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

Jl v.d. Meij, A. Doppen.

VERENIGINGEF

R.KZV.C. Veld + Zoalvoetbal
Voorziter: J. Cuppers, Oude Maat1, tel. 1281
Secretaris: W. Slot, Vragenderweg 37 ©, Lichtenvoorde, tel. 05443-76950
Penningmeester: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660
Wedstrijd-seer.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341
Zaalvoetbal: B: ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257

MV. PACELLI: Handbal
Voorziter: H. Mooij, Staringstraat 54, Lichtenvoorde, tel, 05443-73054
Secretaresse: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, L'voorde, tel. 0544375237
Penningmeester:C.Belterman, Batsdijk 40, tol. 1720
Wedstrijd-secr.: P. Klein Goldewijk, Oude Maat3, tel. 1383

TOHP: Volleybal
Voorziter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 226, tel. 1875
Seer: J. Knippenborg, Generaalsweg 6, Heclwog- West, tel. 08352-43798
Wedstrijd-secr.: P. Cuppers-IJzereef, De Haare 29, tel. 2059
Penningmeester: G. Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tel. 1649
Recreanten: A. Klein Tuente, Lantherweg 43, tel. 1409

ZV: Tennis
Voorziter: J. v.d. Mel, De Haare 61, tel. 1629
Secretaresse: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1691
Penningmeester: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel. 1782
Wedstrijd-secr.: A. Klein Holkenborg, Past. Zanderinkstrat 14, tol. 1933

ZV: Gymnastiek on Jazzgym.vereniging
Voorz. L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, Doetinchem, tel. 05340-60442
Secretaresse: José Wolters, Batsdijk 42, tel. 1711
Penningm.: M. Berendsen-Blankenborg, Veldweg 4, Halle, tel. 05445-1868
Wedstr:secr.: L. Hummelink, O. Terborgsew. 269, D'chem, tel. 08340-80442

MU CHIN: Karate:
Voorziter: H. Olthof, De Waareise 23, tel. 1262
Secretaris: L. ten Have, Kard. de Jongstraat 15, L'voorde, tel. 05443-75912
Penningm.: G. Rijnders, Kard. de Jongstraat 46, L'voorde, tel. 05443-74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter: J. Eekelder, Voshuttendijk 1, Lichtenvoorde, tel, 05443-71748
Secretaris: R. Huitink, Kleuterstraat 7, tel, 2112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1974



was,souwsenrije DÜopereis Teene==

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter: 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 1269
Penningmeester: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr-soer. K. Hummelink, Kennedystraat 10, tel, 1715

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

BV. 'T KEVELDER: Biljarten

Voorzitter: 8. Hulshof, Zieuwentsoweg 59b, tel. 1494
Secr /Penningm.: G. Schurink, J. v‚ Eykstraat 12, tel. 05443-79217
Wedstrijd-seer.: J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

BBZ: Biljarten
Voorziter: A. van Melis, Kard. de Jongstraat 1, L'voorde, tel. 06443-74584
Seer/wedstrijd-secr: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271
Penningm.: Mevr. Goldewijkten Bras, Churchilistraat 20, tel. 1653

K.S.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter: H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, tel. 1217
Secr Awedstrijd-secr.: P. Domhof, De Haare 9,tel, 1824
Penningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat 3, tel. 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

Voor
Z Nieuwbouw
E Vobow

Ë  Onderhoue
SS Bowmsterlen« Doe het sehen

Dorpsstraat 18, Telefoon 1209
Dorpsstraat 223, Telefoon 1928
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van de redaktie
Dit is dan de laatste keer dat ik het voorwoord voor
PIOT schrijf. Na 16 jaar en dus 160 uitgaven wordt
PIOT door een nieuw team voortgezet. Bennie Storkhorst,
Berry Wensink, Joost van der Mey en ik, die alle 4 vanaf
de oprichting in de redaktie zitten, vonden dat PIOT aan
nieuwe ideeën, invulling en zo toe was. Na al die jaren
was er voor ons“een soort verzadigingspunt bereikt. Mede
veroorzaakt door ons werk, gezin of andere interesses.
Toch denk ik dat ik namens ons vieren mag zeggen dat we
het altijd met veel inzet en plezier hebben gedaan. Zeker
in de begin jaren, toen we alles zelf nog deden. Ons
streven is altijd geweest een sportblad te zijn van en
voor Zieuwent, zonder enig winstbejach of eerbetoon onzer-
zijds, Een blad waarin alle Zieuwentse sport-verenigingen
hun leden en achterban konden informeren en bereiken. Een
blad waarin elk team of vereniging zichzelf in kon promoten.



Ik denk dat we door de jaren heen daar aardig in gelukt
zijn. PIOT is een begrip geworden in Zieuwent, dat men pas
mist als het er niet meer zou zijn. Wij als redaktie
hebben steeds gestreefd voor vernieuwing van inhoud en
vorm en voor kwaliteits-verbetering. Ook al waren we wel
eens kritisch en schopten tegen zgn. "heilige stoeltjes".
Ik denk dat dat ons redelijk gelukt is, mede dankzij de
hulp van velen.

