


Kies voor betrouwbare
zekerheid
MASSEY FERGUSON

De nieuwe MF
500 trekker serie
van 47 t/m 90 pk
(max. motorvermogen) bewijst
weer eens de grote voorsprong van
Massey-Ferguson. De vele technische nouveauté's,
de geavanceerde vormgeving en de nieuwe super-
cabine ‚om stil van te worden’! Het geluidsniveau
in deze veiligheidscabine ligt ver beneden 90 db
(OECD getest). De cabineszijn werkelijk van àlle
gemakken voorzien (0.a. een GRATIS door ons inge-
bouwde RADIO) en een verbluffend goed rondom-
uitzicht doorhitte- en zonwerend glas, maken deze
trekker tot het agrarische nieuws
van het jaar. Dus: trek ’r even tijd
voor uit. Kom kijken bij:

Wopa bv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

telefoon 05443-2415
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VAN DE REDAKTIEEEMet een zeer traag invallend voorjaar ten spijt, kunnen wetoch eindelijk weer terugzien on een aantal gespeelde wedstrij-den , zodat er voor ons en voor de elftallen eigenlijk meerte schrijven valt, De tijd van de 'slappe was", is zogezegdhopelijk voorbij,
Beginnende bij ons paraderaardje, kunnen we de prestaties vanhet eerste met gemengde gevoelens betrachten. In Terborg waswil en inzet wel degelijk aanwezis, maar daarentegen ontbrakhet een en ander aan de organisatie over de linies; met namein de eèrste helft, De tweede was duidelijk beter, maar overnet geheel genomen een gelijkspel met haken en ogen.De week daaron werd van Reunië verdi nd verloren op basis vanzeer mat en steriel spel,
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“en winst op Vorden in de volgende wedstrijd werd dus een
bittere noodzaak. Dit gelukte evenwel en nog wel met zeer goed
voetbal ook, zodat we hopen dat ze de vorm van die wedstrijd
blijven handhaven in het verdere verloop van de competitie,
liet tweede leed het eerste verlies in deze competitie op
de eerste zondag na de winterpauze, maar dit werd de week 5
daaron weer beantwoord met een klinkende overwinning tegen
Rijnland 2 (6-0).
let derde blijft goed meedoen evenals de meeste andere senioren- -
elftallen. Het vijfde verloor jammerlijk met 2-1 van mede-
koploner Neetie 3, zodat ze de kans misten om afstand te nemen.
Van het zesde kan worden gezegd, dat ze zich goedeiin de kop van de TOP 14.
Voor wat de Jeugd betreft kan worden vermeld dat de A-sel,
twee wedstrijden met enige pech verloor, waardoor ze voor-
lopig niet van degradatiegevaar bevrijd zijn, maar met een
beetje geluk in de volgende wedstrijden, kan dit zeker nog
veranderen (er was zelfs een vergadering van leiders en
trainers, die alleen maar hier over ging).
De D-sel. dreigt hier een beetje het slachtoffer van te
worden, maar ook dit wordt zeker niet uit het oog verloren,
Met C blijft het redelijk gaan en ait ‘komt dan door de goedeeee en De het blijft een jammerlijk feit dat ze meestal
tegen zulke grote tegenstanders moeten voetballen.
A àl werd opgeheven doordat de spelersopkont en resultaten
van dien aard waren, dat het voor leiders, trainers en
de meeste spelers die er waren, geen haalbare kaart meer was.
32 rommelt lekker verder en van C2 kan worden vermeld dat
ze de laatste twee weken veel punten pakken, misschien wel
meer dan het dubbele van wat ze al hadden.
D L voetbalt goed, maar kan steeds van een Grol of Longa
niet winnen(erg jammer). D 2 krijgt er‚nu Antoon
Stortelder sinds enige tijd alleen is, een leider bij en wel
in derersco.van Marcel Immink.
& 1 is een team waar we weinig vanaf weten, maar de jongste
leden zijn meestal de beste.
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Verder in deze PIOT o.m. handbal, prikplank, jazz-gym. etc,
DE REDACTIE



het juiste brood voor de
sportman is brood met
en6rgië ©.

* tarvo
van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER |

* volkoren

telefoon 255

zorg dat u steeds
wat in huis hebtvoor al uw

DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
"op de Viersprong" woensdagsmiddags

|

Telefoon 473 gesloten

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

| DORPSSTRAAT 29 AITZieuwent Tel. 05445 — 416: me ei
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf
HOENDERBOOM BV zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Isdelaagste
prijs in tapijt
ariadebeste?_ Vergeet hetmaar!

Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop,

Ait Loop daarom even bij ons
leeg binnen, Wij adviseren u graag
dE. met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist.

B.J. STOLTENBORG & ZN. -tel. 207



A.D.0. staat voor Algemene Basis Onleiding. Hen onleidinebedoelt voor die personen die actief deelnemen aan elkevorm van sportbegeleidings. Maar vooral geënt on beginnendejeusdeseie die verantwoord met de sortende Jeugd3ien omgaan,
Langs slaagden voor die:

wi.
Om] à.D.Ô cursus te bichtenvoorde,5 a iggeorganiseerd door de semeente lijke Sportraad, 0,24. de
navolgende versonen uit Zlewent:

U. Oltho! iarate
Th, Heutink Litac-Zeiler
pets ötorkhorst Pacelli
i.e Wopereis Livo

Bij de nen van harte feliciteren met hunvehaalde d hopen geleerde op nuttiggewijze ind zulie tot bevordering
en kwaliteits ering v pak,

andere vereni
en kwaad dat n

ì Seend leerzaam
uitwisseling van

4eker voor BXZVC maar ook vooruit Zieuwent kan het Z

leiders en jeug
volgen. De A.1,0
gezien net variabele
ideeën en ervaringen.D

innen de voetbaivereniiging DKAVU is men hard beziguitwerking van het onlangs opgezette De schter:
1—iagast 5 noofdjeugdtrainer met goede d iploma' S zi

een groot aantal Jeugdtrainers en leid E
je zonder één enkele

zrondveginselen in

pinnen«deaEnig UKAV een tekorteoverhuizing, EeEe ee niet meer EE
staat zijn hun vrije tijd :Btel bogtuur, is voornemens om een vetaalde
van buiten de vereniging aan te trekken, d!ì

bLaurens xnippenvorg belast wordt met jeugdt
on verantwoorde wijze, ben teken van gebrekkwaliteit en theoretische kennis en onderie
van net nuidige vegeleiding



-“eurenswaardige zaak die slork afbreuk kan doen aan |resultaten van hot aangevangen jeugdplan. Jijkai OOK {mede in naam van bet jeugdbestuur) een dringend25 OD de 4ieuwentse bevolking en huidige JeusdieidersE:

ï“Jeugdleiders en trainers; Wees bewust van je verant- |

woordelijkheid en ga een genoemde basiscursus volgen 1in velang van team en speiers, ““Lnwoners van Zieuwent met interesse in gdbegeleidiig: !‘esteed een klein gedeelte van Uw Vrije Gn |sociaal dankvaar werk, Jeugdwerk is een zinvolle vorm 1ì vrijetijdsvesteding,
#òchten er in Zieuwent personen aanwezig zijn die opverantwoorde wijze training kunnen geven (oud-seiectiespelers, onderwijzers met kemmis van voetbal, personendie de A. D.Û.-CUursus gevolgd hebben, etc.) meldt Ù,opdat er geen jeugdtrainer van buiten Dehoert teworden aangetrokken,
|

it stuk is niet bedoeld als krities op het Jeugdbeleid ïEn aanpak, opvang en omgang van de jeugdleiders t.a.v, Îhun Mpupillen!", Integendeel: wij waarderen ten zeerste |nun inzet, interesse en bedoelingen, maar wordt het niet |noogste tijd dat er uitbreiding van kennis plaats. ||

|
i

|

vindt binnen het jeugdkader, dit in belang van de ouders,vereniging en spelers in het vijzonder,
De lledactie

juniorenA1 teruggetrokkenvij moeten wij u tot onze spijt mededelen, dat wij. doorCrsgebrek genoodzaakt waren om A! uit de kompetitieLe trekken, De syelers die over gebleven zijn, wordendergebracht bij andere elftallen, zodat zij zeker kunnenijven voetballen. #ij vinden het jammer voor de spelers,olke woek de training volgden en kwamen voetballen.wensen hun een voorspoedige voetballoopbaan toe, :

Marcel en Joost



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Vooral uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar metde
modernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
39 33WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

k k jun je voor7kwartjes
rijk worden
in de Lotto of:
Toto. te}AUTOBEDRIJF n=

W.J. KRABBENBORG

DoormeeVOOR AL UW REPARATIES te spelen steunt u
GESPECIALISEERD IN bovendien _

DIESELMOTOREN 8 Eg

Waalderweg 12 a - Mariënvelde elke dinsdagavondtel. 777 (05445) tussen 8 en 11 uur
b.g.g. 601 in de kantine



C.A.V.V. ZIEMACO steeds tot uw dienst met 0.4.

veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.o. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen u
gereedschapen bedrijfsbenodigdheden 5

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJ Ss!!!

Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

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

C.A.V.V. ZIEMACO
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

voor voetbal naarKE Th. BERENTSEN

voor RIJLES Uw
naar VIVO-KRUIDENIER

&

A.Kolkman WARME BAKKER

Werenfriedstr. 13 telef.05445-222



OAVERPEINZINGEN VAN HET EARSTE

taste effen wat oaver ut afdrukken van dizze stukken ínPIOT. Ze bunt de laatste dree afleveringen geschreven in.PIOT e'komm!n en doar bunt zowal positieve as: negatievereacties op e'komm'n, Negatief, veural umdat ut neèt al-tied òven good te lèzen was. (Dat lag soms :ok-an ut aftas- |ten en stencillen). Ut was ne betje ne kwestie van uut-prebòèòr'n, In ieder geval wo'dt ze van noo af an: weer:uut'etypt. De tekst blif wal in ut plat,Dan ut voetball'n. Ik kan d'r eigenlijk allene moar watoaver filogofèòr'n, want volgens mien zit ttr weinig lijn(continuïteit) in, zowal ut spel as de uutslagen. Datgeldt neet allene veur oes, moar ok veur de andere ver-enigingen, Wat hebbe wi'j noa de winter 'emaakt? Celieke(Terborg 2-2), veloorne (Reunië 3-0), 'ewomne (Vorden 4-2)en weer gelieke (Witkampers 1-1), Vergeliek i!j dat metReunië (achtereenvolgens winst, winst, gelieke en ver-lies), Vorden (gelieke, gelieke, verlies, verlies) enWitkampers (verlies, winst en gelieke) dan geet ut opdit moment met oes neet better moar ok neet slechter asmet de dree boavensten. Zeker a'j bedenkt, da'w tegende dree boavensten 'esp5&lt hebt en hun dree wieter nau-welijks tegen mekare 'espölt hebt, zolle witj eigenlijktevrèène motten wezen, Persoonlijk bun'k da neet um dreeredenen, Ten easte umdat t!'r bit j ons ok (nog) neet zovulle continuïteit in zit, zo as gezegd. Ten tweede um-dat wi'j tegen "lééger geklasseerden" %ven good puntenverleest (könt verliezen) as at Reunië, Vorden en Wit-
kampers 'edoane hebt; ut klasse-verschil is klein, zekerwat ut aantal punten betreft. Ten darde könne wi'j opdit moment relatief ontspannen en vri!j voetball'numde'w in de middenmoot stoat. Aj ontspannen voetbalt, |

dan löp ut spel in 't algemeen toch wal iets better(denk aan oefenwedstrijden) as aj meer onder druk voet-balt wanneer i'j (binnoa) boaven an stoat. En da kumntt'r noo nog lange neet uut. jatwaren dree rTeienen veurut elftal as geheel. I.v.m. blessures kumpt t!’r noswat bij. Jopie Kuuper hef ne spieker in de hand 'ehad,zodat Jos Knippenborg in Yerborg in de goale stond
(noar tevrèddenheid). Willie van Winterink den had neraar'n pokkel op zien voot zitten veur de wedstrijdtegen Reunië, D'yr bunt foto's van 'emaakt, moar wat: ut
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noo precies was, wet ze neet. llee hef t'r wal met kunn’n
voetball'n, moar ne paar wedstrijden met last. Zelfhè'k begin meart in de oefenwedstrijd tegen WVC-2 waar-schijnlijk iets an de (anhechting van de) kneebanden
‘ekreeg'n en dat klungelt moar wieter, Lopen da gest %wal good, moar 'k durf nauwelijks ne bal met links testoppen, loat stoan scheeten. slidings maken is t'r neetbitj. Dan bu'j arg afhankelijk van de anderen hoeljvoetbalt,
Gebruuk dan spöllers uut ut tweede zo! j dan zeggen. Dan
mo' j met ut volgende rekkening holl'’n, Noa de wedstrijdtegen Neunië stonden wij vief punten achter. Bit jnoakansloos dus. Uttweede stond en steet t'x echter heel
good veur. Dus worden af'esprokk'n um ut tweede zo
weinig meugelijk meer uut mekare te halen, Noo was de

