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voor al uw G J Pierik
* nieuwbouw
xk «verbouw Constructie- en

onderhoud installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

B. Hulshof Tel 255

telefoon 494

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

GRAS- EN GAZONZADEN

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

”WOPA” B.V. LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415  -  05445-253
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VAN DEREDACTIE.

De winter heeft dan toch nog toegeslagen. Koning:
voetbal werd zonder parlementaire procedures resoluut
en zonder medelijden voor alle voetba ‚Iliefhebbers
door de Winter-koning van zijn troon gestoten. ieEe weersomstandigheden en de toestand van de
velden maakten competitievoetbal. onmogelijk. Vriend-
sc elijk voetbal, waarbij emoties kunstmatig in-

kunnen worden waardoor het blessurs/=isies
en voetballen verantwoord blijft bleek het enige
tief van de voetballers. De. ware supporter

r maar bekaaid af. Alhoewel, schaaten …

een fikse wandeling docr besneeuwde velden is
ij bezigheid. Tevens konden gezins- en
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HA ctamilieban weer eens stevig aangetrokken worden,
zodat moe: de vrouw'er weer tegen kan, wanneer
vaderlief i op of rond de voetbalvelden
loopt te n. M.a.w. een maandje stil liggen heeft
ook z 1
Bchter de wi rekt zich ru definitief terug, zodat
er begomnen zeGe aan:het eindspel van de
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competitie. Voor het lste belooft het een enerverend
eindspel te worden met als hoofdprijs een promotie
naar de 3de klas K.N.V.B. Wij wensen dan ook met; name
het lste, z'n trainer en de begeleiding daarvan, maar
natuurlijk ook de anders elftallen veel succes, de
supporters een hoop kijkgenot en moeder de vrouw veel
sterkte voor de komende wedstrijden.
Dit maal geen standen in PIOT vanwege de vele afge-
lastingen. In dit nummer treft U verder een verslag
van de halfjaarlijkse ledenvergadering, een toelicht/
ing op het J. Knippenborg-tournooi,. zaalvoetbal en
alleen van het zesde een verslag, ook dit keer laten
andere sportverenigingen het weert afweten.

De Redactie

HET. ZESDE.

Nu we reeds 165 wedstrijden gespeeld hebben, wordt het
wel eens tijd om wat van ons te laten horen. Iedereen
was natuurlijk onze leidende pos.tie in de top veer/
tien allang opgevallen hetgeen getuigt van een grote
productiviteit van ons team, maar desòndanks staan we
niet bovenaan in onze klasse. We staan momenteel op
een 4de plaats, achter Eibergen 8, GSV 2. en Erix 5,.
tegen. welke we slechts 1 punt konden halen uit. 5 wed-
strijden (alleen Erix krijgen we nog op bezoek). Verder
werd verloren van DECO en gelijkgespeeld. tegen Markelo.
De rest van alle wedstrijden werden met klinkare over-
winningen afgesloten. Ons doelsaldo houdt ons dus
bovengan in de top veertien... We scoorden ca. 60 doel-
punten terwijl we er zo'n kleine 20 tegen kregen..Dit
is wel een bewijs van een sterke voorhoede met daar-
achter een sluitende verdediging. Routine is eigenlijk
het enige wat ons een beetje ontbreekt. Ons team be-
staat uit spelers met een gemiddelde Leme 20
jaar, terwijl we vaak tegenstanders treffen die daar
bijna. IO jaar bovenuit komen. Dit ís _.soms een voor-
deel omdat je ze conditioneel gemakkelijk aankunt,
maar soms, Eibergen bijvoorbeeld; moet .je oppassen om

niet te worden weggetikt.
Wanneer we dit EE een beetje bij. elkaar houden, moet

(zie vervolg: bldz. 14) :
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MuizinK& Zi. . staensouw
‚ UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT TE! 25445-214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436
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voor al uw schilder- Ik bh
en behangwerk naar Ï. Ho en org
tevens het adres voor de ''doe-het-zelver"!

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijs

Zegendijk 4, tel. 454 en kwaliteit!!!!

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

tijdens de rust of na de v wedstrijd
bent u van harte welkom in de

Kantine van Z.V.C. el 07

dat men van KWALITEITSOLIE minder
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

AE KRABBENBORG telefoon 215
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ZAALVOETBAL TE GROENLO.

