


05445-1666



Sportblad PIOT
REDAKTIE B ten Bras, 8 Storkhorst, 8 Wensink, H. Wopereis

J. vd Meij R. Doppen

Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Mark v‚h. Bolscher,
Correspondentieadres. Dorpsstraat 23, Tel 1257

Stef Rouwhorst

VERENIGINGEN:

R.KZ.V.C. Veld + Zaalvoetbal
Voorzitter J Cuppers, Oude Maat1 tel. 1281
Secretaris. Th Bekken, Werenfricdstraat 9, tel 1461
Penningmeester M vh Bolscher, De Haare 69, tel 1660
Wedstrijd secr J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel 1341
Zaalvoetbal: 8. en Bras, Dorpsstraat 23, tel 1257

H.V.PACELLI : Handbal
Voorziter. H. Mooij, Staringstraat 54, Lichtenvoorde tel. 05243-73054
Secretaris: L Klein Holkenborg, Hofesch 15, L. voorde tel. 0544375237
Penningmeester C Belterman, Batsdijk 40, tel 1720
Wedstrijd seer: Klein Goldewijk, Oude Maat 3, tel 1383

TOHP: Volleybal
Voorziter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, tel. 1875
Secretaris: J. Knippenborg, De Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-seer: P Cuppers ijzerreef, De Haare 29, tel 2059
Penningm: G Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tel 1649
Recreanten. A Klein Tuente, Lantherweg 43, te! 1409

ZV: Tennis
Voorziter: J. vd. Meij, De Haare 61, tel 1629
Secretaris: R Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
Penning. J. Domhof, Churchillstraat 7, el. 1782
Wedstrijd seer: T. Kemkens, Zegendijk 28, tel. 1668

GV:Gymnastiek: en Jazzgym vereniging
Voorziter: L Hummelink, Mercurius 53, . voorde tel. 05443-71953
Secretaresse Jose Wolters, Barsdijk 42, tel 1711
Penning: M: Berendsen-blankenborg, Veldweg 4 Halle tel 05445-1868
Wedstrjd-seer- L Hummelink, Mercurius 53 L voorde tel. 05443. 71953

MU CHIN: Karate
voorzitter. H. Olthof, De Waareise 23, tel. 1262
Secr Penningm. V. Doppen, Dorpsstraat 77, tel. 1982
Wedstrijd seer H. Olthof, De Waareise 23, tel. 1262

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter' J.Eekelder, Voshutendijk 1, L. voorde tel 05443-71748
Secretaris: R. Huitink, Oude Ruurloseweg 30, tel 1320
Penning: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter: A. Hoenderboorn, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: K. Hummelink, Kennedystraat 10, el 1715
Penningm:E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel 1418
Wedstrijd-secr: K. Hummelink, Kennedystraat 10, tel. 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter. A. Meekes, Strausstraat 15, L. voorde, tel. 05443-76506
Secretaris: L, Wopereis, Dorpsstraat 60, tel 1652
Penningm: A Papen, de Haare 32, tel. 1970

BV. T KEVELDER: Biljarten
Voorziter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59, tel. 14934 Secr/Penningm.: G. Schurink, J v. Eiykstraat 12. tel 05443-732175 Wedstrijd-seer: J. Donderwinkel Zieuwentseweg 38, el. 1382

8.8.2: Biljarten
Voorziter: Tijdelijke vakature
Secr./wedstrijd-seer.:T. Bongers, Dorpsstraat 36, tl. 1271
Penningm.: Mevr. Goldewijk ten Bras, Churehilstraat 20,tel 1853

K.S.V. DE HEMMELE:Klootschieten
Voorziner: Tijdelijke vakature
Seer. wedstrijd-seer.: P Domhof, de Haare 9, tel 1824
Penningm: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel, 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91
Zieuwent
Telefoon 05445-1279.
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VAN DE REDAKTIE.

Nu de vakanties voor praktisch iedereen weer voorbij zijn
en naar we hopen ook goed zijn bekomen, heeft sportend
Zieuwent zich met overgave gestort op de voorbereidingen
op de kompetities.
In deze PIOT vindt u daarvan verslagen van PACELLI, ZVC,
TOHP, SLAGVAARDIG en de ZAALVOETBALLERS. Verder naast de
gebruikelijke rubrieken in deze PIOT verslagen van de club-
kampioenschappen van ZVC en kompetitieprogramma's van ZVC,
de D en E pupillen van ZVC en van SLAGVAARDIG.

Voor de voetballers is de kompetitie reeds begonnen. On-
danks het opnieuw winnen van het Longa toernooi door ons
eerste, wat de supporter goede hoop geeft op een goede
klassering dit jaar, was de start van de kompetitie tegen
Gendringen teleurstellend, niet alleen bet resultaat (3-1)
nederlaag maar ook het spelpeil was bedenkelijk. Er zal door
trainer G. Stemerdink nogal wat aan gesleuteld dienen te—