je schutten noar ut buutenland, d'r is tussen de elf-tallen wat verschoavr'n}. 't Is noo zo dat de selectieuut 24 man besteet (één wisselspöller per elftal) endat t'rT bitj wedstrijden ne tweede wisselspöller uut de-selectie bi’j is, Zol d'r in ut easte ene uutvall'ndan wo'dt dat normaal gesprokken deur &&n van de bestespöllers uut ut tweede an'evult. Umdat ut nog zo'n betjegeet (ut wo'dt neet better en neet slechter) en ne betjeum neet an ut tweede te komn'n en natuurlijk ok umda'jut voetballen toch neet kunt loaten, geet ut dan zo wietermet die (lichte) blessures.
AJ dit alles zo beschouwt dan begrip i'j wal warum a'kan ut begin ut woord "filosofdèer'n' gebruuken. pit bunt
noo echt oaverpeinzingen woarin ik allene moar ne aantalrandverschijnselen en gedachten kan neumen, Bigenlijkzo' j ut dan motten projectèèr'n op de stand (3 puntenachter op Reunië) en dan prognoses doon, Cezien de um-standigheden woag ik t'r mien neet an, Bi'j sommigeanderen ku' j nog wal beluusteren dat ze d'r stiekem nog 3

op hopt: de andere elftallen slacht mekare ok af. Ik wetut neet. A'k dat in ut volgende nuuimer ok kan schrievendan ìis t'rT nog eagal hoppe. Da Wè'k wal. :Dan ut programma. Op tweede poasdag bu'w vritj van com-petitie (elf elftallen in oceze klasse) No hè'w ne uut-neudiging 'ekreeg'n um den dag in Rijssen (Overijssel,
+ 50 km van Zöwent) an ne tournooi met te doon. D'r doothoofdklassers, easte-klassers (KNVB) en buutenlandse



De Honda Civic

3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan
1 maal 3e plaats in Europa
2 maal le plaats in Amerika

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren
pim. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl
u wacht”. Kosten plm. f 150.- Ook zaterdags.
Benzineverbruik 1: 17, bij rustig rijden.

Loopt op gewone benzine.
Acceleratie van 0 tot 100 in 13 seconden.

Financiering in ì dag.
: Uit voorraad leverbaar.

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot 12 uur.

5 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer gerulsloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-
dels :

veiligheidskooiconstructie
veiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen-
kast j

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT
MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT!
reeds 10 jaar HONDA -dealer

wil

voor al uw varkens
groot of klein

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774



verzekeringen

financieringen

woningkredieten

continu kredieten

sparen

ook u kunt het komende sportseizoen weer op
ons rekenen met ons, nog verder uitgebreide

dienstenpakket zoals:

: W.O. zeer gunstige
autopremies

: W.O. autofinanciering
pers. leningen :

hypotheken :

in één dag voor u geregeld
kondities tot 125% van de
executiewaarde

: contant geld voor
verbeteringen aan/in uw
huis

: een doorlopende
kredietmogelijkheid

: zie advertentie elders in
dit blad

onze kennis en ervaring van al dit soort zaken
staan borg voor een vakkundig advies, een
advies dat ook u geheelvrijblijvend kunt

krijgen bij:
assurantie en financieringskantoor

THEO BEKKEN

Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461erkend assurantieagent



d
ploegen met (Engeland, Vuutsland). Waarschijnlijk mo'w
rond tien uur — half elf de easte wedstrijd spöllen, |Op de easte zondag noa poasen hètw AD op bezeuk. Ne zwoarekluif want zondags veur poasen hef AD met 1-0 in Borculo
van Reunië 'ewonne. Wat t'r doarnoa kump is nog neet
bekend. Töt zowiet. Bennie Storkhorst

Bijgewerkt t/m 08-04-1979
l. Zesde 4.801 8. Zevende 1.978
2. Uwseede 4.200 9. Achtste De3i:Vijfde 3696 10. B-sel 1,1524. C-sel. Se. 11. Á-sel 02825
5. Verde 918 ll. (=2 0.1186. Vierde 2.398 13. #egende O5 477
7. Eerste Zeal 14, B=2 0.119

DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK

EEN SPAARBANK VOOR ALLEN !

