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Sportblad PIOT
REDAKTIE:

Verenigingen:
RKZVC

H.V. PACELLI

TOHP
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MU CHINar.Ì

TTV DES

B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,
M. Slot, J. v.d. Meij
Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Hyacintha IJzereef,
Henk Hulshof, Stef Rouwhorst, Mark v.h. Bolscher.
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 1257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1281.

ESecretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 1461
Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 1838
Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, tel. 05443-5237
Penningm.: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720.
Wedstrijd-secr.: T. Venderbosch, Dorpsstraat 61, tel. 1272.

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 1875
Secretaris: J. Knippenborg, de Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-secr.: P. IJzereef, Reindersweg 12, 1242
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 1724

Tennis
j

Voorzitter: J. van de Meij, de Haare 61, tel. 1629
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
Penningm.: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel. 1782
Wedstrijd-secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 1668

Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitter: L. Hummelink, Mercurius 53, tel. 05443-19533
Secretaresse: L. Eype, Uranus 10, tel. 05443-4772
Penningm.: Y. Onstenk, Grensweg 8, tel. 1348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Merurius 53, tel. 05443-1953.

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat 77, tel. 1982 .

Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262

Touwtrekken
Voorzitter: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7, tel. 1614
Secretaris: R. Kolkman, Waalderweg 39, tel. 1996
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374
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SLAGVAARDIG

ST. SEBASTIAAN

B.V. ’T KEVELDER

B.B.Z.

K.S.V. DE HEMMELE

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 1269
Penningm.: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr.-secr.: G. Hulshof, Zieuwentseweg 53, tel. 1204

Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, tel. 05443-6506
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningm.: A. Papen, de Haare 32, tel. 1970

Biljarten
Voorzitter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59, tel. 1494
secr./penningm.: G. Schurink, J. v. Eiykstraat 12,
tel. 05443-3217
Wedstr.-secr.: J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

Biljarten
Voorzitter: H. Doppen, Churchillstraat 5, tel. 1642
Secr./wedstr-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

Penningm.: W. Knippenborg, L. Couperusstr. 19,
tel. 05443-5337

Klootschieten
Voorzitter: T. Beerten, Dorpsstraat 55, tel. 1745
Secr./wedstr-secr.: P. Domhof, de Haare 9, tel. 1824
Penningm.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

KAPSALON
PARFUVEREËN

DROGSTERI
DOPPEN

DORPSSTRAAT 77
7136 LJ ZIEUWENT
TEL-O05445-1982

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

voor

‚ NIEUWBOUW

‚ VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent - tel. 1209
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2.Van de trainer
4eTohp nieuws
DsPacelli nieuws
G.Zaalvoetbal nieuws/Nieuws in het kort7?.Evenementen Kalender EEJeugdredaktie-VoorwoordS.Hallo tennisyrienden

Competitie indeling tDrogram ZVC pupillenEffe Lagge |Je Puzzel /Glaasje OD+s.10.Tennis-serie
ll.Verslag 4 jaarl. ledenverg, ZVC14, Auto Lally ZVC selectie,

*

VAN DE REDAKTIE

Wannegrkomend paasweekend het weer endelijk eens wil meewerken, naast de DaaSVuUur en paaspop organisatie hopenvooral de voetballers daaropsdan zal eindelijk weer na eenwinterstop van maar liefst &4 maanden (uitgez. weekend van26 jan. )de voetbalkompetitie weer hervat kunnen worden,Het gevolg van deze lange winterstop en het feit’ dat waar-schiĳnlĳk half mei de velden al weer dicht gaan is dat erdoor verschillende teams door de weeks zal moeten wordeningehaald,
Het eerste krijgt hiervan dit weekend reeds een zware YOOr=proef van, want paaszaterdag spelen ze(heden) thuis om 16.30uur tegen Grol en paasmaandag tegen het gelĳk staande Daven-tria.Twee wedstrijden die beslist niet verloren mogen wordenwil men aansluiting blĳven behouden met de twee koplopersPax en OBW.Gezien de vele oefenwedstrijden met bijzonder goederesultaten liĳkt optimisme op zĳn plaats,al blĳft het natuur-ijk gissen hoe de andere elftallen deze gedwongen rustperiodeoverleeft hebben,ee



A5
: ge binnercoorters zit de konpetitie er praktisch ODe

11i handBhi kon na een beslisingswedstriĳjd tussen de

ad: piranten B en OBW c haar meisjes B adsp. feliciteren
met het behaalde kampioenschap in hun klasse.Iets wat de

C adsp. van hen ín een beslissingswedstrĳd tegen Erix net
niet lukte,

| :

zowel de Heren van Pacelli als de Dames verloren afgelopen
weekend hun bekerwedstrijden tegen resPe ÙUdi en Athomic,waar-
door voor heri het seizoen erop zit, 5 Re
Ook de volleybalkompetitie nadert haar entknoping.In delaat”
3te wedstrijd thuis op 5 april hopen de dames van Tohp het -"
kampioenschap van hun klasse te behalen en de daarmee gepaard
gaande promotiesÙ bent hierbij van harte welkom Om ze aante …

moedigen in de ymzaal aan de Zegendike ie
Ook voor de zaalvoetballers en tafeltennissers loopt de kom”.
petitie op het eind. 8. 5
Gaan de zaalsporters zich voorbereiden op enkele toernooien; ’

goor de tennissers en touwtrekkers begint het:seizoen juiste”
De tennissers hebben vooral aen de jeugd gedacht dit jaar; zj
krijgen allen gratis &&n uur training in de week.0ok de nieuwe
leden). pn ei
Naast de gebruikelijke rubrieken en vijdragen van verenigingen
in deze Piot, vindt U weer een uitgebreide bĳdrage van de **
Jeugdredaktie,als mede een verslag van de halfjaarlijkse leder
vergadering van ZVC alsmede een verslag van de auto-sterrit
(of liever ralley) van de ZVC selecties
Wij wensen Ù veel leesplezier.