Wij hopen dat u allen met plezier steeds PIOT weer heeft
ontvangen. Tevens hopen wij dat de nieuwe redaktie (2
oud redaktie leden + 2 nieuwe) in samenwerking met enkele
Free-Lance medewerkers nog meer inhoud aan PIOT kunnen
geven, zodat het nog jarenlang een aantrekkelijk sportblad
voor u blijft.
Wij wensen het nieuwe redaktie team alvast veel succes
toe en zien voor hen met het oog op de nieuwe sporthal
in Zieuwent alle mogelijkheden er nog iets beters van te
maken, Veel succes.

Met dank namens de redaktie,
B ten Br:

ESSEEESSPERPPeeneek
NIEUWE REDAKTIE: NIEUWE PIOT 77

Zoals u inmiddels wel duidelijk zal zijn vinden er srote
veranderingen plaats binnen de redaktie van dit sportblad.
Zonder Bennie Storkhorst, Joost v.d. Meij en Berrie len"
sink te kort willen doen (ook zij hebben m.n. in het ver-
leden bergen werk verzet en veel vrije tijd en energie
gestoken in dit blad), zal het stoppen van Bennie ten Bras
gevolgen hebben voor het bestaan, de inhoud en de vorn-
geving van dit blad.

PIOTwerd de laatste jaren gedragen door Bennie ten Bras.
Met name zijn ideeën en inzichten bepaalden het blad zoals
u het hebt kunnen lezen. Twee "oude" redaktie-leden (t.w.
Rene Doppen en iluub Mlopereis) en twee "nieuwe" redaktie"
leden (t.w. JosHegeman en Joste Molder) zullen het roer
over nemen. Dat dit gevolgen zal hebben moge duidelijk
zijn. Hoe de gevolgen zullen uitpakken is vooralsnog niet
geheel te overzien.



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
- ea. SPORTARTIKELEN

schoenen sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoori 1257

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel

vooral uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 1227



Ook vooru 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

Q ONSTENK
8 AGENTUREN

Voor al uw: Reklameborden
Gevelborden
Vlaggen
Automagneetplaten
Stickers
enz. enz.

CéGKAGlê.êl| Dorpsstraat 85 64

tel. c1 797 7136 LNZieuwent
Tel. 05445- 1485



Zeker is, dat de uitgangsstellins blijft gehandhaafd. PIOTis een onafhankelijk en algemeen sportblad van en voorZieuwent. Dit betekent o.a:
Onafhankelij

s niet van, maar voor alle sport verenigingen,haar leden, toeschouwers, donateurs en/of anderszinspersonen die affiniteit hebben met sport in zijn alge-meenheid. Deze onafhankelijkheid is tweeledig:
a. Inhoudelijk behoeft g&ên verantwoording te wordenafgelegd tegenover welke vereniging dan ook. Deredaktie bepaalt de inhoud van dit blad.
b. Financieel bedruipt het blad zichzelf, dankzij degeldelijke steun van alle adverteerders (m.n. deplaatselijke Middenstand).

Alge: oe

PIOT is géén voetbalblad, maar een sportblad voor allesport verenigingen.

Sportblad:
PIOT is in principe een sportblad. D.w.z. de nadrukzal liggen op sport.
Van en voor Zieuwent
PIOT wordt in Zieuwent kosteloos huis aan huis ver-spreid.

Tot zover niets nieuws onder de zon. Ogenschijnlijk blijftPIOT funktioneren zoals het al ruim 16 jaar doet. De
veranderingen zullen zich echter voordoen in de aard enstrekking van de artikelen, Naast de gebruikelijke inge-leverde kopy bijdragen (hierbij valt te denken aan fei-telijke informatie o.a. bestuursmededelingen, vergaderverslagen, wedstrijd programma's en standen) en overigeinformatie (wedstrijd verslagen c.d.), zal de redaktiezich veel meer gaan bezig houden met de inhoud van hetblad. De wereld is groter dan Zieuwent, Maatschappelijkeontwikkelingen hebben hun weerslag op de sport en andersom. Vele gebeurtenissen staan niet op zichzelf, maar heb-ben hun oorzaak, gevolg en raakvlak in andere gebeurte-nissen. Dit gegeven zal worden verwerkt en uitgediept ininterviews met direkt bij de Zieuwentse sport betrokken

___
 .._



personen, alsmede in achtergrond informatie-artikelen.
Daarnaast zullen sfeerimpressie verhalen (mede op“free-lance basis") worden gemaakt van Zieuwentse vereni-
gingen en/of sport evenementen.

MEDEDELING:

Kopy voor het volgende (vernieuwde) nummer van PINT
(l7e jaargang nummer 4) dient te worden ingeleverd voor
maandag 18 december a.s. bij:

Huub Yopereis
Harreveldsewer, 39
7136 IN 2;

Tel. nr.: 05445 = 1964

EUWENT

of &ên van de andere redakt ie-leden.

Openstaande voor uw ideeën, suggesties en/of kritiek en
hopende/vertrouwende op een blijvende prettige manier
van samenwerking met alle betrokkenen verw:
het volgende numner.

en wij naar

oeeeDELeSPELP
Rommel- en curiosa markt 4 en 5 november georganist
door volleybal vereniging TOP en tafeltennis vereniging

erd

SLAGVAARDIG

GROOT S

Wat een drukte, die cerste zaterdag van november in
Zieuwent. De parkeerplaatsen waren overvol en de grote
zaal van Het Witte Paard veel te klein. Al voor Gón war
stonden mensen te wachten voor de deur en toen die einde-
lijk om twee uur open ging stroomde iedereen binnen om
het mooiste, beste en goedkoopste op de kop te tikken.
's Avonds werd het wat rustiger, Miet alleen werden er
veel goederen verkocht, ook de spelletjes liepen als een
trein. Om tien uur ging de deur op slot en kon de omzet
geteld worden. Ruim Fl. 6.000,== was de opbrengst. Dit_—___-_



Ga vooreen leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom vooreen goed
ontwerp vooreen |Tnieuwe woning of tuin 4 n=

eens bij Al Na DS
André en Marieke Adviesbureau voor huis- en tuinarchitectuur

Meekes
langs.

