


DeRabobank
is anders,de Rabobankisde
persoonlijke bank!
De Rabobank heeft ruim 3100 vestigingen in Nederland en staat
daarmee letterlijk en figuurlijk tussen de mensen.
Daarom kan de Rabobank u als ”’buurtgenoot’’ op een persoonlijke
manier tegemoet treden en helemaal rekening houden met uw
specifieke omstandigheden en wensen.
U kunt bij de Rabobank voor alle bankdiensten terecht.
Dat merkt u als u komt praten met uw persoonlijke bank!

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD

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



KKK IIIdINHOUD

blz. I redaktiewoora
3 oaverpeinzingen van het east5 Het Negende
6 Van het bestuur, Top I4
71 Kersttoernooi
8 Intervjoew
9 SpelletjesmiddagIO Verslag fietssterritII Zaalvoetbal

12 Een idool in de riool13 Oliebollen aktie KPJ
14 Nieuws in het kort15 TOHP nieuws

‚van de redactie,————m emi: es men ere eze

Eind 1979. Net voor de jaarwisseling weer de Piot in de busin elkaar “gestampt” tussen Kerst en Nieuw. Een aantal vasterubrieken vindt U ook in dit nummer zoals de bijdragen vaneiftallen, standen handbal, volleybal en zaalvoetbal. Daar-naast enkele eenmalige rubrieken zoals verslagen van de Sin=-. terklaasaktiviteiten voor de jeugd en het intervieuw met
Ricky Ponds-Donderwinkel, voorzitster van de handbalvereni-
ging Pacelli. Xerder willen wij hier al verwijzen naar de
ledenvergadering op 11 febr. 1980. en naar het 1O0-jarig ju=-bileum van de touwtrekvereniging D.E.S. in januari 1980 overwelke onderwerpen in het volgende nummer nog meer vermeldzal staan.

:

Wat heeft Piot het afgelopen jaar gebracht? Verheugd stellen
we vast dat het voor Piot een erg goed jaar was. Na de jubisleum-uitgave in nov. 1978 (5-jarig bestaan) ís er een sterke
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stijging in copy geweest, waarbij vooral de uitgebreide bij-dragen van volleybal en hantbal opvallen. Naast het groteraantal bladzijden’ is er ooder onder de inzenders, wa
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

ä
wee

]
voor

planten en
voor goede voeding snijbloemen
grote sortering droogboeketten

lage prijzen ‘ bloempotten
in levensmiddelen sierpotten

E bloembakjes
Z.B. Knippenborg bloemstukken
Dorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



C.A.V.V. ZIEMACO steeds 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 geldis er niet bij nodig - de credietkaart maaktdit overbodig

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

C.A.V.V. ZIEMAGO
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname210)a Th. BERENTSEN

voor RIJLES
naar UW

VIVO-KRUIDENIER

autorijschool &

A. Kolkman WARME BAKKER

Werenfriendstraat 13 telef .05445-222
telefoon 226



rief bij het lezen dat U daarvan gehad hebt, willen wij onze
excuses aanbieden. Hopelijk wordt de opgaande lijn die in de
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plaatse op ut ende van 't joar. Doarnoa bunt t'er un paarmeeiluke joare'n e'wes c.a, deur nogal wat biessures, gewen-ning (verzadiging) in de 4e klasse en verjonging. Noo drè'jewi'j al weer veur 't vearde joar good met, bunt twee kearachter mekare tweede e'word'ne en dan witj eigenluk toch walmeer. ZO is ut no0 eenmoal; eegeal meer at ut good geet, hop=pen da'j holt ws'j hebt at ut slech geet. Hoe wiet a'w met uteaste kunt komm'n wet il neet, moar meuglukheden bunt d'er zatâ'k de oefenwedstrijden tegen dardeklassers d'r op noa kiek daris de laatste keare daw van ne dardeklassers verloane hebt iraug. 77 etwes: ne bekerwedstrijd tegen Longa. Doarnoa bu'w alnegen keer neet meer verslagene deur dardeklassers.Op zich isdat ne teken van starktes da!j geliekwoardig bunt. Ancersumne
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voor al uw:

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

J. Waenink
onderhoud - verbouw en nieuwbouw - schilderwerk

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

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)



Aannemersbedrijf

EoenderBoi iN.

NIEUWBOUW - VERBOUW

ONDERHOUDS- EN UTILITEITSWERKEN

Dorpsstraat 27 - Zieuwent - Telefoon 05445-332

Is delaagste
prijs in tapijt EE

altijd debeste?
Zg ——  Vergeethetmaar!