Cns eerste wist ook 2 vierde achtereenvolgende =
wedstrijd te winnen en wel van Grolse Poysl zodat zê
nu samen met Eibergen l Ie poule aanvoeren. De be-
slissins val Vrijdss 5 maart, woiness in ecn cci"
streeks dual uitgemaakt gaat worden vie poule:minnaar
wòrdt, beide teams zijn echter nu reeds zeker van
plaatsing EN finale poule dic vrijdag 17 maart *

wordt géspeeld. (Inmiddels heeft het eerste tegen
Eibergen esi ieid en verloren met 4-0 Red)
Het tweede team’wist de laatste 2 wedstrijden e
tot winst te komen (Vios 4 — ZVC 2 1-3) maar 1

tegen Grol l een 10 - 2 nederlaag, voor hen is er 108
slechts een theoretische kans om in de finalepoule te
komen, maar dan moet de laatste wedstrijd tegen KSV
met zeer grote cijfers gewonnen morden (dez e laatste
wedstrijd is inmiddels ook gespeeld eù wel: gewonnen
maar niet met het nodige verschil. Red)
Ook het derde heeft nog een kans al hebben zij het
ook niet meer in eigen hand nadat ze va met pech met
2-1, van Erix l verloren en toch een 4 = 2 overwinning
boekten op het tot. dan ongeslagen Eibergen 4.

O0-0-0
DE FLAPOREN HOORDEN:

es Dat het zevende reeds bij verschillende eiverenigingen inlichtingen heeft ingewonnen of ze
daar kunnen komen voor het geval ze niet alle-
maal bij elkaar mogen blijven.

c... Bij de algehele ledenvergadering de Bestuurs-
leden zich vaak verwonderlijk aankeken als vcor-
zitter J. Cuppers de zin bezigt: VMHet Bestuur’

besloten, +0. |!

+ vond dat trainer Helmink nog minder over
trijden weet te vertellen dan de Gelder-
en die schrijft (afgezienvan de fouten)

zo weinig nieuws.
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(buiten verantwoording van de redactie)

OPEN BRIEF.
Bijdrage tot de discussie de trainerswisseling
lagere elftallen.
Aanwezig: l speler 3de elftal, 2 spelers
6 spelers Te elftal.
Enkele jaren geleden werd het 5de elftal 'Mopgerich!. De
toenmalige trainer W.Krabbenborg en de huidige trainer
B. ten Bras waren errtoendertijd totaal tegen, mede
door het feit dat dit afbraak zou doen aan Ge pres-
taties van het 3de en 4de. Nu mordt .B. ten Brás mede
door de ''mindere!" prestaties van de selectie van de
lagere elftallen aan de kant geschoven door het Bes tuur
dat unaniem van mening is dat er een andere trainer
moet komen. Bovengenoemde aanwezigen zijn van méning

|

dat deze wanprestatie! s niet het gevolg zijn van de
werkwijze van B. ten Bras; maer dat de oorzaak oa moet
worden gezocht in het feit dat het Zestuur de vorming
van het 5de elftal, samenbuûdeling van oudere ervaren
pelers, heeft toegestaan. :

B. :ten Bras zal dus, als het voorgenomen beleid'vani het
Bestuur wordt doorgevoerd aan de kant worden gezet;
voor wat betreft het verauitwmoordelijke werk. Wel is hem
aangeboden om de elftallen die in de 4de klas GVB

voetballen, Gde t/m 88ste, te blijven trainen en tevens

Ei te dragen voor minder interressante karwèitjes
oals het organiseren. van het jaarlijkse zaalvoetbal.Eeuenodis het Jan Knippenborg tournooi, de  vriend-

schappelijke wedstrijden etc. Met. andere woorden: voor
het verantwoordelijke werk wordt hij, totaal ten on-
rechte, niet geschikt. geacht, maar als stuwende kracht
achter de schermen, wil het Bestuur hem toch niet’
missen.
Het ligt in de lijn der En. dat BBras,
mede door het feit dat, maar ook door de manier waar-
op,‘ maar daarover straks meer, hij aan de kant wordt,
gezet, past voor de Neer" als: klusjesman te
2m het voorgaande toe te lichten;. wat er
wanneer zo!n figuur als. B- ten Bras die
her! moet rennen en de zaak moet regeler

is van organisatorische fouten
aan de kant wordt gezet, willen wij

Ge elftal on

9



COOP. 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

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

vijftig jaar sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS NMS
SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f. 7,50 GRATIS als eerste inleg

PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bij
AGENTSCHAP ZIEUWENT :

Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel.508DE ete ° isk eme“-

Wilt U eens watertanden ?

Dan bent U bij

CAFÉ— RESTAU RANT STOME BIN
in goede handen.

Het vertrouwde adres voor vergaderingen en
partijen.
Ruurloseweg 20 ZIEUWENT Tel. 05445- Se

ZELBBEDIENING en
WINKEL AAN HUIS

LANKV
Dorpsstraat 31 TEL. 05445 259
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hale: 2

-Op vrijdag 3 ee moest ZVC corvee draaien Jshet zaalvoetbal tournooi te: Groenlo. Heg: Bestuur dat.
plechtig beloofd had met 4 personen aanwezig te zullen
zijn liet compleet verstek gaan. Wie kon er opdraaien
voor /de gevolgen van deze ne Inderdaad Be Len
Bras. E

-Plusminus 2 maanden geleden zou Det Bestuur zorgdragen
voor scheidsrechters voor wedstrijden van de lagere.
elftallen. Geen mens kwam opdraven, B. ‘ten Bras kon er
weer. voor opdraven om geheel Zieuwent rond tetCrossen
op zoek naar een andere scheidsrechter.

