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ee G.J. Pierik* nieuwbouw
* verbouw Constructie- enSE installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
CV. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUDER ishet Eetelefoon 494

EJN

A.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar met de
| modernste machines.i Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS
GRAS- EN GAZONZADEN
SPUITMIDDELEN E.D.
Door aanschaffing van een grote zelfrijdende giertank (12.000 !)houden wij ons aanbevolen voor transporten op afstand, voor aan-en afvoer van uw mengmest

”PWOPA” B.V. 100N-EN GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415  -  05445-253
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De jaargang nr,6 februari 78Redactie Ean Bras ee: B. Storkhorst

B.Wensink
A. Meekers
H. Wopereis

INHOUS: 1,Van de Redactie’:

De Vid, Trainer
Z.standen
5. ZVC 5
8. KPJ E11. standen junioren12. Nieuws in het kort, ZVC JELs tde Voetbal!SI Spelregels !de inworp!

Van de Redactie,e=Ssiecactie.
Ons eerste staat nog steeds trots bovenaan, met tweepunten Voorsprong op na. tte concurent Gendringen,weliswaer met een werstrijd meer gespeeld.We' durvenHUE Sj voorzichtig op een eventueel kampisenschepte hopen, h>ewel er nog enkele zware wedstrijden tewachten staan, zcals Uitwedstrijden tegen Vragenderen Grol,maar zeker ook &e uitwedstrijd tegen Gentrin-gen,in welke rechtstreekse confrontatie weleens overhet kampioenschap beslist kan worden. Dus nog volop sspanning voor spelers en onze talrijke supporters,Ons tweede wordt de laatste tijd enorn geplaäágt doorblessures, waardoor ze wat verder achterop raektenvan Eibergen 3, des2ndanks bezetten ze nog altijdsenflorissante tweede plaets,al Lijkt de afstand totEibergen nu vijna onoverbrugbaar. '

Het derde is-Goe laatste tijd geheel ven slag en wistin de latste zes wedstrijden slechts 2 punten te



os
verzamelen, deëls als ‘oorzaak zijn blessures,maarzeker niet vreemd hieraen is de matige. trainings-ookomst, Titelaspiraties hoever ‘zij danook niet meerte koesteren, voor hen is bij een opwaartse lijn slechtseen zoede middenpositie wegselegd.- fDe december en januari maanden waren voor. het vierdeeveneens weinig succesvol, zodat ze zelfs o» moeten papassen niet in degradatie gevaar te komen.

:Het vijfde (de oudjes)maken eveneens een boort krisisdoor, hoemel hun problemen betrekking heben op de
elftalsamenstelling om toch maar elf man’in Ce weite krijgen.Tegen Lochem 5 bereikten ze wel ecn dieptepunt, toen slechts zes van de veertien waarmee Ce
competitie werd nt waren.Masr nu deweersomstand n

€

méeste vakantiesachter Zij weer verbetering.Het zesde draait dé top, hoe-wel het Eibergen 7 iet meer zel kun-achterhalen.
Het zevende dat de eerste negen wedstrijden slechtstwee punten wist te behalen, begint zichzelf haastte overklassen.Reecs 6 wedstrijden achterelkaar zijnze nu vòngeslagen.Misschien dat hun vaste supporters-schare, waarte:en ze nieuwjaarsdag zelfs een oefen-wedstrijd speelden,hen extra stimuleert.Het achste wisselt nog steeds goede met slechte:wedstrijden met-elkaar af. Ee,De resultaten vande. A selectie weren de artiste tijdwat minder al werd Coor. gebrek aan koelslosdis aironden en kleine foutjes enkele mélen'net minimaalVerschil ongelukkig verloren. De verschillen met deandere micl!enmoters zijn echter zo gering, dat een
overwinning hen meteen drie of vier plaatsef. kan‘doen: stijzen, í ee4 l- bezet een zoeten middenmoot positie, loor afwis-‘selend grote overwinningen(7-3,5-1)en den toch veerkleine nederla;en. :B 1 kan zijn draai nog steeds niet te pakken krijgenKi jsen, B 2 JJK zich wet 1e herstellen na een

e tussen periode... -
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

- SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

- e.a. SPORTARTIKELEN

schoenhandel
_ TENBRAS

ZIEUWENT - telefoon 257

Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?
een grote sortering levensmiddelen, waaronder :dieetartikelen — Zuivelproduktendiepvriesvlees en groentenverse groente en fruit

ook bieden wij u planten en
snijbloemen aan

dat alles vindt u tegen scherpe prijzen bij:

KNIPPENBORG
Dorpsstraat 21 - fel, 579 - b.g.g. 544



voor een goede
2e hands of voor een
nieuwe gezellig partijtje
auto biljarten

of een groot feest
in ’t klein

verder alle
soorten reparaties

moet je toch wel bij
/ .… í

naar een erkend t Kevelder zijn!
adres :

Es ë
CAFÉ

T. KOLKMAN t Kevelder
Zieuwentseweg 44 H. HOLWEG

Ee Telefoon 277tel. 603

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
%* *

tel. 200
Zieuwent
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Cl heeft Ge laatste Plaats door cen beter doelsaldokumnen verlaten ten koste van SKVW en Cp diaáit HOEsteeds goed mee in de middenmoot,LOE 1 willen Wij opnieuw Peer sen Oproep doen aanalle elftallen, ook de Jeugd om oak eens wat óvertijm elftallen te schrijven, want ook deze'keër was erweer bijzonder weinig,
:Alleen de KPJ verzorgde 4 bladzijden, wat ze in hetvervolg bijna elke maand zullen doen, Misschien eenaanmoediging voor andere sportverenigingen om ook eenvaste maandrubriek van hun vereniging in. PIOT te heb-ben.

