
9e ee Me,



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-

ĳ
brander reinigen, reparatie drinknippels, schrikdraadappa-

Î ratuur, ventilatoren opnieuw wikkelen + lagers vernieu-
Î wen, reparatie intercom-installatie, C.V., lood bijwerken,
î schoorsteen vegen, reparatie gasfornuis, wasmachine,| vaatwasser, koelkast e.d. reparatie luchtheaters, reparatie

ketelthermostaat, kamerthermostaat, klokthermostaat,
reparatie alarm-installatie.

hillendenin voorraad
INSTÁLLATIEBEDRIJFCENTESEETEIEEE weg vanZieuwent naar Beltrum. Tel. 05445-666*

zaterdags geopend.
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Sportblad PIOT
REDAKTIE:

Verenigingen:
RKZVC

© H.V. PACELLI

TOHP

ZTV

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

Ed

ii



MU CHIN

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. Kl. Holkenborg, de Waareise 7 ‘tel. 05445-614 Í

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
PARFUMERIEEN

DROGISTERI
DOPPEN

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

DORPSSTRAAT 77
7B6 LI ZIEUWENT
TEL-O5445-982

voor

‚ NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef. 209
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INHOUDDenen
l.van de redaktie
2.1 jaarlijkse ledenvergadering ZVC
SeNieuws in het kort

\ Levan de trainer
’ùDeoefenprogram ZVC selectieKEN i6.adverteerders; we

touwirëkken houdt open-hui
/Z.oefenprogram ZVC 3 t/m 9S.Pacelli nieuws 2d

< 9.Jeugdhoek:pag.9 redaktie woordre lO.vakantie;wist je dat?a |

romselpot tennis1l.puzzelrubriek
13. badminton

lh4s4BVG jJeugû indeling
program ZVC junioren

l6.sport tijdens de
kermisvoetbaltoernooi.

VAN DE REDAKTIE,ansAoVaniiE
Voor de meeste sportverenigingen en ook voor Piot zit erweer een sportseizoen op,en kunnen we nu een tĳdje rustnemen om dadelijk in augustus met hernieuwde energie tebeginnen. De voorbereidingen hiertoe zijn al weer volopaan de gang.
Deze Piot staat daarom grotendeels in het teken van dékermis en overzichten van de Oefenprogramma!'s voor devoetballers, 5

ZVC heeft voor de kermis weer eens gemeend wat anderste moeten bedenken voor de kermissportdag en komt numet de hoop wat meer bubliek te trekken met een voet.baitoernooi voor families, straten Pads ‚zie hiervoorSee 5 Di 4Sidaers in Picot.



L
Naast een bijdrage van de touwtrekvereniging over hun“open huis! vindt U in deze Piot weer een bijdrage van°nze jeugdafdeling en van Pacelli,

:
Piot gaat nu twee maanden met vakantie,het eerst volgendeLummer verschijnt weer in de eerste helft van september,Rest ons nu nog ieder een prettige kermis en prettigevakantie toe te wensen.

De Redaktie,

HALFJAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING Re Ke Ze Veop maandag 12 AUgustus a.5S. Aanvang 20.30 uur inde kantine,
AGENDA:
“Opening
“Mededelingen
“Notulen vorige ledenvergadering“Financieel verslag van de penningmeesterBenoeming kascommissie
“Aanpassing LidmaatschapscontributievEestuursverkiezingAftredend en herkiesbaar (onder voorbehoug)Dhr. La StoltenborgTegenkandidaten kunnen zich tot &&n uur voor devergadering melden Lij het bestuur,“Mededelingen trainers“Statutenwijziging (noodzakelijk ieVem. het ontbrekenvan een notariële acte,die de vereniging nodig heeftvoor het juridisch in eigendom hebben, Cee het kun=nen verkrijgen van een Onroerend goed,i.c. de Kantine)Hierbij wordt een dringend beroep gedaan op allestemgerechtigde Leden om op deze vergadering aanwezic

Ge.

genomen, en 1/5 van het aantal stemgerechtigde iedenaanwezig dienen te zij „St(zie art, 14 en 15 van destatuten)
3ze vraag



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)

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



3.
E)EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERIN |JG Rohs Ze Ve Caop Maandag 12 Augustus a.s, ‚na afloop vande halfjaarlijkse ledenvergadering in de kantine.
AGENDA:

=Opening
“Wijziging van de Statuten„SluitingVIESER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN !DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NNS.LESeeNieuws in het kort

De kopy voor het volgende nummer van Piot dient uiter.lĳk zondag 1 september in het bezit te zijn van de redak.tie (13e jaargang nr l).Noteer deze datum!

O-OeQsgaj-g
Daar de meeste sportaktiviteiten gedurende de maandenJuli en augustus stil ligzen en de redaktieleden ookhard san vakantie toe zijn verschijnt er in de maandaugustus geen PIOT,

O=O=Q0=g=0
Denkt U aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering vanZVC op maandag la augustus in de kantine van ZVC {ookde jeugd),

O=-0-9-9-0.9
In het weekend van 31 aug./1l sent, houdt Pacelli weer haarinternationale handbaltoernooi op de velden bij de Waareise
++4%eneNPhTie h +44 bh44de&TT Tw We q

3 LJ DE NES !Pride Pesstebdt tdEN 44444444444



4
ag 27 juil organiseert de tennisvereniging haar in.s traditionele barbegus-avond bij het tenniskomplex,

OsOmemje{
Mede om te voorkomen dat verschillende verenigingen geliĳktiĳjdig bepaalde evenementen organiseren, zoals nu in dezemaand het geval is,was Piot overgegaan tot het publicerenvan een EVENENMENTEN KALENDER, overigens in overleg metZieuwents Belang,doch de medewerking hiertoe blĳkt vanverenigings-zijde minimaal te zijn, terwijl het eigenlĳk tochmaareen kleine moeite is.Het al dan niet weer verschijnenvan deze kalender ligt danook bij de verenigingsbesturent!!

