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TECHNISCHE HULPDIENST
VOOR HUIS EN BEDRIJF
ZIEUWENT:

05445-1666



Sportblad PIOT
REDAKTIE: B. ten Bras, 8. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,J v.d. Meij, R. Doppen,

VERENIGINGEN:

R.KZ.V.C. Veld + Zaalvoetbal
Voorziter: . Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1281
Secretaris: WSlot, Vragenderweg $76,Lichtenvoorde, tel. 05443-76950
Penningmeester: 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

MH. PACELLI: Handbal
Voorziter: H. Mooij, Staringstraat 4, Lichtenvoorde, tel, 05423-73054
Secretaresse: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, L'voorde, tel, 0524375237
Penningmeester: C. Belterman, Batsdijk 20, tel. 1720
Wedstrijd-secr.: P. Klein Goldewijk, Oude Maat3, tel. 1383

TOHP: Volleybal
Voorziter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 225,tel. 1875
Seer. J. Knippenborg, Generaalsweg 6, Heelweg West, tel. 08352-43798
Wedsrijd-seer.: P. Cuppers-IJzereef, De Haare 29, tel, 2059
Penningmeester: G. Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tel. 1649
Recreanten: A. Klein Tuente, Lantherweg 49, tel. 1409

ZV: Tennis
Voorzitter: J. v.d. Meij, De Haare 61, tel. 1629
Secretaresse: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1691
Penningmeester: J. Domhof, Churchilstraat 7, tel. 1782
Wedstrijd-secr.: A. Klein Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, tel. 1833

GV: Gymnastiek en Jazzgym.vereniging
Voorz. L. Hummelink, Oude Terborgsow. 268, Doetinchem, tel. 08340-60242
Secretaresse: José Wolters, Batsdijk 42, zel. 1711
Penningm.: M. Berendsen-Blankenborg, Veldweg 4, Halle, tel. 05445-1863
Wedstr-secr.: L. Hummelink, O. Terborgsew. 269, D'chem, tel. 08340-60442

MU CHIN: Karate:
Voorzitter: H. Olthof, De Waareise 23, tel. 1262
Secretaris: L. ten Have, Kard. de Jongstraat 16, L'voorde, tel. 05243-75912
Penningm.: G. Rijnders, Kard. de Jongstraat 46, L'voorde, tel. 05443-74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter: J. Eekelder, Voshuttendijk 1, Lichtenvoorde, tel. 05243-71748
Secretaris: R. Huitink, Kleuterstraat 7, tel, 2112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1874—



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel, 1269
Penningmeester: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr:secr.: K. Hummelink, Kennedystraat 10, tel. 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, Lichtenvoorde, tel. 05443-76506
Secretaris: G. te Molder, Dorpsstraat 54, tel. 1615
Penningmeester: A. Papen, De Haare 32, tel. 1970

BV. 'T KEVELDER:
Voorziter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59b, tel. 1494
Secr/Penningm. G. Schurink, J. v‚ Eykstraat 12, tel. 05443-73217
Wedstrijd-secr J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

B.8.Z: Biljarten
Voorzitter: A. van Melis, Kard. de Jongstraat 1, L'voorde, tel. 05243-74584
Secr/wedstrjd-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

Penningm.: Mevr. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, tel. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter: H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, tel. 1217
Secr/wedstrijd-secr.: P. Domhof, De Haare 9, tel. 1824
Penningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat 36,tel. 1271

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

Dorpsstraat 18, Telefoon 1209
Dorpsstraat 22a, Telefoon 1928
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INHOUD:pag. 1Van de redaktie

3.Nieuwe kleedakk. of Sporthal
4.Nieuws in 't kort/Evenementenkalender
5.Van onze Speciale Verslagever--Duursport8.Pacelli Nieuws
12.ZVC jeugd nieuws/Zaalvoetbal pupillen13.ZVC B nieuws
14.Tohp Nieuws
17.Zaalyoetbal Nieuws
18.Slagvaardig Nieuws.

EDA TIE
Ondanks dat er al een maand voorbij is van 1089 willen ijals redaktie ons alsnog aansluiten bij de vele goede wensen,die u ongetwijfeld reeds gekregen heeft: EEN VOORSPOEDIG
19891

Wij hopen ook op veel goeds en voor wat PIOT betreftbetekent dat dan, dat er veel en gevarieerde kopy binnenkomt. U mag ín 1989 dan weer 10 nummers verwachten, die inZieuwent weer met de Gelderlander gratis aan huis bezorgdworden, Wil men buiten Zieuwent PIOT ont vangen, dan kan datevenals voorgaande jaren weer tegen vergoeding van de porto-kosten. Daarnaast kan PIOT in de voetbal-kantine worden mee-
genomen en voor enkele verenigingen in de gymzaal.
Wat het afgelopen jaar betreft, kunnen we tevreden zijnwat de medewerking van de verenipingen betreft: cen vrijelmatige bijdrace van de meeste sportverenigingen in

ieuwent. Ook is de hoeveelheid kopy toegenomen ín verge-lijking met het voorgaande jaar: 196 tegen 172 bladzijden(met de Arukkerij ligt er een afspraak van 200 blz. over 10
numvers).
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NESOLE UI
0x Van de redaktie 3x JeugdredaktieNieuws in 't kort ZvcSlagvaardig Flaporen8x Evenementen kalender Pupillen-DZaalvoetbal Pupillen!Pacelli Kermis toernooiVan de trainer 2x EHBO

Standen ZVC Pupillen-FZVC-8 Fietstocht feestcommissie7x ZIV zov
6x TOHP Kemkens-service-toernooiTop-12 Grote club aktie5x ZVC-A
4x (3-)jaarlijkse ledenvergadering't Kevelder

Fênmalige bijdragen waren er als volgt:-
klootschieten, live bij EK-voetbal, biljart kampioenschapZieuwent, fiets- en skeelertocht, ijsbaan, kerst- en
nieuwjaarswensen, Kruip-toernooi, zaalvoetbal-toernooi
kerstmis, ZVC 3, elftal-indeling, competitie-indeling,oefen- en competitie programma's ZVC.