Dit zijn maar 2 markante voorbeelden van het grote aan-
tal situatiès die zich voordoen door órganisatorische
fouten, "blunders", van het’Bestuur. Wij zijn van me-
ning. dat het’ Bestuur misbruik maakt van de bereidheid,
zoedwillêndheid en orgafiserend vermogenvanB. ten Bras.
Hierbij Le en wij dat mog worden aangenomen dat de
trainer: past voor oriemisatorischer werkzaamheden en dat
de De in kwêstie al leen. zorg wol üragen voor tech-
nische en taktische begeleiding van de selectie van de
lagere elftallen.
Het voorgaande handelde over het feit dat B. ten Bras
aan de kant wordt gezet, maar tevens willen wij
kritische kanttekeningen zetten bij de manier waarop de
gehele bekendmakings- en beslidsinggsprocedure heeft
plaatsgevonden.
Waarom zijn voornoemde feitén niet door het Bestuur op
de halfjaarlijkse ledenvergadering op ;20 febr. naar
voren gebracht ondanks het feit dat er reeds bestuur-
lijke beslissingen waren genomeri. Vreesden ze moeilijk-
heden? Het Bestuur is dan :wel democratisch gekozen door
de leden maar is het niet wenselijk dat dergelijke be-
slissingen via ledenvergaderingen, in onderlingen samen-
spraak worden genomen? Bij trainerswisselingen van de
selectie van het lste en 2de worden de wensen en griev-
en van de spelers behorende tot die selectie aange-
hoord. Waarom geldt diteniet voor spelers van lagere
elftallen?
Conclusie: Volgens ondergetekenden doet het Bestuur er
fout aan B. ten Bras aan de kant te schuiven en hem de
schuld te geven aan de mindere prestaties van het 5de
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en 4de elftal. Wij zijn. van mening dat BD. ten Bras
capabel is voor de training van het 3de t/m 8ste elf-
tael en dat: een tergelijke organisatorische kracht,
mede al door het vertrek van W. Krabbenborg, die ont-
zettend veel. werk verrichtte op dit terrein, onmis-
baar is voor de vereniging ZVC. Wij  ziex geen reden
om B. ten Bras aan de kant te zetten. j ze
N.B. Ondanks het feit dat er maar ‘een beperkt aantal

personerr van de Lagere elftallen aanwezig waren,
kannen wij; mede door onderlinge samenspraak en
contacten: met andere spelers van onze elftallenstellen dat bovenstaande mening gedeeld wordt
door de meerderheid ven het ‘6e. tn Sste olftal.
Wij beschikker niet over de feitelijke mening '

van het 3de t/m 5de elftal, maar verwachten dat
ze achter het bovengenoemde kunnen staan. Mocht
dït niet:zo- zijn dan zien wij uit naar: hun. men-
ing, wat dán weer sen bijdrage zal ‘zijn tot het
verantwoordelijk’en democratiïsck beslissingen
nemeri vari een zaak die velen aangaat.

@ndergetekeng: in de aanhef genoemde personen.aoe
MAANDAG 13 MAART 1978 is er weer eenU in de Kantine.

AANVANG: 20.00 uur.
0u D mm ch DD HA

Qu.
mn O D B Qu DHoofdprijs besshikbaar

Kantinebeheerders.

SPAART U OOK AL ?

BIJ DE NED. MIDDENSTANBSSPAARBANK?

DnSns nnSLsSSsssssnsnssnnnsnsn nn
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AH 5 persoonsDe Honda Civic gescheiden remsysteem
: RE rembekrachtiger

zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-
dels
veiligheidskooiconstructie

„yeiligheidsstuur
We

ie Î Gewicht 680 kg.
3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan slaapstoelen

1 maal 3e plaats in Europa achterruitverwarming
2 maal le plaats in Amerika handremcontrolelampje

alarmknipperinstallatie
Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren afsluitbare tankdop
plm. 1 uur. Na telefonische afspraak ‚‚klaar terwijl wisselstroomdynamo

u wacht”. Kosten plm. f 150. Ook zaterdags. achteruitrijlampen
Benzineverbruik 1: 17, bii rustig rijden. grote handschoenen-

Lout 95 gewone benzin:. kast
Acceleratie van VU tot 100 in id secar

Financiering :1 2
Ë Uit voorraad leverbaa..

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot 12 uur.