Staussstraat 15 - 7132 AP Uchtenvoorde
Tel 05243 76506

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

Snackwagens voor al uw evenementen

Café "De Timp”:
Ons Café is uitermate geschikt voorfeestjes, vergaderingen
e.d. voor max. 80 personen. Ook in de weekends.
INFORMEER ER EENS NAAR.

voor advies
aan-en verkoop

EOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

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



Bekken wijst u de weg
naarde juiste verzekering en

Ds financiering ww

uitstekende NINESservice adviezenECI
assuranti financieringen-hypotheken
“T Bae Ess
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bedrag maakte de organisatie en de vrijwilligers nog en-
thousiaster om er de volgende dag helemaal een knaller
van te maken. Omdat er zondag toch wat minder goederen
waren dan de dag er voor, gooiden alle verkopers en or-
ganisatoren al hun kunnen in de strijd om een zo hoog
mogelijke opbrengst te halen. Droopkappen werden verkocht
als sapcentrifuges, losse bedden aangeprezen als stapel-
bedden en ook de appels deden het prima.

Tonnie v.d. Meij stond vol verve flessen wijn bij opbod
te verkopen. Annie Domhof stond voor de 2e keer in de
schandpaal en zag de ene koude, natte spons na de andere
op zich af komen (beterschap Annie). Ingrid Spekschoor
verkocht de ene prik na de andere (ook beterschap) en
Vincent Krabbenborg schalde door de zaal dat je bij 21-en
altijd prijs had (als je geluk had). Het werd een drukke,
gezellige dag. Om zes uur was bijna alles verkocht en
ging de deur op slot. Weer werd het geld geteld. De omzet
bedroeg ruim Fl. 4.500,==. Het totaal van beide dagen
komt dus op Fl. 10.500,==. EEN GEWELDIGE SCORE.

Natuurlijk gaan daar de diverse kosten, zoals prijzen e.d.
nog vanaf.

Dit alles had nooit zo goed kunnen verlopen als de organi-
satie niet zo perfekt was geweest. De mensen die er weken
van te voren al dag in dag uit mee bezig waren geweest
zijn:

Paula Cuppers, Lidwien Papen, José Wekking
en Bennie ten Bras.

Jammers dat het kabinet al gevormd ís anders zouden
Paula, Lidwien en José goede kandidaten zijn voor het
ministerie van VROM (verenigde rommelmarkt organisa”tie meiden), met Bennie ten Bras in de oppositie zou
dit gegarandeerd een succes worden.

Verder dank aan alle vrijwilligers voor hun niet aflatende
inzet.
En natuurlijk niet in de laatste plaats dank aan alle
mensen die de rommelmarkt bezochten en wat kochten,
dankzij u hebben zowel TOP als SLAGVAARDIG een extra
centje te besteden.

EEREEESSS SeeSeePSLLPdeSNPeee—
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Op 30 september jl. reikte Johnny Cuppers namens de nieuwe
sponsor Cuppers Carrosserieën BV trainingspakken uit aan

Danes 1 van TOP.

Wij willen via deze weg de firma CUPPERS bedanken voor de
mooie pakken. Wij hopen dat de prestaties er naar zullen
zijn, in ieder geval zullen wij er voor knokken.

V.l.n.r. staand: Johnny Cuppers, Inge Wekking, Irma Knip"
penbors, Saskia Domhof, Yvonne Meekes,
coach Annie Domhof.

V.l.n.r. zittend: Marieke Domhof, Anita Domhof, Jacque
line Cuppers, Jacquelien Waalderbos.

DAMES TOHP 1.—



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

telefoon 1205
* tevens verzorgen wij al uw|

huisslachtingen

de beheerder
van het Voor een goede

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties)
ook APK-keuring

naar een erkend adres:

steeds Ga rage
AANGENAME T. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zie mense 44, Zieuwent

en veel succes!
telefoon 1603



HODENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

z NIEUWBOUW

m VERBOUW

2 ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

dorpsstraat 27
NVOE BEDRIJF ZIEUWENT

telefoon 054451332

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN : jl

CORSAGE'S
Dloementloeliek GRAFWERK

Haijgbenborg
Dorpsstraat 11 tel 05445-1544

DROOGBOEKETTEN È

BLOEMSTUKKEN ——
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TEESE ENDSSeeekbekeeikDAMES REKREANTEN TOHP IT EN TOHP III
Zondag 22 oktober volleybal toernooi in de Hamelandhal
te Lichtenvoorde. In het begin van de wedstrijd ging het
redelijk goed, maar kort daarna ging het moeizamer en
ging het minder goed. De laatste set ging goed tot rede-lijk goed, door aanmoediging van de toeschouwers.“kkk

Dar
S REKREA! TOHP III

Maandag 23 oktober. Wedstrijd werd gespeeld in de gymzaalin Zieuwent. De wedstrijd werd slecht gespeeld door TOHP
III. De opslag ging meerdere malen fout, waardoor er geen
punten behaald konden worden. Door het slechte spel moest
deze wedstrijd als verloren worden beschouwd.

teekkkkkkkbeeee
S REKRE TOHP IT

26 Oktober wedstrijd in de huishoudschool te Lichtenvoorde.
Het was een leuke wedstrijd, waarvan de beide teams bijna
even sterk waren. De opslag was goed en er was een goed
samenspel van de dames van TOHP TT.
De wedstrijd werd gewonnen door Longa met 2-1.