worden om tot een hecht team te komen. Het ontbreken van
echte spitsen zoals Henri Weikamp of Guus Slot, die cen wed-
strijd kunnen beslissen, vraagt veel aanpassingsvermogen en
extra inzet.
Voor de toekomst ligt hier waarschijnlijk een taak voor onze
jeugdtrainers, die niet als zo vaak hun beste speler stopper
zetten om van achteruit te spelen, maar juist deze in de
voorste linie's dienen op te stellen en juist het aanvallend
concept de voorkeur te geven. U ziet zelfs het E.K.-effekt
is ook bij verenigingen als ZVC van toepassing.
Voor de overige elftallen van ZVC begint aanstaande zondag
de kompetitie. Tijdens de algemene ledenvergadering werd
o.a. bekend gemaakt dat door een tekort bij vele lagere teans
het negende uit de kompetitie wordt terug getrokken.
Consequentie hiervan was dat de spelers van het achtste van
vorig seizoen verdeeld werden over de overige teams.
Jammer alleen is het dat men het niet heeft aangedurfd die
spelers uit het 5e t/m 9e die met gemak in het 3e of 4e kun-
nen meekomen te laten doorstromen naar die selektie. Nu
heeft men gekozen voor een versterkt kampioen wordend 5e, om
eventuele degradatie van het nogal zwaar ingedeelde 4e te
kunnen opvangen.
Verder werd er tijdens die vergadering, waarvan helaas dit
maal geen uitgebreid verslag, Andr Meekes gekozen als nieuw
lid in het dagelijks bestuur, voor de aftredende secretaris
Theo Bekken.
Overige punten waren 0.a. de aanvangstijden van de lagere elf-
tallen, het abnormale slechte "afleveren" van het trainings”
veld, waardoor noodgedwongen een 4-tal weken de trainingen op
het tweede veld dienen te geschieden.
Ook het supporters blaadje "ZVC thuis" zal letterlijk en fi-
guurlijk in een nieuw jasje worden gestoken en net als PIOT
voortaan gedrukt worden in plaats van gestencild.
Door examen verplichtingen van onze jeugd-redaktie leden was
hun bijdrage begrijperlijkerwijs afgelopen seizoen slechts zeer
beperkt. Vandaar dat de redaktie nogmaals jeugdsporters (niet
alleen voetbal) die gaarne mee willen werken aan een vaste
jeugd rubriek in PIOT verzoeken zich te melden bij de redaktie,
opdat PIOT voor alle soorten sport en alle leeftijdsgroepen
dit nieuwe seizoen weer wat te bieden heeft.

De Redaktie.



Bij bakker

Knippenborg
zit je goed

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt: Zaal tot 400 personen

Di. kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude bufeten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bj cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres vooral Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsraat 36, 7136 EM Ziewwent 05345-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

3 da

trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensTG.L. + T.H.B, Pehalin Edelhout
kwasten - gereedschappen - plakletters etc.

Tevens uw adres voor alle glas, verf- en behangwerk,

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.j
tel. 1607

AUTORIJSCHOOL

Guus Kolkman
0544541939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE



VAN DE TRAINER

oen 1988/1968

De voorbereiding van het seizoen 1988/1089 zit er al bijna
weer op en de start van de competitie staat weer voor de
deur. Door de late vakanties dit jaar verliep de voorberei-
ding rommeliger en voor sommigen was hij korter dan de af-
gelopen jaren (dit zal volgend jaar nog erger worden).
Al met al kunnen we toch redelijk tevreden zijn over die
voorbereiding. Het eerste team wist dit jaar het Kei-stad
toernooi te winnen (1-0 winst op Varsseveld).
In de beker daarentegen werd na een goede overwinning bijVorden (1-4) thuis kansloos verloren van HSC'21.

Wat de selektie betreft zitten er dit jaar toch een aantal
nieuwe gezichten bij en zijn er 2 niet meer bij die al jarenin de selektie groep zaten nl. Henri Weikamp en Jos Knippen-
borg. Om met Jos te beginnen, die heeft gemeend zo langzamer-
hand een punt te gaan zetten achter zijn aktieve voetbal
periode. lij blijft wel betrokken bij de selektie, want hij
wordt elftalleider van het eerste en wanneer hij kan blijfthij gewoon meetrainen met de groep
Van Henri is bekend dat hij dit seizoen bij AZSV speelt, maarblijft als grensrechter van het tweede aktief voor RKZVÛ.

Verder zijn er een aantal nieuwe speler:

Maarten Domhof, Eugene Hoenderboom en René Blankenborg
van het 3e, John Eekelder van de A-jeugd, Richard Fukking
van Longa 30 en Bennie kl. Goldewijk die weer terug keert
bij RKZYC.

Wij, trainer en begeleiders van 1 en 2 hopen, maar hebben erook het vertrouwen in, dat we met deze groep een goed seizoen
gaan draaien, waarbij we hopen bij zowel uit- als thuis wed-
strijden op uw steun te kunnen rekenen.

uus Stemerdink

DE NMS : VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD



KOMPETITIE PROGRAMA

3 Klasse
3 Sept. Doetinchen Pacelli

Concordia W.

—
Se, Doesburg

Centringen _— RK.Z.V.C.
Erica 76 = Grol
Longa
Haaksbergen

… RKZ.V.C. — Se. Doesburg

8 #
y ë

Grol =Doetinchen
Eid — Concordia WN.

Reïnie — Gendringen
Haaksbergen - Erica "76
Pacelli Longa 'D

DERDE BEKERRONDE

RKZV.C.  — Pacelli 16 Okt.
Sc. Doesburg = Grol
Doetinchen SDK
Concordia W. — Peinie

Gendringen — Haaksbergen
Erica "76  — Longa '3)

I3 Nov. Reïnie - SDC

RKZ.V.C. _= Haaksbergen
Se. Doesburg = Longa 'D
Doetinchen Erica "76
Concordia W, — Gendringen

VIERDE BEKERRONDE

Pacelli - Reünie 4 Dec. Retums van zondag 4 sept.soe = Haaksbergen
Grol = Longa 'D
RKZN.C. _- Briea "76

Sc. Doesburg Gendringen
Doetinchen

__
Concordia U.



DROGISTERIJ

NRNN DORPSSTRAAT 77AIN 7136U ZIEUWENT
TEL -05445-1982

DOPPEN



Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

cieringen-hypotheken
= ZIEUWENT zot osaasaa6



NIEUWS IN HET KORT.