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT i

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

EE:
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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 hebt
DRANKEN
even naarB Lise

SLIJTERIJ

Schutten Herman
Mop de Viersprong"

Telefoon 473
woensdagsmiddags
gesloten



KPJ-klupblad. ; 5

Nadat in de eerste bijlage: van de KPJ aan FIOT de KPJ zich min
of meer presenteerde, zal in de komende tijd (jaren) de bijdrage
van de KPJ een eigen geaicht moeten ] krijgen, In het vorige enook :n dit nummer zijn “12 pagina’s besteed aan sport , met name
voetbal, en 4 pagina” an de KPJ. Het is echter normaal ge-!
sproken de bedoelin sportgedeelte. ieder nummer min-:stens 16 pagina’s ag blijft nemen en dat de KPJ onafhan-
kelijk daarvan 4 (eve ) bladzijden toevoegt. Een klupbladhelemaal alleen opzetten als vereniging is echter vrij moeilijk:
8 kantjes moet je toch uinstens iedere keer wel hebben om een
boekje te kunnen maken en vóoral na het eerste jaar wordt datLL

soms (regelmatig) erg moe:lijk (eigen ervaring met PIOT), Daar-
om is gekozen voof een voorzichtig begin met 4 kantjes. die in-
gelegd worden bij PIOT, zodat de verspreiding van het blad ook’
metsen is opgelost. Dit tér verklaring.
Was die eerste’ aflevering :n grote lijnen min of meer een over-zicht van de KPJ op vier org vol getypte kantjes, er wordt aan
een iets andere, met name eer. speelsere vorm en opzet in de
toekomst gedacht. Hierin zullen dan niet alleen serieuze onder-
werpen komen over aktiviteiten, nieuws van kring en commissies,
naar ook meer leuke rubrieken of advertenties (zoals de anti-
rookreclame in dit numier). Onder de leuke rubrieken kunnen
bijvoorbeeld komen: wist Udatjes (zoiets als De Flaporen
maar den over de KPJ), tekeningen en puzzels. Dit alles in een1 opzet dus (nzet meer Zo vol getypt), dat kah ‘het

zgen aanzien worden, menr,.s... 5

iet eerste nummer gehecl (4 bladzijden) en dE nummer gedeel-
telijk werden nog wel door een PIOT-redactielid getypt eh af-
gedraaid, maar het is de bedoeling dat de KPJ dat zelf gaatp r, jullie snappen wel dat dat schrijven vaan Copy,

amelen ervan (meùsen achter de vodden aan zitten),raaien bij elkaar vrij veel werk is, dat boven-
terug kont, In om dat werk zit het bestuürZENSn worden twee mensen gevraagdrslid Tonnie Kolkman(Zeg.) de KPJ=-re-

denk hierbij vooral, maar niet alleen,
zo’n blad een eigen vorm kunnen geven,Bijvoorbeeld ie: lik goed kan tekenen. Hopelijk zijn erenkele leden die voor woelen en het willen proberen.

Ze zullen ingewerkt worden. Je kunt je opgeven bij het KPJ-be-
Luur (of (Dii mij

f
cd

nou niet. bepaald
die samen met h
dactie gaan vorBer
aan creatieve Ied

Bennie Storkhorst,



5Naam.
Wie weet er nog een leuke naam voor het KPJ-deel in PIOT, zodat
je niet steeds KPJ-deel of KPJ-bijdrage hoeft te zeggen. Die
naam Kan al een eersve aanzet voor het eigen zez:cht van het
KPJ-klupblad zijn. Voor de inzender van de ee naam ligt een
leuke attentie te wachten. Inzenden is mogelijk tot 31 maart.
bij het KPJ-bestuur,

Hallo KPJ-mensen
Naar ik aanneem hebben jullie allemaal dc artikelen over de KPJ
in de vorige .PIOT gelezen. U zult wel gedacht hebben: dat is
een vereniging waer pit in zit en den kan ilk U geen ongelijk
geven. Maar door te weinig interesse konden sommige van deze
aktiviteiten niet doorgaan. Er werd namelij: in de vorige PIOT
geschreven over cursussen als foto-film band (kamera’s, tape
recorders, e.d.), hondenarbeid, mizikale expressie, dansexpres-sie en een kombinatie van dansexpressie mct creatief spel. He-
laas kan ik U meedelen dat deze aktiviteiten nict door kunnen
gaan in onze afdeling. (Dat stuk in de.vorige PIOT is misschien
iets onduidelijk. Het zijn namelijk cursussen die van b itenaf, ik
meen door de Gelders Jergdraad, aan de XPJ zo aengeboden. Ik
denk dat dat stuk vooral in het verhaal is opgenomen om ook men-
sen en verenig. ngen b:iten de KPJ, die Ee interesse heb-
ben, daarvan in kennis te stellen. De KPJ had het programma t

reeds vrij vol. : Bennie Storkhorsi).
Wel heb ik ei boesken
gepiept is. Nog één isschien twee dagen e: 6 boel is opge-
ruimd. Ondanks het Lt n hebben
gemaakt, worden er Sp als U
ze klaer legt.
Verder zijn er van
weekend in Berg cn

ò
©

digden nar een
ksonderwerpenwaren daar het nut van pDskre KPJ en de

unkties van de dircrse commissies die in ziin geroe-
pen. Daarover is men helacs ongeveer nc: zover gekomen als ze
voor die tijd waren.
Voor de zomer zitten cr grootse plannen in de pen, zoals bv.
nog eens.eena en het uitnodigen van diversc bandjes.
Ook zit er nog ecn kleine kans in dat we, eerst de avond-
vierdaagse in L chtenvoorde is gelopen, naa: Ninegen gaan voorde vierdaagse. Tot ziens bij de KPJ.

Mertin Iucmelink

4



het juiste brood voor de
sportman is brood met BANKSTELLEN
energie 0d. EETHOEKEN

SLAAPKAMERS
* tarvo GORDIJNSTOF
ie VLOERBEDEKKINGvolkoren
* tarwe steeds een leuke kollektie

in voorraad
van bakkerij

KNIPPENBORGS|Niënhuis meielen 2:
UW WARME BAKKER ook in DEKENS en

MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerdtelefoon 255 De

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 ATZieuwent Tel. 05445 — 416 zn de

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd

riete

TE
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aannemingsbedrijf
i

HOENDERBOOM BV Zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-83832

Is delaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
— Vergeethetmaar! Stoltenborg

Wanttapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop, NlLoop daarom even bij ons

4
binnen, Wij adviseren u graag UN4 met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist. :



merkartikelen
ijnzijn

kwaliteitsartikelen

u koopt ze voordelig
bij een

vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VENDERBOSCH

Dorpstraat 28 - Zieuwent
tel: 315

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

VOOR
BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE

ike



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie van ’nDAMESKAPSALON
Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor
VERZEKERINGEN

‚ NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew 75

Zieuwent
Tel <227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209
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Attentie advertentie, attentie advertentie, attentie adverten
De kans is niet

gering dat de gerouti-neerde sigaretten-roker nù’
een sigaret opsteekt. Het zij -zo.

Zolang men zich er maar bewust van is,lukt het zeker wat minder te roken en niet
meer zo diep te inhaleren. Ook dat

wordt cen gewoonte, waerna het
staken van het vuren ook

ook ‘binnen bereik
kont van de

+ mecst Á

moedeloze ?
3 9 15 poker $

va

U

attentie advertentie, atventiëe advertentie, attentie adverten
EEN MENING VAN EEN KPJ-BESTUURSLID

In de vorige Piot hebben we op het eind voorgesteld om nog een
groep naar Zieuwent te h den. Dat gaat in april of mei gebeu.
ren. Alleen weten we nog niet welke groep we moeten aantrekken.
Vast staat dat de,groen niet meer dan f759,-- tot f1000,--
mag kosten. Misschien hebben sommigen liever een drive-in-
dicotheek. Mocht je een groep weten, die interesse heeft laathet ons dan weten. ; :
Op 6 april is argweer een halfjaarlijkse ledenvergadering met
fiets! na. Ieder ljd kan dan zijn of haar hart luchten. (Dit
kan trouwens ook tijdens de bestuursvergaderingen, waarin
meestal eerst (tot een uur of half elf) „wordt vergaderd endaarna wordt nagepraat. Dit lijken vaak meer contactavonden.
Op maandagavond 3 april start de kookcursus. Er zal dan doordiverse leden wordén geprobeerd iets eetbaars te koken, het-
geen bij vorige cursussen nog weleens mislukte. Er is nogplaats voor een pa&r leden; deze kumen zich. opgeven bijMerion kl. Holkenborg, tel. 386,
Zondagsmorgens heerst er in het clubgebouw een en al bedrij-
vigheid. Er wordt dan geoefend voor de creatieve dag op 23
april in Zieuwent. Er komen dan diverse andere KPJ-afdelingen
uit Gelderland. De verschillende onderdelen van elke afdelingzijn: het lange optreden, het korte optreden en een improvi-satie. Heide komt deze dag tevens met haar nieuwe speelfilm:in s Avonds is er een optreden ven ee Good Company.’



Voor ouders van de leden, de leden van de KPJ
zelf en voor andere belangstellenden bestáat de

kaarten in de voorverkoop te verkrijg
en voor een lage prijs. De KPJ-bestuursledenen hiermee langsde leden.

Voor het volleybaltoernoöi in Didam en in Groenlo ue je je
nog opgeven tot 20 maart bij Laurens Kolkman (366) of bijTonny Rouwhorst (548), Er wordt deelgenomen hieraan met één
damesteam en twee herenteams. Kunnen volleyballen is meegenomr
maar niet vereist... à

In de volgende PIOT zullen alle KPJ-bestuursleëen een kort
stukje schrijven om zich zo aan iedereen voor te stellen,
Tenslotte wil ik nog zeggen dat mensen die nog steeds het
waanÏïdee hebben dat wij een feestvereniging zijs, er wol
grandioos naastzitten. Naast een beperkt aantal feesten per
jaar, zijn er minstens elke veertien dagen kader- of creatieve
avonden in Zieuwent of in de buurt- KPJ-verenigingen, voor de