REKREANTEN TOHP IT EN TIT

kokkenPEDSESPEEPPoekie
kkkkesselNIEUWS IN HET KORT.

Kopy voor het volgende nummer van PIOT dient uiterlijkzondag 17 december in het bezit te zijn van de redaktie.Noteer deze datum.Ae_—,”’';Ü



Wilt u op pakjesavond ook de Sint ofthuis. Bel dan de Centrale van PACE:
PACELLI).

et persoonlijk
LLI (zie verslag

HE
Tijdens de kerst-vakantie houdt tafeltennis vereniging
SLAGVAARDIG weer haar open Zieuwentse kampioenschappen.
Hebt u interesse om mee te doen neef u dan op bij een
van de bestuursleden. Nadere informatie volgt nog.HEAlle verenigingen díe in de loop van dit jaar in be-
stuurssamenstelling gewijzigd zijn t.o.v. het verenieing
overzicht voor in PIOT worden verzocht deze wijziging
zo spoedig mogelijk door te geven aan Huub
(zie nieuwe redaktie). pereis

Aetirttte
De nieuw te bouwen sporthal te Lichtenvoorde heeft zijnfiat gekregen van de Gemeenteraad. Als de weergoden
niet tegen werken ligt het in de bedoeling deze 17 juliofficieel te openen, zo de redaktie vernomen heeft.HtDe volgende kruisjas avond voor leden en donateurs van
ZVC is op maandag 11 december. Aanvang: 20.00 uur.

De programma's en samenstellingen voor de traditioneleKerst Zaalvoetbaltoernooien voor zowel de senioren alsjeugd van ZVe ‚zullen in het volgende nr. van Piot
geplaatst kunnen worden.HHNogmaals wijzen wij U crop dat als IJ Piot niet gratis thuis
ontvangt bij een van de dagbladen,dat IJ deze gratis mee kunt
nemen uit de kantine van ZVC,en te zijner tijd waarschijnlijkook in de sporthal.Ook is er de mogelijkheid dat U hem per posttoegestuurd krijst,echter wel tegen vergoeding van de porto-kosten._—_..



COÖP. GELDERLAND steeds totuw dienst met 0.2.
veevoeders & kdeindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare envaste brandstoffen
Tewoeders w.o. kool tro. ierbostel enz. oPzaaien pootgoed, tuin en bloemzaden. woBeriberi smiesees wergereedschapen bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis KWALITEIT EN PRIJS!!t
Tanken van benzine kunt u dagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geldisernietbijnodig - de credietkaart maaktdit overbodig

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

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon 05445-1221
van Reedestraat 4, Lichtenvoorde
Telefoon 05443-72421



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
054451509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld.)

Hulzink & Zn.
BOUWBEDRIJF

3 NIEUWBOUW‚' 14 VERBOUW

= x% ONDERHOUDSWERKEN



SLAGVAARDIG NIEU

De dames van SLAGVAARDIG hebben het afgelopen weekeinde
goede zaken gedaan. Er moesten twee wedstrijden in &&n
weekeinde gespeeld worden, die van belang waren voor dedegradatie. Nou daar hoeven we ons nu geen zorgen neerover te maken, beide wedstrijden werden gewonnen.Vrijdag tegen tac met 6-4 en zaterdag op sensationelewijze tegen Arena met maar liefst 8-2.
De week daarvoor hadden we ook al gewonnen van Armanda
met 6-4, waardoor we nu gestegen zijn naar een derde plaatsMet nog twee wedstrijden voor de boeg (Eindhoven thuis enArena uit) moeten we trachten die plek vast te houden.
Deze prestaties zijn voor een groot deel te danken aan dedoor ons van Varsseveld aangetrokken speelster Jose Ormel.Zij verloor van de 24 gespeelde wedstrijden er maar 3. Ook
had ze een groot aandeel in de dubbel wedstrijden, die wein de meeste gevallen winnen. Karin Donderwinkel maakt ook
een sterk seizoen door, ze is in haar spel een stuk vooruit
gezaan vergeleken bij vorig jaar. Hetzelfde geldt ook voorzus Marian en Tanja Hoenderboom. !let team is een stuk vol-wassener geworden er wordt niet meer zo erg tegen eentegenstander opgekeken zoals in het verleden tegen b.v.Groningen, Assen, Kampen en Zwolle. Tegen zulke tegenstan-ders gingen vaak te veel punten onnodig verloren. Vooralin partijen die ín een derde set eindigden, die werden danmeestal met 22-20 of 21-19 in de voordeel van de tegen"stander beslist.
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Verder kunnen we u mededelen dat ons team is uitgebreid
met 2 nieuwkomers nl. Michel Kampshof leider en tevens
chauffeur en van de jeugd afkomstig speelster Monique
Eekelder die al 2 wedstrijden mee speelde en ook al 1

overwinning boekte en dat nog wel in haar debuut wedstrijd.
Dit alles geeft veel goede moed voor het volgend seizoen.
Met deze brede selectie van maar liefst 5 speelsters is het
zaak om volgend seizoen te trachten bij de koplopers in de
buurt te blijven en zo mee te doen om het kampioenschap.