< 4 Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
deprijs ook op Kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop,

'} Loop daarom even bij ons
leg binnen, Wij adviseren u graag6. met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist. 5

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



um echt boavenan te komm'n. Qua voetbalresultaten kiek ik eis f

genlijk met gemengde gevoelens op ut joar terugge. Veur 1980hop ik in ieder geval op eets meer. ziäs laatste nog effen ne korte termijn oaverzicht. Behalve Geè geneumde competitiewedstrijden he'w op 23 dec. j.l. ok nog‘oefent tegen Viod (boavenan in ne andere 4e klasse). Wet4-3 etwonne noa rust 1-1 en 4-1 vieftien minuten veur ut en- 4de en un slap laatste kwateer, D'r waar'n d'er wat dee zos-terdagoavend nog ín de kop hadd'n en dat mot ok zoo noo enkönnen. @f 30 dec. s'mons um half elf hef Eibargen 1 en 2 0as sparringpartner e'vroagd( in Eibargen) en op zondag 6 jaspôlle wi'j s'meddags um 14.30 uur tegen Drent veuruut(4e kKNVB) Op 13 jan. steet dan de belangrieke competitiewegstritegen Reunie in Borculo op ut Programma.Blif oaver um iederene ne prettig uutende te wensen en ne good1980 woarbi'j ut voetball'n dan weer de speciale aandacht maghebb'n, :

ui a :zorkhorst.bie en U e+enn

AET NEGENDE
treekwedstrijd tegen Longa 7 begonnen we met de rug tegB nga was zeer sterk en we kwamen niet aan voetbalslien in een {-4e-2- opstelling wat goed beviel.W

ang op O-0 houden, maar nog voor rust kwam Longaop 1-0 . Na rust hetzelfde beeld maar Longa liet nogal watkansen liggen. Wij kwamen nu steeds meer aan zanvallen toeen uit een ven die aanvallen scoorde H. te Zolder 1-1 doorde terugspringende bal uit een vrije trap van H. Xolkman inen keer achter de doelman van Longa te knallen.Uet bleef 1-4u we waren erg blij met dit puntje.
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volgende tegenstander was winterswijk. Um gelijk maar met deur in huis te vallen: Winterswijk was een te sterke ploegcor ons. Voor de rust kwamen we niet aan de bar: 3-0 zachter-stand. Na de rust - er weren een paar andere gezichten in hetveld- konden we de stand leng op 3-0 houden, maar toen wegingen aanvallen vielen er gaten in de verdediging die Winters-vijk goed benutte: eindstand 5-0,
“Zondag daarop Vios 8 thuis. Er werd met 1-0 verloren, Je begon-nen met een sterke wind tegen en dat valt voor een nloeg als5 ;
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5 :net negende nie t mee, Ruststand 1-1,Ee voor ie
32 3 drust wind mee en dat
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“VAN HET BESTUUR
Namens het bestuur wil ik U allen, leden - trainers- do-
nateurs - supporters en anderen danken voor de prettigemedewerking en de prettige wijze waarop wij in het jaar
1979 hebben samengewerkt. Ik spreek. de wens uit dat- het
in het komende jaar 1980 net zo mag gaan en hocp op een.DE afsluiting van het seizoen 1979-1980. Van be=
stuurszijde zal er alles aan gedaan worden om net een=-
1e06) zo goeë mogelijk naar de zin te maken.Er zullen wel
eens iagen zijn dat het niet zo goed gaat als men wel Zou
willen maar steun dan elkaar en zet als eenheid de schou=
ders eronder en mopper niet in je eentje. Samenwerken,
samen sterk is mog altijd het Dhet beste devies.
Ik hoop dan ook dat er met veel spelvreugde gespeeld’ en
vooral getraint zal worden. Vooral dat laatste laat nog-al eens te wensen over. Ik wens U allen eem gelukkig en
vootspoedig nieuwjaar toe, niet alleen aan RKZVC en mede-t al
werkers, maar ook aan andere clubs.

ter,JWL. Cuppers

p D IT ONT : Tr EnSPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP,
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Tussen haakjes ({-}) stand vorire maande0-1 14 286 (1) BE dies 2.208 (a= zesde 555512) 9. zevende 2,091 (8)f £ Ie < Ary fe g ©3: derde 6,525 (3) 10. C-2 95833 {19}4. eerste be935 (U): II: DS Se Sepp)je vierde 2,941 (6). 15, De3 0,685 (12)
5. vijfde| 6,666 113)SE Y WE} Á [or E L j ì7. tweede 2,267 (7) 14, achtste 0,576 (14)



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.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

”WOPA” B.V.
tel. 05443-2415 - 05445-253

(dex{combinatie)

LANHVEL
GOEDKOOP EN GOED!



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie van ’n
DAMESKAPSALON Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
. NIEUWBOUW

naar . VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent -— telef.209



EReTe
Onlangs slaagden Henry Hummelink, Wim Kolkman, Andrév.d. Wetering en Huub Wopereis (allen Z.V.C.) TonnyKrabbenborg(pacelli), Aloys Spekschoor en Willy Kl,Holkenborg (TTY D.E.S) voor het diploma Algemene …Basis Opleiding. Hiermee willen wij hen van hartefeliciteren en hopen dat ze profijt van hun oplei."ding zullen hebben Bij hun jeugdwerk en verdere oD-leidingen voor hun verenigingen. Hopelijk is ditvoor vele anderen ook een stimulans eens een derge-Lijke cursus te gaan volgen.Pikant detail is misschien wel dat van dezecursusdie in samenwerking met de sportraad werd georgani- #4seerd 7 van de 9 Lichtenvoordse cursisten uit Zieu-wentse verenigingen kwamen. Toch wel een teken dathet verenigingsleven in Zieuwent gezonì is en ookterdege denkt aan gezonde kadervormins.SA KEBCT Tarpsnn£ S KERST TOERHO GISL Sci eysens pe reel pieVp v“woie Kerstdag werd het al bijn: traditioneel tezaalvoetbaltournooi gehouden in de ij: molandhal. t's Zorzenswerd er door de lagere elftallen tegen de bal getrapt. Decpslissing viel daar door het nemen va: strafschoppen.'sSMiddags werden de jongens van het eerste t/m het zesde uit-zonderd het vijfde losgelaten in de hal. De meeste ploegenaren compieet en die teams cie niet voldoende spelers hadderSn mensen van andere teamy erbij. Nadat elke ploeg 3 keergespeeld, was er nog niet vee! verschil in puntenaantal,rna ging de strijd hoofdzakelij! tussen de pioegen 2 en 6,D twee na laatste wedstrijd was een rechtstreekse confron=-