O=O0-G=O=Q=Q=0

Omdat voor het nieuwe seizoen ook de pagina's met de ver-enigings overzichten opnieuw gedrukt worden, worden de ver.enigingen waarbij zich veranderingen in hun besturen ed,hebben Yoorgedaaù, verzocht dit in de maand augustus bijde redaktie kenbaar te maken,opdat dit in de nièuwe over-zichten verwerkt kan worden,

GOD
JeHofstede van biljartvereniging B.B.Z. is kampioen ge-worden van de open biljartkampioenschappen van Zieuwent,Van de zeven finalisten uit de ruim 50 deelnemers uit devoorronden bleek hĳj met een gemiddelde van ruim 7.00duidelijk de sterkste en behaalde ongeslagen de titel,

OOG {

VAN DE TRAINER

Voor de selectie van het eerste en tweede start het nieuweseizoen op zondag 28 luli.,Voor die selectie zijn voorlopig de volgende dertig spelersuitgenodigd:
Jan Beerten; Piet boekelder;Clemens, Freddy en Vincent BokkersRenee Dopven; Pascal Domhof;Jos Heutink;Hemnie en Erik Hum.melink:Benno Hummelink;Eddy Immink:Evo epe 4 LT 9xsbddie Klein Holkenborg;7 au en Daul En



VÓÓR - TIJDENS EN NÁ
IEDER FESTIJN

KUNT U BIJ:

…t Witte Paard”
en

Café „Stoverink”
HEEL GOED ZIJN!!

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

B 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

AUTORIJSCHOOL

8 Guus Kolkman
05445-939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK



£Clemens Storkhorst;Bennie Storkhorst(Jams};Paul Stortel.-der;Ferdinant Schutten;Henry Weikamp; Guus Slot;Cor Wijn.Saarden;Rob IJzereef,
iGezien het feit dat het Longa-toernooi reeds Op 9 augus.tus begint worden allen geacht voor 2anvang van de oefen.periode reeds een een en ander gedaan te hebben aan hunkonditie,

OEFENPROGRAMMA SEIZOEN 1985/1986Zoe 28 juli :10.00-15.30 uur trainenBie 30 juli :19i15 uur trainenWoe 30 juli :19,145 Uur trainenVre 2 Aug. 149,15 Bur =

trainenZos 4 Aug. 111.00 uur Erde Ce 1 — A.B. S, ds214.00 uur Ze Ves 2 __ Ae B.S. 2Die 6 Aug. 319.15 uur trainenWoe 7 Aug. :19,15 uur trainenVre 9 Aug. : Longa-toernooiAOs 11 Aug. : Longa- toernooi310.00 uur ZeVeCs 2 — Kotten 2Di&4 13 Aug. 319.15 uur trainen eeWòe 14 Aug. 219,00 Uur ZeVeCeT- Vorden 1319.00 uur ZeVeCs® — Vorden 2Vre 16 Aug, 219.15 ùur trainenZo. 18 Aug, 314.30 uur Ze Vet. ds Daventria 1212.00 uur ZeVeC.Z — Daventria 2Die 20 Aug. 219,00 uur ZeVeCel — Reni 1319.00 uur ZeVeCe? = ReÙni 2Vre 23 Aug. 319.15 uur trainenBO. 25 Aug. 311.00 uur Vistopiacg Li Ze Vec. 1311.00 uur Victorss 2: Ze Vec. 2WOe 28 Aug. 319.00 uur bekerwedstrijdVre 30 Aug. 219.15 uur EfrainenZo. 1 Sept, ‘Begin van de competitieWO d Sept. SID. Uur WS Ô7S 5 1 == ZeVeCi2
AFMELDEN: ALLEEN B}] DE TRAINER tel:::08355 “83285
Bij deze wil ik alle leden en Supporters nog danken voorde ondersteuning in het afgelopen seizoen en hoop ook inde nieuwe kompetitie weer op Ù te kunnen rexenen,Tevens wens ik iedereen 108 een prettige kermis en VaRiietie toe,

SN SEEPrai ner Ruud JVaRNSoNn,



6.
H.H, ADVERTEERDERS BEDANKT El

F+A4+A bahttdkDat U als lezer 10 maal per jaar kosteloos eén Piot inUw brievenbus vindt,heeft U te danken aan de plaatselijkemiddenstand,
Doordat zij elk jaar weer een advertentie plaatsen in ditsportblad,staan zij garant voor de financiële basis.Laathun advertentie dasrom niet alleen een geldelijke bijdragebetekenen,maar ook een effectief reclamemiddel zijn, doordeze zaken als bliĳk van dank te bezoeken.
Voor de H.E, Adverteerders alvast de mededeling dat &&nder redaktieleden in de 100p van de maanden aug./sept, bijU langs zal komen om opnieuw Uw medewerking te vragen,