Je Redactie,
0-0-0

VAN DE TRAINER.
RKZVC — Go Aheua Eagles: 1 _ de eeDit was voor ons een zeer nuttige oefenwedstrijd, dewedstrijd werd met 41 verloren, maar er werd goedgevoetbald.
RKZVC — WVC: O — IE
Dok dij was Sn nuttige oefenwedstrijd.
REUNIE — RKZVC: Ie 5:In deze aompetitiew d
signaal met 1-0 ac

we goed terug en sc

De ruststand wás 1-1.5 If de 9de helft scoorden we 2"e e lastige wedstrijd met 3-1.
KRUISJASAVOND....,

Maandas 13 febr, 28. is .er weer een contactavond vooralle leden en supporters waarin men elkaars krachten‚met kruisjassen kan gaan meten.
AANVANG: 20.00 uur in de cantineé
0-Ö-0 |

ige)
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HALFJAARLIJKSE U.TSSSNMAANDAG 20 PEBR.

‚voor leden. en Donateurs.
AGENDA: 1) Welkomswoordë

2) Notulen
3) Trainers

54). J.Knippenborg-tournooi
5) Sportkeuring
6) Rondvraag 4pÂ

T) Sluiting
Komt allen ‘op tijd!41!

STANDEN. Senioren tot en met 29.1.1978.
Eerste. Tweede.

RKZVC 15 = 225 Eibergen 3
Gendringen l4 — 21 Concórdia 2
KSV 15 — 19 ZVC 2
Dinxperlo 15 — 16 SSV 2
Colmschate 15 - 15 Winterswijk 2
Neede 15 - 15 Gendringen 2
Vorden 15 — 14 Varsseveld 2
Grol: 15 <13 MVR 2
Reunie 15AD 5AD 15 — 12 Rijnland’ 2
Witkampers 15 == 11 Ratum 2.
Varsseveld . [525.68 DES)

‘Derde Vierde Vijfde
Diepenheim 2 14-22 Longa 6 13.24 V'veld 5
Vios B 3 15-21 Deo 2 14-24 Vios B 2
Longa 5 15-19 Kotten 2 15-20 Rekken 1°
Noordijk 3 13-16 WVC 4 LS ECVorden 3 ‘13-16 Neede 4. 15-17 Fortuna 1
Rietmolen 3 13-15 Reunie 3 14-14 ZVC 5
Markelo.3 14-15 Hiboerg 5 15513: Erix 2
ZV 5 14-12 ZV6 4 °

15-11 Ruurlo 3
SVBV 3 14-11 Rietm.3 13-10 G.Boys

Witkamp. 3 15-10 Vorden4 14- 8 SVBV 2
Eibergen 6 15- 7 Fortuna2 15- 7 Vorden 6

Ruurlo 4 13- 4 W'wijk 3 15- 6 Lochem 5

‘aanvang SO UUR in de eat

tT 914 116Ii 6ieIeie.i4 ijIs14 - 10
15s= %

13222
iszes
Tiss.25]ei15516
14-14iz]in15156
l4- 3



_ AUTOBEDRIJF

W.J. KRABBENBORG

VOOR AL UW REPARATIES
GESPECIALISEERD IN

DIESELMOTOREN

_ Werenfriedstraat 23
tel. 601

UW WARME BAKKER

H. Holkenborg
Dorpsstraat 91

tel.279



cx” ZIEMACO :ee
ZIEUWENT - MARIENVELDE g . 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOFFEN
BRANDSTOFFEN
ZAAI- EN POOTGOED
BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN

enz: enz.

voor voetbal naarKING:

voor RIJLES
naar

A. Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef. 05445-222



4de KlasseSDSEibergen 8 14-27GSV 2 SLSMarkèlo 6 14-29
ZVC 6 15:26Erix 3 Ijao6Vios B8 14-10

Longa 8 14-10"
Diepenheim5 13-*9Reunie 5 ld 9
KSV 5 EEuurlo 7 isDeo 5 15- 6

4de Klasse
Hris 5 ‚ 14-23
Witkamp 4 14-22
KSV 6

‚ 14-19
bijers 9 116Rourie’6 13-14PiVios 9 15-13
SSV 3 14-11.
Deo 4 13-.9
Markelo Is 6