:
© tussen de beide teams. Deze wedstrijd werd gewonnen doorhet zesde, waarmee deze dus algeheel winnaar was. Het zevendehad geen vaste keeper waardoor er telkens een ander in het doel.moest staan. Ernstige blessures kwamen niet voor. Wel moestener twee mensen voor twee minuten op de strafbank, Alies begonprecies op tijd mede dank zij de goede omroepster, Dank aannen en aan de organisatie die alles perfekt geregeld had.De einduitslag: 1e zesde;krat bier
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enhe klasse C Res. Je klasse C Je klasse PHeunie 12-18 ESCA 2 13-20 Ruurlo 3 11-19RKZVC 12-16 Rheden 3 13-18 RKZVC 3 10-16Vorden 12-16 DVC '26 3 13-16 Diepenheim210-16SDOLC 12-16 BRKZVC 2 13-13 DEO 2 17-15Dinxperlo 12-15 Be Quick Z. 3 13-13 Kl.Docht.2 11-15Witkampers 11-12 SDOUC 2 13813 Sp:sNeede 4 10-1hTerborg 12-12 AZC 2 13-13 Grol 6 jn 3PAX 1212 VVO 2 1312 Markelo 3 ij 5Zelhem i2- 9 AD '69 2 13-11 Witkampers31il- 5Winterswijk 12- 7 Victoria B. 3 13-10 SVBV 3 lo 3KSV t1- 6 Spel, Lochem2 13- 9 Sp. Hekken 11. 1AD 69 12- 3 Erica '76 2 13- 8

je k Q je klasse q he klasse MZVarssev 612-17 Sp.Neede 3 12-22 Vosseveld2 12-22RKZVC &4 12-17 RKZVC 5 12-15 RKZVC 6 12-22Vi De: 12-15 Sp.Kotten 3 12-15 Varsseveld711-1612-1h4 Fortuna w. 2 12-15 Winterswijk412-14ë 12-14 Varsseveld 5 12-14 Grol 12 i2-14Rietmolen2 12-13 Rietmolen 3 2-14 Vios B. 7 12-13Erix 2 12-13 Marienveld 2 12-13 Bredevoorthil2-12Longa '30 6 12-11 Markelo &4 i2-12 Marienveld312- 9RVC 5 12-10 Ruurlo & i2- 8 AD'69g 8 12 7Sp.Liberg.612- 8 Erix 5 12 7 Sp.iiberg.911- 5Reunie 3 12- 6 Sp.Eibergen 7 12- 6 Sp.Meddo 7 12-.5AD'69 5 12m 6 Noordijk 3 12 3 KSV 5 oi 1

ie klasse PZ be klasse QZ ie klasse NZ
. Sp.Kotten4 11-20 Vios EB, 5 11-18 Bredevoort312-20Ratum 3 11519 ‘Sp.EibergenI>? 11-16 Longa '30 7 12-19Bredevoort511-18 Grolse B, 2 10-15 Winterswijk312-19KSV 7 11-14 Longa!30 12 11-15 Sp.Eiberg1112-14RKZVC 7 11-12 Sp.Medgdo 3 10-14 Grol si 11-13Sp. Rekken 11-10 Longa '30 8 ii-14 Vosseveld} 12-13Sp.Meddo 5 11-
Longa'30 1110.
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DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 - telef. 290

JL

breng
na de wedstrijd heeen bezoek
aan

café-cafetaria
di de timp :
tel. 269

A. Peters

„

ES

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774



voor een
gezellig partijtje
biljarten CAFÉ
of een groot feest ïee t Kevelder

s e= H. HOLWEGmoet je toch wel bij
't Kevelder zijn! Telefoon 277

Voor meubelen
gordijnen o.a. in ADO vitrage
Hatéma overgordijnen en vloerbedekking
als ook voor matrassen, dekens en
spreien