‚hele kring. Voor goede ideeën en opbouwetide kritiek staan
wij, de KPJ. dus, alsijd open. Tonny KouwhorsD, De

een kleine bijdrage van Tonny Kolkman— A
Op 18 maart . is cr door de KPJ-kring Groenlo een grobs
politieke manifestatie op touw gezet in zaal Meijer $=s Groenlo,
Hieraan werkt ook mee de cabaretgroep KLAPtoe uit Arnhem.
De middag bgint om half twee en duurt tot ongeveer
half zes, Diverse vooraanstaande politieke figuren uit de
Provinciale Staten van Gelderland verlenen hieraan ur, mede-
werking. De onderwerpen betreffen vooral jeugdzaken en
agrarische aangelegenheden. Ok voor ons KPJ-leden zijn de
Provinciale Staten-verkiëzingen van belang. KOM DUS OOK.!!!.
18 maart KPJ-kegelavond bij Meijer in Lichtenvoorde
25 maart Boesken halen
18 maart half twee: politieke Tei KPJ ‘in Groenlo

2 april volleybaltoernooi ook in Groenlo
3 april start Kookcursus ë

4 april halfjaarlijkse ledenvergadering in Jt Zwaluwnos
7-8-9 april : KPJ-weekend in Berg en Dal, opgeven bij.de Kolkman

Copy Voor de volgende KPJ-bijdrage in PIOT eerd vrijdag
31 maart inleveren bij Tonnie Kolkman (te1.366). Graag ook
3ijdrage van leden die niet in het bestuur of in OEzitten, Zorg det dit een eeht clubblad wordt van de KPJ,



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 3

ERFVERHARDING
Dorpsstraat 30

SIERBESTRATING | ZIEUWENT
| Telefoon 05445 -517

[ma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN

ELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE en
ZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART. D

SCHOOLARTIKELEN en
Dorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +
Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)



aluw C.V.INSTALLATIES
LOODGIETERS- en

ELEKTRICITEITSWERKEN
worden door onsSTALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF Zieuwent

telefoon 346

— DOPPEN ASSURANTIEN
|

| voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en

| HYPOTHEKEN

| Zieuwent — Dorpsstraat 77 -— telef. 290

|

|
[ breng
[ 3e na de wedstrijd ze| een bezoekÏ aan

cafetaria > de timp ?
tel, 269
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JAN KNIPPENBORG TOURNOOT.
gok dit jaar zal er weer het J.a urnooi
gehouden worden. Doordat,de competitie, door de vele
afgelastingen naar verwachting nogal zal uitiópen en
omdat we dit+ jaar met 10. teams (vorig jaar 9) deel-
nemen waardoòr er in totaal 45 wedstrijden gespeeld
moeten worden,. tijdens de ledenvergadering werd be-
sloten door de week en als afsluiting op 24e Pinkster-
dag te spelen. Hierdoor zal: elk team op 53 van. de onder-
staande data!s 2 wedstrijden spelen, terwijl de res-
terende 3 medstrijden dan op 2de Pinksterdag gespeeld
dienen te worden. De wedstrijdduur van de wedstrijden
zal ditmaal 45 min: bedragen.
Cm vele afmeldingen te voorkomen vermelden we nu reeds
de data!s waarop gespeeld zai worden, opdat iedereen
SP tijd rekening kan houden met de speeldata!s en zich

af kan melden bij hun leider, die
le tournooi verantwoordelijk is voor

de opkomst van hun team. Mocht een bepaald team: om
welke reden danook op een bepaalde dag niet kumnen,
laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de! tournooi-
commissie zodat deze daarmee bij de indeling seskan houden. 5: 3

De data's zijn: loolerdse 27 april, dinsdag 2 mei,
vrijdag 5 mei, dinsdag 9 mei, donderdag ll mei en
vrijdag 12 mei. . Elke avond wordt gespeeld. tussêen
19.00 uur en 21.35 uur. 2de Pinksterdag 15 mei wordt
gespeeld van 10.00 uur tot 16300 uur, -

Ook dit ar wordt er weer ‘een bepaalde verdeelsleutel
in dew ering toegepast om zodoende elk team een Zo
gelijk selijke kans te geven. Welke deze zal zijn is
nog niet ekend, deze zal echter voor aanvang van het
tournooi bekend worden gemaakt of onder couvert bij. het

or aanvang worden. gegeven zodat na. het eind
van het tournooi pas bekend. wordt welk systeem er is
toegepast. Cm allen vast een idee te geven over. de
mogelijkheden volgt hier een 8-tal systemen waaruit
gekozen zal worden.”
A: Indeling in klassen: 1l elke goal maal klasse

2 verschil in klasse als voor-
sprong in doelpunten.
verschil in klasse als : -

3
ë

fe

57

odjditijdenshet geh:
n

©

meh,

ie

ma

Ie)

,
+B
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\N en
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‘voorsprong in doelpunten. _ Ds SaMet dit verschil. dat’ deze voorsprong- doelpunten ee
pas: telen wgnneer de tegenpartij’ scooOrt.