‘Rietmolen 13-99
Longa 9 5-5

0-C-0

4de Klasse15nLasse
AD8‘MEC 5
Urôl:7
Kotten 3Meddo 3
G.Boys 3
longa 13
Ratum 4
ZVC 8
Wiwijk ‘6
Vlveld 5Meddo é6

)

1452112IeLIES1|iisa1is
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NEOS

Ons elftal heeft een
Tug; waarin de prestawaren,
Maar ja, het is bekend datdoor de winter kcmen dawas moeilijk on nog Ilperk te keijzen,

behoedde ons vóor

slaagd trainingsk

maer enons elftal. toegevoegd,en redde onze reputatie, de z
de tótale ondergang.deling zakenmensen had het moeilijk,strijdperk en zochten hun heil in dewonder want afgelopen z

ampeMaar de problemer zijn nog niet aleen onafhankelijke com
gevaarlijke ziekte’
van: 'Mond en Praatzeer!De symptomen zijn het plo

deze denaam geven

lemaal uit démissie heeft het begin va&nontdekt, zij wil

zeer bewogen periode’ aèhter deties niet. ons sterkste, 'punt!
oudere heren moeilijkern Onze $ongere clubtelgen. Hetgezonde pionnen in hkele Al Preparatendit had

et strijd-
‘werden: aaneen positieve werkiig,oon van de Poeerho]dsr

Vooral onze af-
ze verlieten het"Heimat!

omer hadden %e daar een
geen
ge-.

een

tseling verl&ten vanshet

vereld,

nw
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speelterrein, maar een uitgebreide studie bracht aanheu Tisht, da, docs en tijdige vaccinatie deze ziekteenigermate onderdrukt kan worden. Of deze inenting af-doende zal zijn, bet zi) altijd een punt blijven,Onze geestelijk leider heeft er een paar dikke puntenaan over gehouden, wil ik moar nömen. Toch staat hetvoor hem als een paal boven water dat we in de verderecompetitie met 11 Spelers het terrein zullen verlaten.Doordat onze eigen leider in regelmatig contact staatmet het G.A.K. is hij zeer goed op de hoogte over Gebeschikbaarheid van zijn mankrachten, hierin bijge-staan door enkele bedrijfsspionnen van ZV DsOp de laatste bijeenkomst is besloten geen moeilijkepuûten meer te behandelen, zodat alles met een sisserzal aflopen, daarom gooien: we alle hete hangijzers inhet water.
Het kampioenschap kunnen we wel vergeten en degradatieis niet meer mogelijk, hopelijk dat hierdoor bheft- spel=peil weer zal stijgen,

0-0-0C
DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE

Zegea.en. Adidas voetbalschoenen, maat ze
1‘2 mnd. oud. te bevr: f.Hummelink, Kennedystr.. 10

DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE
z0-9-0

ZAALVOETBAL.
Ook dit jaar neemt ZVC meer deel aan Ge zaalvoetbal-competitie te Groenlo. De Al junioren speelden in dec.5 wedstrijdmen wisten er sleèhts 1 punt te behalen.‘De senioren nemen dit jaar met 3 teams deel. Het Lstewist tot; hu toe ‘beide. wedstrijden te winnen tegen.Erix en'Vios resp. 5-1 en 6-1. Het tweede speeldebeide wedstrijden gelijk tegen Vios 2 ef Eibergen 3,Het derde verloor tegen Vios l en won met 8-1 vanGes 5: 9Het verdere brogramma is als volgt:Vrijdes 10 feb, 0551 2 Seee 1 beb,.Vios 4 = ZVC 2 21.30 uurk ‘ Eibergen '2 — Zvc 3 220 1 uur(vervolg op bldz it)



J. Waenink
voor al uw:
onderhoud - verbouw en nieuwbouw - schilderwerk
tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"
SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel. 452

BESTRATINGSBEDRIJF |
|

DOMHOF
En

:

EEERFVERHARDING
|

| Dorpsstraat 30SIERBESTRATING
[| ZIEUWENTEe
|| Telefoon 05445 -517

|

Firma A. M Wopereis |
RADIO - TELEVISIE

—

WASAUTOMATENELECTRO TECHNISCH BUREAU
ELEKTRISCHE enZIEUWENT
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN enDorpsstraat 83

SPEELGOED (lego +Telefoon (05445) 217 _ 576
playmobile)



aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door onsSTALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF  zieuwen

telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent -— Dorpsstraat 77 -— telef. 290

breng
Ze na de wedstrijd seeen bezoek

aan

cafetaria 3 de timp
tel, 269



Hallo, KPJ vrienden,
:

Nu de redactie van PIOT ons heeft aangeboden òm enkele blad-zijden met KPJ-nierws te vullen, heb ik als voorzitter deeerste gelegenheid on jullie enkele d;ngen en de doelstel-ling van de XPJ te vertellen.Allereerst zal ik in grote lij-nen vertellen wat de KPJ is. Nou als eerste natuurliik sport,creativiteit, Vorming , ontspanning en agrarisch jongeren-werk -. Van het eerste horen jullie wel geregeld iets, bijvoor.beeld voetballen (al of niet verkleed), handbal, volleybal,touwtrekken en zes up. Creativiteit en vorming is iets mineder a de be angst mos je hoors er loch ook nog weleens iets worgens ig er altijd culturele be-zigheid in uw. En de resultaten die daar uitvoortkomen , ijn t mis, want dat heb je de laatstejaren wel gehoord ien, bijvoorbeeld eervolle plaatsenin Raalte, Apeldoorn, Winterswijk en Groenlo tijdens de cultuyu-rele dagen. Ook qd:+ jaar zullen ze proberen een eervolleplaats te bereiken, vooral omdat het dit keer voor eigen pu-bliek is. Want d:t jaar wordt namelijk de culturele dag ge-houden in het parochiehuis te Zieuwent en wel op zondag 23april. Daarbij worden ouders en leden ook verwacht om te zienwelk resultaat hun eigen KPJ bereikt (Daar komen we laternog wel op ter:g),Van het agrar: sch jongerenwerk is nog niet veel gekomen endat komt volgens mij, omdat de leden er niet zo’n behoefteaan hebben. Znkele leden zijn wel aangesloten bij de A.J.K, inGroenlo of Lievelde, maar op provinciaal niveau wordt er opaangedrongen onm (@:t najaar?) er in Zieuwent ook iets meeraan te gaan doen.
Wat de vorming betreft, dat gaat op dit moment binnen deZieuwentse KPJ behoorlijk goed. In verschillende vormingscom-missies binnen de “ring en de provincie hebben leden van deKPJ zitting, Op vormingsavonden wordt vaak erg gezellig en opspeelse wijze ove: aktuele onderwerpen gepraat (het zijn beslistzeen droge, saaie, langdurende, slaapverwekkende en daeromvervelende avonden, ). Onderwerpen die al besproken zijn-ofnog op het sranMma staan zijn onder andere jeugdwerkloosheiden alcohol:

Wat de ontspann eft daar hoef ik eigenliik niet zoveelvan te vertellen, Denk bijvoorbeeld aan droppingen en sterritcarnavalsdagen, zee den en uitwisselingen, En dan na-tuurlijk nog onz SnSavonden, Gat hep disr gezellig is, weetiedereen, En wil je ie e

3

en keer mee Maken, kom dan

EE



eens e:n keer kijren op een van de vele aktivite: ten, Je bentecht niet verplicht om direkt lid te we rden. Ook ons clubge-bouw staat open voor iedereen die lid wil worden. Het Zwa-l“wennös is tct ongeveer half april elke zondag van + 11,00-tot+ 12.50 open in verband met &e voorbèreidingen voor: deeNèeg. Verder kun je alta bimem Ion als het
D

Tot zover, Theo bngelbarts, voorzitter,
© OE00f 00:05 ee15 een afdeling van ecn overko pelende EPJ,KPJde,est Zrnhem. DM t gevest bestaat uiies U Prei,ee Overijsel “Friesland

| Gelderland zijn
Le namen

n© 1eZ
D D 2. [© 7 is © 5 03 © ES D ) A4

D Eh D  _J u
Dc IR

mw | 2 Ó mW

ektiviteiten
efve de creatieve dap,

Z

zorguwen,

:n Dlijken
vens ef en het Dd geDy
elkaar kennis te maken, Vo r verdere inbij mij, Cu do van aer Mey, terecht.

llerlei voref ichtingen kan

Voor:half:februari starten er cen a niel cursussen “kunst-zinnige “ voor vrijwilligers. Onderwerpen van de cur-sussen: Se ilm, band(werken met camera’ s, taperecorders,e.d.), cr f spel(toneel), handenarbei d, muzikale expres-sie, dami en de gecombinecrde Ee dansexpressie/



B>
|E: f 5 S

het juiste brood voor de
3Es sportman is brood met BANKSTELLEN -4 energie o.a, EETHOEKEN
jEes SLAAPKAMERSB * tarvo GORDIJNSTOF& Es Se VLOERBEDEKKING

#Es * tarwe steeds een leuke kollektiet 2
in voorraad2 van bakkerij

Ge 5

| tel,
|KNIPPENBORG|Niënhuis melee 55: ed5 UW WARME BAKKER ook in DEKENS en

MATRASSEN zijn Wij
4De ruim gesorteerd 4et telefoon 255

f í e

Ee
|

zi om wm| Taxibedrijf
EE | Jan Roelofsen2 DORPSSTRAAT 29B Zieuwent Tel. 05445 416
S
Ê trouw-, rouw- enE ziekenfondsritten worden door ons verzorgd

E



aannemingsbedrijf
_

HOENDERBOOM BV zicuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-83832

Is delaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
‚ Vergeet het maar! Stoltenlorg]Want tapijt kent vele prijzen.

Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op Kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop,

JI Loop daarom even bij ons Nl
\ Ag_ legbinnen. Wij adviseren u graag ZAKg met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist.



