, koffie en frisdrank zijn aanwezige
Zn alles slechts voor één rijksdaalder (koffie enfrisdrank uitgesloten},
Tot slot wenst Slagvaardig alle tafeltemis-lief-hebbers voor het ressterende seizoen veel plezieren spanning achter de tafel. Tot ziens !!!

De Wedstrijdsecretaris.
{Guus Hulshof)

‘EVENEMENTEN

® JUMI Vormen
2 “ Uitvoering Jeuad-Notenkrakers{voor Jeugd)22,23 # Y 3

(VOOr iedersen)18-14 ” ZT-tennis clubkampioenschap(enkelspelen)1723 E ë n (dubbelspelen)23 *  HJ-Pacelli buurttournooi handballen447 JULI Euurttournooi voetbal/touwtrekken(opgeven tot it juni)7.5.9 " Kermis
sind AUG, HJ-Pacellj internationaal handbaltournoni



LICHTENVOORDE ZIEUWENT

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)

x\ BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulzink&Zn. ow
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



VOLLEYBAINVERENIGING TOHP

Algemene ledenvergadering
Op 3 mei vond de halfjaarlijkse algemene leden-vergadering plaats. Om 20.00 uur precies opende devoorzitter de vergadering. Na de gebruikelijkeverslagen vond de bespreking van het afgelopenseizoen plaats. Onze competitiespelende teamsbehaalden de volgende positie's op de ranglijst.Heren-I eindigde met 19 punten uit22 wedstrijdenop de zevende plaats. Deze lagere klassering vondzijn oorzaak in een aantal blessure's en hetvertrek van een aantal spelers, Wij doen dan ookeen beroep op alle Zieuwentse sporters, die weleens wat anders willen doen dan b.v. voetbal ofhandbal, zich nu reeds aan te melden. Het jaarlijkseKPJ-buitenvolleybaltoernooi (27 mei !) bewijsttelkenkere dat er in Zieuwent voldoende volleybal-talent rondloopt.Dames-I behaalde 21 punten uit 22 wedstrijden,hetgeen eveneens een zevende plaats opleverde.Desondanks betekende dit degrzdatie naar de nieuwingevoerde 5e klas, Met behulp van een aantalnieuwe leden behoort direkte promotie naar de beklas zeer zeker tot de mogelijkheden.Ook Heren-II moet het het komende seizoen in de5e klas proberen omdat zij slechts 4 puntenbehaalden uit 22 wedstrijden. Desondanks DEL JESin dit team de stemming goed en dat is per slotvan rekening belangrijker dan het aantal punten.De recreanten vormen een enthousiaste groep, dieworden getrained en begeleid door twee al evenenthousiaste trainers. Alle teams draaien in debovenste regionen van de recreantencompetitie mee.Met betrekking tot het seizoen 85/86 doen wij eenberoep op U om U als lid te noteren zodat wij metdezelfde teamsterktes kumen aantreden,Daarna werd het onderlinge toernooi aangestipt,waarvan U elders een verslag aantreft.Vervolgens sloot de voorzitter de vergaderingen begon voor velen het "eigenlijke" doel vanhun komst:”het naborrelen*,

Bestuur TONPEI
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Op zondag 5 mei j.l. werd voor de Ze keer in
Harreveld het onderling volleybaltoernooi van
TOHP gehouden. In een sfeervolle zaal werd een
competitie afgewerkt tussen 8 teams. De teams
werden vooraf samengestelâ door de organisatie.
Met de nodige rivaliteit werd er gespeeld om de
traditionele slagroomtaart. Deze ging na de span-
nende finale naar het team van herentrainer

Wilfried Wichman. Tweede werd net team van Andre
te Molder. Na ‘de finale werd er nog gezellig
nagepraat in de kantine.
Al met aleengeslaagd toernooi met een zeer goede
opkomst. Hieruit blijkt dat de animo voor een

. dergelijk toernooi groot is en zeker voor herha-
ling vatbaar is. Alleen is het jammer dat dit
toernooi niet in Zieuwent kon worden gehouden
omdat de gymzaal te klein hiervoor is.

VAN HET TWEEDE
C= DE5 GE EE SS CE MD CS LD GED CEE GED ED GP

Eindelijk kunnen we melden dat wij een wedstrijd
hebben gewonnen. Het duurde wel lang, maar in de
laatste competitie-wedstrijd tegen concurrent
VCV uit Varsseveld werd de eerste overwinning
dit seizoen een feit. In een bomvolle gymzaal
werden de talenten toch nog eens ten toon gespreid
tot grote vreugde van het dol geworden publiek.
Met deze overwinning sluiten wij het seizoen af
met 4 punten, genoeg om de rode lantaarn over te
dragen aan VCV.
Onze scheidende trainer Wilfried Wichman bedanken
wij voor zijn tomeloze inzet en moed om ons steeds
te coachen en te trainen. Enkele keren waren wij
dicht bij een overwinning maar moesten teleur-
gesteld toezien hoe de andere teams met de punten
gingen lopen. edMaar nu even serieus, wij zoeken nieuw talent om.
onze ploeg te komen versterken. Het afgelopen _

seizoen moesten wij het eerste nog wel eens
helpen om een team kompleet te maken. Dit kwam

_

door het uitvallen van meerdere spelers uit het



VÓÓR - TIJDENS EN NÁ
IEDER FESTIJN

KUNT U BIJ:

„t Witte Paard”
en

Café „Stoverink”
HEEL GOED ZIJN!