De Redaktie,

TOUWTREKKERS hielden OPENHUIS.,
3 ITV DesOp zaterdag 25 mei j.l. hield de touwtrekverenigingD.E.S. open huis.In verband met de in gebruikname vanclubgebouw en terrein achter de lagere school.Na jarenlang op een terrein aan de Ruurloseweg achtercafé Stoverink te hebben getraind hebben we nu dan eeneigen akkomodatie.De nieuwe akkomodatie werd s'middags

om 2.00 uur geopend door burgemeester Groffen.Dit ge.beurde door het onthullen van de naam van het club=
gebouw, dat nu de "DES bhutte!! heet,Dit alles is gerealiseerd door de leden zelf, terwijldiverse vrijwilligers belangeloo& hebben mee geholpen,Meer dan een jaar is er aan het terrein, de toestellen,verlichting en gebouw gewerkt en vele sleuven zijn gZe=
graven om alle voorzieningen zoals water, gas en stroonbinnen te halen, Vele vrije zaterdagen en avonden zijner danook aan besteed.
In zĳn openingswoord stelde de onlangs teruggetredenvoorzitter Aloys Spekschoor dat reeds in 1977 via de
enguete van de sportraad te kennen was gegeven een ei.gen akkomodatie te willen hebben,Toen in 1982 Dhr,Ketels de huur opzegde kwam een en ander in een Stroomversnelling. Tijdelijk werd door J.CuDng

b cnlkDaar geste
erd

WD Hot

de onderh;



DOPPEN ASSURANTIEN

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

Zieuwent - Dorpsstraat42 - telefoon 05445-290

TW

CAFÉ

DE
- CAFETARIA

TIMP
ae op maandag-, dinsdag- en donderdag-NSA avond is ons café beschikbaar voor ver-ip 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



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

en



lingen stroef,doch toen Dhr.Tiĳjdink met het terrein achter de lagere school kwam, was een en ander snel geregeldToen de Sloop van de lagere school achter de, TUg was,werd het terrein ingezaaid, terwijl de Broenstrook ver.wijderd werd om het ciubgebouw te plaatsen,Op 25 mei was het dan eindelijk zover dat in het jaardat de vereniging 15 jaar bestaat er een Openhuis was.De buurt had op traditionele wijze het klubgebouw rer.-sierd en vele genodigden en belangstellenden waren aanwezig.
In zijn openingswoord zei de burgemeester dat er OOk ínfiguurlijke zin vaak aan touwtrekken wordt gedaan en dathet een kwestie is van de langste adem wie iuteindelijkde winnaar is.Lovende woorden sprak hij voor de inzeten zelfwerkzaamheden van de vereniging. De financienworden minder,zodast de verenigingen zelf weer veel Zullen moeten doen, aldus de burgemeester, die de verenigingtoch verblijde met de mededeling dat de subsidie was goedgekeurd, De middag verliep verder in een gezellige enongedwongen sfeer,s'Avonds was er een barbeque-avond in verband met het15 jarig bestaan van de vereniging.Tiĳjdens deze avondwerd er door cafe Stoverink nieuwe wedstrijdkleding aangeboden, terwijl dé fa, Nijenhuis nieuwe trainingspakkenter beschikking stelde.Tevens werd er een fotoplakboekaangeboden, dat duidelijk weergaf dat er in die 15 jaarveel ís veranderd,De avond verliep gezellig tot in de kleine uurtjes, zodat deze mijlpaal in de touwtrekvereniging goed is gevierd.Een mijlpaal waar de vereniging trots op is enhopelijk nog vele jaren plezier aan kunnen beleren,

TeTeVe D.EeS,

OEFEN PROGRAMMA 2de T/M Je ELFTAL ZVC

11-83 Eibergen L=ZVC 3 10.00 uur ZVC h-Kotten 4 10,00 uur18-8 ZVC 3 Vorden 3 10.00 uur: ZVC h=Erica & 12,0022-8 ZVC 3 Fortuna 1 19.00EV :<o=D ZVC 3 „Erix 5 15.00 wi

35enburg B 3-ZYVC 4 19.005} SN aaaLE & 12,00 uur
15 kei9 4ri 3 AVC Ee



f.
11-8ZVC tten 5 10.00 uur: Mec bh -ZVC 6 10.00 uur
18-8ZVC 5…Erica 5: 12.00 uur: Erica 10-ZVC 6 10200 uur
21-8ZVC 5-Reuni 5 19,00 uur: ZVC 6-Reuni 5(6) 19.00 uur
25-8Vorden 5B=ZVC 5 10.00 uur: Vorden 6-ZVC 6 10.00 uur

11-8 ZVC 7-Zrix 5 12.00 uur :ZVC 8-Fortuna 3 12.00 uur17-8 Eibergen 7-ZVC 7 19.00 uur;Eibergen 8-ZVC 8 19.00 uur
25-83 Kotten 6-ZVC 7 10.00 uur :Kotten 8-ZVC 8 10.00 uur27-8 Keienb. B 5-ZVC 7 19.00 8 19.00 uur
17-8 Eibergen’ 9-ZVC 9 19.00 uur

…22-8 Keienburg B 8 -ZVC 9 19.00 uur
25-8 Kotten 7 -ZVC 9 10.30 uur
berste training dinsdag 6 augustus 20.30 uur
Ze;he en 5e donderdag 8 aug. 20.00 uur.