— Kopy voor het volgende nummer (2) van PIOT dient uiterlijk
zondag 9 oktober in het bezit te zijn van de redatie
TB. ten Bras), Noteer deze datum.Het— In oktober komen diverse verenigingen weer bij u langs voor
de "Grote Club Aktie” o.a. gepromoot door Tros T.V.
Een aktie die tot doel heeft de deelnemende verenigingen te
helpen opdat zij hun maatschappelijke funktie kunnen blijven
vervullen, Steun hen.HH— Gezien het succes van de Evenementen kalender vorig seizoen
willen we alle verenigingen (ook culturele) weer verzoeken
alle evenementen/uitvoeringen etc. die ze dit seizoen weer
gaan houden aan de redaktie door te geven. Men bereikt er mee
dat anderen rekening houden met uw geplande data voor uw
evenement. Daarnaast krijgt uw evenement er natuurlijk extra
aandacht door.

EE EEEEESEEEEEEn

PACELLT NIEUWS

Ook voor onze handbalvereniging
PACELLI zit de zomervakantie er
weer op. We zijn weer met frisse
moed begonnen met de trainingen
en zelfs de eerste successen zijnal weer behaald. Op zondag 4 sep-tember jl. hebben we nl. met 4
teams deelgenomen aan een toernooiin Enschede, waarbij de twee dames
senioren teams de eerste plaatshebben behaald. Zowel de danes-als heren junioren eindigden als derde.
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Helaas zijn er wel een aantal leden minder dan vorig jaar;
mensen die i.v.m. hun werk of studie het handballen hebben
moeten laten schieten. We zoeken dan ook nog meisjes, dames,
jongens en heren die onze vereniging dit seizoen willen steune
Handbal is een teamsport waarbij niet alleen de prestatie, mac
vooral de gezelligheid van belang is.
We zijn dit jaar van start gegaan met 7 teams, waarvan de
trainingen als volgt zij

- Meisjes aspiranten B (leeftijd 9 — 12 jaar)
Dinsdagavond: 18.00 — 19.30 uur Gymzaal Zieuwent
Trainster: Monique Harbe:

— Meisjes junioren B.
Vrijdagmiddag: 16.50 - 17.40 uur Sporthal Lichtenvoorde
Trainsters:; Paulien Krabbenborg

Annet Hunmelink

- Meisjes junioren A

Woensdagavond: 18.00 — 19,00 uur Sporthal Lichtenvoorde
Trainer: Ted Treebusch.

— Jongens junioren en heren senioren
Woensdagavond: 18.00 — 19.00 uur Sporthal Lichtenvoorde
Trainer: Ted Treebusch.

= Dames senioren A en B

Woensdagavond: 19.00 — 20.00 uur Sporthal LichtenvoordeVrijdagavond 18.40 — 19.30 uur Sporthal LichtenvoordeTrainer: Ted Treebusch.
5

4
Ben je geïnteresseerd kom dan rustig eens op &ên van de
traïningsavonden kijken. De competitie begint het eersteweekend van oktober weer; alle teams spelen bijna elk
weekend op zondag een wedstrijd. Het eerste deel van het
competitie-schema zal in de volgende PIOT verschijnen; jeweet dus altijd ruim op tijd wanneer je moet spelen, hoe
laat etc.
Wil je wel graag meetrainen, maar niet in competitie-verband
spelen, dan kan dit ook, tegen een geringe vergoeding pertraining. We hopen jullie graag te zien, want handbal is nietalleen een gezonde sport, maar ook een gezellige sport!



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uwdienst met 0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders 0, hooisro, bierbostel enz.
zaai. en pootgoed, tuin

en bloemzaden voores aengereedschap en bedrijfsbenodigdheden
Wij stellen ls cis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt wagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geldisernietbijnodig - de credierkaart maakt dit overbodig.

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

Coöp. Gelderland
Past Zanderinksraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon OSes8.1221



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
0544541509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

’& Hulzinka Zn.
BOUWBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

GnNVOSBEDRUF

Tel. 05445-1214ZIEUWENT
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De vakantie is weer voorbij. Inmiddels hebben de eerstetrainingen al plaatsgevonden. De trainingstijden voor ditseizoen zij;

maandagavond:
20.30 - 21.45 uur Dames - Senioren 0.I.v. Annie Domhof21.45 - 23.00 uur Dames - Heren Recreanten o.l.v. Vincent

Krabbenborg
donderdagavond:
20.00 — 21.30 uur Dames Recreanten

30 — 23.00 uur Heren - Senioren o.l.v. Willie Nieuwenhuis
zaterdag middagen: Competitie.
12.00 — 14.00 uur Dames 2
14.00 — 15.30 uur Dames 1
15.30 — 17,00 uur Heren 2
17.00 - 18.30 uur leren 1

Heeft u belangstelling voor volleybal kom dan eens kijken bijde competitie wedstrijden op de zaterdag. De competitie be-gint in de eerste week van oktober. Nadere informatie in devolgende PIOT. Nog beter is het om zelf te gaan volleyen.Kom gerust, vrijblijvend, kijken òf meespelen bij de trai-ninen.