IE enee
het juiste brood voor de
sportman is brood met BANKSTELLENenergie o.a, EETHOEKEN

SLAAPKAMERS* Larvo GORDIJNSTOF |VLOERBEDEKKING
|

* volkoren
|* tarwe steeds een leuke kollektie |

in voorraad
|van bakkerij

|

ei 5 tel.| KNIPPENBORG|Niënhuis meubelen 25:
UW WARME BAKKER ook in DEKENS en

MATRASSEN zijn Wij
ruim gesorteerdtelefoon 255 me

Taxibedrijf
Jan Roelofse

: DORPSSTRAAT 29Z Ieuwent Tel. 05445 — 416

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf

HOENDERBOOM BV Zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-832

Is delaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
24 Vergeet het maar! Stoltenborg

Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast

SJ de prijs ook op Kwaliteit.
'‚ Goedkoop is duurkoop. NVZ„a f Loop daarom even bij ons

Ede binnen. Wij adviseren u graag UNdg. met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.



merkartikelen
ziijn

kwaliteitsartikelen

u koopt ze voordelig
bij een

vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
A. VENDERBOSCH AANGENAME

WEDSTRIJDEN
Dorpstraat 28 - Zieuwent

tel. 315 en veel succes!

VOOR
BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE

ee
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voor een goede het adres
en moderne voor een

| haarverzorging lekker glaasje bier

naar| 5 3 |j DAMESKAPSALON EEVon iH Dikken
l :| Rikkerink

| Tel 311 - ZIEUWENT || |

| || |

B
|

voor al uw voor

| VERZEKERINGEN Now|U
‚ VERBOUW en|it
‚ ONDERHOUD

| naar
| | ASSURANTIEKANTOOR EE dl
h STORTELDER|WOPEREIS

Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209

Zieuwentsew .75
Zieuwent
Tel. 227



merkartikelen de beheerder
zijn van het

kwaliteitsartikelen parochiehuis
u koopt ze voordelig

bij een wenstvanouds vertrouwd adres
alle sportmensenLEVENSMIDDELENBEDRIJF

steeds| A. VENDERBOSCH AANGENAME

B Be WEDSTRIJDENEE Dorpstraat 28 - Zieuwent1, tel. 315
en veel succes!

VOOR
BETERE

|ENTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



voor een goede het adres
en moderne voor een
haarverzorging lekker glaasje bier
naar

ï . 3| : DAMESKAPSALON Bennie van n
B: Dikken

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

E

| voor al uw voor 5

ERZEKERINGEN ||
VERZEKERING

‚ NIEUWBOUW Î

1
. VERBOUW en

4 . ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR
BOUWBEDRIJF +| STORTELDER WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent -— telef.209|

Zieuwentsew ‚75| Zieuwent
Tel. 227
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creatief spel. Je cursusderse Raerd voor jeusdbel
s s

gdbele n staankundigen. De cursussen taan open voorKPJ-leden. Ook ouderen kunnen zich inLr zijn bijvoor
cursus duurt
matie kan ie
ters en Ton
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verkeerde bena::
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schrijven als deelnemer.
gen die deelnemen. De

1 SD infor-

3 Ì 3 2
DD

Og
mn

[op (

a
03

MN

++

@]

koe



=1Ô0=

leidraad. Uit Zieuwent hebben zich al een z2antal leden alsdeelnemer opgegeven. Dit is niet zo vreemd, omdat degen die
eens zo’n weekend heeft meegemaakt, “so wie so" weer mee wil,
De vormingscomuissie telt vier Zieuwentse leden, nl. Laurens
Hummelink, Marianne Beerten, Jos Kolkman en Tonny Kolkman,
Bij deze mensen kun je terecht voor informatie over bovenge-
noemde onderwerpen (vragen over andere onderwerpen mag natuur-
lijk ook wel).
De KPJ en hear aktiviteiten.
br wordt wel eens gezegd, dat de ZPJ ecn feestvereniging zou
zijn. Dat is echter maar ten dele waar, Gi we ook veel cre-
atieve ovonden en kederavonden hebben. ! OD bv. 0e-
fent elke zondagmorgen in het 5Zwaluve meeste leden
echter (en dat zijn er veel) die zijn 1.4 ontspanning
(dat kan ook creativiteit en vorming zijn, red. Wij (de KPJ
dus) kunnen ze wel veel kreatieve en zcspreksavonden opdrin-
gen, maer den komt er geen ki).
Uitwisseling rnaval. Het hoogtepunt van het KPJ-jaar is”
ongetwijfeld de uitwisseling. Die wordt gehouden met een ande-
re KPJ-gafdeling uit het hele land.Gie valt bij ons bijna gelijk
met de elfde van de lefde. Overda sr allerlei aktivitei-
ten van Ì ‘s Avonds is er
meestal ook een aktiviteit

an de e Dansmarietjes.st ui Lshel feit
over is moet cr een

f meestel veel
echter naer!

