


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’ Hetgeluidsniveau
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 door hitte- en zonwerend glas, maken deze
trekker tot het agrarische nieuws
van het jaar. Dus: trek ’r even tijd
voor uit. Kom kijken bij:

tractoren, machines en werktuigen
HARREVELD

|

telefoon 05443-2415



SDUNDERVANDEMAANDBLUNDERVANDEMAANDELUNDERVANDEM
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D pD het allerlaatste moment , vijf minuten voordat dePIOT klaar waS, Kwam er nog een blunder bij de redac-tie binnen, Bij controle van 4&e stencils bleek name-lijk dat onze drukker de stenc&ls verkeerd gedrukthad.
Deze PICT moet namelijk VAN ACHTEREN NAAR VOREN ge-liezen worden,
BLUNDERVAN DEMAANDBLUNDERVANDEMAANDELUNDERVANDEMA AND

Standen Se elftal, Standen 6e elftal.
Markelo 4-8 16- 2 Varsseveld 4] 15-86sp. Kotten 4-6 11- 1 RKZVC 3eG- 18s:2sp. Neede 4-6  6- 4 Vosseveld EE,Fortuna W. 4-5  '7- 4 Bredevoort Jen DenRietmolen 4-4 7-7 Grol 4-5 15-12Erix 3-3 5 5 AD d-Â4 5-16Varsseveld 4- 4- 9 Vios B. 3-3 5-10RKZVC Z=2 l- 5 Narienvela d-3 6- 7Marienveld Zed 4-14 SD. Eibergen 4-2 11-16Noordijk 4-2 5-8 Sp. Meddo 4-2 7-14Sp. Eibergen 4-2 5-10 Winterswijk 4-2 675Ruurlo Ze] Zed KSY 4-0 5-18
Standen Se elftal, Standen 7e elftal.
Grol 4-0 23- 3 sp, Kotten 4-8 25-21Grolse boys 4-6 _8- 3 Bredevoort 3-6 15- 2sp. Meddo 3-5 19- 1 Ratum =d 154Vios B, 2-4 21-00 Grol A=5 19Diepemheim 4-4 6-16 RKzvG de) 5-0Sp. Eibergen zn doe Sy SE SE.onga 12 3-3 B- 4 Portuwa W. S=2 ile 5onga 8 3 AS, Meddo 4-2 5-21atum 3-l Dm q Longa 1 ijsp. Kotten 4-1 3-44 meg + 1-08RKZVC 1-0 2-25 w Delen 3-1 0-14
wegens plaatsgebrek was er geen plaats voorde standen van het negende elftal,



is
5 te adeguate behandeling is onontbeerlijkor een snel en goed genezingsproces

is van groot belang dat m.n. sportbegeleiders
op de hoogte zijn van de te verrichten primairehendelingen bij een eventueel ongeluk(je). Een 9

ENkO-diploma is daarbij zeer gewenst,
zen groot aantal blessures kunnen echter voor- 5komen worden door o.a.-verantwoorde trainingsopbouw c.q. hervatting.“goede conditie, constitutie en training“goede kleiding m.n. schoeisel.

goede Nwarming-up"correct en sportief spel.
De Redactie

Standen le elftal. Standen 2e elftal.
Reunie 5-8 153- TpKzvc 5-9 13- 4
Witkampers 55 Ls 2 ESCA 5-7 HSREZYC Del bo OD 5-6 13- 6
SDOUC ee 5-6 9-5Dinxperlo 556 js 8 Dec 6 7-8Pax 5-6 T- 8Victoria boys 5-5 ejTerborg 5-5  9- Rheden 5-5 8-12
Vorden 17 6-11 ochem 24 9 SB]
Zelhem 5-3  6-1l0yygQ Dt 6winterswijk 5 6-14 rica 5-3 5-9
AD 5-72 Z- Ispoue 1KSV 5-1 2 ÎBe Qouck 5-2 4-7

Be Quick 5-2 4-7Standen 3e elftal. Standen 4e elftal.
RKZVC ze 12- OD Vics B, 3-6 13- 6
kl. Dochteren 4-6 4-1 Sp. Eibergen 4-5 1-5Ruurlo 3-5 8-4 xSH 4-5 11-12 :
DEO 2-4 14- 3 ERIX 3-4 4-1Diepenheim 3-4 T- 5 RKSVG 5-4 8-59
SD. Neede 5-3 5" 5 Varsseveld 4-4 16-13
SYBV 3-2 3-10 Rietmolen 4-4 7-7Brol 4-2 6-16 KESY Zg T= "7