Heren Seniore:

Wij zijn onze training voor het nieuwe seizoen begonnen o.l.v.onze nieuwe trainer Willie Nieuwenhuis. Willie is afkomstiguit Groenlo, waar hij de tweede dames selectie heeft getraind,Zelf heeft hij in de eerste klas gespeeld bij Vios 1 en Crol 1.Met heren 1 hopen wij weer terug te keren naar de tweede klas,nadat we vorig jaar zijn gedegradeerd, Met een betere motiva-tie in de wedstrijden hopen wij dat te realiseren. Met heren 2
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hopen wij dit jaar in de middenmoot mee te kunnen draaien.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom gerust op de donderdag:
avond naar de training om half tien.

De PIOT commissie van TOHP.

VERSLAG "TOAP-TROFEE"

Op zondag 3 juli jÌ. organiseerde TOHP-volleybal voor de
3e keer het straten-buurt toernooi om de "TOHP-Trofee".
Dit alles speelde zich af op het sportveld aan de Waareise.
Dit jaar kenden we 41 teams verwelkomen en om 11 uur viel
het startschot. Er werd gespeeld in 8 poules van 5 teams waar-
van de beste 2 overgingen naar de 1/8 finales. Hierbij zat
ook het team "Ej wet wal" die voor de 3e keer de beker pro
beerde te verdedigen. Ook dit jaar werkte het weer goed mee,
maar we moesten toch ên keer de strijd onderbreken voor een
regenbui. Hierna werd de strijd voortgezet en uiteindelijk
plaatsten de volgende teams zich voor de halve final

"Ej wet wal”
Wit Derks team"

Storkhorstteam"”
"Van alles wat"

De wedstrijd tussen "Derksteam en "Van alles wat” werd ge-
t Derksteam". De andere halve finale tussen

torkhorstteam” en "Ej wet wal" werd een gemakkelijke over-
winning voor "Ej wet wal", "Van alles wat” won toen de 3e
plaats ten koste van het "Storkhorstteam",
De finale werd dus gespeeld tussen "'t Derksteam" en "Ej wet
wal". Gespeeld werd om 2 gewonnen sets. In de lc set was er
sprake van een cchte strijd. Via 13-6 kwam "'t Derksteam'
terug tot 13-13 om uiteindelijk met 14-16 te verliezen.
De tweede set werd een gemakkelijke overwinning met 15-5
voor "Ej wet wal". Hiermee won "Ej wet wal" voor de derde
keer en is de trotse bezitter geworden van de "TOiiP-Trofee".
De organisatie feliciteerde het team met de beker en over-
handigde ook cen salade. Hiermee eindigde een boeiend toer"
nooi. Wij hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien met
als inzet een nieuwe "TOHP-Trofee”. Rest ons iedereen te be
danken voor hun inzet en belangstelling en bijzondere dank
voor de plaatselijke EHBO die (helaas) een drukke dag heeft
gehad.

De aktiviteiten-commissie TOHP,nn
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MASSEY-FERGUSON

WING
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

TEVENS VERZORGEN WIJ AL UW LOON- EN
GRONDWERKZAAMHEDEN.
GESPECIALISEERD OP HET GEBIED VAN
KLAUWVERZORGINGSBOXEN EN GEREED-

OPA:
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415|
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£12.499,-DAIHATSU — EEN STERK STAALTJE COMFORT

Dorpsstraat 103,

Dee 7136 LJ Zieuwent
telefoon 05445-1319 #|

E= Autobedrijf Voorhuis

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Buurlosewet 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-1703

Voor verzorging:
Complete boekhoudingen
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Etc. Etc

Adviezen:
Startende ondernemers



Ook voor de zaalvoetballers is de kompetitie weer begonnen.Nieuw voor hen is, zoals we reeds eerder melden, dat ZVC haarthuiswedstrijden in de sporthal te Lichtenvoorde speelt en welop de vrijdagavonden tussen 19.30 en 20.15 uur.
Het eerste team speelt dit jaar in een geheel nieuwe samenstel-ling in de 2e klas, wat het voor hen eerst zeker nog wel wennenzal zijn.
Het tweede team dat na de degradatie van vorig seizoen nu uit-komt in de 3e klas, zal zeker in de middenmoot moeten kunnenmeedraaien.

llet programma voor september is als volgt:-
Maandag 5 sept. Longa 3 = ZVC 1 te Lichtenvoorde 20.45 uurVrijdag 9 sept. ZVC2- Vios B 6 te Lichtenvoorde 19.25 uurVrijdag 16 sept. ZVC2- Markelo 3 te Lichtenvoorde 1925 uurVrijdag 23 sept. ZVC Reünie 1 te Lichtenvoorde 19.25 uurVrijdag 30 sept. ZVC2- Rurlo 3 tc Lichtenvoorde 19.25 uur

DENN

Andreen Marieke staan garant
voor het beste advies op het

gebied van huis- en tuirn-
architektuur,



KONPETITIE PROGRAMMA

D4 Kla:

1-Mcl IO Sept. Mec 1 — Mariënveld 1
T= Bredevoort 1 Bredevoort 1 — Meddo 1

Weddol  —AZV3 ASV 3 VC.

17 Sept. Mariënveld 1 - R.K.Z.V.C. 1 24 Sept. R.K.Z.V.C. 1 — Bredevoort 1

Meddol Mec ec T MSN 3
Bredevoort 1 = AZSV 3 Mariënveld 1 — Meddo 1

10. Meddol __-R. 1 80. Meel -R Cc
Bredevoort 1 = Hec Ì Bredevoort 1 = Mariëmweld 1

ASN 3 — Mariënveld 1 AV 3 — Meddo 1

Mariënveld 1 - Mec 1 2 kt. 2 1—Mariënveld 1

— Bredevoort 1 = Meddo 1

Aanvang: Bij AZSV 10.00 wir.
Bij de andere verenigingen 11.00 uur.