‚beerd een van
og) niet. Mis-
er weer zo’n a-

beren die dan ook

GG

zogenaamde
voeten in de
Kontektavond.
schien was de
vond. Hopelijk
een beetje bever te begeleiden.
Punk-avond. Overigens is er 7 ma:.thema punk.jeze nvond wordt begeleid
provinc:22l1 bestuur. Het is de ieeen spel er rchter te komen of een
punk nou wel precies zllemaal is,
Jolly GoodCompany. Dan wes er 21januori een optreden vanJolly GoodCo: :peny. Er waeren +250 KPJ- en niet-KPJ-leden a2n-
wezig, wat toch wel een compliment voor Cie groep is. Het
Het plan is om mecr groepen nanr Zieuwent te halen (bv Sol»-tionlasts nog sucsesvol in de Mollenkorre)

avond met hetSe van het
behulp van

en van wet

‘Tonny Rouwhorst.



gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-

De Honda Civic |

5 persoons

dels
veiligheidskooiconstructie

„yeiligheidsstuur
:

EE Gewicht 680 kg.3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan slaapstoelen1 maal 3e plaats in Europa achterruitverwarming2 maal le plaats in Amerika handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatieGrote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren afsluitbare tankdop

pim. 1 uur. Na telefonische afspraak ‚klaar terwijl wisselstroomdynamo
u wacht”. Kosten plm. f 150.- Ook zaterdags. achteruitrijlampenBenzineverbruik 1: 17, bii rustig rijden. grote handschoenen-

Luopt on gewone benzin:. kast
Acceleratie van YJ tot 100 in 13 se:

Financiering .1
E Uit voorraad leverbaz..

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot 12 uur.

nz.

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT ĳ

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT!
reeds 10 jaar HONDA -dealer

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774

ea



OOK VOOR DIT SEIZOEN STAAN WE
WEER VOOR U KLAAR MET:

|
Verzekeringen
Financieringen
Persoonlijke leningen
Hypotheken Redelijke premies
Woningkredieten Kennis van zaken

Zeer veel service
Vakkundige adviezen en een
Coulante behandeling

assurantie en financieringskantoor

THEO BEKKEN
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

erkend assurantieagent

zorg dat u steeds
voor al uw wat in huis hebtDRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
"op de Viersprong"

Telefoon 473
woensdagsmiddags
gesloten



SiVrijdag 3 mrt His noen 1 [yG | 20,00 úur5 5 ZIG 2 KSV 1 20,45 uur"Eib ZVC 2 UIT/4
om dan gerust ‘eens kijken hetloont beslist de moei

De Redactie
0-0-0

STANDEN JUNIOREN t/m 14 jan.
A-Selektie :

A-1 E B-SelektieViod 12521: Ratum Al 13-24 Fortuna 12-23
_

AZSV 12-19 Bredevoort 13-24 WVC : 10-18Sitrolds. 12-17 GeBoys Al . 11-18 Kotten 11-18Grol ties Vossereld 15-18 Meddo + iePAX L2 15 SVBV Al 11-12 KSE 12-13SDOTC l2-11 WVC Al 12-11 Ratum 12-12Longa J2510  ZVG Al 11-10 ‚MEC: : l2- 8Eibergen 12-10 AZSV A2 13-8 KSV. is 11-:7ZVC 1-9 Vios B  . 12- 7 Winterswijk  12-7WVC 12 56 EibergenA2 12- 6 ZyC 19256Gendringenl2-. 6 Kotten A2 11- 3 Vosseveld 12- 0GacPls iis ‘

î

B-2 C-Selektie. C-2Bredevoort Bl 14-24 Grol 12-21 WVC 10-20Grol B2 13-23 Lochem 15-21 Varsseveld 12-20Varsseveld B2 12-21 WVC 13-17 SKVW 11-16SKVW B2 13-2C Ionga 11-14 AD 13-15Varsseveld B3 13-16, AZSV 12-14 ZVC 12-10Eibergen B3 13-12' Varsseveld 13-13 Grol 12-10Gr. Boys Bl 13-11 Marienveld 12-12 MEC 1l-9ZNG-B2 L5=-"-Kotten 11-11 AZSV llFortuna B2 t2- 6 Witkampers 11- 7 KSH a LO 2Marienveld B2 1l- 5 Eibergen 13- 6 Kotten 10- 1AZSTB2 1255 INL 12- 5
Meddo B2 l2- O SKVW 12 5

0=9-0

——
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NIEUWS IN.HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET K

Kopie voor het volgende nr. van
zondag 26 febr: in het bezit teNoteer deze datum!!