Markelo 20 U un 3-2 4-5sp. Rekken 4-0 4-10 Reunie 3-2 6-7
Longa 3-2 11-15
AD 3-0 4-1è
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H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw Joon- en grondwerken staan wij steeds klaar metdemodernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
39 99WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

Elke
á

Re je voor7kwartjes
rijin de Lotto of
Toto. tes}AUTOBEDRIJF _

W.J. KRABBENBORG

Door meeVOOR AL UW REPARATIES te spelen steunt u
GESPECIALISEERD IN i

-x
DIESELMOTOREN 8

E

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



C.A.V.V. ZIEMACOsteeds tot uw dienst met o.a.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld is er niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

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

CAVV. ZIEMAGO
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

voor voetbal naar
RK. ZVC; Th. BERENTSEN

voor RIJLES Uwnaar
VIVO-KRUIDENIER

&

A. Kolkman WARME BAKKER

Werenfriedstr. 13 telef _05445-222



ItELUNDER VAN LEL AN
Ondanks dat leden van het zevende al zeker een halfjaar van te voren verschillende bestuursleden ‘hebbengezegd, dat ze i,v‚m, het weekend Majorca (22/23sep)die zondag Speelvrij voor de competitie wilden zin,vergat men toch dit aan te vragen, zodat ze tochmoesten spelen, Gelukkig was Sp.cl. Bekken bereidom ’s woensdags er voor reeds te spelen,

tu =

SIE In 2e ee ae ee eee wen ee
Onlangs vonden in het vormingscentrum te bichten-voorde een tweetal voorlichtingsavonden plaatsover sportblessures, gegeven door fysiotherapeut5.5. Goede en EHBO-instructeur Verbruggen, Deeerste avond werd de theoretische kant van de zaakbelicht terwijl de tweede avond meer in het tekenstond van de praktijk,Het valt buiten het bestek van dit verslag om allebehandelde onderwerpen te noemen en toetelichten,toch willen we een aantal belangrijke punten svenop een rijtje zetten,schaafwonden : Schoonmaken en steriel afdekken,Het gebruik van jodium zoveelmogelijk vermijden,Persoon laten liggen, Getroffenlichaamsdeel eventueel immobili-Seren. ooit spalken, maar deskun-dige hulp afwachten,Hoofdwonden, : Persoon vragen naar actuele feiten,

wepotbreukenZN LSLEUKen

botsingen om een mogelijke hersenschuddingtijdig te onderkennen,spierkramp : Spier in geforceerde Vaanspanning!brengen door b.v, het bekendeVteen overdrukken”Verstuiking, Het gewricht onmiddelijk koelenVerzwikking (20 min. m,b.T: stromend water,ijszwachtel of Coolpacks)-Hirudoïd zalf en eventueelArnica tabletten,-Drukverband m.b.v. weinig rekbarezwachtels (geen vette watten,maar een stuk schuimrubber)-Betrokken ledemaat ontlasten enzo mogelijk hooghouden. (24-48 uur)"Bij pijnlijk en gezwollen gewrich-ten altijd arts consulteren,

“.
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voor een goede

en moderne

. haarverzorging

naar

DAMESKAPSALON

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

lekker gl

het adres

voor een

aasje bier

Bennie van ’n
Dikken

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

voor

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

‚ ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef. 209



t2
UIEUS IN Gus KOEF.
Kopie voor het volgende nummer van PIOT dient uiter-lĳk zondag 21 oktober in het bezit te zijn van de re-pactie. NOL En LZ E DAT j

+44 .In het vervolg verschijnt er in PIOT een vaste bladzij-de waarop van alle verenigingen de voorzitter, secre-taris, penningmeester en wedstrijdleider staan vermeld.
Voor de goede orde wijZën we U er op dat indien U PIOTniet met De Gelderlander krijgt thuis bezorga (19 of 2ezaterdag van de maand) U deze gratis uit de kantinekunt meenemen of deze tegen portokosten (+ f10,- perjaar) thuis gestuurd kunt krijgen,

+44
Ook Pacelli heeft een embleem laten maken naar eenorigineel ontwerp (Hedwig Stoltenborg), dat toch weereen extra cachet geeft aan een tenue,

+44
In het volgende nummer hopen we weer een top 14 eneen tip 4 te starten. De redactie zal ook dit jaarweer een prijs voor de winnaar beschikbaar stelÍen,