Sportief en goed gekleed
door uw Modehuis

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

TRANSPORTBEDRIJF

ZM KRABBENBORG

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

DS | daar Oude Ruurloseweg 28
<& moet ik Zieuwent Tel. 14365 zijn 1860Jg Ë

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

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

4 Jos Lageschaar
EE

voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpestreat 17A Zieuwent



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

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



HODENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

mw NIEUWBOUW

u VERBOUW

mw ONDERHOUDS- en
a UTILITEITSWERKEN

dorpsstraat 27
NVOEBEDRIJF ZIEUWENTViv telefoon 0544514332

Û

BLOEMEN u
BRUIDSBOEKETTEN

PLANTEN CORSAGE'SBloemenwinkel

Hajgbenborg
Dorpsstraat 11 tel 0544511544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



A.s. zaterdag 10 september start de trainingen voor de voet-ballertjes uit groep 3 en 4. Een dezer dagen zal daarvoor opschool een stencil worden rondgedeeld. De trainingen (meer
spel als voetbal) zullen ook dít seizoen verzorgd worden door
John Krabbenborg en Joris Wassink. De "trainingen" beginnen's morgens om 8.45 uur, hoewel deze vaak afhankelijk van de
zwemlessen, die velen volgen, nog kan worden aangepast, naar
een andere tijd of dag opdat zoveel mogelijk jongens en ook
meisjes hiervan deel kunnen nemen.

Te koop

Zo goed als nieuwe voetbalschoenen
Maat: 31

Luc Spekschoor ‘p9Tel.: 1329

Te koop
Voetbalschoenen Puma (Fr. Rijkaard)
Maat: 36
Luuk Domhof
Tel.: 1705

VERVOLG NIEUWS IN HET KORT.

Nogmaals willen we U er op wijzen dat zij die Piot niet maande-
lijks gratis in de bus krijgen met de gelderlaNDER OF Telegraafdeze gratis mee kunnen nemen uit de kantine van ZVC.Ook ishet mogelijk deze thuis per post toegestuurd te krijgen tegen
vergoeding van de porto kosten.

EEE EEESEEEETeETs——



-12-
Nogmaals willen wij U wijzen op de vacature in de sportraad van
de Bemeente Lichtenvoorde, voor een afgevaardigde van de Zieuwentse
sportverenigingen.Het lijkt ons in het belang van alle verenigingen
dat daar ook iemand van Zieuwent in vertegenwoordigd is.

HAHAHAHAHAHA AAAAAHT+

De eerst volgende kruisjasavond voor leden en donateurs van ZVC

is op maandag 10 oktober in de kantine,De aanvang hiervan is om
20.00 uur.

HittttZondag 18 september houdt de Zieuwentse tennisvereniging haar
zen.GROOT/KLEIN TOERNOOI.Een dubbelspeltoernooi tussen een vol-
wassene en een jeugdlid tegen eenzelfde tegenstander(s).
De aanvang van het toernooi is 's morgens om 11,00 uur en de
deelname is gratis.
Opgave hiervoor voor woensdag 14 sept.bij J.van Wijngaarden tel.
1434 of Gerrie Slot tel. 2003.HHVoot da voetballiefhebbers geven we onderstaand een overzicht
van de speeldata voor EUROPA/CUP wedstrijden en de VOORRONDE

van de W.K. kwalificatiewedstrijden.
VOORRONDE WEDSTRIJDEN W.K.

14-09-1988 Nederland - Wales
19-10-1988 5 West Duitsland - Nederland
26-04-1988 Nederland - West Duitsland
31-05-1988 Finland - Nederland
11-10-1989 Wales - Nederland
15-11-1989 Nederland - Finland

SPEELDATA E UR O P A C U P WEDSTRIJDEN

07-09-1988 15-03-1989
05-10-1988 05-04-1989
26-10-1988 19-04-1989
09-11-1988 03-05-1989
23-11-1988 10-05-1989
07-12-1988 17-05-1989
01-03-1989 24-05-1989

SPAAR BIJ EEN GOED ADRES :SPAAR BIJ DE NMS !!!



Bomers LxMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop v KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 5445-1620 ZIEUWENT

Weegbrug 50 ton, 7136 KM ZIEUWENT
15.00 x 2.90 meter Grobbenweg 4

Tel. 05445 - 1534
PLUIMVEEBEDRIJF

BAM. Lrabbenborg
Openingstijden werkdagen 24 uur.

Zat. tot 18 uur.
Vanaf Feb/Maart 1988:
Kunstmest (kas. mas) los
Diverse overige soorten kunstmest en
landbouwzout gezakt

Dit in samenwerking met: MENGVOEDERSBEDRIJF
WILLEMSEN

LICHTENVOORDE

—___



mm) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

*  FAMILIEDRUKWERK
*  HANDELS- EN REKLAMEDRUKWERK

* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE - TELEFOON 05443-71207emAUTOVERHUUR
HOLKENBORG

Waareise 5 Zieuwent
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NATIONALE GROTE CLUB AKTIE.

VOOR AL DIE KLEINE
VERENIGINGEN

In de maand oktober wordt er weer de landelijke Grote Club
Aktie gehouden, welke via de T.V. (Tros) en diverse dagblader
begeleid wordt. De "Grote Club Aktie” is een loterij die totdoel heeft vooral al die kleine verenigingen (sport, culture:etc.) aan extra geld te helpen. Voor de kopers zijn er naastde hoofdprijs van Fl. 100.000,== diverse reizen te winnen endaarnaast nog ruin 20.000 prijzen beschikbaar, maar daarnaas
ontvangt de koper 7 verschillende voordeelbonnen op de lotenwaardoor de koper zelfs vele malen hun geld terug kunnen ver-dienen.