Als u interesse heeft om dit team eens aan het werk te
zien dan kan dat dit jaar nog 1 maal tegen Eindhoven 1

op zaterdag 25 november om 1 uur in de gynzaal.

Darop volgt er een korte winterstop tot eind januari,
waar naar we weer beginnen met een nieuwe competitie.
In de Kerstvakantie is er weer het traditionele Kerst
toernooi, daarover in de volgende PIOT meer. Tot dan.

Coach Eugène Iloenderboom.

STAND DAMES 1 — 4e DIVISIE

1. Eindhoven 1 1-93
2. Helden 1 7-51
3. SLAGVAARDIG 1 8-39
4. Armanda 1 (Horst) 8-34
5. Arena (Berg en Dal) 8-77
6. Etac (Elst) 8-2%

Vader:Hoe bevalt de nieuwe meester Jantje?Jantj weet biina nergens wat van af,want alles
vraagt hij aan ons.



Bomers LxMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ”KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

7136 KM ZIEUWENT
Grobbenweg 4

Tel. 05445 - 1534

Weegbrug 60 ton,
15.00 x 2.90 meter

PLUIMVEEBEDRIJF

Bad mt Krabbenborg
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



wm) 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



LiMASSEY-FERGUSON

LINTEN
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



Het vervoer eist meer dan ooît
specialisatie en kwaliteit, ook
op het gebied van carrosse-
rieën. Cuppersbiedt hiervoor
eenijzeren garantie door mo-

Telefoon 05445-2103

Voor verzorging:
Complete boekhoudingen
Belasting-aangiften
Computerverwerking
Begeleiding automatisering
Etc.

derne, uiterst efficiënt gebouw-
de produkten, die hun naam
danken aan beproefd vakman-
schap gedurende meer dan
20 jaar.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,

Fax 0545-1703

Adviezen:
Startende ondernemers
Eigen woning
Koop- en verkoop
Fiscale adviezen
Etc.B DO
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H.V. PACELLI NTEUWS

Op zondag 8 oktober begon voor
de Dames 1 de competitie. Men
Moest aantreden tegen AAC "89
uit Arnhem. Vol goede moed be-
gon men aan de wedstrijd, doch
door wisselvallig spel was het
na 30 minuten nog maar 6-6. In
de 2e helft leek alles iets beter
te gaan, maar door fouten in de
verdediging en slechte afronding
kon de wedstrijd helaas niet
winnend worden afgesloten.
Eindstand: 12-12.

De week er op moest men tegen
Reflex. Een onbekende tegenstander, waardoor er te afwach-
tend gespeeld werd. Ruststand derhalve 5-3 voor Reflex.
In de Ze helft ging het beter. Door een goede inzet en een
aantal uitgespeelde break-outs liep PACELLI uit, vervolgens
werd de wedstrijd gewonnen met 12-10.

Tegen Breek 74 werd vanaf het begin goed gespeeld, wat
resulteerde in een ruststand van 7-13. De Ze helft begon
veel rommeliger. De concentratie was minder en er was veel
bal-verlies. Toch was het al met al een prima wedstrijd met
als eindstand 12-18.

Met 5 punten uit 3 wedstrijden heeft men zich aan de kop
van de competitie genesteld. Een prima begin dus.

HEREN SENIOREN?

Op zondag 8 oktober begon voor de Heren de competitie. Men

moest aantreden tegen AAW 7] uit Westervoort, een voor
ons onbekende tegenstander. In de le helft ging het gelijk
op. Nadat we met 6-5 achter stonden gingen we rusten met
een 11-8 voorsprong. In de 2e helft overklasten we de
tegenstander volledig en wonnen de wedstrijd nog vrij sim
pel met 23-11.
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Een week later volgde de uit-wedstrijd tegen Groesbeeks
glorie 2. Na een goede le helft stonden we voor met 10-6.
Doch door slecht spel van ons in de Ze helft kwamen ze
terug tot 12-12. We kwamen weliswaar nog weer voor te
staan met 16-14, maar door slordig en dom spel van onze
zijde wist men in de laatste minuut nog 2 doelpunten te
maken, Eindstand derhalve: 16-16.

De wedstrijd tegen Batouwe 4 werd vervolgens vrij simpel
gewonnen met 29-17. De uitslag had veel hoger uit kunnen
vallen als we iets beter met de kansen waren omgesprongen.

De 4e wedstrijd tegen Fireball uit Zelhem werd eveneens
gewonnen en wel met 31-19. Maar hier ging nogal wat aan
vooraf. In de 20e minuut werd de wedstrijd gestaakt, omdat
de scheidsrechter alles niet meer in de hand had. Met een
onderbreking van 2 minuten werd de wedstrijd hervat.
Ook de heren staan met 7 punten uit 4 wedstrijden goed
geklasseerd, namelijk op de eerste plaats.

VERDER NIEUWS VAN PACELLI:

Ook dit jaar heeft de handbal vereniging weer een Sint-
en Piet Centrale. Altijd leuk voor de pakjes-avond!
Bel voor meer informatie naar M. Wensink. Tel. Nr. 1838.

De uitslag van de trekking van de Grote Clubaktie komt de
volgende maand in de PIOT! Woes gewaarschuwd!

En …. niet te vergeten onze jaarlijkse Oliebollen-aktie.
En die vordt dit jaar gehouden op zaterdag 30 december.
Een datum om naar uit te kijken, want dat wordt ook dit
jaar weer smullen!

ebskkek LEE Ekseseeeeee EELEEPPPeneneen

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



J. WAENINK enSCHILDERS. en BEHANGERSSEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

JoB
voor al uw bestratingswerk j
- Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating gat Ea
- Tegels 30x30 en 40 x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
maar

cp

A.KL. HOLKENBORG
veer en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 1508EE
\ aannemersbedrijf

HULSHOFamen
0544514494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a „OBENe0

Verkoop en



EDER.
18 Nov. Uitvoertne Hlotenkrakers Revue
19 Nov. Uitvoering Notenkrakers Revue
25 Nov. Uitvoering Revue
26 Nov. Uitvoering Notenkrakers Revue
27 Jan. Uitvoering Semper Avanti
28 Jan. Uitvoering Semper Avanti

3 Febr. Uitvoering Semper Avanti
4 Febr. Uitvoering Semper Avanti

23 Febr, Jong Nederland Carnaval
30 April Jong Nederland Koninginnedag
3 Juni Jong \lederland Klein Kamp
9 Juni Jong Nederland Klein Kamp

19 Juni Jong Nederland Klein Kamp
16 Juni Jong Nederland Kermisspelen
16 Juni Kermis
17 Juni Keris
23 Aus. Jong Nederland Groot Xanp
24 Aus. Jong Nederland Croot Kamp
25 Aug. Jong Nederland Groot
26 Au. Jong Nederland Groot Kamp

SeeSeeessen
Nogmaals willen wii de verenigingen duiden op het nutvan deze Evenementen Kalender.leeft Uw vereniging eenbepaald toernooi;uitvoering of iets dergelijks. Geefdit dan door aan de redktie opdat dat kan worden op-genomen is deze kalender.U voorkomt dan dat Uw evenc-ment gelijk valt met dat van anderen.Bovendien kunnen
verenigingen die voornemens zijn iets te organiserenaar dan rekening mee houden.Want in het zo verenigings-rijke Zieuwent wordt nog al eens een keer wat georganiseerd.

ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN
Die zitten dan zonder de hoge rente van de NMS.
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V.V. È. 4: Z V C. jeugd

ekkebkbekekkk eheenepeeekeeek
D-JEUGD.

Onze eerste wedstrijd was tegen A.D. We stonden in de
eerste helft met 2-0 achter. Na de rust werd het 3-2 voor
A.D.

De tweede wedstrijd moesten wij tegen Grolse Boys. Het
werd 5-0.

De derde wedstrijd was tegen Vosseveld, le verloren met
42.
De vierde wedstrijd was tegen Vios. Het werd 1-1.

De vijfde wedstrijd was tegen Winterswijk uit. Het werd
1-3 voor ons.
De zesde wedstrijd was tegen A.D. thuis. We wonnen met
1-0.

De zevende wedstrijd was tegen Grolse Boys uit. Wij wonnen
met 0-2,

De achtste wedstrijd moesten wij tegen Vosseveld uit. #e
verloren weer, maar dat gebeurt hopelijk niet meer.

De één na laatste wedstrijd moesten wij tegen Ninterswijk.
We wonnen met 4-0.
De laatste westrijd moesten wij tegen Vios. We wonnen met
50.
En we kwamen niet verder dan de tweede plaats.

DI Jeu



Sportief en goed
gekleed door uw

Modehuis

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

VA
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

Dz < daar Oude Ruurloseweg 28
Io 5 moetik Zieuwent Tel. 1436
DE 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

voor aanleg en
onderhoud van uw tuin
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ekekbesPeekR.K.Z.V.C. JUNIOREN

—
STANDEN BIJGEWERKT T/M 8 NOVEMBER 1989.

A-Junioren
Klasse A8

1. DinxperloAl 50 1345 712 4-8
2. Zelhen Al 710 2711 TU 2415
3. Terborg Al 509 1908 #11 20413

4. DZS. Al 709 2313 60 3315
5. Ruurlo Al 709 1514 706 1218
6. AjaeB AL 604 1214 6. Vitkampers Bl 505 1015
7. A,D, 69 Al 604 09-15 7. Diepenheim Bl 704 9%

Al 702 192% 8, ViosB 81 0 13‚V. AZ 701 09%) 9.Sp. Haarlo BĲ 92 15%
10. Rietmolen BI 702 0%

C-Junioren
Klasse CI7
LK. DochterCl 816 6207 1. oP, Reken Cl 815
2. Sp. Neede (2 95 48 711
3 Cs 913 3715 sm

LochemC2 9413 4525 +07
Eibergen C2 9-11 29717 5. Bredevoort CL 7407

6. Sp. ilaarloCl 810 3518 6. Lon"NCZ 7-07
7. Diepenheim CL 9-10 41-21 747
8. S.S.S.E. 2 1006 20% 7466
9, Vorden C2 1006 18-74 203

10. Rietmolen C1 944 1642 IO. SKVM. 602
11. Ruurlo C2 90% 1655 1. Fortumrd C] 801
12. RRZV.C. CL 900 0960 12. Erix CI 20 01-10

TEESE
ReeDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN.R ZIJN NOG SP

DIS ZIPPEN DAN ZOND! 2 DE HOGE RENTE VAN DE NHS.