==
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De Redaktie. Es

Van de trainer,
!

|

Ee 5 a
Selektie ZeV.Û.
Ondanks de winterstop zijn we met de selektie bijkodder aktief aá

geweest en hebben veel geoefend. et fe :

Voor de bélangrĳke treffer Legen Lochem hebbe
6

u n we gespeeld
tegen KSH (5-1) Dinxperlo (3-1) en Babberich (1-4). Tegen
Loc ben spssigen 7e een zeer goede wedstrijd en wonnen verdiend
met O-2.Daarna gingen we weer verder met de winterstop en speel
OD

Ta
ftstegonslkitoesBoyn

en ve vrienschappelĳke westrijden.In Ulft tegen Uiftse BDTif 3
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Bij bakker
Knippenborg&

WeT Ee Wb, g! Cr|4 zit je goed

PK aanJi ie \EiEls Ön ‚ esUHESIN 7DTI TT Tj5 PfTd TLLL JT!
Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-1271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen AA+
Droppings

Uitstekende keuken voor diners *
Elke woensdagavond grote super bingo
Ook gelegenheid voor een gezellige klootschietavond

Taxibedrijf
Jan Roel ojsen

Zieuwent Bi
trouw-, rTouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de 2an- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

AK. HOLKENBORG
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 1508EN" pf ee

aannemersbedrijf

== HULSHOF
05445-11494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-1777 b.g.g. 1601



iof CN wonnen -

lieten S rs zien dat we regelmatig voetbaverdie! n niet geflatteerd met 1-10, Tegen de ïitkamperskwamen we langzaam op dreef en wonnen met 4-0, Daarna togen wezelfs naar Arnhem om tegen SML te spelen en ook. deze wedstrijdwonnen we met 2-5. Tegen MyR,‚een tegenstandef.met wie we vorigjaar menig duel uitvochten,konden we laten zien of wij sterkerwaren geworden.En inderdaad tegen MvR behaalden we een verdiendgelijkspel (2-2).De laatste wedstrijd voor het einde van de win-terstop tegen Eibergen wonnen we met 2-1],#e maakten ons op voor de thuiswedstiĳd tegen Daventria, welke wemet vertrouwen tegemoet zouden gaan. Doch de gemeente gooidehelaas roet in het eten en dé velden werden gesloten,Nu ook afgelopen zondag de wedstrijd tegen Doesburg werd af-gelast wacht ons een bijzonder zwaar paasweekend met twee thuis-wedstrijden en wel op Paaszaterdag om 16.30 uur tegen Grol,een derby waarvan altijd moeilijk voorspellingen gedaan kunnenworden.Ën op paasmaandag spelen we thuis tegen Daventria,Willen we aansluiting behouden met de twes koplopers dan dienenuit deze beide thuiswedstrijden toch minimaal 3 (liefst 4) Puneten behaald te worden, doch met de vorm die de spelers hebben enmet de steun van onze Supporters schare heb ik daar het volstevertrouwen in, :

aa
5==

Ruud Jansen,MeSSNDE NMS : VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN QD 1SEANbei
OS AGESCHAAR
Abrpsstraak pe OE:TEL: OSG4S 1954
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Verslag dames volleybalwedstrĳd Longa 9-TOHP 1.

Zaterdag 8 maart gingen we met NEGEN speelsters richting Liche
ten voorde.Dit was op zich al een record.
Wegens bezetting van de sporthal door NORMAAL moesten we uit-
wijken naar de LeTeSe ‚wat voor ons een voordeel moest zin.
Maar door eigen foutenging de eeste set al snel naar een
11-1 voorsprong voor Longa.Annie moest even goed uit haar keel
komen, maar het had resultaat, we kwamen’ terug op 1l2-7.De pas-
ses kwamen beter, maar de opslag bleef knudde. Deze set ging
gaardoor verloren met 15-7s
De tweede set begon met een preek.leder werd op zin plaats
gewezen.Na een achterstand van 6-1 begon het tot ons door te
gringen dat wetoch echt moesten gaan volleybalien.Nadat de op-
slag beter werd,kwemen we terug tot 9-12.Deze stand bracht na
een moedige Time-Out van onze couchin tot een stand vaarover
zesproken mag worden (10-15).
De derde set begon zoals de eerste set.We kwamen al snel
weer op een achterstand, ditmaal 5-1, dit Goordat iedereen een
beetje voor zichzelf bezig was.lla een Time-Out van ons alier
Annie kwamen we terug tot 10-55maer helaas ook deze set ging
verloren en wel met 15-8.
De vierde set moest voor ons de beslissing brengen Of we On=

geslagen aan kop konden blĳjven.We hadden het allemaal zelf
in de hand. 5% |

Deze set werd danook met een geheel andere opstelling gespeslá,
Na een Time-Out bĳ 5-0, kwamen we terug tot 6-8.De rest was voor
ons zelf tebepalen.liet werd een spannende eindstrijd, waarin we

uiteindelijk door betere passes en enkele geluksballen als win-
naar uit kwamen. Ed ie ee Es
Conclusie:"-2.En coach met een maagzweer.Hopelijk is die velgen-
de week verdwenen: als we tegen onze naaste couicurrent: Volle
verijs spelen. :