4 beginnen met O0-G na af loop zoveel pe-
nalty's door laagste elftal Pe nemen als
het klasse verschil bedraagt.

B: Indeling naar elftallen stbeds maal 3, met Eever-
stande dat Al en A-sel. ‘een elftalnimmer krijg
als een van de senioren. Verder de zelfde 4. papten
als bij de klasse iS echter zo dat bij 4 deze

h voordeel van het
laagste elftal.

IN HET KORT NIEUWS. IN HET K[= Dd &) 9 =— Isl
Ke
| HW Ed d =i m1NIEUWS IN' HET

-Kopie voor het volgena númmer (nr 8) van PIOT dient.
uiterlijk maandag 27 mrt. (2dé paasdag) in het bezit

‘te zijn van de Redactie. Noteer deze datum !i!:
-Gezocht: Iemand met een type-Se en die toch Paas-
vakantie en tijd heeft tussen 26 en 31 maart Om het
type-werk van PIOT te verzorgen.

Denk om de Kruisjasavond’ maandag 15 ee in de
kantine: Aanvang 20.00 uur. De prijzen!’ zijn beschik-baar gesteld door de Kantinebeheerders,

|

:

-17 April houdt Zieuwents belang en Peestcoommissie
weer een algemene. vergadering. Nader DS volgt
in de 'Noodklok!

-Voor de Jeugd is trainer L. Knippenborg. benadert. die
dan algeheel jeugd-salectie trainer wordt van: de
A, B en C-selectie.

-Van de Biljartvereniging !'t Kevelder wist’ onlangs
haar 5de uitgave het Kanpioenschap te behalen in de
4de Klasse A, waarmee wij ze van harte feliciteren.

NIEUWS IN: HET KORT NIEUWS. IN HET KORT NIEUWS IN HET .KO



AUTOBEDRIJF

W.J. KRABBENBORG

VOOR AL UW REPARATIES

GESPECIALISEERD IN

DIESELMOTOREN

Werenfriedstraat 23

tel. 601

UW WARME BAKKER

H. Holkenborg
Dorpsstraat 91

tel: 279



car_ZIEMAGO :De
ZIEUWENT - MARIENVELDE 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTST OFFEN
BRANDSTOFFEN
ZAAI- EN POOTGOED
BESTRIJDINGSMIDDELEN'
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. enz.

voor voetbal naar
RIKZS=
voor RIJLES
naar

A Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef .05445-222
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het in Ge toekomst mogelijk zijn om te promoveren,
maar dit zal er wel niet in zitten doordat er genoeg
spelers in voetballen die in de toekomst hogerop
kunnen.
Dit jaar zit er geen kampioenschap meer in doordat
Eibergen “lechts &én verliesp:nt kent, zodat ons
enige streven eigenlijk is de handharing van onze top-
positie in die Top-veertien. De Redactie mag de prijs
die hiermee verbonden is wel vast bekend maken wat ons
betreft, want de ploeg die het wordt staat toch eigen-
lijk al wel vast.

Een speler van het 6de.

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP,

MAAK ZE WAAR BIJ DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK

Halfjaarlijkse ledenvergadering 20.2.1978.
Om 21.00 uur, een half uur laten dan gepland omdat het
bestuur met de trainer nog een kleine bespreking voor-
af hadden, opende voorzitter J.Cuppers de vergadering.
Uit zijn beschouwing over de ce van zaken in deze
competitie en de wensen van de vereniging bleek dat
bijna alles naar wens verliep. Een aanvraag voor een
betere parkeerplaats en voor een verlegging van de
inrit van de parkeerplaats is bij de gemeente. Verder
meende de trainer dat de ballen beter verzorgd zouden
kunnen worden. Ook zou er op Zaterdag op de velden en
in en rond de kleedkamers een soort oppas (politie)
moeten komen om vernielingen en diefstal te voorkomen.
Na de notulen werd gevraagd of het niet zinvol was om

het bestuur uit te breiden met de wedstrijdsecretaris
en de jeufgdsecretaris tot 9 personen. De voorzitter
antwoordde daarop dat het Bestuur een afgevaardigde
naar het Jeugdbestuur had en dat Jen Lenkveld (Wed-
strijdsecretaris) in feite in augustus reeds aan het



ADIDAS - PUMA - QUICK

Ee - voor al uwss, . SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

| TENBRAS
‚ZIEUWENT - telefoon 257

Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?

een grote sortering levensmiddelen, waaronder :

dieetartikelen — zuivelprodukten
diepvriesvlees en groenten

5 verse groente en fruit

: ook bieden wij u planten en
snijbloemen aan

dat alles vindt u tegen scherpe prijzen bij:

_KNIPPENBORG



voor een goede
2e hands of voor een

euwe gezellig partijtje

IG biljarten E

of een groot feestverder alle :in ’t klein
soorten reparaties

moet je toch wel bijf . l

naar een erkend t Kevelder zijn!
adres:

CAFÉ

araT KOLKMAN t Kevelder
Zieuwent f 77 2a Telefoon 2

H. HOLWEG Es

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS |

wordt groot
en in produktie gebracht

%
* *

tel. 200
Zieuwent

5



-15- eebestuur was toegevoegd. Echter, officieel kon dit pasmet de jaarlijkse ledenvergadering. Dit punt zal inaugustus met de jaarlijkse ledenvergadering terugkomen.Bij punt 3 van de Agenda, de. trainers, werd officieelbekend gemaakt dat B. Helmink het komende seizoentrainer van de Selectie blijft. Wie trainers van de5 EG(alls, junioren, aspiranten en pupillen
‚ was nog niet geheel duidelijk (&én meek na dedering is bekend dat B. ten Bras geen trainer vangere elftallen blijft red.) Meegedeeld werd datomende seizoen alléén de trainers beslissen over deopstellingen en dat de beste spelers:in de hoogste elf-tallen zouden moeten spelen. Dit gölesvoor alle :elft-allen, van het lste t/m S8ste en van A t/m Zy, uitzonder-ingen waren enkel na overleg mogelijk. Bij moeilijk-heden hieromtrent kan ieder lid of elftal elke 2dedinsdag van de maand eventueel bij het bestuur terecht.Mochten de bezwaren helemaal onoverkomelijkzijn en mennaar een andere vereniging millen, dan moet voor Lmeide eventuele overschrijving aangevraagd zijn. VolgensJan Cuppers heeft iedereen, door ‘deze vroege mededeling,ruimschoots de tijd om er over na te denken en om erover te praten.

Punt 4 van de agenda was het J. Knippenborgtournooi,afgesproken werd om op een achttal avonden door de weekte spelen en op 2de Pinksterdag. Een aantal mogelijkeindelingen en waarderingen der doelpunten voor de ver-schillende elftallen werden genoemd, afgesproken werddat de beide trainers van de Senioren dit verder zou-den regelen (Nader nieuws hierover in de PIOM).
Meegedeeld werd dat er dit jaar niet, maar volgend jaarweer een sportkeuring zal ‘zijn. Verder zullen er opmaandag 13 maart en 24 april ? nog kruisjasavondenzijn met enkele leuke prijzen. 3In de rondvraag kwamen de volgende suggesties nog naarvoren:

ramen
-Zet na
veel te open anders blijft het

en verrot het houtwerk.
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_Iedereen wordt gevraagd te zoeken naar Jeugdleiders

voor volgend jaar. :

Hiervoor kan men zich opgeven bij het Bestuur.
Er start binnenkort weer een: Scheidsrechtercursus

(8 avonden?). Ook hiervoor kan men zich opgeven Eehet Bestuur. 5

Reeds om 21.55 uur dankte de voorzitter de 60 & 70
aanwezigen. Hij wenste iedereen nog succes in het ver-
dere’ verloop van de competitie en een plezierige avond.
Plezierig was het verder; hetzij omdat er gezellig
wêrd nagepraat, hetzij omdat er reeds zwaar gedis-
cussieerd werd over de samenstellingen van de elftal-
len, Doa omdat er gezellig een kaartje werd ‘gelegd.

Benny Storkhorst.
0-0-0

Schietvereniging St. SEBASTIAAN.

Ja mensen dit stukje gaat nu eens niet over voetballen,
maar over een geheel andere sport, nl. het schieten
met geweer afd: lucht. Zoals men weet.of misschien niet
weet hebben we in Zieuwent behalve een voetbalvereni-
gine ook nog een schietvereniging die dit jaar al weer
zo'n 4 jaar bestaat. cmdaat we deïüken dat er in Zieuwent
wel meer mensen zij tsport geinterrtes-
seerd zijn proberen we. meer id aan ie tak van
sport te gev
Iedereen
nattur
cafe 1Keeveld

komen (en.
mn naast. het

dinsdag-
en zondagsmorgens
ze tijden wordenvan 12.69 u + Op: de

ook de comp n de Schietbond Oost-
Gelderland deze competitie. zijn er
ook kampioen 0.8. "Gouden Cog! uit
Harreveld, LW Hoek! uit Holterhoek,
Dus mensen als U er meer van wilt weten of enige
schoten wilt lossen kom den eens aan bij de schuur
naast café !'t Kevelder en meld&t U daar aan als lid
bij een van de bestuursleden.

t

Bestuùr St. Sebastiaan.
O0-0-0



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
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SLA MUNT UIT UW SPAARGELD

Daarom heeft de Rabobankeen uitgebreid
assortiment spaarmogelijkheden.

Verder adviseren wij u gaarne over:

_

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

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD

Zieuwent - telefoon 561 /562
Bijkantoor:
Waalderweg 1 2, Mariënvelde, telefoon 573

SDDLeeeeeeeee