Pacelli-handbal houdt in de week van 15 tot 20 ok-.tober naar jaarlijkse aktie, Getracht zal worden omzoveel mogelijk op maandag 15 oktober rond te gaan,waarbij U weer gevraagd wordt om de handbalverenigingvoor f3,- of f5,- te steunen.SRHet 2e heren senioren team van Pacelli handbalzoekt dringend een keeper die met enthousiasmehet doel van dit team wil verdedigen en meewerkttot de opbouw van een gezellige sfeer. Trainingenzijn hiervoor niet nodig (de anderen trainenveelal ook niet}. Gespeeld wordt er hoofdzakelijkzaterdags of zondags s'middags zo rond zessen,
Het 2e PacelliiiEt<®49Celil
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=t bestuur heeft nieuwe emblemen laten maken voor
VC in groen en wit en ditmaal van een stof die bi
et wassen niet verbleekt maar duidelijk blijft.
Ike speler van ZVC worât geadviseerd een dergelijk
mrleem op het shirt te dragen om zo onze vereniging
aar buiten te presenteren.
e zin verkrijgbaar bij Schoenen- en Sporthuis ten Bras.

De eerste wedstrijden van de nieuwe competitie
zijn gespeeld. De dames T.OH.P. 1 speelden op
yrijdagavona 28 sept. j.1. uit tegen Grol-<. De
eerste 2 sets gingen verloren omdat het speiritme
ontbrak en de snieuwe speelwijze de nodige ver-
warring in het veld tot gevoig had. In de derde
en vierde set kwam de spelopbouw meer tot zijn
recht, waardoor er toch nog een gelijkspel uit
het vuur werd gesleept. Dit gelijke spel is ook
mede te danken aan de goede conditie die het team
al heeft, omdat op de training de nieuwe trainer
er flink aan trekt.
De heren T,0.H.P. 1 moesten op zaterdat 29 sept.
j.l. voor het eerst aantreden tegen Wivoc-5 uit
winterswijk. De eerste twee sets werden maar
met met 16-14 en 15-13 gewonnen. De nieuwe speel-

met 3 penetranten bracht ook bij de heren
dige verwarring, waardoor in het achterveld
vielen. Mede door deze speelwijze ís echterte

ze aanval veel verrassender geworden, waardoor
j meer punten scoorden dan Wivoc. De derde set
ra verloren met 15-10, door onnodige fouten
n
s

Eel

onze kant. In de vierde set speelden we weer

SHAQOO

DE

OMD

ns oude systeem van het vorige seizoen. Deze
mschakeling gaf Wivoc zoveel problemen dat we
eze set gemakkelijk met 15-3 wonnen, Uiteinde-
ijk wonnen we dus met 3-1, heel wat beter dan

het vorige seizoen tegen Sparta-2, welke we meteen
met 3-0 verloren. B. te Molder liep een verstuikte
enkel op zodat hij 4 weken niet kon spelen.

H. Krabbenborg



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 1 dag.
g Uit voorraad leverbaar.

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot 12 uur.

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

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

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT:
reeds 10 jaar HONDA -dealer

Es wil

voor al uw varkens
groot of klein

BART VOS
graag uw koopmanzijn
telefoon 05443-1774



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

dienstenpakket zoals:

verzekeringen : W.O. zeer gunstige
autopremies

financieringen : w.0. autofinanciering
pers. leningen : in één dag vooru geregeld

hypotheken : kondities tot 125% van de
executiewaarde

woningkredieten : contant geld voor
|

| verbeteringen aan/in uw
huis

continu kredieten : een doorlopende
kredietmogelijkheid

sparen : 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. 461
erkend assurantieagent
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dat 2 handbal-junioren tegen een aankomendseniorenlid zeiden: "wat hey ne grote bokse!nwaarop deze zei 'Ja moar GT MOL ok ne hoopextra in!,
dat de vrouwleu van 't zevende d'r ookwat van kunt omdat ze zelfs uit een kroegop Terschelling werden gezet ondanks "gevloek!dat ze NOg wat wilden verteren”,
Ì evende op Majorca niet altijd goedwW

ts'eT gehad hebben getuige het feit dat "Gait& een regenbui 't gepresteerd heeft piatP de buik te zwemmen in de straat,

a
=

be

o

Joost bij de uitwedstrijd van *t eersteegen PAX in zijn chique pak met de aankon-x
&