Al uw
BW c.v.-installaties
ME loodgieters- en

elektriciteitsswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



l hilder-
€EEeh 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

AUTORIJSCHOOL

ME Guus Kolkman
05445-939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

_ IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK

DE



7eerste. Hierdoor moesten wij vaak met 6 spelersnaar de wedstrijden. Gelukkig was en is de stem-
ming goed zodat er altijd gestreden werd voor de
punten. In het nieuwe seizoen wordt een 5e klas
ingevoerd. Door onze lage klassering moeten wijdaar ook in uitkomen. Hierin moeten wij zeker
goed mee kunnen komen.
Wij wensen iedereen een fijne kermis en vakantie
toe en hopen nieuwe talenten in het nieuwe seizoen
te begroeten Namens TOHP 2,

Gerard Nijenhuis

RKZVC Eindstand top-12
l. Negende 6,225 7. Eerste 2,270
2. Zesde 4,136 8. Tweede 2,192
3. Zevende 3,2b4i4 9. Derde 2,119
4, JUN. -À 2,913 10, June 1,926
5. Vijfde 2,848 11, Achtste 1,238

‚ 6, Vierde LL 12. JUN. -B 0,071
RKZVC EINDSTANDEN

de_Klas
Varsseveld. 22-34 e Klas HZ
PAX E 22-30 deKlas_i2
S:De0sU.C. 22-26 Vosseveld 6 18-31
Haaksbergen 22-25 A.D.*69 10 18-27
RK ZC 22-25 Erix 7 18-25
Concordia-W. 22-21 Grolse Boys 5 18-20
Sp. Lochem 22=21 Longa'30 12 18-19
CUPA 22-20 Sp.Meddo 7 18-19
SC.Doesburg 22-19 K‚S.H. &

á eDSilvolde 22-17 ReKe Ze Vele -_

Erica*76 22219 Kotten 8 18- 5
Vol OD. 22-13 Grolse Boys 4  18-4
De stand van de volgende teams is gegeven omdat“er bij het eerste sinds de vorige piot nogalwat wedstrijden gespeeld zijn.kbet achtste niet in het vorige nummer stond,“het negende kampioen is geworden.-de &-junioren gepromoveerd zijn.



SS ATS:
20=30 Dienenin ei ‚20-31
zÛ0= 30: Ea BT sv Res ;

| 20-26
20-27 ET 20-23
20-27 Se Ss SE. al 20-20
20-20 Grol al 19-17
20-13 Sp.Meddo al 20-17
20-13 Lochuizen al 20-15WVC. 9 20-11 AeD.*69 al 20-14

Sp.Meddo 6 20- 7  Erix al 19-12M.E.C..6 Z20- 5 Fortuna W. al 20-10

TEVMNEEENENMNEENKNNNNNN MENE NAKE NNNNKNNNN
HEEE

SPAAR BIJ EEN GOED ADRES: SPAAR BIJ DE

Musical nieuws jeugd "Notenkrakers
"De Notenkrakers
geeft sen optreden
machine

uit Zieuwent,
van de musicalvan profeszor Knap’, Netbelooft Dok dit toneelspel,liedies, erg àan te slaan bij hetHet gaat, zaaslz de:rtitel 3}wonderlijke

Da chi ne Waaruit...komt moet U elf maar sens Komen

afdeling jeuod,
"ige wonderlijke«

=

zoals vorig jaar
afgewisseld met
publiek,
zegt UVer BS
Sn ge) wat eruitbekijken,Vorig jasr hebt U de zangers en spelers, al Kunnenbewonderen tijdens de openingsscene Van de reuue:LSUr Mekare, Met zoals toen zetten ze ‘ook ny Meerhun beste beentje voor en wel Op zondag FP juni ’=middags om 2 uur in het Parochiehuis te Zieuwent,Dit iz zen voorstelling voor de zchoolgaandeJeugd. Zaterdag 227 en zondag 23 juni 7/3 avonds omhalf acht treden En in het Parochiehuis op enwel yoor alle belangstellenden, Dus oock U bent EN)harte



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

DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEËN 7B6 U ZEUWENT

DROGISTERI TEL-O05445-982
DOPPEN |

KAPSALON

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



GNRAGE ELSC4g
j VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

- accu’s, banden en uitlaten (gratis montage)
- in- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- betrouwbare onderhoudsbeurten

1 - ook voor tectielbehandeling
il - snelle en vakkundige reparatie

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN

Waalderweg 324 - 7263 RV
Mariënvelde - telefoon 05445-855

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw Joon- 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

î tel. 05443-2415
: B V tel. 05445-253-526t
5

,



Tot uw dienst
met alles waar u maar ooit

’n bank voor nodig hebt.

SPAREN e PRIVÉREKENING
VAKANTIEREIZEN e BUITENLANDS GELD e

VERZEKERINGEN e HYPOTHEKEN e
PERSOONLIJKE LENINGEN e

FINANCIERINGEN e
BELEGGINGEN e BEWAARGEVING e

Rabobank
N de bank voor iedereen

dn, ZIEUWENT -MARTENVELDE