„aar NIËNHUIS MEUBELEN
Telefoon 252 - Werenfriedstraat 1 - Zieuwent

VOOR AL UW SCHOENEN

EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257
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MET
Ricky Ponds: voorzitster van handbalvereniging Pacelli
Red: Hoe ben je begonnen met je loopbaan?
Ricky: Ik ben begonnen met handbal op 12- jarige leeftijd.Toen ik nog junioor was, ging het senioren team over dekop. Ik ben toen verder gegaan en heb de training van dejeugd verzorgd. Van het een komt het ander en ik moest toenal snel mee als leidster van het handbalkamp. Ik heb dat vijfjaar gedaan, We gingen ook toen 21 altijd op de fiets. Daar-na werd ik ook gevraagd zitting te nemen in het bestuur enzoals je ziet, zit ik er nog steeds. In al die jaren ( ongevee:iO)heb ik allerlei posities gehad; secretariaat; wedstrijd-secretariaat; penningmeester en 5 jaar geleden heb ik hetvoorzitterschap overgenomen van Agnes Yaenink-Cebbinck,
Hed: Je hebt dus al die tijd niet stil gezeten, Je hebt jéwel geconcentreerd op de handbal.
Sicky: Ja, wat wil je anders - er was geen tijd voor iets an-ders. Ix ben toen ook nog 2 jaar scheidsrechter geweest. Daar-mee ben ix gestopt toen ik in verwachting was van mijn 1e kind-Verder ben ik zaaldienstleider geweest van de Hamelandhal. Je‘moet dan zorgen voor de financien ientreegelden}) en die afdra -gen aan de handbalbond.
Red:ĳoe plaatst je Pacelli binnen het sportieven van Zieuwent”Ricky: Je nemen een belangrijke plaats in - dacht ik. Als ikzondags de toeschouwers op de tribune bekijk tenminste. Ik der.dat we een tweede plaats innemen na het voetbal.
Red: is Pacelli een gezonde vereniging financieel gezien?Ricky:%e draafen vrij goed en dat komt hoofdzakelijk door devele nevenaktiviteiten: ieder jaar een aktie die goed loopt:we hebben reclameborden in de sporthal en we hebben nu 14 jaerde toto en lotto, Gie heel goed draait. De oudste aspiranten-groep verzorgt dat o.l.v. Bennie ten Bras.iet is een punt ge-weest van halen en brengen, want we hebben nu tweemaal zoveeldeelnemers dan toen de voetbal er voor zorgde. Zonder die ak-tiviteiten komen we financieel niet rond.



Red:Hebben jullie evenals zoveel ver, cok
begeleidi ng van de jeuga? 2 Me
Ricky:%el gehad, maar die zijn Ee

5E EE

wat mensen van buiten de handbal kumnen aantrekken. ET gaan
ook steeds meer ouders mee Ee deESatnijden op zaterdag en

problemen met de

Red: Er is sinds kort een Jeugdbestuur. dat is
daarvan?
Ricky: Het is de bedoeling dat âie aktiviteite
competitie om organiseren. Ze hebben de sinter
voor de pupillen dit jaar georganiseerd en de
de.aspiranten samen met de voetbal.detis een
siaste mensen en die moeten we oberén vast t
dat is vaak een probleem. Veei meisjes gaan in
de beroepen, wat betekent dat intern zijn of
weekeinden beschikbaar. Zo ver zen we ieder
svyeelsters en : rs, want dat
samen. in onze kleine vereni:
Red: In hoeverre zie je âe gym, de wandel en het gilde als eenkonkurent voor de h: bal?
Ricky: De gym is een
ancrominlt imam oe
was weer iets.nieuws
meisjes van.de gym &: Hf

schijnsel zou.zich ë esbalclub opgericht zou worden.ils ie b dbal be

naast een keer trainen in de week ook et weekend eenwedstrijd spelen. Dat kunnen ze bij de + of je moet inde selectie zitten. Buiten dat zijn er l‘nevenaktiriteiten en dat is ook erg belangrijk, #8
Red: Er ís binnen de gemeente noz een handbalver. nl. Erix, Hoe

de verhouding met hen?
Ey: Ik kan met de bestuursleden goed praten. Erix is niet

e eenheiddie wij zijn volgens mij, maar ix kan het verkeera
n hoor. Ze draaien erg goed, maar ze gooien het meer op deprestatie dan wij. De verhouding is verder goed, maarer is eending dat me erg dwars zit en dat is het feit dat:ze.ons herfst-handbaitournooi hebben afgepakt zonder enig overleg een paarjaar geïieden. :

ijIJUee
OQ



Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:
RKZVC

B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink
H. Wopereis, M. Slot, A. Meekes,
J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23,

telefoon 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat1,
telefoon 05445-281
Secretaris: J. de Marië, Harreveldseweg 17b,
telefoon 05445-484
Penningmeester: M. v.h. Bolscher, De Haare,
telefoon 05445-561 (kt)
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
telefoon 05445-341

Handbal
Voorzitter: R. Ponds, Zieuwentseweg 48,
telefoon 05445-382
Secretaris: B. Wensink, Potgieterstraat 14,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1403
Penningmeester: A. Krabbenborg, Dorpsstr. 3,
telefoon 05445-442
Wedstrijd-secr.: Th. Venderbosch,
Dorpsstraat 61, telefoon 05445-272

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Grobbenweg 3,
telefoon 05445-534
Secretaris: M. Knippenborg, Dorpsstraat 11,
telefoon 05445-544
Penningmeester: B. te Molder, Dorpsstraat 6,
telefoon 05445-266
Wedstrijd-secr.: M. Kolkman, Zegendijk 16,
telefoon 05445-274



ZGV

Mu Chin

TTV Des

Slagvaardig

Pacelli

Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
telefoon 05445-294 /

Secr./Penningm.: J. Wolters-Maarse,
Batsdijk 42
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius 53
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

3

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat
telefoon 05445-290
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262

Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7,
telefoon 05445-614 ì

Penningmeester: J. Hulshof, Ruurloseweg 1,
telefoon 05445-549

Tafeltennis
Coördinator: A. Hoenderboom,
Zegendijk 124, telefoon 05445-324

Wandelvereniging
Coördinator: Mevr. Domhof-Bokkers,
Verkavelingsweg 4a, telefoon 05445-420



aannemersbedrijf

mam HULSHOF
* nieuwbouw 0 54 45- 494 ZIEUWENT

%* verbouw
* onderhoud

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

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

|

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
% *

tel. 200
Zieuwent



E& BOUWBEDRIJF
ë ‚ NIEUWBOUW

Hulzink& 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



Br
mieen haat en nijâ sfeer tus:

e

eg] € Ce 4% bed

enfh

Rick: ‚ nijd= och- ik kan niuijd zelis-een zekere vorm
lijk ‘hebben de statuten van

E zelf ing werden. Er is mee
rival at is belangrijk: die

8 zijn 5 iets aparts,
Red: e van de ontwikrelingen or hanwordt rûer,
Ricky eenmaal de ontwikkeling. Het
Ling ziet in de voetballerij. Je b
1ijk ngekomen: het wordt wel steeds
het n mt niet in je spel. En Zan zoi
king: ik helemaal iets waanzinnigs.als i ibune zij nog aan ergeren,

: Red: e toekomst zelf nog weer aktief handballen?
Ricky ou ik wel willen, als er een tweede team kom
dan in x wel willen spelen. Het moet een team zijn met vee
speel rs zodat je niet iedere Geddoet srelen. Ik ben nutij d m en dat is erg leuk alleen zou ik wat meer willen
iopen. r ook dat ik wel weer zou willen handballen.
ne: 40u je EE handoDai xumnnen/
Gicky: Heel moeilijk. Je bent ermee opgegroelë en zodoende e:in TE weet nu precies hoe het reilt en zeilt bin
de afdeling en dat werkt toch wel fijn. Ja, het
dijk worden- zonder handbal.

E

Uitsmijters:
Pacelli: ieuke handbal vereniging

5 Piot: goed blad - mot blieven
Voetbal: mooi - op T.V,
Sportraad:functioneert goed. Zieuwentse ver, moeten er neerzebruik van maken

z De

Jongen: Moeder er komt een
tegolf!

redaktie,

hit
DE Het is goed, Jantje,
aar jij zaat er niet nasr:*oe,



Nog even een kort berichtjeuit het Pacelli-kamp zo vlak
voor de jaarwisseling. De re-sultaten zijn zeer wisselend:
zo heeft het eerste herenteam
nog steeds geen puntje ver-
gaard. De dames zijn bezig ‘
zich te herstellen van een

ke zeer zwakke start. De laat-
ste wedstrijd werd gewonnenes met 11-9 van ’t Loo, zodatUWE men nu reeds 5 punten heeft
verzameld. De heren 2 nebben
hun tweede nederlaag moeten

incasseren, hoewel ze daarvoor niet in het veld kwamen,
Men haâ te weinig spelers en meldde dat aan de bond,”
deze vond dat zeen geldige reden om niet te spelen
en dus verloor men de wedstrijd met 5-0. Hopenlijk
hebben de heren het komende jaar meer tijd en min-
der blessures, zodat men tenminste als men punten
verspeeld dit gebeurt op het veld.
Hieronder volgt het programma voor het weekend
van 5-6 jan. Alle wedstrijden worden gespeeld
op zondag 6 januari,
DS Erica - Pacelli 12.48 uur
HS Pacelli 1 - Swift 5 19.15 *

Pacelli 2 — Dynamo 2 20.20 *

DJ Blauw wit - Pacelli B 14.00 *”

Erica Á =- Pacelli A 17.58 ©

Reflex - Pacelli A 11.00 »”

DESSESESSNISESEDSNSSNNTILESENSNNNsSnaNnNZNSENENNDNSNnssnn

id í 7 januri kaartavond
D OC it in de kantine

E

aanvang: 20.00 uur
4 februari: kaartavond

| d in de kantineVol \ aanvangt 20.00 uur
-



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij
H. BEERTEN zijn

G.J. Pierik
Constructie- en
installatiebedri if.

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



Nederlandsche Middenstands
Spaarbank

De spaarbank met persoonlijke aandacht
voor al uw spaarproblemen.

Spaarpapier aan toonder verkrijgbaar.
ledere nieuwe spaarder ontvangt f 7,50

als gratis eerste inleg.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:

AGENTSCHAP ZIEUWENT

Assurantie- en Financieringskantoor
THEO BEKKEN

Werenfriedstraat 9 - Zieuwent - Telefoon 461

Autobedrijf
W.J. KRABBENBORG

voor al uw reparaties
gespecialiseerd in8& dieselmotoren

r_ MMM, Waalderweg 124 - Mariënvelde
telefoon (05445) 777 - b.g.g. 601



STANDEN JUNIOREN (bijgewerkt t/m O6-12- 1979)
Hoofdklasse B klasse D26 klasse B28DCS 12-21 SSS,E D1 L2-22.SS55,E b2 12-22