ELBV PALLil,
Na4 jaar Herennandbal bij Llacelli was ne wezover, de Heren konden voor de KeS binog prille bestaan de kampioensv nijsewedstrijd togen DHC te Dinzperlo.
Vergezeld van eea grote schare enthousiaste
porters was het in Dinxperlo een ware hanpenins,

4&

van de eerste tot de laatste minuut werd onze rloeprfantastisch gesteund en al sooedis bleek dat de
heren de zaken energiek aanpakten, de gevaarlijkstemengen van DIG kwamen door seconcentreerd ver-dedigen aan onze zijde niet eenmaal in hun normale
doen, de cirkelloper.ven Dit, een forse:kmaap en ,

normaal goed voor G of 7 doelpunten kwam nu maartot 2 treffers, de rechteropbouwer, OOR Gen Zeer
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

‚ SPORTSCHOENEN

.
SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenhandel

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

edeee
Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?

een grote sortering levensmiddelen, waaronder:dieetartikelen — zuivelprodukten
diepvriesvlees en groenten
verse groente en fruit

ook bieden wij u planten en
snijbloemen aan

dat alles vindt u tegen scherpe prijzen bij:

_|KNIPPENBORGDorpsstraat 21 - tel. 579 - b.g.g. 544



voor een
gezellig partijtje
biljarten CAFÉ
f f :fz tt Kevelder

H. HOLWEG
moet je toch wel bij
‘t Kevelderzijn! Telefoon 277

steeds een leuke kollektie

ESTELLEN in voorraad
| A

EETHOEKERS 0 ° tel Ee

SLAAP Niënhuis Meuielen 25:
GE BEDEKKING

ook in DEKENS en
MATRASSENzijn wij
ruim gesorteerd

VOOR AL UW SCHOENEN

EN LEDERWAREN

EN

natuurlijk
schoenhandel ‚ en Bras (x=

tel. 257



» JE BOUWBEDRIJF
ë NIEUWBOUWHulizinkgZn. ‚ STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

‚ VERBOUW

‚ ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT TEL. 05445 - 214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436





aannemersbedrijf HULSHOF
telefoon 05445-494 N
* dijen Os* verbouw

*x onderhoud

voor goed gemotiveerde vaklieden en
hulparbeidersis er altijd plaats in ons bedrijf

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

Xl 9vanWijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht z

%* * “
tel. 200 |

Zieuwent



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij
H. BEERTENzijn

G.J. Pierik
Constructie- en
installatiebedri if.

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel. 238

voor een goede
2e hands of
n ieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres :

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



eoande JHolkenborg
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 wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.

tel. 607

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

Ee KRABBENBORG telefoon 215

ED

ZE
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tADVERTENTIE )

MELKVEEHOUDERS

RUNDVEEBROKKEN MET £
OFGEIEN:enBOVIM Lo

GEEFT U DE VOLGENDE UITSTEKENDE RESULTATEN

A.

m

Ee

een produktieverhoging van 0,25 -2 kg melk

per dag per koe

0,2-0,5% melkvetverhoging

geleidelijker overgang van stal naar weide

uitstekende opname en hardheid van de
brokken i

j

een meer opbrengst van gemiddeld fgo,=
per koe per jaar

VAN WIJNGAARDEN'S
MENGVOEDERS

ZIEUWENT TEL. 200



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

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 517

Firma A. M.
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

Wapereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en
SPEELGOED (lego +
playmobile)



aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
STALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF Zieuwent

telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng
na de wedstrijd jeeen bezoek
aan 6
39 E 39

cafetaria e tUmp
tel. 269

J.G.M.Peters



4 DNAelte tss
Aieuwent, bewegen doet leven
JaZZ-gymja ofnee,
Ondanks dat wij zelden iets van ons laten horen, hoven wij datu toch de moeite zult memen, om dit stukje goed te lezen,let gaat hier om dames van 16 jaar en ouder,kortgeleden werd het voorstel zedaan om een Jazzegroen op terichten,
In eerste instantie waren wij nou ee2t bepaald eenthousiast,maar toen wij te horen kregen wie we dan als leider zouden kunnkrijgen, begonnen Wijs en wel de. anders over teVisschien, of veer waarschijnlijk zegt het Jullie niets,maar als er genoeg belangstelling voor bestaat kunnen wij hierde zeer bekende Nederlandse Jazz-leider Leo van Bree krijgen,Hij behoort ongetwijfeld tot de beste jazZ=-leiders van Neder.land en wij vinden het dan ook erg fijn dat hij eventueel be-reid is om hier in Zieuwent te komen om jazzegym te geven,Velen van jullie zullen nu mischien wel denken, Jazz dat is tochdat geschut met je achterwerk en zo. Nee hoor niets voor mij,Anderen Se “liet lijkt mij best wat, maar dat kan en durfik toch niet, Weer anderen hebben er geen notie van watJBZernKort samenvattend komt het hieron neer: Diverse bewegingsvormen