2. Raxlo 6
3. V.L0.S.B6
4. Vosseveld 4
5. Diepenheim 3

6. WVC. 8
7. Kotten 5
8. Longa 0 8
9. A.D. 698

10.

11.

12.

Sp. Eibergen 7
. Winterswijk 6
, Grol 12

4e Klasse CZ

ip. Meddo3

10, Varsseveld 11
11. Grolse Boys 3

813
711
711
810
909
807

90%
604
70%
703

916
913
12
911
910
9109
+07
9%
9%3

_16-
.C. SENIOREN 3e T/M 8e —

S

21711
2611
2207
142
1616
1213
15-19
1-2
1-20
0512
0514

4208
39-19
19-17
7-15
520
19-20
19-17

2%
2224
15-35
1443
1333

4-13
406
19-11
318
12-24
621
18-31
17-24
1-22
12-28
07-40

1
11: Erix3

4e Klasse FZ

1 W‚V.C, 6
2. A.D. '695

10. Grol 11
11. Forturi! 4
12. V.L.0.8.B 7

Se Klasse W

1. Erix 4
2. Diepenheim 7
3, Reunie 6
4. Ruurlo 9

6. KÙ. Dochteren 4
7. Rietmolen 6

ERKT T/M

+1
71
811
911
#88807
806
745
HW
80%

915
814 2

914
913 3

91 3

8
807
806
90%
802
902

714
913
H2
710

28-10

20213
213
11-14
15-23
152
132%
0710
19-%
10718



interkreatief
nederland

KAPSALON 4 DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEEN 7Bó U ZEUWENT

DROGISTERIJ TEL-05445-1982
DOPPEN
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Wij spelen u met onze hoge
spaarrente graag de bal toe.

ieringen-hypothekenESES



I7-EEER.K.Z.V.C. SENIOREN le EN 2e — STANDEN BIJGEWERKT T/M
8 NOVEMBER 1089.

4e Klasse C Klasse C

1. RKZN.C. 9-15 18-05 1. Loenemark 2 10-15 2406
2. Kotten 912 1913 2. S.DO.U.C. 2 1014 1812
3. V.LO.D. 912 15712 3. Columbia 2 1013 2015
4, Terborg 911 18 4. O0.BW. 2 101 19-16
5. Markelo 910 1710 5. Victoria Boys 2 10710 21-14
6. Winterswijk 910 1411 6. ileeten 3 1019 09-10
7. Dinxperlo 949 1115 7. Grol 2 10101%8. VNC. 25 907 1011 8. Doetinchem 2 10499 1416

Neede 907 O7 9. Sp. Lochen 2 1049 1416
Eibergen 946 07-15 10. Pacelli 2 1009 0712

Sp. Lochen 9405 0717 11. V.LO.D. 2 1007 1-2)
12. Ulftse Boys 904 0515 12, REZ... 2 1043 08-21eeeneTOP 12

1. ZVC 5 -7,02 (2) 7. ZVC 3 -1,79 (7)
2. ZVC -4,67 (3) ZVC 4 -1,79 (5)
3. ZVC C2 -4,50 (1) 9. ZVC 8 -0,85 (10)
4. ZVC 7 -3,43 (6) 10. ZVCAl -0,70 (9)
5. ZVC BĲ -2,91 (8) 11. ZVC 2 -0,68 (11)
6. ZVC 6 -2,10 (4) 12. ZVC CI -0,15 (12)

T.a.v. ZVC C2, dat zakte naar de derde plaats, klopt er
waarschijnlijk iets niet, want in ons oktober nummer had
dit elftal reeds 4 wedstrijden gespeeld, terwijl bij de
huidige stand blijkt dat ze pas 2 wedstrijden gespeeld
hebben (een computer foutje?).de



1

eee/ATTING VAN REGELING PERIODE-KAMPIOENSCHAPPEN le T/M
SEN ZONDAG AMATEUR-VELDVOETBAL SETZOEN 1989/1990

De competitie voor klassen bestaande uit 12 elftallen
wordt in drie periodes verdeeld t.w.:

— een eerste periode van 8 wedstrijden
(programma's 1 t/m 8)

— een tweede periode van 7 wedstrijden
(programma's 9 t/m 15)

— een derde periode van 7 wedstrijden
(programma's 16 t/m 22)

Na iedere periode wordt de stand opgemaakt over die pe-riode. Het elftal dat in die periode de meeste puntenheeft behaald, mag zich periode-kampioen noemen. Bij
een gelijk aantal punten is het doelsaldo van die periode
beslissend. Mocht het doelsaldo gelijk zijn dan wordt
&ên beslissings-wedstrijd gespeeld, c.q. een beslissings-
reeks.
De periode-kampioenen van een klasse spelen cen halve
competitie on het klasse periode-kampioenschap.
Eindigen 2 of meer elftallen gelijk, dan beslist het
doelsaldo. Is dat ook gelijk, dan dient de beslissing
te worden verkregen door het nemen van strafschoppen.
De klasse periode-kampioen speelt met de klasse periode-
kampioen van de naastliggende klasse (4e klasse D) een
beslissings-wedstrijd voor een plaats in de naast hogere
klasse.
Eindigt genoemde wedstrijd gelijk, dan dient met 2 x 15
minuten te worden verlengd. Is dan nog geen beslissing
verkregen, dan dienen strafschoppen te worden genomen.

Wedstrijden die incidenteel worden afgelast blijven
behoren tot de periode, waarin zij oorspronkelijk waren
vastgesteld.
Wedstrijden die "vooruit" worden gespeeld, blijven be-
horen tot de periode, waarin zij oorspronkelijk waren
vastgesteld.



[Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

De bakker
die iets extra's van

vw besteling maakt! !

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 bufeten,
gourmetten, diners ez
Goede hotelvoorzieningen
En alls wat U bij een ander
ook kunt krijgen

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

Dorpsaat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

EmZieuwent $

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



rr = egVERF - 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,verfen behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

IE Guus Kolkman
05445-1939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
- SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT
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7. Programma's die algemeen worden afgelast, blijven be
horen tot de periode, waarin zij oorspronkelijk waren
vastgesteld.

8. Van wedstrijden die worden "gedra: m.a.w. dat een
thuiswedstrijd in een uit-wedstrijd wordt gewijzigd
en omgekeerd nemen in het programma de plaats in van
de oorspronkelijk vastgestelde wedstrijd.

9a. Indien er 3 verschillende periode-kampioenen zijn,
waaronder niet de klasse-kampioen, dan wordt er tussen
deze 3 elftallen een halve competitie gespeeld om het
klasse periode-kampioenschap.

9b. de klasse kampioen tevens eenmaal periode-
kampioen is, dan spelen de 2 overige periode-kampioenen
Gén wedstrijd om het klasse periode-kampioenschap.

9c. Indien de klasse kampioen twee maal periodekampioen
is, wordt de overige periodekampioen als klasse periode-
kampioen aangenerkt.

9d. Indien de klasse kampioen drie maal periodekampioen
is, dan wordt geacht dat deze klasse geen klasse periode"
kampioen kent.

Oe. Indien een elftal, niet klasse kanpioen zijnde, twee
maal periodekampioen is, dan speelt dit elftal &ên wed-
strijd tegen de overige periode-kampioen om het klasse
periode-kampioenschap.

9f. Indien een elftal, niet klasse kampioen zijnde, drie
maal periode-kampioen i n wordt dit elftal als
klasse periode-kampioen aangemerkt.

9g. Indien een elftal voor automatische degradatie in aan
merking komt en een periode titel heeft behaald, ver-
valt het recht van deelneming aan de halve competitie
1 wedstrijd om het klasse periode-kanpioenschap.

9h. Indien een klasse geen klasse periode-kampioen kent dan
wordt de nummer 2 in de eind-rangschikking van deze
klasse als zodanig aangemerkt.

eeeekeepeeetete eeeOePEEKeen



ZAALVOETBAL NIEUWS.

ZVC 1 boekte vrijdag haar eerste overwinning (8-6)
tegen mede degradatie-kandidaat Ben Bridel (is nog niet
in de stand verwerkt). Dus voor hen is er nog hoop.

Het tweede team blijft het in hun klasse voortreffelijk
doen, getuige de stand.

Het programma

Vrijdag 17 nov. ZC-1
Vrijdag 2% nov. Van Ditshuizen 1
Vrijdag 24 nov. Kijk te L'voorde 19.25 uur
Woensdag 29 nov, te Eibergen 22.10 uur
Vrijdag 1 dec. ZC1 — Grol-l te L'voorde 19.25 uur

te Zevenaar 21.0 uur

712 418 1. Hurenkijk4 714 4712
811 2214 2. Veldhoek 3 508 1610
60 3749 3. 507 1716
608 2716 4 EGYV. 506 31-35

5. 78 2827 5, Sp. Haarlo 6065 252
6. 818 2821 6. Remie 3 40% 1414
7. Van Ditshuizen 4-05 1047 504 1920)
8. Bredevoort 606 159 GU 1%+29
9, Loil 605 180 40 1-9

10. Grol 603 1535 500 1227
11. ben Bridel 702 193

700 05%



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

Hotel - Café - Rest.

„„'t Witte Paard’”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-12682

Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent



Verkoopvan Nieuwe

en gebruikte auto'sUwwonng irechtenis'nzeak |
van smaak Een kleurnuance Accu's, Banden

maakt de sfeer en uitstraling van |

uw kamer Kies daarom met zorg |

Bij uw interieurspecalist
kombineert u naar hartelust met

Lotus gordijnen Ook voor A.P.K. staan wij klaar

Tevens bouwen wij L.G. in

Q lotus en Repareren wij schade auto's

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten|Wenbuis

aerage Elschot
interieurverzorging

v

EEn VE ENeIe
Teen SET Tel. 05445/1855

champignonkwekerij

a. holkenborg
voor verse champignons
ruurloseweg 28 7136 MD
zieuwent tel. 05445 1389



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 ined
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is niet overal te koop.Toch kan de één niet zonder de ander.
Hettapijt is zo goed als de manier waarop het gelegd is.
Onderscheid er en zal er altijd blijven.

Kies voor het beste tapijt en vóór de vakman. Uw meevaller is
dat u niet eens duurder uit bent!

girensien  Niënhuis
gegarandeerde interieurverzorging|KE Werenfriedstraat 1

van slaapkamer 7136 LZ Zieuwent
tot suite Telefoon 05445-41252