. DVC '26 1l-1ó nie bt 11-20 Sp.Haarlobl 121Varsseveld 12-16 AD'69 pi 11-16 Longa '30 b3 12-15:Sp.Libergen 12-15 ESV b1 11-15 Ruurlo b3 Zei:WVC 11-13 Winterswijk b1 12-13 Witkampersb212.-1Grol 1l=12 Sp,.Necede bhi 12-12 Erix b2 1214Concordia W,11-10 Fortuna W., bi 12 8 Grol b4 12-11lj RKZVC bt 12- 6 SSS,£ D3 12m1 Diepenheim bi 11. 3 Reunie 53 IiIz Sp.Meddo b1 12- 1 RKZVC b2 Td 5e Iz 7 Sp.Eiberg.b312- |Ee! Sp. Neede b2 11-
klasse 33 kliasse C3012-24 Diepenheim ct 12-24

tdw1 Reunie €2 11-1811-14 Sp, ’ibergen c2 12-18ili Be13062 11-1311-13 Ruurlo c2 1211
12-13 Maicons 62 iÌl=- 7
120 QG RKZVC c2 12 712 8 Sp.Neede €©2 1l- 6

Grolse B. 12- & Witkampers c2 12- 6Marienveld ì 11e O Lochuizen cij iz 6

de eersteplaats moes imaar werd Frank
Eummelink, penaltie-bokaalen een lere =schikbaar gestelddoor sporth tellen van



prijzen ware verbonden, die beschikbaar gesteldwerden door ûe Rabo bank en sporthuis ten Bras, endoor Leo vos die onverwacht nog een aantal leuke
prijzen mee bracht. Je loterij werd uitstekend
verzorgd door de heer B. Schutten, waarvoor we
hem nogmaals hartelijk @anken. nadat iedereen
was voorzien van een speculaaspop, ging men ‘

tevreden naar huis. Vanaf deze plaats willen
we iedereen die aan het welslagen van deze :middag heeft mee geholpen nogmaals hartelijk

- Dedanken.
De organisatie.

Hete
Op vrijdag 14 december was er een groots fiets-sterrit georganiseerd voor de aspiranten enbal en voetbal. De opkomst

cecereen wist van te voren dat

bef

Junioren van han
waS grootwant i

Ì o
3

het éen leuke avond zou worden. Ondanks degrote opkomst hadden de controleposten weinigte doen omdat er de lieden niet goed wegekeken onder mocht de pret nidrukken omdat
jWerner” voor een zeHelaas kwamen cnkele zroepuitreikir ì at

“de discjokey Doke
vond zorgde?

ze cen ex ï ze aisenigsten alle contro sten hadden aangedaan, |
5

Met grote dank OL :isatoren en mede-werkers was het al een groot succes,
Hedwig en Marian

Na de fietssterrit voor de junioren en aspirantenvan handbal en voetbal is er een oranje zaklan-taarn blijven liggen. Deze is af %e halen bij vanderHej, Dorpsstraat 75.



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

E a1aTvo

wfVAR bakkerij

UW WARME BAKKER

telefoon 255

KNIPPENBORG

Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen *,

Droppings
Uitstekende keuken voor diners
Prima biljart aanwezig

*
;

Xx

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 TTT 72Zieuwent Tel. 05445416 EE
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van |VEE en VARKENS
naar

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

ee ° nik 5 es
WILT U EENS WATERTANDEN?

DAN BENT U BIJ

CAFÉ-RESTAURANT

„STOVERINK”
IN GOEDE HANDEN! Zieuwent

tel. 05445-634 Ruurloseweg 20

ledere vereniging weet ons te vinden
voor een bijdrage!
Zoek ons ook eens voor ’n auto!

Garage LOU VOORHUIS
telefoon 319



BIEUWJAARS WENSENBEEAlle adverteerders wensen alle Zieuwentse sport-vrienden een zalig en voorspoedig Nieuwjaar
Het kantine personeel wenst alle spelers en sun-porters eveneens een zalig en sportief Nieuwjaa:.

ZAALVOETBAL
Het zaalvoetbaliprogramma voor jan. te groenlo
vrijdag 4 jan ZVC 2 - ZVC 3 22.15 uu.

Llei ® Longa 3 =- ZEC 3 21:5015: ZVC 2 - Longa 3 21:30Grolse Boys 1 - ZVC 3 22,1525 ZVC 3 - Eibergen 3 26:45
in Aalten 24 jan: il l - ZVC 1



12
Ingezonden stuk, buiten verantwoording van. de redactie.
EEN _IDOOL IN DE.EE
Het is 5 minuten vóór twaalf. Starend door z'n kleinezolderraampje hoort nij in de verte reeds de eerstezevenklapper. Het doet hem denken aan opgeschotenpubers, die een keeper bestoken met rotjes. Een drui-lerige regen belemmert gedeeltelijk zijn uitzicht.Als brildragende voetballer heeft hij regen altijdverafschuwd.
Met onzekere passen verlaat hij het raam en gaatonder zacht gekraak op bed liggen, Op het kleuter-stoeltje. dat als nachtkastje dienst doet, liggenz'n scheerspulien en een injectie -Spuitje. Onderhet bed staat een halflege fles wh iskey,Naast het afscheidshorloge met i scriptie hangtzijn enigste diploma; een verkeer sdiploma. Alsgevierde voetballer meende hij het wel te rooien
zonder studie, Een aardig SD heeft hijbijelKaar geschopt maar twee huwelijken, geslotenuit eenzaamheid en niet uit liefde, maakten daaral snel een ein
Zijn hand glijdt «c er het bed en pakt cMet geroutineerde bewegingen laat hij einhoud in zijn 26

lichaam

es
e1

velijk en lichamelijk afgetakelde
8 it z'n ogen: fragmenteuit z'n le ct

t
ve op het netvlies geprojecteerd,Hij, d van. de jaren zestig,die E z’n actieve voerbal- 5

ioop tschappij genadeloosde grond is i e
5 Als idool sto boven de maatschappij 5

en heeft zich niet kunnen bekwamenin het GenEE.
ä

paalde weerstandentegen die krac EE s die hetlieren hard en Eej kunnen maken. Als eenschoothondje werd hij tussen de wolven
gegooid met alle oee.Géén geld, gé
intervieuws,