‘Vervolgens spelen we 20 mrt. vitin Varsseveld. EN

Op 28 mrt gaan we- uit naar IJzervoorde momenteel nr. 3 ofde
ranglĳst VIJV om 20.45 uurs | he
Op5 aprál spelen we onze laatste wedstrijd thuis tegen AFRo |

|

LSV

Hopelijk is dit ons feestmaal.
Jacquelien WaalderboSe



hetbeste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENKBEERTEN
telefoon 1205

* tevens verzorgen wij al uw
huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK.-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



Sparen bijde NMSisscoren |

in open doel.

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



Voor de dames I ‚&n IIzit de handbalcompetitie
185="86 er ook weer op.De dames-l moesten voor
hun laatste verplichtingen
op bezoek bij het reeds ge-degradeerde UDI. :
In’een matige wedstrijd lietende dames zichte veel provo-ceren door het irritante‘spel van de Arnhemse dames,
waardoor men niet ‘goed inde wedstrijd kwam. Des-

Pd ondanks gingen de punten welmee naar Zieuwent, uitslag 14-12.De dames-2 kregen voor de zoveelste keer deze compe-titie een nederlaag met het kleinst mogelijke verschilte verwerken, dit keer was het Vios dat aan hetlamgste eind trok, uitslag 13-12, Gelukkig voorPacelli was wel dat de concurrenten in de degradatie,Minerva en UGHV, hier niet van konden profiteren. Dedames-< eindigen hierdoor net boven de rode streepzodat een verblijf in de 3de klasse, ook voor hetkomende seizoen een fiet is,De meisjes-adspiranten B en C hebben een spannendweekend achter de rug.De meisjes-B vertrokken zaterdag vol goede moed naarZevenaar om daar tegen OBW het kampioenschap binnente halen, 1 punt was voldoende om zich kampioen temogen noemen. Het liep echter allemaal anders, Ineen erg zenuwachtig gespeelde wedstrijd hadden’ demeisjes van OBW het meeste geluk en pakten zodoendemet een 3-2 overwinning hun laatste kans op eenkampioenschap. Door dit resultaat zijn beide-ploegenop gelijke hoogte geëindigd en is een beslissings-wedstrijd noodzakelijk geworden.
De meisjes-C maakten geen fout tegen het eveneenshoog geklasseerde Groessen en wonnen zaterdag met6-5 , zodat ook hier een beslissingswedstrijd uit-sluitsel zal moeten geven wie zich kampioen magnoemen, Erix of Pacelli. Waar deze wedstrijden ge-speeld gaan worden is op cit moment nog niet bekend,
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Bt nog e spelen voor beide teams zit de kom-!!een Ss

»titie er voor de zaalvoetballers weer op.let eerste tean
int aanvankelijk serieus mee streed om de bovenste plaats,
sleek in de slotfase over te weinig "kracht ” te beschikken
en moet uiteindeliĳjk genoegen nemen met een derde plaats.
Doch al met al mag men tevreden zijn over het kompetitierer-
ioop, eeHet tweede team daarentegen kende een bijzondere zwakke kompe-
iitiestart en bevond zich halverwege de kompetitie op de onder.
ste plaats.In de tweede helft van de kompetitie herstelde men
“ich echter uitstekend en midcels een vijftal overwiningen wist
men drie team achter zich te laten.waardoor ook zij volgend
seizoen weer in deze klasse uit zullen komen,
De zaalvoetbalvereniging is inmiddels met de gemeente Lich=-
tenvoorde in onderhandelins,om haar thuiswedstrijden voor Het
volgende seizoen in de sporthal te Lichtenvoorde te spelen
op de maandagavonden, waarbij dan tevensnde mogelĳkheid komt
om eens in de maand wat aan training te doen.Helaas werd ‘het
eerste verzoek door de overvolle kalender van de sporthal niet
zehonnereed,doch wij wensen daarmee vooralsnog niet akkoord te
Zaan en zullen bezwaar hiertegen indienen bij het college van
B en W‚en hopen zo alsnog als Lichtenvoordse vereniging het
xomende seizoen over 3/L uur van de Lichtenvoordse sporthal
te kunnen beschikken.We houden U op de hoogt®e

Et
Ei

Programma:Maandag 7 apr. DZC 1-ZVC 2 te Doetinchem 22.00 uur
vrijdag 11 apr.WZV 2 -ZVC 1 te Winterswijk 20.00 uur,

NIEUWS IN dET KORT

Kopy voor het volgende nummer van Piot (8) dient uiterlijk
zondag 15 april in het bezit te zijn van de redaktie. Noteer
deze datum!

KeKK XKoKaXeXs
Zaterdag 5 april 16.15 spelen de dames van Tohp mogelijk hun
beslissingswedstriĳd voor het kampioenschap.Kom ze eens zaan-
moedigen!!!

ĳÏ

pePNCP ED 4

Dat Int. Transportbedrijf de Fa, Krabbenborg ook Stukgoederen
transport verzorgt wist U natuurlijk wel,ondanks dat dit sub-
sievelijk in haar advertentie in de rechter bovenhoek verge-
ten is te



ABANDERADO KOMFORT

ENMODE
HOEVEN NIET

NOODZAKELIJK
DUURTEZIJN!

0

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

KWALITEIT

Fa. Krabbenborg
Int. Transportbedrijf

Ruurloseweg 10
el. 05445-1215

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

J



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
0544541509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld.)

I= Hulzink& Zn. souwseDrJF
NIEUWBOUW ,

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT Tel. 05445-1214



.EVENEMENTEN-KALENDER ili
29 mrt. :Paaspop- ZVC 1-Gro1:1 16,00 uur30 nrt.:Paaspop
51 mrt. :Paaspop=--ZVC l-Daventria 1 Ss10 apr.:Avond Oudheidkundige ver. met dia's'en lezing vanE.Schröer,:.
14 apr.:Algemene ledenvergadering Sportraad Lichtenvoorde21-apr.:Kruisjasavond St,‚Sebastiaan:19.meí :Klootschietkampioenschap Zieuwentse verenigingent Juni :Stratenvolleybal-toernooi POOH Pp ME15- jul. :Kermis--Klootschietmaráthon

E14 jul. :Kermis
15 jul.:Kermis
10 aug. :Grote prijs Lichtenvoorde-ruitervereniging,

HALLO

Nu het mooie weer weer enigszins in aantocht is,beginthet sportleven wederom op te bloeien,Het heeft reeds zijneerste vruchten afgeworpen ; we hebben iets over tennisin Zieuwent 1 Ook hebben we het laatste deel van onze serie"Tennis" , moppen, püúzzels en "glaasje-op-last je rĳdenru,De ‘belofte terug te komen op de "“Elfstedentocht'kunnenwe niet hard-maken wegens gebrek aen papier, 5Toch vinden we dat alle deelnemers en net orgauisaltieteameen compliment toehoren. (bij deze)Nu rest ons nog iedereen een vrolijk Pasen en een goeiePaaspop toe te wensen,

Tot de volgende keer;

Jeuggisi ts



éomaallli4-14 5 2

det tennisseizoen staat weer voor de deur. En natuurlijk benjij van harte welkom op de tennisbaan. Ook nieuwe leden zienwe graag verschijnen!Dit seizoen kost het voor de jeugd t/m 11 jaar slechts f30,--+ f 10,-- inschrijfgeld voor nieuwe leden. Voor de jeugd van12 t/m 17 jaar f75,-- + f 10,-- inschrijfgeld voor de nieuweleden. HIERIN ZIT GRATIS LES INBEGREPEN!!!Dus reden genoeg om je op te geven voor een gezellig tennis-seizoen. * ì

Als je zin hebt, bel dan naar Jeanet Knippenborg (tel.1255),voor inlichtingen kun je daar natuurlijk ook terecht.Tot ziens op de tennisbaan!!!
Groetjes van het

jeugdcomité
INDELING +KOMPETITIE PROGRAMMA PUPILLEN ZVC

D 3e klasse D hie klasse Programma
AZSV D 3 AZSV Di 5 apr. ZVC Dl-AZSV D3Erix Di _ AD 69 D2 19 apr. Grol D2-ZVC DlGrol D2 . Grol Di 26 apr. Erix D1-ZVC D1Grol D3 Grol D5

3 : èGr.Boys D2 KSV D2 Programma D2 nog niet bekend.
RKZVC D1 Longa D3

RKZVC D2
Vios B D2

ë ie klasse 5-5 ee1.87, Doys 5-1 1. KÈR E-4 1. BIEC et2. Zouge g=3 2. Longs Ee? 2. Wavienveld Pest:
$. MZVC Bet 3. AD 169  E-1 3. Brix Pe4
%, Vies B. Ee1 4. RKZVC  E-2 4 EME Poi

‚5% Wariësreld E-1 Fe GrD1 E-2Programma.
5 apr. ZVC El-Mariënveld E 1 —-- ZVC E2-KSH El
l2 apr. ZVC Fl -Erix F1

Vios B El-ZVC El Ad 69 E1-ZVC E2
19 apr, ZVC El-Gr, Boys El---ZVC E2-Longa E2

danne) ex: he

&
E}T 837 ERzegt:"Kijk eens mamadaar se



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYF - SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING

…— e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TENBRAS
ZIEUWENT - telefoon 1257

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

VOOR BLOEMEN

Dorpsstraat 11

l/Nvenus
STAALBOUW

Boersweg 2, 7136 KK
Zieuwent - Holland
tel. 1971

Levering
- Staalconstructies
- Hekafscheidingen
- Konkurrerend

Prijsopgaaf vrijblijvend.



=S wijst u de weg
EEISNEET0financieringif

uitstekende vrijblijvende
service adviezen

_ concurrerende :u |

B assurantiën-financieringen-hypothekenZn1aANANE



Hotel - Café - Restaurantt Witte Paard”
05445-1282 - Zieuwent

zalen voor grote en kleine feesten
ook voor grote en kleine vergaderingen

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

elektriciteitswerken
MW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 1346



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allihol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTY.L. + T.H.B., Pehalin Edelhout

kwasten - gereedschappen etc.
Tevens uw adres voor alle glasverf- en behangwerk.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

|

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTORIJSCHOOL

ME Guus Kolkman
0544541939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

_ IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
. WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK

u=



Dokter:Ik heb eens iemand van een b
breuk genezen.Later is de mauKennis:Toen jij met de rekening kwau