E1Ng "bestuur! gratis entree had.
Linette na Terschelling zei: VWey buntallemoal thuus e kome an ene bieze,
dat de redactie momenteel over uitgeslapenfiguren beschikt, Huub Wopereis presteerdet om zondagmorgen 310 sept,, ondanks cenuUr extra slaap i,v‚m, Gie tijdverzettingan zomertijd naar 'normale” tijd pas om12.10 uur (13.10 uur zomertijd) te verschünenvoor de wedstrijd die om 12.15 een aanvangdiende te nemen, "Verslapen!' was zinantwoord,

Eennie Rouwhorst (Roam) laatst aankon-digde dit seizoen regelmatig te komentrainen, De vraag is nu: Is het zijnbedoeling om regelmatig te komen trainen 9of om aan te kondigen dat hij regelmatigkomt trainen,



+
ok de zaalvoetbalcompetitie is inmiddels begonnen,

Lt eerste dat in de bovenplaatselĳijke competitieeelt, behaalde 3 punten uit 3 wedstrijden en welvia een 2-0 overwinning op Dynamo uit Neede, een
3 nederlaag tegen AD ondanks een technisch over-"wicht en een spectaculaire 6-6 tegen Pavanda uitEorculo, Na een 4-1 voorsprong bij rust gaven zedoor lichtzinnigheid in de 2e helft onnodig de vollewinst uit handen, maar voor het publiek was er doorl2 goals en de spanning veel te genieten.

kx de lagere teams gaan vanaf 5 oktober weer strij-
n om de titel van de sporthal te Groenlo, terwijldit jaar naast die hoofdprijs bovendien een spor-viteitsbeker voor hen te verdienen valt. De scheids-chters geven van elke wedstrijd voor elk een soortpuntenwaardering, waaruit dan aan het eind de ploegmet de meeste punten de sportiviteitsbeker in ont-°vangst kan nemen. Het programma voor de Zieuwentse

loegen ziet er als volgt uit voor oktober:

zr L VOETBAL

i hed

»

D

fd

CD

fs

PP

MHOOD

osde í

p
ò okt. ZVC 3- Longa 3 20.00u

ZVC 1- FC Knudde 1 (Varsseveld) 20,45ulèokt., Longa 3- ZVC 2 ei ejou
kibergen 3- ZVC 3 2Ul9okt. ZVC 1- SSSE 1 (Eibergen) 20.4542ookt. ZVC 2- Eibergen 3 29.00u
ZVC 3- Eibergen 2 20.454

INGEZONDEN "OVERPEINZING!nmEEMAan redactie PIOT;
tri01 ewel geen inwoners van Zieuwent lezen wij PIOT

| tijd met veel belangstelling, Zo troffen wijhet laatste nummer onder "Nieuws in het kort!
1
n
iet verzoek aan om cassettebandjes in bruikleene
a

qm

hd

(Ee

€e willen geven, dit, aangezien het huidige aan-l bandjes (24) ruim onvoldoende bleek te zijnsezien de regelmatig gedane uitlating goh alweerdezelfde muziek!, Aangezien het gemiddelde cas-settebandje een speelduur heeft van één uur enÙ daarmee beschikt over één dag non-stop muziekvragen wij ons af of er een aantal mensen teregelmatig en te langdurig in de kantine verblijft.
B. Sonderen - NijkerkJ. Hoenderboom -— Utrecht

et



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenhandel

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

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:

| KNIPPENBORG =-
Dorpsstraat 21 - tel. 579 -b.g.g. 544



voor een
gezellig partijtje

Í biljarten CAFÉ| f t feest j
| JIS t Kevelder

H. HOLWEG
moet je toch wel bij
't Kevelderzijn! Telefoon 277

steeds een leuke kollektie
in voorraadNKSTELH

MERS JE i tel.TOF Niënhuis MENelen 253

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

VOOR AL UW SCHOENEN

EN LEDERWAREN

€
natuurlijkee Bras atel. 257



E BOUWBEDRIJF
E . … NIEUWBOUW

Hulizink& Zn..staensouw
. 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
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Peuken-prikker



aannemersbedrijf HULSHOF
telefoon 05445-494

* gij Ei
voor goed gemotiveerde vaklieden en
hulparbeiders is er altijd plaats in ons bedrijf

%x verbouw
*x onderhoud

van Wijngaarden’s

%*
* *

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

tel. 200
Zieuwent

[#



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij

U

»

A gi ‘

UPsj tas
3

It, A

ut

H. BEERTEN zijn

G.J. Pierik
Constructie- en
installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel. 233

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres :

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603

EEee en ee ve ee ee ne ee ee ee en me en ee ee ee wee



voor al uw schilder-
en behangwerk naar

Zegendijk 4, tel. 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

J. Holkenborg
tevens het adres voor de ''doe-het-zelver"!

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

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

axe, KRABBENBORG

__
teetoon 5

If]

n



TRAININGS
ZE IDT IN 2 20 060 vene en en ee vee en aen DE zn 2e me aen en es aenRERmmm ENEVertrek op Schiphol 1.45 uur. Aankomst Hajorca3.45 uur, Half uur vertraging doordat W, Kolkmande pas in de tas had en iemand z'n Ine aftmoest doen en omdat Cait gefoulleerd moestworden, verder prachtig weer, |

:
Ons gebeuren tijdens 4 dagen regen.Na 1 uur Majorca was 80% al goed in de olie,Na 10 uur Majorca zwom Gait Menting van de Gis-cotheek over de weg naar het hotel terug.
De tweede dag werd begonnen zoals we de le daggestopt waren, Er werd gesurfd, gezeild,gemotorboot, gewatergefietst, gezwemd, gezuinpt,geouwehoerd en 3 kwartier in een uur gelacht,
De Ze dag werd begonnen zoals we de Ze daggestopt waren, Er werd niet gesurfd enz. alleengezopen.
Enkele personen gingen met een schrootbus naarPalma. Was men niet slecht, dan werd men welslecht, (in die bus)
De laatste dag. Een zekere H. Kniepad begons'avonds + 18,00 uur aan de dubbele cola-rumen hield dit vol tot een uur voor vertrek,smaandags 07.30 uur in de MOrgen, maar toen washij nog goed zat, hij kwam pas bij in Barcelonategen een zuil op de luchthaven, Verder was derest niet veel beter in orde,Na 2 uur vliegen werden we afgehaald door deSupporters die ons donderdags ook weg haddengebracht. s'Avonds werden we met open armenontvangen bij cafe-restaurant Stoverink:Stoverink die trouwens zelf ook mee naar Najorcais geweest i.p.v, B. Zegendiek, die zich op delaatste knepper heeft terug getrokken, Antoontrouwens als toeziend 008 en die er voor zorgdedat er niets uit de hand liep.Bedankt voor het lezen, 't Zevende

SPAAR UW GOELE VOORNEALENS NIET OP,
mAAK ZE WAAR BIJ DE NEDERLANDSE NIDLENSTANDS SPAARBANK
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EN ATerschelling, Ge7t mot könnenMOtKonnen
De vrouwleu van '*t 7de noar Terschelling
De kearls ging'n alleanemoar de vrouwleu nam'n ok de beneZej wollen persé 'n ende vlegentoen bunne wej noar noar Terschelling 'e dreven
Dikke truien haw zatmoar geen bikini an 't gatwej hebt ze zo hard neudig 'ehat
Damesvoetbal beveel ons bestarumme op Terschelling de restj 't Stoverinkvoetbal ging'n de vrouwleu d'rhard tegenan
Dus conditietraining op Terschelling haw ok nogwa oarne van

GO

Bej gebrek met *+ train'n an’n balgebroekten wej op ‘t strand 'n knoert van 'n kwal,Met een flink'n dos en 'n leuge mageaten wej ons dikke en zoppen ons '’n stukke in dekrage,
Toen ging 't zing'n vandanJ02, joa, wej kunt der wat vanDe kneupe sprong'n ons van de bokse aftoen noar huus hen op -’n draf.
in 't huuske ’de kooi"ging't s'nachis alderbastend mooiEj hadd'’n motten heur'nnoe de varve knapten van de deur'nDe 't, geel'n pispot hew goot gebroekttoen wej wegging'n hew'm in de buske foekt.,
D'r begonnen d'r heel wat af te vellentoen hew'n taxi mott'n bell'nanders ware wej nog wat 'e blevenmoar 't schip was al van wal dreven
Op 't water ging 't hêvig te keermoar ej zeet, wej bunt d'r weer,
Terschelling; 't hef e'könnt

De vrouwleu van het 7de



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

irma A. M.
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

Wopereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
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
na de wedstrijd jeeen bezoek
aan E