on ritmische muziek,
aarbij alle snieren
in je lichaam vetrokken
worden.Heb je interesse, kom en neem geheel vrijblijvend een proeflesbij Leo van Dree in onze gymzaal EEeeAlvorens zouden wij natuurlijk graag willen wetten, of daarvoldoende belangs telling voor bestaat,

Opgaven hiervoor en inlichtingen hierover kan men xrijgen elkemaandagavond van 17.30 uur =— 21, 50 uur aan de gymzaal oftelefonisch bij [mcie Hummelink tel. 05443 — 1953
graag na 19,30 uurDeelname volgens opgave van biinnenkomst.

De definitieve datum wordt dan zo svoedis mogelijk bekendgemaakt,

Vee

Bestuur. zeGI, ver. LGV.De
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PRIKPLANK
oals U misschien al wel weet zullen een aantal jeugdspelersJuli deelnemen aan een jeugd-sportkamp. Dit geldt nietaLieen voor spelers van RKZVC, maar ook voor spelers van de
nandbalvereniging PACELLI, welke elk deelnemen aan een afzon=-
derlijk sportkamp. :

Ter bestrijding van een gedeelte van de kosten wordt er eenfinanciële actie gevoerd in de vorm van een orikplank, opdatde ouders van de deelnemende jeugdspelers niet behoeven opte draaien voor alle financiële onkosten, die onvermijdelijkaan een sportkamp verbonden zijn,

in de kantine en langs de lijn tijdens thuiswedstrijden vannet eerste elftal gaan leiders, die meegaan met het kamp,i met een prikplank.
È prikplank is een houten bord met daarin 1200 gaatjeswaarin 1200 opgerolde lotnummers zitten, verdeeld over twecseries. ien rode en een gele serie,

« een pinnetje kan men een willekeurig opgerold lotuit het betreffende gaatje prikken, let umer ov het lotcorrespondeert met een trekkingslijst die tegelijkertijdiet de prikplank rondgaat, U kunt dus onmiddelijk bepalen
L tot de gelukkige prijswinnaars behoort,

een vijftiental aantrekkelijke prijzen per serieontvangt diegene die het laatste lot van een bepaaldeserie uit de plank prikt een extra vonusprijs.
:.per prik bedraagt slechts f 2,= terwijl maar
64 © van de totale inleg wordt uitbetaald in

prachtige prijzen,
‘omt men met de prikpiank bij U, stel dan de jeugd nietteleur, Waag een gok en win één van die aantrekkelijkeprijzen, kocht U niets winnen bedenk dan dat de Jeugdspelers
U zuilen bedanken, opdat zij door het slagen van dezeactie een sportkamp hebben gewonnen,

+
©

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP,
MAAK ZE WAAR BIJ DE NEDERLANDSE MIDLENSTANDs SPAARBANK

-



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

vooral uw loonwerk en grondwerk
ZIEUWENT - telefoon 526/511

NIEUW:
Zijn er plannen om sleufsilo’s te bouwen?
Kom eens aan.

WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR '

telefoon 05445-526/511

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS
SPAARBANK

De spaarbank met persoonlijke aandacht
voor al uw spaarproblemen.

ledere nieuwe spaarder ontvangt f 7,50
als gratis eerste inleg.

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:

agentschap Zieuwent

TH.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
telefoon 05445-461



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
vee-en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508 EEz

DEN”eg ink. eze“

gezelligheid kent geen tijd

daarom na elke sport of festijn

moet u bij ONS ZIJN

Café - Restaurant ”STOVERINK? Zieuwent
tel. 05445-634 Ruurloseweg 20

ZELFBEDIENING en

WINKEL AAN HUIS

LANHVELD
orpsstraat 31 TEL. 05445 259



PACELLI+HEREN EN HUN SUPPORTERS:

EEN KLAS3E APART

“Dat was weereen doelpuntje" (ijze: Bloem-"
kolen: Heer v. Duin) Dit gezang werd menigmaal
gehoord in de goed bezette sporthal van Dinx-
perlo op 26 maart, Ondanks het feit dat ait lieg
zoals de inhoud ook al aangeeft slechts gebruikt
kan worden na een succesvol afgesloten actie,
werd dit strijdlied toch veelvuldig ten gehore
gebracht. En niet ten onrechte.
De heren van Pacelliwaren in de veslissings-
wedstrijd om het kampioenschap van de 3e klas

bijzonder schotvaardig: maar liefst 19 maal zoefde dé bal in
het net van het doel van de tegenstander D.U.C. uit Dinxper=-
10, dat zelf slechts 9 maal de uitblinker keeper Berry Y#en-

sink kon passeren.
De gasten werden reeds ver voor het beginsignaal massaal
gesteund door een 70-tal supporters,
Het begori al om kwart voor zeven bij Bennie van Dikken,
toen twee in rood en zwart geklede en met vlagen ( rood-
zwart), toeters en ratels uitgedoste supporters niets ver-
moedend het café binnenstapten en daar aan de verbouwereerde
blik van de caféhouder konden zien dat binnen nog geen enkele
medestrijder gesignaleerd was. Om kwart voor acht vertrok
de stoet toen nog maar 710 auto's lang, maar reeds veel la-
waai producerend richting Dinxperlo. |

Daar aangekomen bleek dat we moesten wachten tot half 9 voor-
dat we de arena mochten betreden, maar dat was helemnáal geen
probleem- een nalf uurtje warming-up konden we best gebruiken



mD st357 aag groeiende groep Zówtsen hieven liederen aan als
“van voor naar achter van links naar rechts! en spreekkoren
klonken: Nendeure los en Pesjelli, Pesjelli. (Wat resp, slaat
on de deur van de sporthal en de H.V. Pacelli.) Ze wisselden
%f met gewoon gruwelijk veel lawaai van toeters, kosiebellen,ow

barbellen(zelfs d'en van Herman was t'er),ratels en al het
andere wat moar kabaal maakte,
Toen dan eindelijk de wedstrijd begon waren de supporters
al helemaal in de juiste stemming en deze sloeg over op de

spelers:d.w.2z. het werd een ware happening. Na een 6-3
ruststand werd het zoals reeds gezegd 19-9 in het voordeel
van Pacelli.
Tet Pacelli team draaide geweldig goed — zoals altijd wan-

neer men weet dat de tegenstander een goed team heeft.
ve eerste aanvallen werden allemaal afgerond met een
doelpunt. Verdedigend had men het aanvalspatroon van
Dell. GC. al snel door, daarbij kwam dat Berry Wensink
n [e] 0 EN 79 D0 Ô Ss 3 ©5 et reerd stond te keepen en zelfs twee
strafschoppen uithield, wat de D.H.C-ers bijna tot
wanhoop bracht.

Leger
Dacht DeH.C. eerst nog dat ze doorNBennie Storkhorst
in de mandekking te spelen een voorname schakel uit de
pacelliì aanvalsketting haû gehaald,al spoedig bleekIE {

at nodeloos, want de gaten die toen in de 5-mansver-
dediging werden getrokken door de cirkellopers werden
uitstekend benut door een erg schotvaardige Guus Slot.
‘a 5 min. in de tweede helft werden er op de tribune
al feestliederen aangeheven- toen bleek n,l. dat Pacel-
li deze avond superieur speelde en dat D.H.C. daar maar



merkartikelen de beheerder
zijn van het

kwaliteitsartikelen parochiehuis
u koopt ze voordelig

bij een wenst
vanouds vertrouwd adres

alle sportmensenLEVENSMIDDELENBEDRIJF

steeds
A. VENDERBOSCH . AANGENAME

WEDSTRIJDEN
Dorpstraat 28 - Zieuwent

tel. 315 en veel succes!

VOOR
BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



VE

het adres
voor een goede

voor een
en moderne

!
lekker glaasje bier

. haarverzorging

naar
Bennie vann

DAMESKAPSALON Dikken

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

WOT

eeeeeee

DE

voor al uw voor

VERZEKERINGEN . NIEUWBOUW

ee ‚ VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209



5.
bitter weinig tegenover kon stellen,
De supporters kwamen massaal het. veld op na het laatste
fluitsignaal van de scheidsrechter, Bloemen ({ van de
supporters en van het bestuur) werden uitgereikt, handen
geschud, er werd geflitst, gefilmd — kortom een blije
en dolle boel,
s'Avonds werd er een leuk feestje gebouwd bij Herman
Holweg.,dat onderhand veel begint te lijken op een club-
huis van deHV. Pacelli. (Alleen de inwijdingsceremonie
ontbreekt nog!!)

Wilma

NIEUWS IN USD KORT

Voor de ouders van de jeugdspelers die meegaan met hetsportkamp wordt op woensdag 20 juni een speciale ouder-
avond belegd. Betrokken ouders krijgen daarover nogpersoonlijk bericht, maar U kunt nu al die avond vrijhouden.

De kruis jas=kaartavonden-cyclus die bedoeld was en is totbevordering van de onderlinge banden tussen spelers, donateursen supporters van de voetbalvereniging RKZVC is voor hethuidige seizoen inmiddels afgeiopen, Een daverend succesgetuige het feit dat de kantine op 2 april tijdens de laatsteavond te klein bleek. £r dienden zelfs extra stoelen gechar-terd te worden bij de secretaris van de vereniging.

Kopy voor het volgende nummer van PIOT dient uiterlijk _zondag 20 mei 1979 in het bezit te zijn van de redactie

Prik voor. nog geen Riks, wint U niks in de vorm van gen prijs,de jeugd kan in ieder geval op reis,



innen een voetbalvereniging blijft er altijd een tendensvestaan van het 'komen en gaan" van spelers. Hetzelfde geldtlfs al binns . binnen een selectiegroep van pak hem beet een man ofDit moet men hier dan niet in de letterlijke betekenisvan de woorden zien, maar meer als een verloop van srelersbussen twee elftallen binnen die selectiegroenp.
‚ geeft dan noga! eens tramalant, Spelers worden ontevreden

31 innen te foeteren; lopen zelfs soms tijdelijk weg vantrainingen en/of wedstrijden : Of mopreren alleen maarbinnensmonds en maken er verder geen ophef over,Joor leiders geldt vaak ook al hetzelfde, maar dan wel met dienverstande dat ze dan meestal proberen orde op zaken testellen in wat hun dan rompslomp noemen, Dit alles kanmeerdere oorzaken hebben. [le ene keer licht het aan de zeprestatie van een team, De andere keer aan de trainer ( hijziet spelers misschien liever komen dan gaan; terecht of
winiet terecht???) Soms zijn er zelfs situaties waarin geenoplossing mogelijk is door bv ziekte, blessures en &2. ZO maardoor.

du gaat het niet zozeer om het feit dat dit nou binnen de
KZvereniging BKZVU wel of niet vlaatsvindt, maar meer om hetfeit dat Laurens Donderwinkel van het derde naar het tweedeis gegaan, (terecht, niet terecht, veto, toch moeten, welwillen, de sfeer niet kunnen missen??°7?) met gevolg dat ik mueen stuk voor Piot moet schrijven in opdracht van de leider,Laurens in elk geval nog bedankt en we honen dat het je in hettweede goed mag zaan.

namens het derde,
Me Lot0ij %iet derde behaalde sinds de winterstop maar liefst 3 punten.t 2 wedstrijden tegen wat men noemt zware tegenstanders.gevolg van een goede leider, trainer en/of sfeer??

DE FLAPOREN HOORDEN DAT
….. Laurens Kolkman, toen hij bij het nemen van een vrijetrap in het muurtje stond en een scheet liet gaan,zei: "Jongens, dichter bijelkaar, want d'r zit eengroot gat in de muur."
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INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

Zieuwent
Zegendijk 26, tel. 05445-666*

vooral 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



’ngoedestart
Een goed begin is ’t halve werk en Geen beter begin dan er eenvoudig
dat gaat ook in het gewone leven even voor binnenstappen bij uw

nog altijd op. plaatselijke RABOBANK

Neem SPAREN bijvoorbeeld Altijd gemakkelijk dicht in uw

Of het boeken van een VAKANTIE- buurt, voor alles waar u maar een

REIS, de ontvangst van uw bank voornodig hebt in uw

SALARIS en het verzorgen van persoonlijk of zakelijk leven...
BETALINGEN,het afsluiten van
alle VERZEKERINGEN, het
regelen van FINANCIËLE Rabobank
transakties, het behartigen van een DE
EFFEKTENPORTEFEUILLE en
wat allemaal niet meer.

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD

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