'ienäinnen.



merkartikelen

zijn
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



KENNIS MAKEN?
ONS BEDRIJF VERTOOND EEN OPMERKELIJKE GROEI...
Zou dat komen doorde: Verzekeringen: W.O. zeer gunstige
PERSOONLIJKE SERVICE autopremies met no-

claim kortingen die
kunnen oplopen tot
50% en nog hoger.

VAKKUNDIGE ADVIEZEN Financieringen: W.O. autofinancie-
ring.

Pers. Leningen: In één dag voor u
geregeld.

SNELLE AFHANDELING Hypotheken: Kondities tot soms
125%van de
executiewaarde.

OP DE CONCURRERENDE Woningkrediet: Contant geld voor
PREMIES???? verbetering aan/in

uw huis.
Continu krediet: Een doorlopende

krediet-mogelijkheid.
Waarom maakt u eigenlijk geen
kennis met ons, om over de
volgende zaken te praten? Sparen: Zie advertentie

elders in dit blad.

Onze kennis en ervaring van al dit soort zaken, staan borg voor
een gedegen en vakkundig advies, een advies dat ook u geheel
vrijblijvend kunt krijgen bij:

Assurantie- en Financieringskantoor
THEO BEKKEN

Werenfriendstraat 9, Zieuwent, telefoon 461
ERKEND ASSURANTIEAGENT

Lid Ned. Bond van Assurantiebem. N.B.v.A.
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De torenklok begint te slaan, Terwijl anderen hunwijnglas opnemen, pakt hij een scheermesje, Hetbloed begint aan de laatste ronde door zijn lichaam.Voor hem is er géén nieuw jaar,

Huub ove
Oliebollenaktie KP.
Evenals andere jaren heeft de KP] ook dlikgen oliebollenaktie. Daar echter oudjaar (31 OLE.

op maandag valk en we eigenlijk Liever niel ur)bakken Op Zondl (Laak staan venten) wil el
KP] de aktie alleen op maandag 3 december h.
dus zowel de buitenwijken van Zieuwent afs { He
derboom. De bedoeling üs dat om 364 ur Fmalles rond is. Als ZU aalt kopen, kan het alu
Eerlijk tot dlat tydstip duren voor ze bi LU koe
lais LE 4. Laatste ritten valt.
Natuurlijk Zn de bellen ook bakvers te kophet boakadres Ka het schuurtje van B. Halst:
schain tegenover 1 Kerelder).
Helpers gevraagd!
Anderzijds tillen we graag via dlrt berichtHPI leden. Greune Ceralunen en andere Zein:resseerdea vragen om Le komen helpen, AGRS TS-Zien we clie Aag Veel hulp noelrg hebbenl wr
Aen ken aan Zo mensen, Laa & Lekt $ MILOr-

gens bea keken, vanaf F teur enten). Heeft
|2 een eter fje over, kom Aan eren helpen /

Benne Storkhoest



nieuws in t kort
Kopie voor het volgende nummer (6} van Piot dientijnuiterlijk zondag 27 januari in het bezit te zi
van de redaktie, Noteer deze datum.

Ce ee ze ee ve aen

Denk aan âe half jaarlijkse ledenvergadering op-maandag 11 februari a.s
s BENIN SLE DIAS

Maandag 7 jan. en 4 febr. zijr er weer kaart-avonden van 2VC in de kantine,
ZE mmsDe standen van de pupillen van ZVC kon de re-daktie helaas nog niet achterhalen, Hopelijkkumen we voor hen in ons volgende nummer

deze wel geven,

Wilt U ook eens een lekker partijtje volleybaileals onntspanning. Informeer dan bij de GOtier vezië A3 zijn.
plichting en toch dem
avondje te AIn januari komen de Teide en trainers vanPacelli bij elkaar voor een onderlinge uitwisse-ae ee 5nsen. NaGer veritGé, VOLEL.

vIieie Ver-lekker een

ling van en
SEMMde K.P.J. verkoopt oliebollen op oudejaarsdagCok op het kookadres Zieuwentseweg 59 a (Woltas)

Woensdag 2 jan. spelen de damessenioren een oe-fenwedstrijd tegen Vios Beltrum van 19.00 -20.00 úur in Lichtenvoorde, daardoor is de trai-ning voor de junioren van 18.00 - 19.00 uur.
mammaJ. de Marie zal per l aug. aftreden als bestuurs-lid, waardoor nu reeds pe potentiele kan-didaten erover kunnen denke 1 Of ze zicrh besehik-ee stellen ta 3
==mz

#



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

vooral uw loonwerk en grondwerk
ZIEUWENT - telefoon 526/511

NIEUW:

Kom eens aan.