= 39
cafetaria 3) de tmptel. 269

J.G.M. Peters
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Eerste wedstrijd van competitie tegen Nariënvelde-4
we hadden in de eerste helft een voortdurendveldoverwicht en onderstreepten dit met een prach-tige goal van Th, Wopereis, maar het werd toch
nog gelijk voor rust. )a rust werd de wedstrijdharder want Mariënvelde was het altijd niet eensmet de leiding van de wedstrijd; we wonnen met 3-1,
Competitiewedstrijd nummer 2 tegen KSV-4 werd
er voor rust Zeer goed gespeelû maar we hadden
de scheidsrechter nogal tegen, een echte thuis-fluiter maar met rust toch 2-0 voor. Na rust _

werd er nogal ongelukkig begonnen door een zelf-
gemaakte goal, een fout in de achterhoede. Daarna
kwam KSV sterk opzetten en maakte een doelpunt,
een buitenspel geval maar werd door de zwakleiden-
de scheidsrechter goedgekeurd en hij zag ook een
strafschop over het hoofd voor ons. Zindstand
2-2. KSV kreeg te veel.
Dit was nieuws van negende.

H. Hulshof

NIEUWS IN HET KORT

Kopie voor het volgende nr. (3) van PIOT dient
uiterlijk zondag 21 oktober in het bezit te zijnvan ùe redactie, hoteer deze datum!

VEE EN GD Zn Ne TED ee EI 2 UL ES HE EE IN aen ee en

Nogmaals attenderen we U erop dat voor verlorenof vermiste spuilen deze vermanielijk bij Trans
Hummelink op te halen zijn.



58e
5:

rechter werd deze wedstrijd met 1-0 verloren,De tweede wedstrijd moesten we aantreden tegenVarsseveld 5, Dit was een gelijk opgaande strijd.Er werd fel gevochten om de bal. Ons elftal kwamals beste uit de strijd, De eindstand was 1-0.De wedstrijd Kotten 3 — ZVC 5 werâ voor onzeJongens de grootste nederlaag sinds jaren. Wekregen dan ook geen been aan de grond en warenop alle linies de mindere, en gingen met 4-0ten onder. Ik geloof dat het voor ons vijfde weleens goed is zoiets te ervaren. Het grootstepluspunt was dan ook dat deze wedstrijd eindigdezonder gemopper of veel gepraat, Ik hoop dan ookdat deze nederlaag er toe bijgedragen heeft onmer de komende zondag er weer met volle inzet enveel goede moed er tegen aan te gaan. Hierbijwens ik jullie veel succes.
GET NEGENDE â-Spexgoor
De vakantie is al weer een poosje achter de rugdus word er weer gedacht om een balletje te trap-pen. Maar het oefenprogramma was door bestuur entrainer voor de lagere seniorenteams niet bestverzorgd.Eerste wedstrijd tegen het zesde, toen was hetelftal niet op volle sterkte, daardoor een dui-delijk sterker zesde, dat al na enkele minutende score opende, met rust een stand van 4-0,eindstand 6-1,
tweede wedstrijd van het oefenprogramma tegenKSH-5 welke club bij de spelers wel bekend isvan vorige wedstrijden. Het ging goed tegen elkaarop; we wonnen met 2-1,wedstrijd nummer 3 tegen Longa-ll; dat was op eenavond; er werd begonnen met 10 man, na rust kwaner nog l man bij maar er werd zeer slecht gespeelddoordat er teveel gepraat werd onder elkaar;2-1 Verloren,
Vierde wedstrijd Ratum-6; toen werd er wel goedgespeeld maar dat was de wedstrijd van de gemistekansen. Tot de rust een stand van 1-1, na rustook weer vele gemiste kansen totdat onze nieuweaanwinst de stand naar 2-1 in ons voordeel schoof,

4



het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie o.a.

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

zorg dat u steeds
wat in huis hebtvoor al uw

DRANKEN
even naar

SEIJTERIA

Schutten Herman
“op de Viersprong" woensdagsmiddags

Telefoon 473 gesloten

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 AT 2.Zieuwent Tel. 05445 — 416. ilea
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf
HOENDERBOOM BV zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Is delaagste
prijs intapijteedebeste?

_ Vergeet het maar!
Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op Kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop,

Jij Loop daarom even bij ons
Klee binnen, Wij adviseren u graag4 met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist. í

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



4
Beste Sportvrienden;De oefenwedstrijden zitten er weer op. En diezijn voor ons vijfde zeer gunstig. verlopen, Zoalsiedereen in Zieuwent wel weet is ons vijfde nogalinternationaal ingesteld,iet eerste tournooi speelden we tegen Wert Duits-land. We waren daar oppermachtig. We behaaldendaar dan ook de finale, De stand bleef na verlen-ging 0-0. Toen kwamen de strafschoppen. Ik wilhier niet verder op in gaan, want daar is algenoeg over gepraat. Dat is bij het vijfde nogeen moelijk punt!!