-Geruchten gaan dat bij voldoeSn
karatevereniging in overweging sedames een cursus zelfverdedigin,
enkt allen aan de ledenverga Aanvang 20.00

-Gezäen het feit d
wedstrijden, vo
overweegt het

‘terug te trekken,

©
H Mm

MV

HT

ct

&2

-Maandag 13 febr. Kruisjasavong,
Pe afd. Gelderland, die met een groot tekort aanscheidsrechters kampt, doet een beroep aan allen dieinterresse hebben om een cursus voor scheidsrechterte volgen dit kenbaar maken aan het bestuur.De Oe cursus start weer begin maart deduur bedraagt 9 lesaavonden,

0-6=0

te wej ons trugge--
 UmOp kop holt te-
n

vonnen aon an ae ohigliestd
minste. 2 punten oet 9 wedstrieden is niks te vólle.Met de feesdage in ut Vöroetz ichte, Sinterklaos, debroedlagte van Mattie van de smid, Kasmissen en nil jsjaor, hew beslotten nog us een trad vlotter an te gaon.Oppejut deur de vrouwleu en 'n groten trop supportersging ut d'ran. Tegen longa 9, 2-0, Reetmölle 5, 3-1 en



COÖP. WERKTUIGENVERENIGING
ZIEUWENT - telefoon 526/511
wij verzorgen alle werkzaamheden voor uw bedrijf
zoals :

het gras
de mais
de grond woelen
egaliseren
ploegen
inzaaien enz. enz.

door de aanschaf van een klepelmaaier kunnen we
ook de sloten reinigen

WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR
- telefoon 05445 - 526/511

vijftig jaar sparen bij de

/ NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS IS/ 4ë SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f, 7,50 GRATIS als eerste inleg
PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bij

AGENTSCHAP ZIEUWENT :

E Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

EeU eens watertanden ?

Dan bent U bij
CAFÉ— RESTAURANT „STOVERINK?

in goede handen.
Het vertrouwde adres voor vergaderingen enpartijen.

_ Ruurloseweg 20 ZIEUWENT Tel. 05445634
ZELEBEDIENING en MAT B

WINKEL AAN HUIS

LANKHVELD
Dorpsstraat 31 TEL. 05445 9

ee
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== @Reunie 6, 4-1 winst uut !t olde jaor.Jp Ni!jjaorsdag in een bastensvol stadion "Halse Heide!in de leste minute met 2-0 winnen vanonze supporters.Hospels oon uut de Hemmele as heerboer st de‘fluite,Johan en van Harmes oet ut Brook as broeders inlange sl ieje met de vlagge. |

Tegen GS ut Geest!rn (een klinkenden uutslag-nl,zes-zes, t 3-1 hew ok met Vios 9 en Markelc 7 degrösmatte nog us anevèègt.' Toen haw uut 6 maol weide-gank 11 punten d!r bej: dat gif 13 in ut geheel, Zoozeej maor weer, dat as i'j ‘zo of en too een feesjenhebt te bouwen, de punten òvengood binnen bunt te halen,De smaak hew no te pakken, dus .la0w:zo maor wieter:

Se
DE FLAPOREN HOORDEN:
-Toen Harry (Kleins) door 3 man tegelijk onderstebovenwerd gelopen, het andere lid van de harde kern op-merkte:! Da's typisch 2 te v8lle veur Herrie,
-Het 7de een nieuw persoonlijk record vestigde: Zekonden zondag 22 jan. de aangeboden kratjes bier nietonl!OpDse

=

-Harrie Hulshof zei:!Ze kunnen zeggen mat ze millenover mijn voetballen, maar ik haal de PICT!

—8

:20a0-=0
TOP- VEERTIEN,

Tussen h s de vorige klassering en punten.Ly 6 1) 4.63‘ (3.65) 11) zyc 8 CIF) 1.65 (Mi5 5 1 Dd 5 canzIE5 5 (526 3 B GS 0E (05554) ZVC 5 n= (2,87) (14) 0.67 (0.405) ZVC 2 EE (258)6) 1 B (1)T) A-Sel. (6) 1,82 (2,36)SWE T ka) 6 34)9 22 EE)Le)ZYG 4 5 IO TEE)

NN



aPE VOETBAL

Kijk, hij hobbelt en hij huppelt,
langs het ruime voetbalveld,
Vierentwintig jongensbenen,

komen stampend aangesneld,
Tweeënveertig voetbalschoenen,’
stakken náar het bruine leer,
En de harde neuzen drijven,
hem gedurig heen en weer,
Rang: Daar schiet hij lanes"de bodem,
Pats! daar stuit hij op een voet,

Euh huppelt en hij Ge weer,
en hij schuifelt en Hij Schiet, ii
links, en rechts, cmlaaz, naar boven,
rep je niet, zo heb je niet.
Hal daar kogelt hij kwaadaardis

Eindelijkkan hij even rusten. ed“Mit Is zes S= nul ! De bal die zit.3
++++ :

SPAART U OOK AL 72
: f

5 =

BLJ- DE NED, MIDDENSTANDSSPAARBANK
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ia BOUWBEDRIJF

HuizinkK& Zn.

ZIEJWENT tE

. NIEUWBOUW

. STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

‚
VERBOUW

‚ ONDERHOUDSWERKEN

. 25445 214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436



voor al uw schilder- Ik h äen behangwerk naar J. Ho en Ofg 1
tevens het adres voor de "'doe-het-zelver'! |

|

officieel SUPRALUX-dealer 5de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijsZegendijk 4, tel. 454 en kwaliteit!!!