HV PACELLI NIEUWS
De trainingen zijn úu

‘voor iedereen afgelopen,
en de vakantie staat
voor de meesten van ons
voor de deur.
fiet is te wensen dat het
weer nier ook rekening
mee gaat houden, GH zich
van z'n beste kant tzien
De voorbbereidingen voor
ee nieuwe seizoen zijniweer in volle gengen deels reeds afgesloten.Het trainingsschema voorde dames-selectie voor de maanden augustus, sep‘temberen oktober is al bekend. E

mwä

De datum VRO,ES handbaltournooi is inmiddels defi-ni ed 05-51 2ug. en ‘i sept as. iedereen
Z ver nog bericht. « ie brain: llen Dim,
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_ Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

ZIJ ZIT ITTTIE ITTITTTTTEE

Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen 4%
Droppings

&Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 8Zieuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL, HOLKENBORG
vee en varkenshandei - batsdijk 46 Zieuwent -tel. 508  —DE”t° ie = emee

\ aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

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

JL



2
15 aug . weer beginnen, dit zal tibekend gemaakt worden,Het komende seizoen zuilen we met de volgende teamsdeelnemen aan de competitie:Damessen.teams, 1 Dames jun.team, 3 Heisjesadsp.teams1 beisjespup. team, 1 Herensen. team, 1 Herenjun.team en1 Jongensadsp.team. In totaal 11 teams.”De indeling per klasse is, op dit moment voor iederteam nog niet bekend,

Rena 7 Dnee,dig 1fn net kasijeBije

Voor het jeugdkamp in Barchem van 29 juli t/m 3azijn nog Piaatsen vrij, men moet zich dan wel vluopgeven. Úpgeven kan gesehieden bij Äaria Spekschtel: C5448 — 1054,
Blijft alleen n08 over om iedereen een heel piezierigevakantie te wensen en een gezellige en fijne kermismet mooi weer, |

Tot ziens en horens in augustus,

Het Bestuur

HALLO JONGELUI van Zieuwent,

In deze Piot is onze bijdrage slechts gering.Dit komt mede door de vakantie,Toch hebben we deze keer weer enkele wetenswaardighedenen een puzzelpagina.Ook hebben we een kort gedichtjeover vakantiestemming,
Wij, jeugdredaktie-Pict wensen jullie,svortmensen vanZieuwent, een leuke,toffe, sportieve en zonnige vakantielfit

Fx
j 148EI



do.
FAD2UTVAKANTIEenVeel mensen reizen naar andere oorden
Om enige weken later weer bruin terug Le komen naar net noorden
Misschien dat Jij daar ook toe behoort
Is dit niet het geval,dan is je vakantie heus niet verstoord
Ook hier kun je 't wel gezellig maken
Ook wel lekker liggen op je badlaken
Maak er iets leuks van
Prettige vakantie dan!!!!!
Wist je al datsssse

-De voetbalmarathon in Lichtenvoorde ook in de regen werd
gehouden??

en dat Elise Wieland en André Slot en Marieke en Annie
Domhof met de rommelpot-tennis de eerste prijs bijelkaar
tennisten??
en dat Henk Hulshof bij Longa gaat voetballen??
-dat de "lotto en totomeisjes" van Pacelli een zeer ge-
slaagd pinksterweekend hadden aan het stuwmeer bij Haltern
in Duitsland?
dat Karin Wopereis sportvrouwe van het jaar 1985 is ge-
worden bij karatevereniging Mu-Chin??

ROMMEL POT

Op 9 juni was er dan eindelĳk de rommelpot, een week te
laat door omstandigheden.
Voor degenen die niet weten wat dat inhoud;dat is als
een jeugdlid tennist met een senior.Dat kan dan De Ve
een ouder zijn.
Er waren 4 poules.De poule bestond uit 3 of 4 paren.
De winnaar van die poule moest tegen de winnaar van
de andere. poul®.
Het hele toernooi door regende het.
De winnaars zijn uiteindelijk geworden:
Van poule 1 en 2: l.Annie en Marieke Domhof

5 2.Willie en Monigue Eekeleder
Van poule 3 en 4: l.André Slot +Elise Wieland

2.Joost van der Mey +Ilse Weyers
Bet was een geslaagd toernooi,mede door de goede lei-
ding van Jeanet Knippenborge
Iedereen bedankt voor 't meedoen,

Kitty + Marieke,



ew
DENK AAN DE

PUZZELRUBRIEK j ‘ALS JE GAAT SPORTEN! !

,
l.je woonplaats
Zenaam van de sportkrant alhier
Zoniet é&n maal
h.bijkomstigheid(s0ms) bij de avondvierdaagseGeisee» MOetjsese doet je goed!
6.vuur in een gebouw =
7.watersport (2e letter =u)
B. bezigheid na het eten
9. balsport
10. twaalf
ll.wanneer er niets over is
l2.snoezig,leuk.vertederend
engels woord voor koning
i5.enegels woord voor koning
l&,5e letter van het alfabet,



/2
Eet woord dient rondom het getal ingevuld te worden,
De eerste letter boven het getal.

dJä

4

1 2
777

3
,

5 iede reclame raad -je fj, j 2. dierebeenjj Wij 7} 3.omroep4 Ji Je 4ostrook
:

«_|Dewatervogel£ / +7 # G.consument van de le ssee
- ED ‘7.stuur op schipGj 4 JJ 8.bezine station

= Hij jj 5) 9.ontkenning
10. Vrouw

3 7:2
#

// Jd 1l.supermarkt (naam)
l2. dierenverblijf.

Maak met de letters uit de dikgedrukte vakjes een woord.
jaar een leuke slagzin met dit woord En stuur die inf!!!