Nogmaals: als redaktie mogen we redelijk tevreden zijn metde medewerking van de verenigingen. Speciaal de tafeltennis
vereniging SLAGVAARDIG mag wel genoemd worden, daar zij voorelk nummer afgelopen jaar een bijdrage leverde,
Jammer is enigszins dat de jeugdredaktie van anderhalf jaarterug uitéên gevallen ís en dat daar eigenlijk geen goede
opvolging voor gevonden is. Nel moet gezegd worden dat de
jeugdteans zelf dit jaar voor een regelmatige bijdrage
gezorad hebben: PRIMA WERK!

Het vorige nummer was erg dik (36 bladzijden!). Deze is weereen normaal nummer wat de dikte betreft, Zo rond de jaar-wisseling is er meestal niet zo veel sport en dus ook watminder kopy. Met name de zaalsporten (PACELLI, TOHP en
SLAGVAARDIG) hebben echter toch een bijdrage. Daarnaast iser voor het eerst sinds cen jaar weer een interview (g6én
cen in 1998 helaas) over duursporten zoals de halve marathon
en de triathlon van onze "speciale verslaggever”, Ook is ereen stukje over de sportzaal/-hal. Voor de rest van dit
nummer wordt u verwezen naar de inhoudsopzave.
Veel leesplezier toegewenst.

De redaktie



Ga voor een leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom voor een goed
ontwerp voor een

nieuwe woning of tuin
eens bij

André en Marieke
Meekes Starmesuaat 15 7132 AP Uichtemoorde

Tel oeiToblangs.

Café-Cafetaria "DE TIMP'
tel. 05445- 1269
ZIEUWENT.

Snackwagensvoor al uw evenementen

Café “De Timp:
(Ons Caféis uitermate geschikt voorfeestjes, vergaderingen
e.d. voor max. 80 personen. Ookinde weekends.
INFORMEER ER EENS NAAR.

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
‚en VARKENS

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



Bekken wijst u de weg
naar de juiste verzekering en

gp financiering EE

met: |
SEE NEEservice | adviezenCEpremies

gen-hypothekenEEEN



KLEEDAKKOMODATIE OF SPORTHAL TE ZIEUWENT?

Tijdens de Zieuwents Belang vergadering voor besturen opdinsdag 17 januari gaf de Commissie Permanente Sportzaal
een uiteenzetting over hun vorderingen. Zij was met deGemeente reeds zeer ver gevorderd in haar overleg om tekomen tot een geheel nieuwe kleedakkomodatie met 0.9. hal
en een recreatie ruimte. Ook de financiële toezegging voordie realisatie was nog slechts een kwestie van hooguit een
Paar maanden.

Doch sinds november 1988 was de firma Wessels BV gekomen
met plannen voor cen geheel nieuwe sporthal en was met deze
plannen naar de Gemeente gestapt. Inmiddels heeft deze
particuliere belegger reeds een optie op de benodigde grond
en zijn de onderhandelingen met de Gemeente ook reeds ín
een vergevorderd stadium.

Natuurlijk zijn aan diens plannen enkele voorwaarden ver-bonden. Een daarvan was de invulling van de benodigde urendoor de verenigingen en particulieren. Tijdens deze verga-dering bleek van de zijde van de verenigingen een grootenthousiasme te bestaan voor zijn plannen. Wel waren ernatuurlijk nog vragen over tarieven,afmetingen, haalbaar-
heid, tijdstippen e.d.
Wat de huur betreft werd men gerust gesteld, omdat deze
vergelijkbaar zou zijn met huren van andere zalen in de
emeente. Over de afmetingen werd o.a. gezegd dat deze al

naar gelang de belangstelling varieerde van 22 x 44 mtr.(zaalvoetbal en handbal-veld afmeting) tot 35 x 44 mtr.of groter bij behoefte aan G&n of meerdere tennisbanen
(35 x 60 mtr.)

Afgesproken werd dat alle verenigingen en eventueel par-ticulieren vóór 31 januari a.s. hun toekomstige behoefteof te verwachten behoefte bij realisatie schriftelijkzouden melden bij B. ten Bras.
Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden t.a.v. het gebruiken vergoeding van schoolnymmastiek en gebruikelijke ambte-lijke procedures (zoals o.a. bestemmings wijziging e.d.)die tot tevredenheid van alle partijen nog moeten wordenopselost, voordat de belegger definitief tot realisatieovergaat.

—8ee



Als alles meezit kan er in 1989 reeds begonnen worden net de
bouw. Al met al grootse plannen voor zaalsportend Zieuwent
dat zich bij realisatie zeker zal kunnen verheugen op een
groei van de belangstelling voor hun sporten.

NIEUWS IN HET KORT.

Kopy voor het volgende nummer van PIOT (nr. 6) dient
uiterlijk zondag d.d. 19 februari in het bezit te zijn
van de redaktie. Noteer deze datum.

dte
EVENE: KALENDER

18 Febr. Uitvoering Semper Avanti
19 Febr. Uitvoering Semper Avanti
25 Febr. Uitvoering Semper Avanti
26 Febr. Uitvoering Semper Avanti

6 Maart Jaarvergadering Feestcomni
Belang in Parochiehuis

25 Maart Paaspop
26 Maart Paaspop
27 Maart Paaspop
11 Juni Familie, straten volleybal-toernooi — Org TOHPAEEAWINTERAPPELLS Te Koop : JOYA GOLD

El Star

Lombarts :

fmuitders bedrijf Wisselink
Zanddijk 14
Haile Tel. 08323 1301REE



Bomers 2xMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

Weegbrug 60 ton, 7136 KM ZIEUWENT
15.00 x 2.90 meter Grobbenweg 4

Tel. 05445 - 1534
PLUIMVEEBEDRIJF

B.A. Mm. Lrabbenborg
Openingstijden werkdagen 24 uur.

Zat. tot 18 uur.
Verder verkrijgbaar:
Kunstmest (kas. mas) los en gezakt
Diverse overige soorten kunstmest en
landbouwzout gezakt.

Dit in samenwerking met: MENGVOEDERSBEDRIJF
WILLEMSEN

LICHTENVOORDE



w) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
*  HANDELS- EN REKLAMEDRUKWERK

* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207

AUTOVERHUUR
HOLKENBORG

5445-2102

Past. Zanderinkstraat 28 - ZIEUWENT



VAN NZE SPECIALE VERSLAGGEVER,

JAMIGE
SPECTALE

VERSLAGGEVER,

&
DUURSPORT IH ZIEUWENT.

DUURSPORT

IN
ZIENWENT.

In Zieuwent wordt al jaren aan loopsport gedaan, maar ganhoofdzakelijk voor de Zieuwentse prestatieloop. Enkelelopers uit Zieuwent houden zich bezig met de lange af-standen zoals de halve en hele marathon. Willy Pentermanen Richard xl. Goldewijk (Tillas) zijn twee van dielopers die in januari 1988 in Apeldoorn aan de halvemarathon van 21 kn, deelnamen. Richard kl. Coldewijk Liepdaar cen snelle tijd van 1.15.00, terwijl Willy Pentermandaar cindigde rond de tijd 1.25.09. Deze twee lopers liepenop 24 april hun eerste marathon (42,195 km.) in ijtrecht,waar Willy een tijd van 3.34.05 neer zette en waar Richardeen goede tijd van 2.59.10 neer zette en zich daarmee bijde rij van 500 Nederlanders voegde die een marathon binnende 3 uur liepen.

MARATEION.

Later ín het seizoen liep Willy weer een halve marathon Inlielmond met een tijd van 1.25.37, terwijl Richard met eenknie blessure te kampen had.

Willy Penterman in aktie tijdens de halve marathon vanApeldoorn.—
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Op 2 oktober startte Hilly en ook Sylvia kl. Coldewij(Prins) aan de halve marathon in Doetinchen, waar “JiLLzijn snelste tijd tot zover neer zette van 1.24.00. Sylvia
liep bij de dames naar een tijd van 1.33.21, waarmee zebij de eerste drie eindigde.

Tot slot liep Willy zijn eerste wedstrijd van dit jaar inMeddo en eindigde met cen tijd van 1.24.52. N
U

Ook de novrij nieuwe sport triathlon wordt door enkele
mensen in Zieuwent beoefend. De triathlon is in 1978 ont-
staan in /lawaii, waar enkele mensen drie belangrijke wed-
trijden afleggen; namelijk de 3,8 km. lange zwemedstrijd

van Waikiki on 199 kn. wielerronde om het ciland Oahu en
vervolgens de klassieke marathon van 42 km. en 195 neter
hardlopen.

Niemand wist of het menselijk lichaam dit kon verdragen,
ar tenslotte is daaruit toch de triathlon ontstaan. Ne

port waaide over naar Europa en ook zeker naar Nederland,
waar de sport nog groeiende is.
De meest constante triatleet ín Zieuwent is wel Frans te
Brake die in Eibergen startte met een achtste triathlon
(500 meter zwemmen, 22 km. fietsen en 5 kn. hardlopen)
en een tijd neer zette van 1.11.52.

nnenVervolgens startte hij op 5 juni in Lichtenvoorde te:
met Willy Penterman, Twan Hopereis en Jacco van Wijngaarden.
Alle vier begonnen ze aan de È triathlon bestaande uit:
1 km. zwemmen, 45 km. fietsen en 10,5 km. hardlopen. De
snelste tijd werd door Frans (2.22.10) neer gezet en ver-
volgens Iwan (2.39.54), Jacco (2.49.44) en Willy (2.50.05).
let name door het georganiseerde Jost Gelders Triathlon-
circuit over zes wedstrijden was er in die wedstrijden veel
deelnane.

De volgende triathlon was op 26 juni in Wehl waar Frans
wederom op de triathlon 2.30.10 neer zette. Daarna werd
er door Frans en Ivan in het buitenwater gestart in Brede-
voort tijdens de triathlon van Aalten. Frans begon hier
aan een achtste triathlon en finishte in cen tijd van ca.1.15.90 wat hen een hoge eindclassering opleverde, terwijlIwan de } triathlon aflegde in 2.45.20.



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
ea. SPORTARTIKELEN

schoenen-en sporthuis

TEN BRAS

Voor levensmiddelen van voor al uw
goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bij: VERZEKERINGEN

Buurtsuper naar

KNIPPENBORG ASSURANTIEKANTOOR

altijd STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel 1227

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel



Ook voor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
Lw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Vooraluw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering, Dorpsstraat 33, Zieuwentrolluiken enz. Tel. 05445 - 1207

{ ONSTENK5 AGENTUREN

Dames
Vooral uw: Reklamebordenen Gevelborden

VlaggenHeren Automagneerpiaten
StickersEd

C:6Gië] oi
[Ei

ecie estel. 05445-17097 er



Jacco van Wijngaarden tijdens het hardlopen van detriathlon in Lichtenvoorde.

Op 23 augustus startten Frans en Jacco aan de } triathlonin Doetinchem met tijden van respect ievelijk 2.26.17 en2.47.29.
Als laatste sloot Frans het scizoen af tijdens de Twente
triathlon in Enschede welke op 11 september werd gehouden.In het koude buitenwater eindigde hij op de 2 triathlon
met een tijd van 2.28.00.
Alle drie triatleten zíjn al weer volop bezig met de vele
tranings-uren voor het komende seizoen.

De Speciale Verslaggever.

ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZIT
Die zitten dan zonder de hoge rente van de NMS.



DANRS 1:

In de afgelopen periode werden
i.v.m. feestdagen e.d.drie wedstrijden gespeela.
Duiven — PACELLI:

De eerste paar miuten van de
wedstrijd ging het selijk op.Na een 2-2 and echter liepen
de tegenstanders uit naar 6-2.
Dit was ook de ruststand. In de
tweede helft ging het helaas nietbeter met de PACELLI-
werden aanvalsfouten gemaakt cndaar maakte Duiven dankbaar gebruik van. De verdediging zat ook niet goed dicht, doordatde tegenstander sterke hoekspeelsters had en daardoor weergaten vielen in het midden. Eindstand 15-7 in het voordeelvan Duiven, dat de verdiende winaar was

Gazellen — PACELLI:

Super gemotiveerd vertrokken de dames van PACELLI naarDoerinchen; er moest gewonnen worden om nog enigszinsaansluiting te houden. De Gazellen stonden nl. 2 puntenboven PACELLT op de ranglijst. De eerste helft verliepredelijk; er werd aan beide kanten snel gespeeld, maarde Gazellen waren toch iets beter in de aanval en de af-ronding daarvan. Ruststand 5-4 voor de Gazellen,De tweede helft kwam men meteen op 7-4 achterstand. {leellangzaam echter kwam PACELLI terug door zuiverder en beterspel tijdens de aanval, met twee mooie doelpunten van decirkelspeelster, De verdediging zat goed dicht, waardoor3 minuten voor het eind de stand 9-8 was, Spann>nd dus,maar PACFLLI bleef rustig haar spel spelen en kwan viaeen breakout voor (8-9). De resterende minuten werdenuitgespeeld, waarbij bälbezit het belangrijkste was enmen zelfs nog een keer kon scoren (2-10).Een goede wedstrijd van de PACELLI-



REYMER
cen

elMarkt,
acht pok maer:

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en'vaste brandstoffen
Tuwvoeders wo. koof. stro, bierbostel ear. oPzasi- en pootgoed, tuin en bloemzaden wogewasbeschermingsmiddelen wergereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen alseis:KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt udag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontantgeldisernietbijnodig - de credietkaart maakt dit overbodig,

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

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon 0545-1221
van Reedestraat 4, Lichtenvoorde
Telefoon 05443-72421



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
054451509

Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gld.)

Hulzink & Zn.
BOUWBEDRIJF

JX NIEUWBOUW

1 VERBOUW

x4 ONDERHOUDSWERKEN

ee E
CAM

ZIEUWENT Tel. 05445-1214 nies
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ERICA — PACELLI:

Het zou een moeilijke wedstri
revanche op de eerste ontmoeting die door PACELLI gewonnen

PACELLI begon zwak; de verdediging liep stroef en in
de aanval faalde de afronding, waarbij de palen en de lat
ook gereneld in de weg stonden. Ruststand 7-3 voor Erica.
De tweede helft liep beter, met name de verdediging was
prima aan PACELLI-zijde. Zo kon men terug komen tot 7-6.
Maar naarmate de wedstrijd spannender werd, zing de scheids"
rechter gekker fluiten; het was helaas een publieks- cn
een thuisfluiter. Eindstand 5-7 voor de Dierense danes.
Een gelijk spel was verdiend geweest, maar ja een scheids-
rechter heeft het (af en toe helaas) voo het zeggen on
daar! s Frica in het voordeel.

& worden, want Erica wilde

liet gevolg van deze resultaten is dat de dames van PACELLT
nog steeds onder aan de ranglijst staan met de Cazellen
en DilV net boven hen, Voor de resterende wedstrijden hebben
zij zich dan ook slechts &&n doel gesteld; proberen uit de
degradatie-zône te komen en zo klasse-behoud te bewerkstel-
ligen. Met wat meer geluk zou dit in principe ook mogelijk
moeten zijn. Vant bekijk je de resultaten tot nu toe, dan
zie je dat de dames niet veel toe geven op hun tegenstanders, voel vod-
strijden werden maar net verloren, vaak met naar G&n doel-
puntje verschil. SUCCES!

De dames van het tweede team doen het de laatste tijd erg
goed; 3 overwinningen op rij, waardoor ze goed meedraaien
in de sub-top van hun klasse.
PACELLT : 0-5,

SPAAR BIJ EEN GOED ADRES :SPAAR BIJ DE NMS !!!
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Beide teams waren goed aan elkaar gewaad. Aan beide zijdenwerd de bal goed rondgespeeld en zat de verdediging goeddicht. Toch zat er aan PACELLI-zijde een beetje traagheidin. Ruststand: 5-4.
De tweede helft ging beter, er kwan neer snelheid in het
spel en in de aanval werden de hoeken en de cirkel goedbenut. Ben spannende wedstrijd, want kort voor het eindhadden beide teams nog kans om te winnen. PACELLI trok ten-slotte aan het langste eïnd en won met 10-11.
Geo PACELL

De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar en de eerste 2 puntenbehaald. Dit ondanks een zwakke le helft aan PACELLT-kant,
waar erg traag gespeeld werd. Ruststand toch nog 6-7 in hetvoordeel van PACELLI. De tweede helft verliep in zijn geheelstukken beter; de aanval werd sneller en de verdediging zatgoed in elkaar, waardoor er voor de tegenstanders bijna geendoorkomen aan was. Dit blijkt ook wel uit de c ndstand: 7-13
voor PACELLI.

DAT 58 JUNTORE?

Binnen 14 dagen moesten ze twee keer tegen Fireball A. De
eerste wedstrijd was rommelin van beide kanten, maar ingtoch wel gelijk op. Omdat men geen wissels had brak dat opaan het eind van de tweede helft.
Eindstand: 10-16.

De tweede keer was in Zelhem. De DAMES JUNIOREN waren vast-besloten om daar een beter resultaat te behalen. Inhetbegin was er even een gebrek aan organisatie in de verdedi-
zing en liep de aanval nog niet goed wat resulteerde in cen3-0 achterstand. Daarna gïngen de dames een hoger tenpodraaien dat leidde tot een gelijke stand 3-3. De gehele wed-strijd ging gelijk op, maar ze konden niet echt door drukken
en na met 4-6 voor te hebben gestaan werd er toch nog net7-6 verloren wat zeker niet nodie was geweest.



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGER B
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

telefoon 1205
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

de beheerder
van het Voor een goede

2e hands of nieuwe auto
parochiehuis

wenst

alle sportmensen

steeds Garage
AANGENAME 17 KOLKMAN
WEDSTRIJDEN zieuwetseweg 44, Zieuwent

en veel succes!

Verder alle soorten reparaties
ook APK-keuring

naar een erkend adres:

telefoon 1603



HDENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF
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EE dorpsstraat 27
BEDRIJF ZIEUWENTVV telefoon 0544514332
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BRUIDSBOEKETTEN

PLANTEN
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CORSAGE'S
Dileemenleeliek GRAFWERK

Hnijgbenborg aDorpsstraat 11 tel 0544511544
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Sportief en goed
gekleed door uw

Modehuis

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

KRABBENBORG cv.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

Ee Oude Ruurloseweg 28
moet ik Zieuwent Tel. 1436

zijn 1860

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
voor aanleg en
onderhoud van uw tuin
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De wedstrijd tegen Erica vas slecht, De eerste helft vanenzeer hog redelijk vanaf door voor te staan met 4-2, Maarde tweede helft was bar slecht, verdedigend stond nen s00ste slapen. Erica liep snel uit; dit was vooral te wijten °concentratiegebrek en een nebrek aan instelling. Jammerwant er had meer ingezeten. Eindstand: 9-14.

ASPIRANTEN

Dit seizoen valt er weinig te melden omdat het steeds het-zelfde verhaal is, namelijk dat de aspiranten steeds netgrote cijfers winnen. Op zich cen zeer goede zaak, maartesenstand is toch leuker voor het team. Aanvallend gaathet zeer goed, wat te zien îsaan alle doelpunten, Verdedi-gend kon het misschien wat beter, maar dat is begrijpelijkomdat de concentratie moeilijk vast te houden is een gehelewedstrijd. Wij hopen dat de aspiranten ongeslagen kunnenblijven.

iES JUNI

ot de JUiIIOREN B gaat het ongeveer hetzelfde als met de
lJUNIOREN A; niet goed dus.

De laatste 4 wedstrijden gingen allemaal verloren, Deoorzaak hiervan is dat het misschien wel te gezellin í |

wat de prestaties niet ten goede komen, maar wat geeft dat.
PACELLT — UV 12-16

LI — Erix 98-14
Avanti — PACELLI 19-04Srol — PACELLT 06-16

INTOREN:

Ja cen paar weken rust pakten we de draad weerop tegenNalner Huissen. Iedereen had er zijn in en het ging danook goed. a 3 minuten stong het 14-7 voor de tegenstander.Daar waar het anders met ons de mist in gaat, ging het nugoed. iloewel de uitslag anders doet vermoeden, verloren weslechts met 26-14.



12-

De volgende wedstrijd verliep heel wat moeizamer. Onzetegenstander lief zien dat ze niet voor niets bovenaanstonden. i!a cen ruststand van 19-4, verloren we ten-slotte met 36-9 van Swift. Een wedstrijd om snel tevergeten dus.

Ondanks alles hebben we non steeds geen punten. Hopelijkzal dit nog veranderen, maar de tijd zal het loren.

ZAALVOETBAL PUPTLLEN

Op 28 december was er zaalvoetbal in Lichtenvoorde, voorDE en F, het Norbert Kuypers toernooi. Dit was voor de
DI pupillen om 12.30 uur en voor DZ om 14.30 uur.Voor Dl was de uitslag niet zo goed, want we eindigden
op de laatste plaats. D2 heeft het beter gedaan, want ditteam eindigde als vierde. Maar toch was het een leuktoernooi.
De volgende morgen 29 december zijn wij met D3 naar Beltrum
geweest. Dit was ook een Norbert Kuypers toernooi. Met D3
ging het beter, want hier in Beltrum hebben we alles ge-wonnen en wel met 1-0 en 1-0 en 5-0 en 3-0,Dit betekende voor ons de eerste plaats en twee bekers,waarvan lx een wisselbeker en 1 kleine beker, deze laatste
mogen wij houden.

Wij vonden het allen een mooi toernooi.