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE 1
tijdens de rust of na de wedstrijdbent u van harte welkom in de

Kantine van Z.V.C. ie 007

dat men van KWALITEITSOLIE minderi nodig heeft, dat wist u al:| maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is?| kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

| noe, KRABBENBORG telefoon 215



seDE INWORP.

Wanneer. de el en al over de zijlijn is ge-gaan, het
m nl

e
de grond, hetzij doör ‘de ahdan de tegenpartij van diezgene, dieatst heeft aangeraakt, de Bal in wille/ing inwerpen van het punt van de zijlijnt

Ko

En

ouiten het speelveld ís, geraakt.et op het ogenblik, dat Hij ds Lal jos.gezicht naar het speelveld gekeerd, metlike voet op de Si lijn 05 op de grondstaan. ee
oet, beide handen gebruiken en moet deohter het hoofd daarboven losláten.,n het spél, onmiddelijknadat hijfn bet:Ss gekomen; de inwerper de bal nietaanrakén, voordat déze door een andere spelerraakt of gespeeld.

inworp kan niet rechtstreeks een doelpunt
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Indien de bal niet op de juiste manier is ingeworpen,moet de bal door een speler van de tegEN wordentngeworpen. Indien de inwerper de bal pnieuw aanraakt,voordat h kt of gespeeld EE een andére
e vrije schop worden ge-nomen door een speler van de tegenpartij op des:plaats, waar de overtrediing is geschied. SeIndien de bal juist boven de hoekvlaggestok Uabgaatdau zal de scheidsrechter tot inworp moeten be-sluiten en niet tot doelschop of hoekschop; De n=:werper behoeft niet met aaneengesloten benen of metde volle Ed op de grond te staan, hij mag dus met.gespreide benen en op de tenenstaande ingooien, mits5 steeds een deel van elk der voeten oprenslijn van het speelveld op de grondook een ee van zijn vo eteù inebben mits, hij dan zijn hakken op de‚van de. grenslijn of daar achter laat

3

Ef 1. avoet op de buitenkant
e daarachter: plaatst, Ïsis het dus een juiste 0



EeBij buijfel mie Ge Dal het laatste aanraakte voordatdeze over de Wi jlijm: Sns, zal de scheidsrechter laten-inwerpen door die partij, op wier helft de bal over:de. zijlijn gîng,:dus door de: zogenaamd verdeüigendepartij, =…
9De bal 15 Ti Of U,

PACELILII.

De Damessenioren maker deze competitie een moeilijkeperióde door, werden zij vorig seizoen nog kampioen,nu moeten ze knokken om het degradatie spook te ont-lopen. Dit seizoen moest er gestart worden met eenzeer verjongd team terwijl enkele vaste basisspsel-sters vertrokken naar elders of de pijp aan maartenSaven. Er zit sen stijgende lijrf:fn- haar het gaatniet zo snel alsdet men gehoopt had de overgang vande juniören naar sehisren is vo r enkele speelstersvrij’ groot het blijkt dat veelal de nodige hardheidontbreekt voeg daarbij nog de nodi blessures en menheeft het probleem bij de ko mes hebben nog5 wedstrijden te spelen “en he Dadwedstrijden winnen. Dé Heren doe t dit jaar watrustig aan en staan in hun klasse in dé middenmootzij moeten ook nog 3 wedstrijden spelen, maar zijzijn veilig en kunnen ook geen kampioen meer worden,Zondag 12 febr. spelen de Dames om VOO uur inde Sprcthal te L!voorde tegen D:V.V.
Zaterdag 18 febr. spelen de Dames om 20,40 uur inde Sporthal te Rheden tegen, Erica.De Heren spelen zondag 19.2. te Lichtenvoorde tegenDHC uit Dinxperlo on VeA iins
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INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

Zieuwent
Zegendijk 26, tel. 05445-666*

voor al uw NIEUWBOUW
SANITAIR VERBOUW
GAS- WATER-, ONDERHOUD

_ELECTRO- RENOVATIE
TECHNIEK REPARATIE

GESPECIALISEERD IN
CENTRALE VERWARMING

zowel hete lucht- als warmwatersystemen

SPECIAAL VOOR DOE-HET-ZELVERS:
C.V. BOUWPAKKETTEN, kompleet
vraagt vrijblijvende offerte
enorm assortiment sanitair

in wit en vele moderne kleuren
BOILERS - DOUCHE-MENGKRANEN enz.uitgebreid onderdelenmagazijn



SLA MUNT UIT UW SPAARGELD

Daarom heeft de Rabobank een uitgebreidassortiment spaarmogelijkheden.
Verder adviseren wij u gaarne over:

FINANCIEREN: hypotheken, persoonlijke
lening, autofinanciering
e.a.
BELEGGEN
VERZEKERINGEN
BEWAARGEVING
VAKANTIEREIZEN
VREEMDE VALUTA
REISVERZEKERINGEN

Babobank
GELDEN GOEDE RAAD

Zieuwent - telefoon 561 /562
Bijkantoor:
Waalderweg 12, Mariënvelde, telefoon 573
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