De loten bestaan uit een kombinatie van vier lotnummers. Voo:
de hoofdprijs komt men alleen in aanmerking als men zo'n kombinatie lot koopt. Zo'n kombinatie lot kost Fl. 5,==, waarvarde deelnemende verenigingen 80% direkt in hun clubkas zien tcrecht komen.

De slogan voor deze Nktie is dan ook "Geef ze de volle vijf!



De tafeltenners die volgende week met de kompetitie beginnen
hebben zich hiervoor bijzonder goed voorbereid middels een
zeer geslaagd trainings weekend in Rheden en via de trainingen
onder leiding van hun nieuwe trainer Henry Bonnes.
De verwachtingen voor de kompetitie zijn dan ook hoog gespan-
nen. Zeker voor het eerste dames team in de landelijke 4e div:
sie dat versterkt is door de komst van José Ormel uit Varsseveld
die jaren 3e divisie speelde.
Maar ook van de andere teams verwachten we dat ze zeker in de
middenmoot van hun klasse of zelfs om de bovenste plaats kunnen
meedraaien. Natuurlijk is er voor geïnteresseerden in de tafel-
tennissport -zowel voor recreanten als prestatie gerichte spe-lers- de mogelijkheid te komen trainen en spelen in de gymzaal
aan de Zegendijk.

De trainingen zijn:
— woensdagavond van 20.00 — 21.00 uur
= vrijdagavond van 19.00 — 22.00 uur
- zaterdagmorgen van 10.00 — 12.00 uur

Bent u geïnteresseerd kom dan gerust eens kijken òf een bal-
letje slaan.

Slagvaardig neemt dit najaar aan de kompetitie deel met:-
— 2 heren teams
— 1 dames team
— 1 meisjes team
— 1 pupillen team

De indelingen en wedstrijden zijn als volgt:_—_,,
.....



J. WAENINK Smeren

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0544571452

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30x 30 en 40 x 60 cm » <=

- Klinkers in diverse maten en kleuren EE- Nieuw: T3 Steen >Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217—



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

p ce

AKE. HOTKENBORG
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent tel. 1508

\ aannemersbedrijf

HULSHOF
0544571494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a QBENg2 7 %eew

Verkoop en t4
ie Zo>reparaties °#340.Svan merkauto's VENN®
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1: Josë Ormel

Tanja Hoenderboom
Marian Donderwinkel
Karin Donderwinkel

Kompetitie-indeling: De Toekomst = Lochem
Hoonhorst — Hoonhorst
Slagvaardig (Z) - Zieuwent
Kampenion — Kampen
Assen — Assen
GTTC Groningen — Groningen

Kompetitie programma Dame 1 (4e divisie)
10 Sept. Slagvaardig (Z) 1  — Hoonhorst 417 Sept. Slagvaardig (Z) 1 _- Kampenion 1
24 Sept.  Ioonhorst 4 — Slagvaardig (Z) 1

1 Okt. De Toekomst 1 — Slagvaardig (Z) 1
15 Okt. Slagvaardig (Z) 1 _- GTC Groningen 1
22 Okt. Assen 1 - Slagvaardig (Z) 1
28 Okt. Kampenion 1 - Slagvaardig (Z) 1
12 Nov. Slagvaardig (2) 1 De Toekomst }
19 Nov. GTC Groningen 1 - Slagvaardig (Z) 1

3 Dec. Slagvaardig (Z) 1 Assen 1

Meisjes 2e Klasse: Wendy Krabbenborg sgJolanda Rouwhorst
Monique Eekelder
Jannenieke Ilulzink

Kompetitieindeling: Slagvaardig — Zieuwent
Grol — Groenlo
Des — Zevenaar
Centac — Gendringen
Shot — Babberich
Hercules — Terborg

ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTENDie zitten dan zonder de hoge rentc van de NMS,
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Kompetitie-programma Meisjes ?e klasse:

17
24

1

8
15
29

5
19
26

3

Sept.
Sept.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Nov.
Nov.
Nov.
Dec.

Slagvaardig
Hercules &

Slagvaardig
Shot 1

Slagvaardig
Grol 1

Slagvaardig
Des 1

Slagvaardig
Gentac 1

Heren 1 (3e Klasse A):

1 = Grol 1
— Slagvaardig 1

1 - Des 1
— Slagvaardig 1

1 - Gentac 1

- Slagvaardig 1

1 — Hercules 4 (10 uur)
— Slagvaardig 1

1 — Shot 1

- Slagvaardig 1

Henry Bonnes
Arno Doppen
Eugène Hoenderboom
Karel Hummelink

Kompetitieindeling: Druses
Dropshot
Gentac
Pelgrim
Shot
L'morgen
Asef-R
Slagvaardig

= Doesburg
= Zelhen
= Gendringen
— Gaanderen
— Babberich

Zevenaar
— Didan
— Zieuwent

Slagvaardig
Shot 1

Druses 2
Slagvaardig
Slagvaardig
L'morgen &

Slagvaardig
Pelgrim 6
Slagvaardig
Slagvaardig
Asef-R 2
Gentac 3
Slagvaardig
Dropshot 1

1 ë Pelgrim 6
Slagvaardig 1

Slagvaardig 1

Asef-R
Gentac 3
Slagvaardig 1

Dropshot 1

Slagvaardig 1

Shot 1

Druses 2
Slagvaardig 1

lagvaardig 1

L'morgen &

Slagvaardig 1



DO PPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN En
HYPOTHEKEN,
OOK VOOR UITVAARTVERZEKERINGEN

Zieuwent Dorpsstraat 42 telefoon 05445-1290

Café-Cafetaria "DE TIMP"
tel. 05445- 1269
ZIEUWENT.EEASnackwagensvooral uw evenementenEen]Café de Timp:

OnsCafe uitermate geschikt voor feestjes, vergadering e.d.
voor max. 60 personen. Nu ook in de weekends.

INFORMEER ER EENS NAAR.

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
‚en VARKENS

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



Bekken wijst u de weg
naar de juiste verzekering en

Rp financiering ==
|

met: |
uitstekende vrijblijvende

service adviezen
concurrerende

|| premies

‚B assurantiën-financieringen-hypothekenLEENE
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ileren ? (5e Klasse E): Edwin Vaalders

Michiel Bokkers
Johnny te Roller
Bas Hulshof

Kompetitie-indeling: Atak Aalten
Treffers Vorden
RTTY Ruurlo
Grol Groenlo
ETTV Eibergen
Dropshot Zelhem
KSV Vragender

Kompetitie-programma leren 2 (Se Klasse E

15 Sept. KSV 2 - Slagvaardig 2
23 Sept. Slagvaardig 2 _- RTTY
26 Sept. Grol 6 — Slagvaardig 2

7 Okt. Slagvaardig 2 — Atak
11 Okt. Slagvaardig 2 _— Dropshot 6
20 Okt. Treffers 2 — Slagvaardig 2
25 Okt.  ETTV — Slagvaardig 2

4 Nov. Slagvaardig 2  - KSV 2
11 Nov. RTTY - Slagvaardig 2
18 Nov. Slagvaardig 2 - Grol 6
22 Nov. Atak 5 - Slagvaardig 2

2 Dec. Dropshot 6 - Slagvaardig 2
9 Dec. Slagvaardig 2  - Treffers 2

16 Dec. Slagvaardig 2  = ETTV 2

Pup./Nelpen B: Steve Holkenborg
Bram Peters
Jan Klein Holkenborg
Merijn Hulzink

Kompetitierindeling: Slagvaardig Zieuwent
Crol Groenlo
lleen en Heer Silvolde
Pelgrim Gaanderen
Smash Borculo
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Kompetitie-programma Pup./Welpen B:

17 Sept. Slagvaardig 1 — Grol 1
1 Okt. Slagvaardig 1 — Heen en Weer 2
8 Okt. Smash 2 — Slagvaardig 1

15 Okt. Slagvaardig 1 — Pelgrim 6
29 Okt. Grol 1 — Slagvaardig 1
19 Nov. leen en Weer 2 — Slagvaardig 1
26 Nov. Slagvaardig 1 — Smash 2

3 Dec. Pelgrim 6 Slagvaardig 1

VERSLAG KAMP IN RHEDEN.

Om 6 uur vertrokken wij bepakt en bezakt bij de gymzaal in
Zieuwent. In Rheden aangekomen begonnen we met onderlinge
wedstrijden. Na deze wedstrijden hadden wij een bingo met
veel leuke prijzen. Om 11 uur nadat de bingo was afgelopen
gingen de kleinsten naar bed en de ouderen gingen uit in
Arnhem, Bij de eerste disco konden wij er niet in vanwegede leeftijd, maar bij discotheek "Charlie" lukte het wel.
Op de terugweg gingen wij bij een snackbar aan om een patatjete eten. Toen we bij het tafeltennis gebouw aankwamen om
half 3 hebben we eerst samen een borreltje gedronken. Toen
gingen wij op verzoek van Eugène maar naar bed.
Nadat we eerst chips en snoep hadden gegeten gingen wij om
5 uur nog een hobbezak wedstrijd houden in onze slaapzakken.
Om half 9 werden we met keiharde muziek gewekt. Na een heerlijk ontbijt begonnen wij met de training. We kregen o.a.robottraining en circuittraining. Tussen de middag kregen
we tomatensoep en heerlijke tosties. Hierna kregen we eenfilm over tafeltennis-techniek.
Op de postbank kregen we een duurloop, dat was erg leuk!!!
Na de duurloop werd er nogeven getafeltennisd waarna we
afscheid namen van de Rhedense tafeltennis-club.
In Zieuwent aangekomen gingen we naar de Timp voor cen be-

| scheiden (nou ja bescheiden) warme maaltijd. Nadat we uitgebreid gegeten hadden gingen wij allemaal naar huis.
Groeten van het le meisjesteam
bestaande uit: Wendy, Jolanda,—



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

vooral uw
- SPORTSCHOENEN

SPORTKLEDING
ea. SPORTARTIKELEN

schoenen: en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT- telefoon 1257

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG

vooral uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

altijd STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel 1227

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel



Ook voor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering, Dorpsstraat 33, Zieuwent
rolluiken enz. Tel. 05445 - 1207

PEALON:Cecië
1 tel. 05445-1797

Boersweg 2
7136 KK Zieuwent

Tel. 05445-1971



=JEUGD-TENNIS CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1988.
Zondagmorgen om 9.30 uur werden de le wedstrijden gespeeld.
De minioren moesten in het kleine veld spelen. Bij elke wed-
strijd moest een scheidsrechter zijn. De barbecue werd om
13.30 uur aangestoken en om 14,00 uur werd het eerste vlees
er op gelegd. Er werd ondertussen doorgetennist. Je kreeg voor
de hele dag 2 consumpties. Het leuke was dat er veel ouders
(toeschouwers) kwamen kijken. Er werden ontzettend lange wed-
strijden met veel rally's gespeeld.
Wij willen het bestuur bedanken voor de goede organisatie van
de clubkampioenschappen.

Janneke, llester, Sandra. A
SERVICE TOERNOOI GESLAAGD.OPEN KEMKENS:

In de eerste week van de bouwvak organiseerde ZIV het tweede
Kemkens-Service toernooi. Met de 95 dubbels die er voor in-schreven kwam dat uit op 89 wedstrijden, zodat het toernooi
vol was. Om iets ruimte te hebben voor het geval dat het later
in de week zou gaan regenen, werd er op zondag reeds gestart.
De Zieuwentse deelnemers/sters waren tijdens de kermis vrijge-steld van spelen. Na de kermis werd er ook overdag gespeeld en
wel op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag en donderdag's morgens. De hele week door was er vrij veel publieke belang-
stelling; door de week vaak tot 30 mensen en de finale zondagzelfs 70 tot 30 mensen, zodat het gezellig bezet was.
Logischerwijs zit er veel verschil in de capaciteiten als er
zoveel mensen mee doen. Dit resulteerde soms dan ook in korte
partijen van drie kwartier. Vaker cchter was er niet zoveel
verschil in sterkte, zodat er driesetters en tie-breaks aan
te pas kwamen om de wedstrijd te beslissen. Twee opvallende

jden qua spanning van Zieuwentse deelnemers:
— Joke Kolkman en Guus Slot verloren een wedstrijd met 7-6,

6-7 en 7-6
— Ruud Wopereis en Cor van Wijngaarden begonnen om 13.00 uur

en moesten om 15.55 (!!
uur de tegenstanders
feliciteren

Een beetje tegenstand in de vorm van regen was er dinsdags,
toen er slechts 2 van de 8 geplande partijen gespeeld konden
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worden. Door een kleine verschuiving en door de hulp van Harre-
veld, waar 4 wedstrijden op woensdagavond mochten worden gespeeld,
kon dat op een plezierige manier worden opgelost. Donderdagavond
moesten de laatste 2 partijen vanwege regen worden afgebroken en
ook dat kon vrij gemakkelijk vrijdags en zaterdags worden afge-
maakt. In het algemeen waren de finale-wedstrijden van een goed
nivo, mede omdat er altijd een aantal spelers/sters zijn die
inschrijven voor D2 of E, maar eigenlijk qua capaciteiten een
nivo hoger gemakkelijk mee kunnen komen. Als dat voor beide
finalisten geldt, dat wordt de finale natuurlijk wel aantrekke-
lijker om naar te kijken.

De uitslagen waren als volgt:-
D2 Dames A. Letting/T. te Winkel - A. Domhof/Chr. Cuppers

(Aalten) (Zieuwent)
Uitslag: 7-5 6-4

Mix M, Spekschoor/B. Storkhorst - N. Barendsen/S. van
(L'voorde/Zieuwent) Cothem (Zutphen)

Uitslag: 7-6 6-3

Heren E. Kemkink/J. Bouwmeester - P. Hillen/B. Storkhorst
(Aalten) (L' voorden/Zieuwent)

Uitslag: 6-3 6-7 6-3

L. Tankink/I. Pentermen _- R. Seesing/N. Geeven
(Harreveld) (Dinxperlo)

Uitslag: 2-6 6-3 6-2
Mix 1. Penterman/G. te Lindert — I. Tannemaat/W. Toebes

(larreveld) (llarreveld)
Uitslag: 6-3 6-3

Heren GC. Swienink/P. Kooymans _-G. te Lindert/A. Kolkman
(Eibergen)

Uits 62 63
Al met al een geslaagde week, mede mogelijk gemaakt door de
sponsoring van Kenkens, waardoor er voor degenen die niet
(meteen) op vakantie gaan in de bouwvak toch nog vat te be-
leven was in Zieuwent.

Namens de organisatie
Bennie Storkhorst



Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thans de toerist onder de linden
En kan er zijn fijnste borrel vinden

Hotel- Café - Rest.

‚„ 't Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

Lichtenvoorde - Zieuwent



Verkoop van Nieuwe en gebruikte auto's
Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K. staanwij klaar garage Elschot

Tevens bouwen wij L.P.G. in Waalderweg 323 -
7263 Mariënvelde

en Repareren wij schade autos Tel 0245/1855

ichtenvoorde
Hetvervoereistmeerdanooit derne, uiterst efficiënt gebouw-

specialisatie en kwaliteit, ook de produkten, die hun naam
op het gebied van carrosse- danken aan beproefd vakman-
rieën. Cuppers biedt hiervoor schap gedurende meer dan
eenijzeren garantie door mo- 20 jaar.

champignonkwekerij

a. holkenborg E
voor verse champignons
ruurloseweg 28, 7136 MD
zieuwent. tel. 05445-1389
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5 ei zjen von

Geisft ook langer mooi.Peunten vanhetkopen
Â asSE E

Ff ante ná de koop.
Als u Desso Kiest,
tenminste!

TOTARCARATIEJAA
interieurverzorging

Werentriedstraat 1, 7136 LZ Zieuwent.
Tel. 05445-1252 desso
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Ook wij zitten niet stil…
U houdt niet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ook wij blijven het liefst volopinEE Om onze dienstverlening op peilte
ouden.

‘En omhetu nog makkelijker te maken.

2 beeft ieder een goede reden omaktief bezig
zijn.