Henk:Miĳjn schoonmoeder is net een krant, :Piet:Heeft ze dan zoveel nieuws te vertellen?Henk:Dat niet,maar ze komt bijna iedere dag,
Vier uur slaap per dag is genoeg voor iedereen, meent de DrC=fessor, -Dat is zo,zegt een van zijn leerlingen. De rest kun je s'nachtsinhalen, :

Onderwijzer:Wat hebben olifanten, wat andere dieren niet hebben?Jantje:Jonge olifantjes mijnheer,

Welk vier-letterwoorgd ontbreekt
Î :

Z os# „boter sos Val. e| Stee aange.te: De.á slag. > sDunt bj... o. blokdees E VOorsos. su SS
»oGs

- Extra

4

Glaasje Op... niet achter het stuur!
“Alcohol heeft een negatieve invloed ophet rijgedrag" of "het zal je kind maar wezendat daar is aangereden" en zo kunnen we door-an met onze uitlatingen omtrent alcoholmisbruik.Veilig Verkeer Nederland heeft een onderzoek latendoen door het Sociaal-Wetenschappelijk en ÉconomischOnderzoeks-Instituut. E

Van de 80% autorijder/sters acht 25% zich wel in staatom veilig aan het verkeer deel te nemen na het drinkenvan drie à vier glazen sterke drank. °°
:Deze weggebruikers staan boven op de rem orbijv. een kat het leven te redden, maar tijdens hetdrinken weten ze niet van stoppen.Och het klinkt zo aardig van “Op één been kun jeiiet lopen", "Nog ééntje voorde gezelligheid” en"Nog ééntje om het af te leren",Alcoholmisbruik is een groot probleem in dezetijd maar vooral in het verkeeriti

7, Vzereefeeste es
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HOE GAAT TENNIS? De tegenstander mag Staan waar hij wil
: Hij wacht tot de bal één Loer In het jfn het begin lijken de speregels van SEPVICevak haat gestuit en tn slaat hijtennis nogal ingewikeld. Naaf als je er _ de bal terug, De ba! mag daiOveraleenmaal mee bezig bent valt cît best terecht komen als het maar binnen deMee. lijnen Is van het veld van deger:s dieEr zijn amelveel spelregels, mear det  Serveerde. Deze probeeit op zijn beurtis juist om het spel interessanter en de bal weer terug te slaan in hetFannender te mazen, Je Len het spel speelveld vanzijn teosnsizrder -één tegen €En speien Of tes tegen Szorcorttwee (enkelspel en dubbelkspen, <iaat cen'spererts bai tegen hetnet ofE slaat hij de bal pas nadat deze twee keerBij dubbelspel gelden de tzee buitenste heef gestuit slaat hij de al UL, OF tanzijlijnen als grens van de baan. Eiebai Jij de bal helemaal niet Iaien dan krijgtdie daarbuiten komt is uit Bij enkelspel zijn een punt. Er Wordt _Selden de twee binnenste zijlinen al; de - Cen opnieuw geserveerd. In plaats vangrens. 5

rechts van het midden, gaat hij nu linksHet begin van het spel heet serveren. Le van het midden staan, en plaatst de balbeginslag heet service + in hef andere servicevat (schuinDegeen die begint te Serveren, moet-* tegenover hem, Een spelen beo de
midden. Hij gooit de bal met de hand op volgende game serveert de andereensaat met de racket de bal in het speler. :

| ewEE
Luk het de eerste keer niet dan mag hij

VEENAAAAASPAAR BIJ EEN GOED ADRES : SPAAR BIJ DE NMS !
STEELT HAAAEAAA
—
esse



’s Zomers buitenJ. WAENINK SeoSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452

! BESTRATINGSBEDRIJF
VOORDOMHOE

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30 x30 en 40 x60cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen ú

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445-1517

INSTALLATIEBEDRIJF WO Pp ERE l S
ZIEUWENT

T.V.-VIDEO - RADIOELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT ELEKTRISCHE en

HUISHOUDELIJKE ART.
Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN en
Telefoon. (05445) 1217-1576 ‚ SPEELGOED (lego)



HDENDERBODM BU
AANNEMERSBEDRIJF

u NIEUWBOUW

m VERBOUW

w ONDERHOUDS. en
m UTILITEITSWERKEN

Vy
Natuurlijk gaat u naar:

Café Rest. ’t Kevelder
VERGADERINGEN - PARTIJTJES tot 70 pers.

EEN GEZELLIGE PARTIJ BILJARTEN

dorpsstraat 27
GESWENT

#

En natuurlijk serveren wij 1e-klas eten en drinken
Tevens start- en eindpunt voor al uw droppings en sterritten.Kleine speeltuin - minicars

Zieuwentseweg 46 - Zieuwent



Ji.
MOTULEN VAN DE BALP-JAARLIJI
VAN RK. ZV. Cl, OP 24 FEBRUARI :

ONVRDLANDDOTUMLNVERGADERING

Opening
Voorzitter Cuppers opent de vergadering, heet
de geachte aanwezigen van harte welkom en hooptdat iedereen na een vruchtbare vergadering tevredenhuiswaarts zal gaan. Dat de belangstelling watminder groot is dan gebruikelijk, wijt hij aan de
langdurige winterstop.Nadat hij de trainers Wim Domhof, i.v.m. elfsteden-tocht en Guus Slot i.v.m, een trainerscursus
geëxcuseerd heeft, geeft hij het woord aan de
secretaris, die de notulen van de vorige vergade-ring d.d. 12-08-1985 voorleest. De vergaderinggaat akkoord, met de notulen, waarna ze door devoorzitter onder dankzegging aanvaard worden enondertekend door dezelfde voorzitter, de secretaris
en de notulist.
Mededelingen:
De voorzitter deelt de vergadering mede,

dat er op 30 april a.S. weer een “Jan Knippen-
borg Toernooi" georganiseerd wordt.

- dat voor het volgend seizoen Guus Stemerdink,Frans kl. Zeggelink, Wim Domhof en Guus Slot alstrainers vastgelegd zijn, en dat Willy Hummelink
met onmiddellijke ingang als technisch begeleidervan de jeugd aan de technische staf is toegevoegd.dat er van de gemeente bericht is gekomen,dat R.K.Z.V.C. de bestrating rondom de kantine enbeidde entrée, zelf zal moeten uitvoeren. De voor-zitter stelt, dat er geen haast bij is, omdat de
beschikbaar gestelde klinkers nu mooi afregenen,
maar dat er t.z.t. een beroep op de leden gedaanzal worden.

dat er met de “eigen scheidsrechters®” eenbijeenkomst is gehouden, waarbij naar voren kwam,
dat de scheidsrechters in het veld door de spelersliever niet bij de voornaam aangesproken willenworden. Verder constateren ze, dat er een tendens
van harder spelen onder hun leiding waar te nemenis. De voorzitter doet een beroep op de vergaderir+ebthtdttER ZIJN NOG STEEDS MENSEN. DIE OP HUN GELD ZITTEN .

DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.tebdtitiiAt
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minder “hard” te voetbillen, waarmee niet minder
actief bed:>ld wordt, doch minder ruw.

dat de leiders en aanvoerders verzocht worden,zelf de shirts en reserveshirts van de vereniging
na afloop van de wedstrijden bij de familie
Boekelder voor een wasbeurt af te leveren.

dat de vereniging door de gemeente de beschik-king over een nieuwe "balienvanger* voor hettrainingsveld krijgt. :

Bestuursverkiezing.
De voorzitter legt de an voor, dat hetrooster van aftreden gewijzigd moet worden.
Door de uitbreiding van het bestuur destijds tot
9 personen et door de wijziging vande statuten,is het noodzakelijk, dat er overgegaän wordt naareen systeem met een aftreden in periodes van 3jaar i.p.v. het oude systeem, waarin per 4 jaarwerd afgetreden. Rekening houdend met het feit,dat het beter is, dat voorzitter, secretaris, en
penningmeester’ (het D.B.) niet tegelijk aftredendGe te zijn, wordt het volgende rooster vóorge-steld;
1) Penningmeester i.c. van *t Bolscher - Ben Hoender-boom - Willy Slot.
2) Voorzitter i.c. Jan Cuppers - Jan Lankveld —

André v.d. Wetering.
3) Secretaris i.c. Theo Bekken - Ben Domhof -Ieo Stoltenborg.

‘ Trainers:
De voorzitter bedankt: dena dit seizoen afscheid-
nemende trainer Ruud Jansen voor het geleverde
werk, de goede prestaties en de fantastische
samenwerking in de afgelopen 4 jaar en hoopt,dat hij het bij zijn nieuwe vereniging Vele OoDe
naar de zin zal hebben.
Ruui Jansen antwoordt hierop, aat er voor de
selectée nog 8 zware wedstrijden te gaan zijn,
voor khijn werk er op zit, maar dat hij wel alvast
de spelers van het eerste en tweede elftalwilbedanken voor de ondersteuning, die hij tijdenszijn werkperiode heeft ondervonden en zonder. welke
het onmogelijk geweest was voor hem om totregultaten te. komen.



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN, ;

OOK VOOR UITVAARTVERZEKERING UW ADRES

en Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-1290

IL
| CAFÉ - CAFETARIA

DE TIMP
GE h

sp
op maandag-, dinsdag- en donderdag-HS )

:

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

TEL. 05445-1269

SR

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1436



Voor een avondje gezellig uit

café - dancing
‘de Zwarte Hengst’

Ruurloseweg 20, tel. 1634 ‘

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT - tel. 05445-1705

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-1703 (1294 privé)

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning

Computerverwerking Koop- en verkoop
Etc. Etc.
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JuDileum,
De voorzitter vraagt jubilaris Jos Hulshof naar
voren te komen, waarna hij hem nogmaalsvfeliciteert
met zijn veertig jarig lidmaatschap van ZeV.C.,
en hem vervolgens het DEgold herdenkingsbordoverhandigt.
Rondvraag.

|

£

Jos Knippenborg vraagt, of Z.V.C. bij thuis-
wedstrijden aan mensen in het bezit van een
bejaardenpas in de toekomst geen korting op de
entreéprijs kan seven. Hij, ìs hierover aange-
sproken, waarbij verteld werd, dat bij andere
verenigingen ait wel gedaan werd,

Jan Wisselink vraagt, of ZV. G.=leden, die
de elfstedentocht ui rijden ook’ gehuldigd worden
door het bestuur. |

DALF SSN
Mark Penterman vraagt, of het mogelijk is,dat hij volgend seizoen met een aantal kameraden,

waarmee hij ni ock in een elftal voetbalt, volzend
seizoen ook bij elkaar in een elftal bij de senioren
xan voetballen.

Arno Doppen vraagt, wat de functie van “technisch
directeur" van Willy Hummelink inhoudt. ‘

Leo Hulshof vraagt, hoe het bestuur staat.
tegenover het streven in Zieuwent, om tot de
oprichting van een sportzaal te komen en of ZeVeCe
zelf in deze nog actie onderneemt?

Antoon Rouwhorst vraagt of er aan het toernooi
met de kermis, dat Z.V.C. in 86 ook weer gaat
organiseren alleen buurtclubs kunnen deelnemen of,
dat er een andere opzet achter dit toernooi steekt?
Voorzitter Cuppers besluit, alvorens over te gaan.tot de beantwoording, eerst het gebruikelijkerondje uit de kas te nuttigen.
Beantwoording van de rondvraag.

Op de vraag van Jos Knippenborg m.b.t.
bejaardenpas, antwoordt de voorzitter, dat vanaf
nu op vertoon van een bejaardenpas, per. pas éen
korting van 50% op de entreéprijs. gegeven zal
worden. Wel dient elke keer:de pas getand te
worden bij de ingang... -.Jan Wisselink krijgt. opzijn vraag als ZD EWOOrd,



Efee
meer een lid van ReXeZ.V.C. de elfstedentocht

‚ G2ZEe.00r het bestuur gehuldigd zal worden.Op dé vraag van Mark Penterman wordt geantwoord,dat de elftallen door de trainer worden samengesteld.Spelers kunnen in deze wel een voorkeur kenbaar.maken, maar kumen in deze géén voorwaarden stellen,Deze kwestie is in de vorige ledenvergaderinguitvoerig aan de orde geweest,De voorzitter antwoordt op de vraag van ArnoDoppen, dat Willie Hummelink benoemd is alstechnisch begeleider van de jeugd. Deze functiehoudt in dat hij een coördinerende en adviserendefunctie heeft tussen trainer, bestuur en jeugdspelers.Ieo Huishof krijgt op zijn vraag m.b.t. hetstandpunt van het bestuur over te ondernemen
_acties m.b.t. een sportzaal in Zieuwent, dat Z.V.C.in deze volkomen achter de commissie “permanentesportzaal Zieuwent” staat, die de belangen van desportclubs in deze behartigd. Antoon Rouwhorstmerkt op dat t.z.t. de commissie met concreteplannen vanzelf bij Z.V.C. komt aankioppen.

Op de vraag van Antoon Rouwhorst m.b.t. hetkermistoernooi, dat ook dit jaar weer geörganiseerdwordt, krijgt hij als antwoord, dat hieraan kanworden deelgenomen door in principe iedereen dieeen binding met Zieuwent heeft. :

Sluiting,
EVoorzitter Cuppers bedankt de vergadering voor deprettige’ wijze van vergaderen en wenst ieder eenwel thuis. ‘Notulist: W. Slot

wint

VAUTO-BALLT Z.V.C.-SELECTIE ALLEEN DOOR "HUMMELTNK-
EQUIPE*TOT SUCCESVOL EINDE GEBRACHTe,

Zoals elk jaar gebruikelijkis, werd op 7 Maart Jel.weer de autosterrit voor de Z.V.C.-zelectie gehouden,Deze keer’ tekenden Laurens Enippenborg en Henri Wei-kamp voor de organisatie, wat al bĳ voorbaat aanleidinggaf tot de nodige speculaties en angstvolle verwachetingen m‚b.t, het aantal te verrijden kilometers en demoeilĳjkheidsgraad van de “klassementsproeven,”Enso... ZO8]8S zou blijken ..tereeht!]ee
885888888
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445.1259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met o.a.
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 udagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen??7? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zi tWELKOOP icinosn(onde0)



… die uitnodigende
5 Becorama gordijnen-

presentatie.
E

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
kJ 2reedte ontwerpen, overzichtelijk

: WV
120Cm- bijeen in de unieke Becorama

prijzen vanaf {15.90p.m.) Presentatie.

voor een complete woninginrichting
Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-1207

Z

SN
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| \

7

voor al uw

VERZEKERINGEN hapsalon

kk "CECIEL"
ASSURANTIEKANTOOR

STO RTEL D = @ De Haare 30, Zieuwent, tel. 1797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent
Tel. 1227 DW
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iis
Jan Wisselink, die de zer namens de supportersclub ver.deligde, verspeelde msteen ‘sl een sarntel kilome ters, ds0m-dat hĳj het gegeven van "Internationale Rally”rnie* scrieus

nam en dus terug naar huis kon, om zĳn paspoort op ts halen,
waarvoor schter de douane bĳ de grens totáal geen belangstetk-iing had. ee ee &Afĳn.. + 18.45 uúr vertrok als eerstede “Hummelink-Winte-rink equipe" , nadatdéeerste “briefing” had plaatsgevóndenen de km-stand was genoteerd, Het ginimale aantal te verrijdenkilometers bedroeg71 km, dat in 3 vur moest worden afgelegd,
om tot eon maximale winstpmtenscore te komen, Het bleek alte veel: gevraagd Iedereen overschreed de 100 km grens, maar
euuipe VLee Yos" , rijdend ín Pord Capri, spande de'kroon metniet minder dan 150 km,{Jasmer dat er bij bet bestuur niet -

__ gedeclareerd kon worden, } s

De rit bracht ondergetekende, die vervoerdwerd docttrainèrRuud Jansen in zĳn Saab turbo eerst richting de "Hsrreveldse
‚ Heide” via de aanwijzing “de Krabbe! ( een neje boerderije ,bjmj nog bekend vanwege een ooit eens gemaakte ruilverkavelings-scriptie). Daarná 'Einghet via Heelweg en de Heurne richting