Toby—



J. WAENINK eeSCHILDERS-en BEHANGERSBEDAIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0544561452

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30x30 en40 x 60 om
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517

VOOR AL UW
ï

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-13217



voor de aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS

4 ce

\ aannemersbedrijf

mam HULSHOF
054451494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a

Verkoop en
reparaties

van merkauto’s
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Beste sportliefhebbers,
et nieuwe jaar begon alweer goed t.o.v. het financiële

gedeelte; de Flessenaktic. De opbrengst was Fl. 950,00en daarvoor ALLE GEVERS nog HARTELIJK BEDANKT (de nietgevers kunnen hun kratten en flessen alsnog inleverenbij René Doppen).

Dinsdag 3 januari hadden we een zaalvoetbal-toernooi inUlft waar de volgende teams aan meededen: WVC, SDOUC enR.K.Z.V.C. Teder team had 2 zaalvoetbalteampjes.Het team van ons werd 5e en het andere werd, jawel,let

Zaterdag 7 januari was er een wedstrijd tegen WitkampersÏlet werd een zeer magere 3-3 wat dik beneden ons kunnen
is

De week er op moesten we tegen Vorden aantreden. Wegenshet ontbreken van onze keeper moest een veldspeler inde goal nl. Barry fulshof (Woltas). Dankzij het ZEER
"GOEDE" keepen verloren we toch met 5-3. René Doppen waszeer tevreden over Barry. Barry zelf was minder enthou-

De Je oefenwedstrijd op 21 januari moesten we tegen SDOUC.Hier werd kansloos verloren met 40. SDOUC was op allefronten sterker, Zo nu genoes geschreven.
Kon ook eens kijken op de "Greune Weide" en bewonder onsfantasierijke spel. Entree is gratis.

De 8-jeusd
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VOLLEYBAL t.0.h.p.
Hai FANS,

Ilier een krabbeltje van TOIIP dames 2. Îlet gaat tot nu toesteeds heter met ons team. In het begin was het voor ons
nog even wennen dat er zes personen in het veld stonde
er waren nogal veel solo-akties. Maar hoe verder we het
seizoen in wanen hoe peeld werd. fet
enigste wat we nu nog A jn een paar supporters get
een harde sten die de vaart er bij ons inhouden, dat vil
nanelijk in de loop van een wedstrijd non wel een torumlopen. Ook is het naar onze nening wenselijk dat wij tijdensde uit=wedstrijden een vaste coach net ons meenemen,ij/zij kan ons dan beter begelei noor er vaak de-zelfde fouten worden cemaakt,

eer

Wie voelt zich geroepen?

Voor vervoer zorgen we zelf. Ook zoeken we nog cen geschikte
sponsor, die ons met name mooie trainingspakken kan bezorgen.
Graag melden bij de redaktie.
‘at het volleybal verder betreft; de opkomst is prima, de
inzet idem, al zijn we sons snel afgeleid, waardoor hot
moeilijk is on de concentratie weer op te pakken.
'laar, nogmaals, net cen vaste coach zijn we er van overtuizddat de resultaten in de toekonst nog aanzienlijker zijn,
want tenslotte norten we toch zien dat we wat meer puntjesbinnen kinnen halen.
‘e houden u verder op de hooste.



Bij bakker
Knippenborg
ztitje goed

De bakker
die iets extra's vanVa aw Dosteling maakt!

Voeliss besEe Be)

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

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

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0545-1271

Taxibedrijf
Zan Roelofsen

Zieuwent2 NS
trouw-, rouw-,en ziekenfondsritten
worden doorons 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.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER. ZONDER NATTIGHEID.

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607==AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

Guus Kolkman
05445-1939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
» WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
- SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT



DAES REXREANT

Dit seizoen hebben we versterking gekregen van cen aantalnieuwe leden. We hadden sommige mensen gevraard of bij onste komen spelen, zodat wij voldoende mensen zouden helhanom met 2 teans te kunnen trainen en wedstrijden tespelen.

iet eerste toernooi van TONP 3 was in Heede, Jarer zenoesvas het resultaat van de uitslag te slecht omte promoverendoch te goed on te degraderen, De begeleiding van de tratairtijdens het spel werd lezierig ervaren, omdat hij aan- Îwijzingen paf en het sanenspel stimuleerde. Al met al hoortjslereen genoten van het spel en een aantal mensen hebhen00 13 reis. Door beter weten van de bijrijdster kwamen wij via Neede, Eibergen, Groenlo en Baltenweer in Zieuwent terug. Deze route zou korter zijn dan deroute voordien, doch wij weten nu wel beter, TOP 3 heeftjadien ook noz een wedstrijd gespeeld in Lichtenvoorde. Hetwas toen al te merken dat de speelsters beter op elkaaringespeeld zijn.

genoten van de te:

De dames van TOP 2 zijn onlangs naar Ruurlo geweest, waarze con gezellis toernooi hebben gespeeld. De trainer kwanook hen coachen, wat ten goede kuan aan het spel, dus ookgan het resultaat. Ïr werd een gedeelde 2e plaats behaald.jezien de resultaten moeten wij nog wel het nodige doen onde kwaliteit van het spel te verbeteren. Tot nu toe hebbenvij Plezier gehad in het spel en in de trainingen en wijhopen dat zich dat ook voortzet in de toekom:

Programma Conpetitie speler:
BJm. Dames TOP 2 — Boemerang 9

Heren TP 2 —qUI 4
Heren TOP 1 Boemerang 5  Ziewen 17.00 wrfebr. Dames TUP 2 -wW6 Ziewent 12.0 urDames TP1 Beerangá  Ziewen 14.00urHeren TOP1 — Hivoe 5 Ziewen 15.