We verloren die dan ook glansrijk met 3-0,Daarna kwam de kermiswedstrijd ZVC 5 — Erix vete-ranen. Een sportief gebeuren elk jaar. Deze wed-strijd werd dan ook gemakkelijk door het vijfdemet 4-1 gewomen, Toen gingen we naar GlijdorfDuitsland. Een gezellige uitwisseling die ookelk jaar voor herhaling vatbaar is. Daar zitook altijd een wedstrijd aan verbonden, Maar demeesten gaan daar naar toe om an te starken,Het is doar niks as etten en drinken, De wedstrijdwerd dan ook met 5-3 verloren,We hadden ook ingeschreven voor het veteranen-tournooi in Groenlo. De laatste twee jaar zijnwe daar als tweede geëindigt. Onze trainer enaanvoerder van het vijfde heeft ons zo op wetente peppen dat we zo geladen het veld op gingen.De resultaten bleven dan ook niet uit. We werdenmet vlag en wimpel winnaar van het tournooi ennamen drie mooie bekers mee naar Zieuwent.De laatste oefenwedstrijd werd gespeeld tegenEtten 4, Etten had echter maar negen spelers.Twee spelers werden uitgeleend aan de gasten.Later bleek echter dat het de besten van de tegen-partij waren. We wonnen deze partij met overtui-ging en wel met 3-1
Met deze oefenwedstrijden achter de rug kondenwe de kompetitie met een gerust hart tegemoetzien. De eerste wedstrijd werd gespeeld tegenNeede 3. Door een zeer zwak leidende scheids-



OAVERPEINZINGEN oaver 't EASTE
ien ne stuksken cit&at uut ut veurige nummer. ToenmSton d Tr ut volgende in:wat de(uutslage van de) oefenwedstrijden wieter an geet,ik von ut moeilijk um moa de oefenwedstrijden te bepa-len hoe wiet aw d'r met bunt.EN noo noa de easte wed-strijd tegen Zelhem vin ’k ut nog moeilĳk. Da kump um-da'k ne betjen terugdenke an veurig joar, Toen hawok ne geweldig good programms in augustus met nog zZz

zwoardere tegenstanders as noo. Ok in 1978 wonne wi’jde easte wedstrijd uut (AD 6-2), Moar toen kwam 4'’rok noa 4 zondage de klad in, Ik bedoel allene moar,töt noo too geet ut good, moar i’j mot ne hele com-petitie elke zondag knokken, enz.As laatste regel ston d'r: Hoppelijk kan’k ut volgen-de nummer èven positief schrieven,
hou, de easte dree wedstrijden ging’n good (Zelhem Zl,Vorden 4-0 en Pax 4-0), woarbi’j echter bi’j de wed-strijd tegen Pax al wal enige opmarkingen te maken bunt.Noo OK ging ut op ’n vearden zondag'!al wat'minder te-gen Keunië (1-1) en op de viefde zondag veloarne wi“jdit joar dus van SDOUC (3-1)(Ulft), Ok.veurig joarverloarne wi’j de viefde wedstrijd thuus tegen Witkam-pers (2-0) en mosten doarnoa ne wekke later noar ’nondersten (Neede), dee ere punte uut vief wedstrijdenhadden én verloarne d’r met 1-0, Dit joar mo ’w de 6ewedstrijd ok noar ‘’n ondersten en den ondersten hefok noo ene punte uut vief wedstrijden. hog slimmer isdat ut net KSV is, dus nog ne derby ok. Ut zal walbikkelen word ’n. Hoppelijk geet de vergelieking metveurig joar neet wieter op.“ieter wi’k dizze keer neet vulle schrieven umdatmien de wedstrijd tegen SDOUC nog hoge, dus neet lek-ker zit. Aj à r dan oaver goat schrieven, dan ku’jzo gemakkelijk eets willen zeggen wat neet good oaverkump (de meugelijkheden van papier bunt moar beperkt)en da wi’k neet,
Ut programma veur de kommende anderhalve moan zeettT ag volst uut:
7/10 KSY-ZVC

|

28/10 Witkampers-ZVC14/10 beker (tegenstander 4/1l ZVC-Terborg
nog niet bekend) 11/11 Dinxperlo-ZVC21/10 ZVÛ-AD

Töt de volgende kere.



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

voor al 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 ssavee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 305 a jz et rd ° emt
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 7:

WINKEL AAN HUIS

LANHVELD
vpsstraat 31 TEL. 05445 259



be
me
grocer -rijst dan nerwerxen
zo te probs euwe impuls te & swaardoor Oo :

pe elfendat ook zij moeten eevoor hunBe .Het Tweede doet het als Sette jegis AEVB'ler edin de tot nu toe gespeelde | iedstrijden. Zij 7
nu toe slechts Ì punt af EePE Gezien d ijdvan dit team, biedt dit veel perspectief vo t.iet derde won ook nog alles tot de 30e septem)meeste van de ZU teams eer day-off hadden( b
Te won geen enkel tean die deg). Zij verloren K

aan een met Ìl + Ö van naaste coneurrer
Eet i ten via afwisselende
een 4 dienmoot, terwijl n
ook D: 6 : & ongeslagen zijn, maa 6edraai ï 5 3 goed mee.

jeun zijn de resuiaten nogal afwisselend, alleen
Ê 1ij igend hun tegenstanders terug te

; s ons helaas iet k
2 p Geeen beleden on 8 x

3 ti +
T

voor de meeste de eer e Keer wasDe ze
speelden, is dit voor onze kleins:tatie waard.

€

TOEP volleybal, dat 2 nieuwe trainers aaantrok, zeeft nureeds blijk dat het dit jaar serieuze plannen heeft, De
heren wormen overtuigend hun eerste kompetitietreeffen, #

terwijl de dames Im eerste b Verdaa wisten te winnen
en in Ge competitie ì mael gelijk speelden.

Li handbal neemt alleen nog maar deel aan veldhandbal
jeugdteams, wasrbij de ien en aspiranten het

goed doen, maar toch k ED zij nu reeds uit naar de
LE EO die de Ze zondag van oktober van start gaat,

Waarvoor nu reeds volop oefenwedstrijden worden gespeeld.Haast verschillende wedstrijdverslagen treft u in deze
Piot de vaste rubriek Ee peinz ingen van het le
Nieuws in het Kort, Bl de Haand en FPlaporen iet
daarnaast een unieke inzendin:Â en wel ven de dames van hetJe (in rijm nog wel), Voor onze Top 14 leek het ons nog te
vroeg. die krijgt u in ons volgend nummer.



PIOT NR.
£ OKT’79KKKIIIII DD»

INHOUD
blz. 1: Van de Redactie,

Hedactie: je
B. ten Bras 5: Het Negende,B. Storkhorst 6: Nieuws in 't kortZe Wensink T: De vrouwleu van 't 7eZ. Wovere 8: Trainingskamp 7eMa Slot 9: ZaalvoetbalÀ. Meekes Ingezonden overpeinzingJe Ved. Mey 10: FlaporenV, Papen 11: Volleybal

12; Nieuws in 't kort14: Blunder van Ge maandSportblessures16: Blunder van de maanáStanden div. elftallen
EN DIT ALLES ACHTERSTEVOREN VOOR
iET ZELFDE GELD !!11bert

euwent is er weer volop bedrijvigheid,o voal en Veldhandbal zijn volop met de kom-a terwijl ook de zaalhandoalcomnetitie weero xarate heeft zich in ledental sterk wetene terwijl voor ZCY de JazZz-gyrm intussen van
Vi kende een glDe start met 3 ruimeEda) gaf de supporter coed, maar tegenie !Bie dat de Ze has © opnieuw een klasseis waarin meerdere Pioegen Spraak wensen te maken opde bovensie niaatsen, Tegen Reunie werien weliswaar de punten& ee Maar er werd wel aangetoond, dat niet alleen Vgiitioneel sterk is, SDOUC gaf ons eerste echter een iesje



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



’n goedestart
Een goed begin is ’t halve werk en
dat gaat ook in het gewone leven
nog altijd op.
Neem SPAREN bijvoorbeeld
Of het boeken van een VAKANTIE-
REIS, de ontvangst van uw
SALARIS en het verzorgen van
BETALINGEN, het afsluiten van
alle VERZEKERINGEN, het
regelen van FINANCIËLE
transakties, het behartigen van een
EFFEKTENPORTEFEUILLE en

wat allemaal niet meer.

Geen beter begin dan er eenvoudig
even voor binnenstappen bij uw
plaatselijke RABOBANK

Altijd gemakkelijk dicht in uw
buurt, voor alles waar u maar een
bank voor nodig hebt in uw
persoonlijk of zakelijk leven...

Rabobank
de bank voor iedereen

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD

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