Horizontaal ——AOO l.treffer
4 < 2. tegengesteld aan:uitB 3.sportmagazine in Zieuwent

&. niet helemaal rond
G ee 5.rond(rijmt op vol)
>

| zv W--
u I

5 -
Vertikaal3 Ï [2-20 en sa.2.diÍng aan je bloes waarmee

je Im dichtmaakt



NIËNHUIS
INTERIEURVERZORGING

Werenfriedstraat 1

Zieuwent - tel. 252

GROOT IN KLEINMEUBELEN



die uitnodigende
Becorama gordijnen-

LN presentatie.
î

\ ES Kiezen uit de fantastisch
à mooie Becorama-kollektie. -Met uni- en streepweetstoffen,

stoffen met ingeweven en
gedrukte dessins.
Een weelde van mogelijk

(Baan heden; keusuit vele
breedte ontwerpen, overzichtelijk

MV

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

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

IL

voor al uw
| Kapsalon dVERZEKERINGEN

ma "CECIEL"
ASSURANTIEKANTOOR

STO RT= L DE R De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent Î

Tel. 227 |W |
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Badminton is een van de oudste sporten. zEr zijr ottekeningen gevonden van Ë 2000 jaar oua Waarop een Boortbadninton is weergegeven, In oude geschriften wardt sen spel beschre.ven Waar Den een voorwerp naar elkaar sloeg met de voelen of handen,Dit voorwerp was een vrucht of een gewicht met veren, In China deedZen dit met geldstukken met kippeveren daarsan,
sIn het jaar 16 was de populariteit voor dat *badninton® groot.In Amerika werd een voorwerp met planken hout naar elkaar toegeslagen,Jeu volant heette badminton vroeger in de tijd van de vorstendommen,Het werd in India *Pyonan genoemd, :Aan het einde van de 18de eeuw werd het "badminton" vergeten want metde hofhoudingen was het afgelopen door economische en sociale verande.ringen, Maar het wordt Juist aan het eind van de 1944 eeuv weer hem.boren door iemand van adel, :

5De naam "Badmintón®* is ontstaan in 1873 in Engeland in het graaïschapCloucestershire, waar John Loraine Baldwin bet spel speelde, Zijn landzoed heette Badminton Housse, SEIn 1887 werden de spelregels vastgelegd en een paar jaar later werd deeerste bond opgericht, de “Engelse Bond®, .in 1899 werd voor het eerst òm het All England Championship® gestre.den, Ïn 1339 verenigden zich negen bonden tot de Internstionale Bad=minton Pederatie ([,B,F, }{c.n, Engeland, Ierland, Schotland, Wales,Hieuw Zeeland, Canada},
Na de tvesde wereldoorlog werd door de Engelse bevrijdingslegers voorbadwinion de start gelegd in veel ianden, Doordat de badminton shuttlegoedkoper werd ging het badminton nog in meer landen gespeeld wordenin West en Midden Europa, In Azië werden de landen Japan en Indonesiëtoppers in het baduinton, Toen de Indonssiërs voor het ec Tst meededenwon heiì herenteam Ze wereldtitel, In Japan waren vooral de dames goed,China wilde ook bij de I.B.P, maar dít werd door politieke zaken Jenhinderd, Daardoor richtte China met andere derde=versld landen hetWorld Badwinton Pederation op. Uiteindelijk werd het toch weer £érfederatie,
In 1979 voerde de I,B.P. het licentisspelen in en er ouistonden OpenTournooien WEAT amateurs en professionals zogen meedoen,Badminton is een sport voor ìiedsreen, Het voordesl in dat het een vaalSport is waardoor het niet kan worden beïnvloed door het weer, Het igVoòr ieüereen: groot en klein, want lengte en Spierkracht >ijn nietbelangrijk, De ambitieuze speler kan een racket kopen van Z 109 gram.‘De shuttle weegt ongeveer 5 £Y&iy ZO 2waar als sen normale brief,De snelheid van een shuttle bij een smash tijdens wedstrijden iz souswel 200 &m/per uur,

:
5

ë
Het is een sport met veel spelvariaties waardoor er recl creativiteiten fantasie kan vorden gebruikt,



ReKeZeVeCe : AFDELING JEUGD EN PUPILLEN /,
Eier volgende voorlopige indelingen van de SEvan ZVC.Voor de junioren À,B en C tevens het volledig
trainings en oefenprogramma,
Voor de pupillen zĳn deze nu nog niet geheel bene
A-Selectie
Roy Buiting;Maarten Domhof;Ruud Donderwinkel;Frank Belder
Frank Hummelink;s Raymond Krabbenborg: Erwin Kuyper; Róanie te
Plate;Mark Penterman;Frans Rensen;Benno Stoverink; Barend
Wassink

B-Junioren Bl en B2
Mark v/h Bolscher;Arne ten Dam;Angelo Domhof;John Eekelder;
Eric Kl.Goldeyijk;Bart Kl. Holkenborg;Dolf v/h Hoohd;Walter
Heutink;Karel Huléhof;Sander Kolkman;Guus Kolkman; Freek
Krabbenborg;dJohn Krabbenborg;Roy Kolkman;Marcel Molenveld;
Raymond Niënhuis;Jürgen Ponds;Eugène Krabbenborg;Eddy Ren-
sing;Erik en Peter Rouwhorst;Dion Rouwhorst;Stef Rouwhorst;
Marco Spekschoor;Joris Wassink;Iwan Wopereis;Edwin Wopereis;
Wilco Wopereis
C Junioren
Barry Üulshof;dJelle Krabbenborg;Matthieu ter Morsche;Guido
Nobbenhuis;Patric Niĳenhuis;Günter Papenborg;Raymond ekschoor; Luc Vos;Taco Vosters;Ard Wissink;Martin Wopereis
D Puvilien “

Jurgen Hulshof;Martiĳn Kemkens;Zarry Kl. Holkenborg;Roy St0r=
telder;Cristiaan Wovpereis;Björn Domhof;Coen Domhof;Marc Hol-
kendorE Dors El.Holkenborg;Dennis Knippenborg:; Dennis Krabben-
borg;Leon Massop;Jeroen Niënhuis;Mike Reukers;Martijn Roew-
horst;Normen Rouwhorst;Gideon Spaen;Frank Steegers;PeterFaalderbosch; Eric v/d Wetering
De eerste training is op woensdag 7 augustus on ie: O0 uur.
E „pupillen

…Sgrc Kemkens;Sander Penterman; Edmond Wopereis;Matthieu Wopereis
Thoësten Beerten; Cristiaan Bokkers;Luc Domhof;Ronnie Stoverink
Nasge Kolkman; Koen Waalderbosch;Martijn Waalderboe;Niels Kolkman

ber Alofs;Marieke Krabbenborg;Joris Beerten;;Ferdinand Mas-
sop;Jan Kle.Holkenborg;Barry Wopereis;Jelle Vosters;Mathieu
Boomgaars Roy Stapelbroek;

18 DN vwD: eerste training is op dinsdag cb augustus or. löeÙ0 Uire



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 reparatiêës

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



E
Slagvaardig sparen 5
doetu bij de NMS.

NMS
Nederlandsche Middenstands -Spaarbank

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kuntu terecht
bij ons agentschap:



Oefensrocramna BeKe Ze Vele A-juniorenMas 29 juli:15.30 an trainingDOe 2 Aug. 3:19. OOuur trainingZas 3 Aug. :15,00 uur trainingMa. 5 Aug. :19,.30 uur trainingWoe 7: AUgec5 12.00 war RKZVC A1 = Varseveld A-sel.,Zäe 10 Aug. 114.30 uur SpeMeddo A1- RKZVC A1Ma. 12 Aug. 319,30 uur trainingBDOe 15 Aug. :19.00 uur bLONGA Assel = RKZVC A1Zae 17 Aug. 314.30 uur RKZVC Al =— D4ZeC.'68 A-sel.Mäe 19 Aug. 319.30 uur ‘trainingDOe 22 Aug. 319,00 uur Genderingen A=sel … RKzyC A1Z8e 24 AUG. 114,30 uur VIOD Assel … RKZVC A1Ma. 26 Aug. 119,30 uur trainingWOe 28 Aug. 319.00 uur RKZVC A1 =- Sp. Kotten A1Za. 31 Aug. :Start competitie

Oefenprogramma ReKeZeVeCs B-juniorenDoe 1 Auge 318.00 uur trainingZ3e 3 AUG. 213.00 uur trainingMäe 5 AUS. 118.00 uur trainingDOe B Aug. 118.00 uur trainingZas 10 Aug. 313.30 uur RKZVC B - Sp. Meddo BMae 12 Aug. 318,00 uur rainingWOe 14 Aug. 319,00 uur RKZVC B — Varsevelg BZa. 17 Auge::12.00 UUr Ds Zet. '63 — RKZVC BMa. 19 Aug. 218.00 uur trainingMoe 21 Aug. 119,00 ‘uur RKZVC B = Gendringen BZa. 24 Aug. 313.30 uur SPe Kotten B — RKZVC.BMa. 26 Aug. 119.00 uur VIOD B = RKZVC BDOe 29 Aug. 318.00 uur trainingZas 31 Aug. :Start competitie
Programma B2 komt nog 83

Oefenprogramma Rohe Zes, C-juniorenDOe 1 Aug. :18.00 uur trainingZas 3 AUGe 313.00 uur training.Mae 5 AUG. 118,00 uur trainingWOe 7 AUG. 119,00 uur Rr CC43.10 Aug. 113.00 uur 4. do (
w



/é,
Mae 12 AUGe 118.00 uur trainingWOe 14 AUge 219.00 uur Gendringen C = RKZVC Cc
Zae 17 Aug. 213.00 uur RKZVC C — De Zet. '68 CMae 19 Aug. 218.00 uur trainingDOe 22 AUGe 118.00 uur trainingZai 24 Aug. 213.30 uur RKZVC C= Sp.Kotten CMae 26 Aug. 218.00 uur training egWOe 28 Auge 319.00 uur Varsseveld C — RKZVC=CZa. 31 Aug. :Start competitie

SPORT TIJDENS DE KERMIS

zaterdag:13.30 uur Wielerwedstrijden
16.30 uur Aanvang straat/fam, voetbaltoernooi19.30 uur Touwtrektoernooi buurten/familieszondag: 11.30 uur Polstokverspringen13.30 uur Aanvang kruisfinales voetbaltoernooi15.00 uur Finales,

ReKe Ze Vec: =— KERMISVOETBALTOERNOOT 1985,0P ZATERDAG 6EN ZONDAG TIJULI, BOOR CAFE-, FAMILIE,- BUURT, —ahraat-,EN VERENIGINGSTEANS. DS
Terrein: sportpark "DE GREUNE WEIDE" te Zieuwent
PROGRAMMA:
Zaterdag 6 juli:

16.30 uur: Aanvang voorrondes,21.30 : Afsluiting voorrondes enbekendmaking finalisten in een gezellig samenzijn bijHotel 't Witte Paard Mee Ve dansorkest de VSPITFIRES!",ZONDAG?7 juli: |

|

13.30 uur: Aanvang kruisfinales,414.45 " ; PAUZE met een optreden vande harmonie en de schutterij.15.00 uur: FINALE
:Hoofdveld: om 1stAT ee‘Pweesde veld: 3de en 4de iplaats.ee SC : ze5 : en: voorzitter

en w„A v TePE iii @Ass WUUU ® [® f$ ee



ADIDAS - PUMA - QUICK
|

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

- e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Voor levensmiddelen van Kom eens kijken naar onzegoede kwaliteit en een prima ruime keus in planten,service, slaagt u bij: droogboeketten, sierpotten,vazen e.d.Buurtsuper
Ook verzorgen wij uw bruids-KNIPPENBORG boeketten en rouwstukken.

altijd

f | KnippenborgA. Knippenborg Dorpsstraat 11Dorpsstraat 21 BStel. 579 - Zieuwent tel. 544 een



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen WEL
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maaktdit overbodig

Bezit u er nog geen?7?? Vraag dan vrijblijvend inlichtingenbij:

Coöp. Gelderland
WELKOOP Telefoon05445-221(banemanie210)

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.

4
:

Ê

:

:



JE.PRIJZEN:

Er wordt gespeeld om de R.K.Ze Vit. -Wisselbokaal,beschikbaar gesteld door AANNEMERSBEDRIJF BEM HOENDERBOOMVerder zijn er prizen voor de. drie hoogste plaatsen
Deelnemende teams en Poule-indeling:POULE 1—Tennisvereniging ZeT.V. : f

—Touwtrekvereniging D.E.S.—familieteam VDe Weaver”"De Ruurlose Weg""De Zegendijk"
-"Stoverink 2"
POULE 2 :
“hotel Bongers
=“"Stoverink 11
=“"Lechtenvoorden
“Het Hoenderboom"
“"De Sprenkelder Hook!
-'"*tKevelder"SSNDE NMS 4 VEILIG EN VERTROUWD YOOR JONG EN OUD dnEEEHAAWEDS TRI JDPROGRAMMA ZATERDAG:

POULE1, veld 1:16.50 — 15.50 UUr Te Te Va DES. — Zieuwentse T.V.16.50 — 17.10 * “De Weaver” =Stoverink 27e ic —_ ds 30 & ia fe DES. “Zegendijk" 517.30 — 17.50 ” Zieuwentse T.V. "De Weaver"17.50 — 18.10 zegendijk + Stoverink 218.10 —-18,30 “" npá weaver! EssDe - 18. 50 ” Stoverink 2 — 'Ruurlose Weg"18.50 = 19,10 *”* npe Zegendijk" "De Weaver"19.10 — 19.30 ” "Ruurlose Weg! =— Ziewentse T.V.19.30 — 19450 * Stoverink 2 Te Te B. DES,19.50 — 20.10 De Weaver” — VRuurlose Weg"20. 10 =— 20.30 nn Zieuwentse T.V., — “Zegendijk”20.30 — 20,50 * SRuurlose Weg me20.50 — 21,10 *” 5 — OS: nk21.10 =— 21,30
— Tj se ie



DIb.
‘POULE 2 , veld 2:
16.30 =— 16,50 uurHotel Bongers =“'t Kevelder16.50 = 17.10 " Lechtenvoorde ='t Hoenderboom17.10 = 17330 ” Stoverink 1 Hotel Bongers17.30 =— 17.50 ' tt Kevelder 't Hoenderboom17.50 — 18.10 '' Hotel Bongers - Lechtenvoorde18.30 + 18.30," t Hoenderboom — Stoverink 1-18.30 — 18.50 " Sprenkelder Hook — 't Kevelder18.50 — 19.10 " tt Hoenderboom ““Hotel Bongers19.10 — 19430 n Lechtenvoorde » Sprenkelder Hook19.30 = 19,50 " *t Kevelder » Stoverink 119450 — 20.10 " Sprenkelder Hook — Hotel Bongers20410 — 20.30 Stoverink 1 = Lechtenvoorde20.30 - 20.50 " s+t Hoenderboom “ Sprenkelder Hook20.50 = 21.10 x Lechtenvoorde =’t Kevelder21.10 = 21.30 ” Sprênkelder Hook — Stoverink 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZONDAG:
13430 — 14.25 uur Winnaar Poule 1 — Tweede Poule2

(Velg 1)
13.30 — 14.25 uur Winnaar Poule 2 …— Tweede Poule ï(Veld 2) ee15.00 = 15.55 uur Finale {Winnaars kruisfinales tegen(Veld 1) elkaar om eerste en! tweede plaats15.00 — 15.55 uur Vërliezers kruisfinales tegen &lkaar

(Veld 2) om 3de en 4de plaats.
Kleedruimtes:
Omdat er eenttekort aan kleedruintes is, wordende spelers, met name diegdicht bij het voetbalveldwonen, verzocht zich zoveel mogelijk thuis om te *kleden en te douchen.Voor Poule 1 zijn de klesdkamers 1 en 2 beschikbaaren voor Poule 2 de kleedkamers 5 en 7.

REGLEMENT:

De wedstrijden worden gespeeldvolgens de bepa=-lingen en de reglementen van de KeNaVeBs Bntoernooileiding.

_“ “

NJ

(1. m

je van het toernooi, dient elkeza „oave Le doen, met de namenrs;cie men voor ziĳn/haar team geduren=



’s Zomers buitenJ. WAENINK S Winters Dinner
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 05445452

voor al uw bestratingswerk
-Kuilen erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30 x 30 en 40 x60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen ì|

Dorpsstraat 30 Zieuwent tel. 05445-517

WOPEREIS ELECTRO

ELECTRO TECHNISCH BUREAU dEEE!E
ZIEUWENT

ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED (lego)



HDENDEBBDOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

zm NIEUWBOUW

!

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

SE dorpsstraat 27
| NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

Ë telefoon 05445-332
[]

|

eeens partijtje :
CAFÉ

biljarten t Kevelder==DL esn 277
moet je toch wel bij
‘t Kevelder zijn!



3de het hele toernooi wenst in ie zotisn;fen speler mag tijdens het hele toernooi slechtsvoor efbh team uitkomen,In hoge uitzonderingen, na overleg met en toestem=ming van de toernooileiging zal hiervan eventu-eel afgeweken kunnen worden,Je Indien later mocht blijken, dat ongerechtigdespelers zijn uitgekomen, zullen de wedstrijden vanhet betreffende team als niet gespeeld worden
de toernooileiding,4. De SPEELDUUR van de wedstrijden:

Voorrondes zaterdag: 2 keer 10 minuten,
Het wisselen van speelhelft id bij do speel.tĳd inbegrepen, Het eindsignaal van de ene iwedstrijd, is tevens het beginsignaal van de |volgende wedstrijd.Dok de wisseltijd van dewedstrijden is bĳ de speeltijd inbegrepen,

i
Dem.v., de omroepinstallatie WOTdt aan deScheidsrechters doorgegeven, wanneer netatijd

}

is om te wisselen of de wedstrijd te beëindigen. Ze geven echter zelf het Pluitsignaal,
íKtuisfinales en finales op Zondag:“

speelduur: 2 keer 25 minuten,
BĲ het wissclen van speelhelft 5 min,Dauze,

i. De teams, die in het wedstrijdprogramma hetserst genoemd staan hebben Se efbaan, !
:

Ve Leams,die het laatst JENOeMmd staan, heb.Cen de van speelhelft,
B. Tenue:

Ue teams dienen zelf voor hun tenue tezorgen, Bij dezelfce kleuren, zorgt de in hetwedstrijdschens eerstgenoemde team voor anderoShiTLs GE Overgooiess, zouast ET een duidelijkSChsl Ontstaat, (Twee stel Overgcoierswedst leidit anwezig.)

VOOr de
bĳ het



aangewezen ‘peelveld aanwezig Le zijne
J/anneer sen elftal niet op tĳd aanwezig is,
of niet beschikt over minimaal 8 spelers,
gaat de wedstriĳjd in 250 verlórene
8. DROCEDUSE:

Er wordt: gespeeld in een twee poule-systeen
met kruisfinales.
De twee teams in elke Re Ge in de voorrondes
de meeste punten hebben verzameld,plaatsen zich
voor de kruisfinales op Zondag.
Mochten er twee of meer teams een gelijk aantal
punten hebben behaald, dan beslist het doelsaldo.
Mocht dit ook geliĳk zijn, dan beslist het Tesultaat
van de onderlinge wedstrijde
Els dit ook gelijk is, beslist het lota
In de kruisfinales speld de winnaar van Poule 1

tegen de tweede geplaatste van Poule 2 en de

winnaar van Poule 2 tegen de tweede van Poule 1e

De beide winnaars uit deze twee wedstrijden
spelen hierna in de finale om de toernooi=-
zege.
De beide verliezers spelen om de derde en
vierde plaats.
RISICO0:. Iedereen, die in enigerlei vorm aan dit
toernooi deelneemt, doet dit voor eigen risico.
De toernooileiding c.Qg. het bestuur van ©” ’''e
R.K.Z.V.C. aanvaardt geen enkele aansprakelijk -
heid voor ongevallen, lichamelijk letsei,het zoekraken van spullen, diefstal, beschadi=
ging van eigendommen.

Het bestuur van ReKeZeV.C. wenst iedereen een
succesvol toernooi toe, met veel voetbalplezier
en een sportieve. instelling.
Voor vragen en opheldering van ‘onduidelijkheden
kunt U terecht bĳ W.Slot. 05443-56035



U stelt hogeeisen aan uw kapsel?
Wij doen datook!

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEËN 7B6 LJ ZEUWENT

DROGISTERI 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
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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

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. 05443-24155 U tel. 05445-253-526



kN ZIEUWENT-MARTENVELDE

Totuwdienst
|

met alles waar u maarooit |
’n bank voor

r

nodig hebt.

SPAREN e PRIVÉREKENING
VAKANTIEREIZEN e BUITENLANDS GELD e

VERZEKERINGEN e HYPOTHEKEN e
PERSOONLIJKE LENINGEN e

FINANCIERINGEN e
BELEGGINGEN e BEWAARGEVING e

de bank voor iedereen



Bekken wijst u de weg
naar de juiste verzekering en

dij financiering G-

SA adviezen
concurrerende
premies

uitstekende| vrijblijvende

jn assurantiën-financieringen-hypotheken |NGaNS |