… Aalten. Tot dusver weinig moeilijkheden, op een paar verrĳjdingen
_ (%Bruintje Beer " op huis Techts, bevond zich achter een meg”opgestelde vrachtwagen) én"enkele tyiĳfeäg,betreffénde het al,dan niet moetenmeetellen van wegen, Door werst de Tyentt='

Route (waar men naarenze mening rechts noch links mocht
volgens de verkeersregels)niet mee te tellen en vervólgens: ‚ “de eigen weg"(i.t,t.’gegèvens vooraf) wel, gingen we bijde

d juiste 6e weg rechts: f en iteldden we ons bij de eerste con-trôlepost., _ ‘mei :ál vrij sneì daarna bereikten we “die deutsche grenze", waar
we door Henri Weikamp,wie anders, werden angehalten,
Hij meldde ons,dat we in derde positie lagen en overhandigdehet nieuwe aanwĳjzingenformulier, dat uiteraard in hef Duits
was opgesteld, umd dann.....Skonnte es’los gehen.!., , ten=minste....als eerst de aanwijzing ophet vorige papier gevolgdwerd. De "Hummelinks” hadden als eerste doorkomer, dit overhet hoofd gezien en verzamelden hier een aantal niet te filmenstrafkilometers.) - rg SESns Eee

ES ging richtung Autobahn, waar de rijders wet de snellere
wagens aan hun trekken kondén komen, {10 km recht an) -

°

Cor van Wijngaarden, zo bleek achteraf, werd hier wat al teenthousiast in zĳn nieuwe "Opel Kadett CP, want hj zette —

na de aanwijzing, "nach Arnheim Links”, msteen koers naar’de gelĳjjmamige plaats in Holland, en besloot ter hoogte van
Doetinchem de enveloppe maar open te maken en de strijdtestaken, :
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Dat de duitss taal sommige rijders te machtigwerd, bleskbj aanwijzing ;;, "bei der &mpel links”,De “Bokkers Eguipe"ging naarstig op zoek naar een bord met“Ampel”", en reed vervolgens bĳ elk verkeerslicht recht door...…. dus de enveloppe kon worden opengemaakt,Tot verbazing van piloot Jansen en ondergetekende werdenwe in "Loikum” ingehaald, door de Humelinks, wat bete-kende, dat we een tijdje op & kop hadden gereden, Dat menzich hierdoor niet het hoofd op hol moet laten brengen,bleek al snel, De aanwijzing "König Pilsner”, hadden weserder gezien , dan elk ander, zodat we de “Busch, Busch”,verden ingestuurd.Twee meter brede landyveggetjes methaakse bochten, deden ons bijna in akkers en weiden belanden,entot overmaat van ramp kwamen we de equipe Storkhorst/Slottegen, zodat we noodgedwongen een paar km achter-uit moestenrijden... nietgetreurd echter, want de km, teller telt danook terug!
Na vele omzwervingen kwamen we weer op het goede spoor,het-zĳ ...niet voor lang, want bĳ aanwĳjzing 40, “nach Brücke links?gingen we “kopje onder", esProf. Dr, A. Weynen omschrijft "brug" als: “bepaalde verbindingover diepte”,
Zo ook gingen vij ‚ en Bet ons vele anderen(Jos Knippenberg,leo Vos, Storkhorst/Slot}, na zodanig apparaat linksaf en,
Zo niet echter hadden de organisatoren het bedoeld, Het haâeen duidelĳke ophaalbrug" moeten zijn. Alleen de Husmelinkshadden deze Eevonden,en bereikten via de juiste route, het '

eindpunt van de rally, bj camping "Schepersveld" in Aalter,Na cen aantal vragen over de elfstedentocht te hebben be=-antwoord, waarin met name Jan Wisselink uitermate thuis was,mochten we de formalieren inleveren en konden de winnaars,‚ de gebroeders Hummelink, gehuldigd worden, net als extraattentie, de organisatie volgend jaar. (Ruud Jansen en Laurens
. Knippenborg zuilen dán een persoenlĳke uitnodiging ontvangen)Na een drankje, werd ons een enorm koud buffetvoorgezet,dat we ons heerlijk lieten’ smaken, maar dat onze honger tochenigzins overtrof, wat eigenlijk wel jammer was,Al met al, een zeer geslaägde avond, waar we veel plezieraan hebber beleefd, Hiervoor willen we de prima organisatie,in handen van Laurens Xnippenborg en Henri Weikamp haxtelijkbedanken, want het is en blijft een enorm karwei om zoietste organiseren,

De leider van het eerste elftal,



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

KAPSALON DORDSSNAA 77
PARFUNMIERIEEN 7136 LI ZIEUWENT

DROGISTERIJ TEL-O05445- 1962
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 1200 - Zieuwent



GARAGE 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 32a - 7263 RV
Mariënvelde - telefoon 05445-1855

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. 05443-2415
# B V/ tel. 05445-1253-1526



U houdt niet van stilzitten. De Rabobank
evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverleningop peil te
houden.

En om het u nog makkelijker te maken.
Zo heeft ieder een goede reden om aktief bezig
te zijn.
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Voor uw senioren zitcomfort en kleinmeubelen.

Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

Zowel uit voorraad als op staal
Scherp geprijsd en gratis gelegd.

Uitgebreide kollektie gordijnen en vitrages
vanaf f 17,50 gratis gemaakt.
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