11 Febr.

4 Taart

11 oat

18 taart

-16-
Temes Vollverijs 4 - TOP2
TomesSafeco Bovo 4- TIP 1

Dares TOP 2 Tomado 3
Dames THP1
Heren TSP2

Dares TAP 1

Ieren TAP 2
Heren TUP 1

Danes Tomado 2
Heren KS1 2 -TP2
Taren Longa4 -TP1
Dames TOP 2
Dees TOP 1

Heren TOP 2
Heren TOP1

15.15 wr
15.0uur
12.9)wr
14.00 war
15,9wr
17.00vur
18.9ur
14.3uur
17.15 uur
16.15 our

17.00 war



HX cz
MASSEY-FERGUSON

WING
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEVER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGE:
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



uppers
Zarrosserieën by.
ichtenvoorde

zE EEN

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.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-2103 Fax 0545-1703

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen wening
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
te. Ete.ee
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De zaalvoetbal kompetitie komt in zijn beslissende fase.Vooral voor het eerste team zijn de laatste wedstrijdenbeslissend voor een klasse behoud. Met nog slechts 8
wedstrijden te spelen dienen zij voldoende afstand tenemen van o.a. Dynamo, Rietmolen en Reunie om het klassebehoud veilig te stellen. Zeker met het oog op de moge-lijke realisatie van een sporthal te Zieuwent is dat voorhet zaalvoetbal van belang, Want als de hal er komt en despeelavond wordt gunstiger (buiten de trainings-avondenvan de verschillende selecties) lijkt een grotere geïnteres-sserdheid voor het zaalvoetbal voor de hand te liegen,waarbij dan ook de hogere teams neer prestatiegerichtzullen zijn en er bovendien ruime mogelijkheden zijn voortrainingen al dan met onder leiding van een geschiktetrainert.
Het tweede team bezet een goede plaats in de middenmoot.Met de nog resterende wedstrijden zijn er nog mozelijk-heden 1 of 2 plâatsen te stijgen,
Programma:

leek 2 jan. - 3 f Beide teams VRIJ
Weele 5 — 10 febr. ZNC-1 Vriendschappelijk te L'voorde 19.25 ur

zme2 VRIJ
Vrijdag 17 febr. ZVC -Defagles1 te L'voorde 10.35urWIS 202 teWwijk 23.10 ur
STANDEN BIJGEWERKT T/M 13 JANUART 1980.

2e Klasse A Je Klasse B

1. De Eagles ID 615 1% 7221
z ‘68 12% 8-2 1-9 7222

3 EGVV. 0913 3324 4527
4. Veldhoek 1-11 42-24 1217 0D5. Sp. Eibergen 5 10-10 3-35 115 5247

0309 27% 1413 4553
149 2329 a 112 5355
12% 259) 3, ZV. 3 140 49)
1005 2747 9, Veldhoek 3 19 18-33
0804 2743 IO. Harkel3 195 1943

11. Dynamo 1293 247 2 1205 2545
1001 106



Zondag 9 januari streden in de gymzaal aan de Zegendi jk
ruim 25 teams on de Zieuwentse tafeltennis kampioenschap-
pen. Allen waren ingedeeld in poules van 4, waardoor
iedereen verzekerd was van6 partijen. Uiteindelijk wisten
zich de koppels Karel en Bas !lulshof en Jonny te Roller en
Guido Domhof te plaatsen voor de finale welke na een span”
nende strijd voor de 4e achtereen volgend jaar werd gewonnendoor Bas en Karel, die dan ook aan het eind van de dag de
bekers in ontvangst mochten nemen. Al mer al kan de organi”
satie die in handen was van Karel Hummelink en Eugene
Hoenderboom terug zien op een zeer geslaagd toernooi, dat
zeker ook het volgend jaar weer voor herhaling vatbaar

Tijdens de Oost Gelderse tafeltennis kampioenschappen die
zondag 15 januari werden gehouden in de sporthal te lichten"
voorde, waarbij bijna alle SLAGVAARDIG leden meededen in
de diverse klassen (in totaal waren ruim 300 tafeltennissers
present), wist Tanja lloenderboom een eervolle Ze plaats in
haar klasse (enkel) te behalen, Wat gezien het sterke deel-
nemersveld een prachtige prestatie genoemd mag worden.

DE KOMPETITIE.

In het weekend van 22 januari is de 2e kompetitie-ronde
voor de tafeltenissers weer begonnen. Met in de 4e lan-
delijke divisie spelend dames team moest zaterdag jl.
gelijk al thuis de spits afbijten tegen Arena 1 uit
Nijmegen en verloor eigenlijk onnodig met 4-6.



U

DROGISTERIJ

KAPSALON £
PARFUMERIEEN

interkreatief
nederland

|
DORPSSTRAAT 77
7136 U ZIEUWENT
TEL-05445-1982

DOPPEN



Wij spelenu met onze
je

hoge
spaarrente graag de bal toe.

NRZEEE



‘te xompetitie indeling: -19- ë
Dees úe divisie landelijk Heren 2e klas B |

1. De Toekomst 1 (Loches) 1. DES 4
2. TI1 (Arbex) 2. Pelgrim 5
3. Arena 1 (Bergen Dal) 3. Victoria 1
4. SLAGVAARDIG 1 4. Grol 2

uiterd 1 (Arnhem)
6. Treffers Arnhon 2 (Arnhen)
7. Kracht vriend (Renken)

Heren 5e klas £ Ieisjos le klasse

5. Lentemorgen 2
6. lútacZ 2
7. Drusus 1

8. SLAGVAARDIG 1

Pupillen Klasse A

LKV 3 1. Pelgrim 1 1. Ilercules 5
2. EV 3 2. SLAGVAARDIG 1 2. SLAGVAARDIG 13. RTV 2 3. Hercules 3 3. Grol 1

4. Dropshot 6 4. Pelgrim 2 4. Smash 2
5. Smash 5 5. Cam 1 5. heen en Weer 2

SLAGVAARDIG 2 6, DES 1

Winterswijk 4
3. Grol 7

Vomnstitie proerammazDares 4e divisie:
Zat. 21 jan.  SLAGVAARDIC

Vrij. 3 febr. &

Zat. 18 febr.  SLAGVAARDIC

Zat. 25febr.  SLAVAMRDIG

Zat. 4maart De Toekorst
Zat. ll mart Treffers 2
Vrij, 17 mart Arena
Zat. S april  SLAVARDIG
Di. 11 april Tios
Zat. 22 april Stuiterd
Zat. 29 april  SLAVMRDIG
Zat. 13 mei  SUVAARDIG

Meisjes le k

Zat. 18 febr. Hercules 3
Zat. 25 febr.  SLAGVAARDIG

Zat. 4 meat Goma 1

Zat. 11 mart  SLNWARDIT
Zat. 18 maart DES 1
Zat. 8 april SLAGVAARDIG

Zat. 15 april Pelgrim 1

Zat. 2 april SLASVAARDIG

Zat. D april Pelegrin 2
Zat. 13 mei SLANG

— Arena
ht en Vriend — SLAGVAARDIG

-Tios
— Stuiterd
— SLGVAARDIG
— SLAGVAARDIG
— SLACVAARDIG

= Kracht en vriend
— SLAWAARDIC
— SLAGVAARDIG

= De Toekonst
- Treffers ?

— SUAVAARDI 1.9ur= Pelgrim 1 13.0 vur
— SLAGWAARDIG 12.9wr
= Pelgrim 2 13.urNNARDIE 12,9 wr
= Iercules 3 13,9) mur
— SLAVAARDIG 9.uur-Com 1 13.0uur

SUA 9,00 ar081 11.0wr——



Heren 2e klasse B:

Vrij. 2) jan.  SLAGVAARDIG 1
Di. 24 jan.  Lenterorgen 2
Dond. 2 febr. DES 4
Vrij. 17 febr. SLAGVAARDIG 1

Vrij. 24 febr. SLAGVAARDIG 1

Vrij. 3 maart [átacZ 2
Vrij. 17 maart SLAGVAARDIG 1
Zat. 25 maart Grol 2
Vrij. 7 april  STAGVAARDIG 1

. 16 april SLAGVAARDIG 1

Dond. 20 april Drusus 1

a. april Victoria 1

Vrij. 12 mei STAGVAARDIG 1

Vrij. 26 mei  Pelgrin 5

Heren Se klasse Ez

. Djan. SLANAARDE223 jan, Winterswijk 4
Vrij. 3 febr. RTV 2
Vrij. 17 febr. SLAWAMRDIG 2
Dond. 23 febr. KSV 3

SLAWVAARDIG 2
SLAGVAARDIG 2
ETIV 3
SLAGVAARDIG 2

LAGVAARDIG 2
Smash 5
SLAGVAARDIE 2

Crol 7
Dropshot 6

Hercules 5
SLAGVAARDIG

SLAVAARDIG
STACVAARDIG

‘rol 1

SLAGVAARDIE:

Smash 2

leen en Wer 2

SLAGVAARDIG 1
— SLAGVAARDIG 1
— Drusus 1

- Vistoria 1
— SLAGVAARDIG1
— Pelgrim 5

SLAGVAARDIG f
— Lenterorgen 2
-DS4

SLAGVAARDIG1
SLAGVAARDIG 1

-litscZ 2
— SLASVAARDIG 1

— EIN 3

Grol 7
— Dropshot 6
— SLAGVAARD)

= Vintersvi

-wW3
— SLASVAARDIG 2
— SLAGVAARDIG 2

— SLAGVMARDIG

- Smash 2

1.uur
13.0wr
10.0 wr
13.00 wr
13,0uur
14.45 uur
13.0 wr
14,00 war



Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thans de toerist onder de linden
En kanerzijn 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

BBT”
Lichtenvoorde - Zieuwent



5vitrages enigordijne:

en gebruikte auto's
van smaak. Een kleurnuance Accu's, Banden

maakt de sfeer en uitstraling van
uw kamer Kies daarom met zorg, Villon gratis montage

Bij wwinterieur specialist Betrouwbare onderhoudsbeurtenomneert U nar hrtest met
Lotus gordijnen Ook voor A.P.K. staan wij klaar

l t Tevens bouwen wij L.P.G. inOTUS an Heparren wineeA selection
Niënhuis aarose Elschot

interieurverzorging Waalderweg 324 -
weetn! 1268 Maiënvelde
Teen oeeeeiest Tel. 0545/1855

champignonkwekerij

a. holkenborg
voor verse champignons
ruurloseweg 28 7136 MD
zieuwent tel. 05445 138398



En daarom is er
altijd een Rabobank

in uw buurt...
Geld moet u bij de hand

hebben. Betalingen moet u
even kunnen regelen.
En daarom moet uw bank dicht
in de buurt zijn. Voor de
Rabobank
hoeft u niet
verte gaan

Rabobank
Altijd in de buurt.



vakmanschap
is niet overal te koop.Toch kan de éën niet zonder de ander.
Het tapijt is zo goed als de manier waarop het gelegdis.
Onderscheid is eren zaleraltijd blijven.
Kies voor het beste tapijt en vóórde vakman. Uw meevaller is
dat u niet eens duurder uit bent!

dimension 15 1

grenen|Niënhuis
gegarandeerde interieurverzorgingkwaliteit Werenfriedstraat 1

van slaapkamer 7136 LZ Zieuwent
tot suite Telefoon 0544541252