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

Zijn er plannen om sleufsilo’s te bouwen?
|

Al uw
B c.v.-installaties
MW loodgieters- en

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenborg
tevens het adres voor de ’’doe-het-zelver’’

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

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

inne, KRABBENBORG telefoon 215

1



RECHEANTEN VOLLEYBAL
In de vorige uitgave van Piot hebben we geschreven dat er ji;
Zieuwent binnenkort ook recreatief gevolleybalä kan worden,Voor het recreatie volleybal hebben zich tot nu toe 10 mense:
cpgegeven.: zowel dames als heren. Dit is cen leuk aantal onm
mee te beginnen,
Graag zagen we de personen die zich hiervoor hebben opgezeve:
op vrijdag 11 januari om half 9 in de gymzaal aan de Zegendi
Op êie avond zullen de trainer en enkele leden v/h bestuurook aanwezig zijn. We kunnen Gan gezamenlijk crerleggen hoe
we het recreantenvolleybal gaan aanpakken,
Wensen die hieraan ook graag zouden willen meedoen en zich mnniet hebben opgegeven zijn 11 januari ook van harte welkom.
Tot dan.

Me Kolkman,

MEISJES JUNIOREN
Ze hebt ons e'vroagt ok es wat te schrieve'n vaver onsbal (HJA). Wi!j bunt earste neet zo bes begon'n, moar 'tno toch al stukk'n better, Dat koj zoaterdag 8 dec. inwal seen. En dat met moar amper 6 vrouleu, Te

t
UJ

ee n earsten mos:j moar zeen ho-re wij in Grolle kwamen, p ne lester
oppe hew de busse nog e'haslt, en toon moar hopp!'

meer as wi'j dritjen kwaam'n. Up de fietse veddel'n
ST OLS an en toon kKow eindeluk beginnen met

& ging der ouftiig an, Üi'j zwetn al hèvig veurdce wedstrijd begon. vat duuurt'n ctkes want ze zond:n gin te.LiBr VInd n. { Wle-re wi'j toon kreog'n was noet 50u genaaid’:en den scheidsrechter was ok 21 neet volie Scops.‘'t WAS carst ene bende en derumme hew ae earsten zet ormet 15=1, Wi’j Leetn ons neet op dè Kop zitt n moar vunt te:18. Tegen an e'goane. Den tweeden set en den dercen new cane wonne met 15-11 en 75-6., VLT kwam veural deur onsen gosienSaMenwWaTK1Nge AS Se W1:]j het publiek met hadden e-nad en wi’,wisselspoiiers hadd'n, hedc'n WL'j den veerden set ok met e:mommene moar gen den 15 S jam neu
5 Disse euorn movie as an raaptte - = Aij 17 t nis mjaWasMOOrTKEMpD= ii UOMO Ï- U, Adie NLSnDulLSs z
Ge iOlKman.



w1'j'hopt aa'j de volgende keare as onse fans an de kante git,\5=1-:30 Ïonp3-vios, halt een, 1n sowent).Ni'je spoliers kont zich woensdag s'oavends un haif sesse bijòns meld'’n op ne training.
Feoe’das 1n onse gymzale an: Zegendiek.

U. Uêuten (Krabbenborg
Cs Zegendiek (Kolkman;

STANDEN
Na de eerste helft
Heren 3E
Bovo
Q Orion &

QeOrion 6
Gemini 3
Boemerang 3
KeSeH. 1

Tohp 1

Longa 6
Grol 2
Longa 5
Sparta 2
Wivoc 5

Heren 4C
TeCeV.e 4
Grol 4

‘
QG. Orion 8
ASV. 1

Bovo 4
Sparta 5
Halle °

Volga 3
Blok 5
Tornax 3
Tohp 2
Marvo 2:

11-22
11-18
10-12
11-12
11-12

9-11
11-10
10--9
10- 8
10- 5
11- 4is

v/à competitie
Dames 3B
Longa 3
Tohp 1

Longa 5
Sparta3
Labyellov 5
Halle 7

Grol 2
Tornax 2
Bovo 2
Vollverijs 3
Boemerang 5
Boemerang 7

Dames 4C
Vellverijs 5
Tohp 2
Favorita 2
KeS.V. 1

Adelaars 2
5 en0ò 1

Blok 3
Bovo 3
Longa 7
VelsV. 4

10-19
11-17
11-17
9-12
9-12

11-12
10- 9
11- 8
10- 7
10- 4
114
11-33

8-13
8-12
8-11
8-
T-
B-
8
DS
B-
B ab

hj

AJ

(DD

AO

Meisjes Junioren A

BeVeC.e 3 9-18
Grol 4 9-18
Gemini 5 10-13
Bovo 5 9-12
Tornax 1-8
Boemerang 8-7
Longa 10 8- 6
Grol 5 9-4
KeSeVe 2 .8- 3
Tohp 3 8-2
Vios 4 Te 1



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

3 vraagt vrijblijvende offerte
enorm assortiment sanitair

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



Kies voor betrouwbare
zekerheid
MASSEY FERGUSON

Wopa bv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

telefoon 05443-2415

500 trekker serie
De nieuwe MF

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 cabines zijn 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
vooruit. Kom kijken bij:


