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De Rabobank heeft ruim13100 vestigingen in Nec
daarmee letterlijk en figuurlijk tussen de1mensen.‚| Daarom kan de Rabobanku als ”’buurtgenoot’’ opeen.OL manier tegemoet treden en helemaal rekening houden

T| specifieke omstandigheden en wensen.
_ Ukuntbij de Rabobank vooralle bankdiensten terec!

Dat merkt u als u komt praten met uw persoonlijke ban

Zieuwent - telefoon 561/562"
Bijkantoor:
Waalderweg12, Mariënvelde,t
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Sportblad PIOT
Redaktie: 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

Verenigingen:
RKZVC Veld- + Zaalvoetbal

Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 3
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
|

[TV 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

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

Tafeltennis
Coördinator: A. Hoenderboom,
Zegendijk 12a, telefoon 05445-324

Wandelvereniging
Coördinator: Mevr. Domhof-Bokkers,
Verkavelingsweg 4a, telefoon 05445-420
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Ll. ved. Redactie 12, standen (pup)2. Overpeinzingen i 13. Tip Vier3. "Ontspannende zondagmorgen 153. Zaalvoetbal (pup)5. Halfjaarlijkse ledenvergadering 15. Puzzel6. Enquete 16. Intervieuw6. Sportieve recreanten 20. Joost mag het7e Zaalvoetbal (sen, ) weten8. Blunder v.d. maand 20. De Flaporen8. Pacellinieuws
11. Nieuwe trainer11. Sportkeuringil. Nieuws in 't kort

van de redactie,_—_—mm szmze eiser. ree

Dit nummer staat voor een groot gedeelte in het teken vanhet IO jarig jubileum van de touwtrekvereniging DES,die wij ter gelegenheid hiervan intervieuwden. Door een mis-verstand stond er in ons verige nummer niets over dezeheuglijke gebeurtenis,hoewel het jubileum reeds 5 januariwas en de receptie op zaterdag 7 januari.Een receptie dieaantoonde gezien de groete belangstelling die ervoor wasdat alle zieuwentse verenigingen enorm met elkaar meeleven,Zoals elk winterseizoen komt het voetbal gedurende dezemaanden maar matig aan zijn trekken.Via trainingen en sefen=-wedstrijden moesten ze proberen hun conditie en wedstrijd-ritme enigszins te behouden,Maar deze gedwongen winterstopgaf veel teams de gelegenheid doormiëdel van andere acti.viteiten hun onderlinge sfeer te verhogen, zo ging het tweede‚een weekend skiën in Duitsland en organiseerden enkele damesvan het derde en vierde een dropping en ging het zevendeeen middagje volleyballen.



sondanks trachtte men steeds te voetballen,en wanneerhet trainingsveld bijna onbegacnbaar was, werd op aller-nieren naar een alternatief gezocht.Zo werden zalenhuurd in 0.4. Harreveld en Groot Deunk(de zieuwentse zaals immers overbezet en te klein) ook werd er weer getraintiu de manege van de radstake,Tech dit keer wel voetbal in Piot en wel van onze pupillendia zeer succesvol waren tijdens het N.Kuyper zaalteurnooite groenlo met een eerste en een tweede plaats.Ditmaalheeft de redactie voor hen ook de standen gekregen van hen,zodat daarnaast ook de tip vier brengen, *
De handbal competite die normaal doordraaide ‚nadert zijnontknopinsg.Het eerste herenteam dat in de eerste 6 wed-strijden slechts Ì punt wist te behalen ‚begon dit nieuwejaar bijzonder sterk met maar liefst 5 overwinningen inwedstrijden waarbij de overwinninig op Erix beslist genoerd -dient te worden.Zij hebben nu nog slechts enkele puntennoàig om zeker uit de degradatiezöne te komen en zich zobe handhaven in de 2°klas,
Ook de dames beginnen steeds beter te draaien en nemen nuen verdienstelijke plaats in de middenmoot in,terwijl detweede uitgsve van de heren nog steeds trots de lĳst aan-=
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voeren maar toch de hete adem van Dinamo 2 in hun nek voelemVerder treft U in dit nummer de vaste rubrieken als :Over-peinzingen ven het eerste,nieuws in het kort, blunder van deA

„4

à maand etc.

D ‘je joar is meestal gau-
wer vebi’j as a’j in de gaten hebt. En dan mo’j alweer schrieven, al is tr weinig bezuuders te neu-men., loat ‘stoan eets ni’js, Det t‘r ne ni’jen |

trainer kump, wet iederene onderhand wal via de E

krante of ze hebt ut van anderen wal ‘’eheurt. Doaer
kump Piot trouwens in ut veurjoar nog wal is op,terugge en hooft hier neet metene wieter op in ’e-spölt te worden, Wieter bunt, dacht ik, allg voet-ballers de joarwisseling wal deur ‘ekomm’n en buntde meesten vejoar ok al ne kere of wat an t trai-nen ‘ewes, Hoovulle effekt da hef, mo’w afwachten,
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bij een

vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VENDERBOSCH

Dorpstraat 28 - Zieuwent
tel. 315
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KENNIS MAKEN?
ONS BEDRIJF VERTOOND EEN OPMERKELIJKE GROEL...
Zou dat komen door de: Verzekeringen: W.O. zeer gunstige
PERSOONLIJKE SERVICE autopremies met no-

claim kortingen die
kunnen opiopen 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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VERSLAG "ONTSPANNENDE" ZONDAGMORGEN

Om 9300 uur zouden we samen komen en vertrde kantine, Dus gingen we on 9.15 weg.



3a
enkeling nog een timmerman in zijn kop van de zaterdag-avonde
We moestten die morgen naar Didam; om daar gezellig eenpotje te voetballen, Daaraangekomen dronken we een kopkoffie, kleedden ons om, liepen ons warm en gingen naarhet veld. En daar kwam hij dan: De man in het zwart,
Er werd geloot wie welke kant zou nemen. Nadat iedereen
gereed was floot hij voor de eerste keer en toen...begon de ellende, Dit heerschap had de loop van een
bronsige hinde, liep met zijn hoofd omhoog, alsof hijsteeds wilde zeggen: Ik ben de Big Boss. Na 5-minutenwist iedereen wat men aan deze schoorsteenveger had.
Na een vrije trap voor DVC bewoog de bal zich richting”strafschopgebied. Daaraangekomen belande hij op het
hoofd van 1 onzer spelers. Meteen erop ongeveer 2 secon-den later floot Zwarte Jan, Iedereen dacht aan een vrijetrap voor ZVC: daar er geen enkele reden was om een
strafschop te geven. Doch nadat er een halve minuut
verstreken was drong het tot ons en de mensen van DVC
door dat de laatsten een ietwat vroeg uitgevallen sin-
terklaascadeautje aan het weggeven was, Dit cadeautjewerd vakkundig uitgepakt: 1-0
Nadat Black Jack 30 minuten rondgehuppeld had als een
bronsige bok en de meeste spelers woedend waren van on-
macht floot hij wederom voor een 12 - 1 = 1l meter,Reden: een keihard schot richting gezicht een onzerspelers. Deze dacht acuut aan zijn verdere plannen voorde rest van de dag (waaronder gezellig eten met zijn
Mallen!), die hij in volle bewustzijn verder door wilde
brengen, en beschermde als de sodemieter zijn gezicht,Resultaat is gemelà voorheen. Ook dit cadeautje werd
snel van het papier ontdaan: 0-2, .Tussen door vertelde dit mens ons door de meest vreend<
handelingen wie hij was. Dit vertelde hij in de rust
aan onze aanvoerder in woorden op een zeer irriterendemanier en vanuit grote hoogte zei hij: ik ben al l2jaar scheidsrechterl!, Ik beslis, en jullie grensrechterdoet niets goed. De Gerets de beste welke nu alleen
nog maar de lippen beweegt krijgt van mij vleugels en

‘ vliegt eruit.
Ook tijdens de tweede helft bleef hij zijn macht en
onkunde bewijzen door regelmatig de grootste bokken teschieten die je kunt schieten: hij schoot met hagel,Resultaat aan het einde van de met 2-1 verloren wedstrijd.



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN enHYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng
na de wedstrijd Eseen bezoek
aan
33 5 33café-cafetaria de tmptel. 269

A. Peters

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 j
in ’t klein t Kevelder

‘ A H. HOLWEG
moet 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 Ü Werenfriedstraat 1 Ü Zieuwent

VOOR AL UW SCHOENEN

7 EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis :

Ten Bras
tel. 257
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©
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â. 2 mensen (1 van ZVC en 1 van DVC) die officwaarschuwd waren = rood, ze hadden er dus uechter deze man vertoonde de eerste Lekenenouderdom, hij had het vergeten,Rapporteerde dit echter wel door aan de ENVB,B, 19 spelers die de man allemaal graag eens nader

_

met hun handen en voeten kennis wilden laten makenC. Een aantal toeschouwers die de man 8raag ogenblik._ kelijk ontdaan zouden hebben van zijn mannelijkheidechter tegengehouden werden door hun gezonde vergia,"Scheidsrechter" gefeliciteerd met de overwinning,Oh, ontspannende Zondagmorgen,
Raymond Meekes
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HALFJAARLIJKSE LEDENVERGADERING
maandag 11 februari ZelsAanvang: 20.30 uur in de kantine, Voor leden endonateurs,

Agenda: is Welkomswoord van de roorzitter2. Notulen
3. Trainers
4. J-Knippenborg-tournooi

m 5. Zaalvoetbal
B, Sportkeuring

}7e Rondvraag |8. Sluiting ijKOMT ALLEN: OP TIJD !eeeRE x

:enSPAAR TW GOEDE VOORNEMENS NIET OP: .BIJ DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS .$
MAAK ZE WZr VODSSEESSSENBSIIN ssTTS nsnnsram



—zzZESSassssnnnmmneedWaarschijnlijk eind februari zullen alle secretariënvan sportverenigingen uit de gemeente een enquete.formulier in de bus ontvangen van de afdeling Sportzaken,In opdracht van en in samenwerking met het college vanB en W heeft de sportraad een zeer uitgebreide enqueteopgesteld. :Gezien het feit dat naar de hand van de uitslag van| deze enquete het college van B en W haar beleid t,a,v,| de sport voor de komende vijf jaar zal bepalen verdienthet aanbeveling voor alle verenigingen deze enduete enauwkeurig en goed doordacht in te vullen omdat dezemeente later steeds terug zal vallen op deze enguetete8&eV. subsidies, accomodatie, wensen, e.d. en er dangeen weg terug mogelijk is, waardoor zij die dezeenquete niet zo nauw nemen later door de gemsente op Egelijke wijze beoordeelt zullen worden
B. ten Bras

mammoet Gn Oe Oe ee mee pee meen oee veeNEDERZmcamnwil te zijnsr tijd van alle georganiseerdeì verenigingen middels een enquete hun wensenkomende vijf jaar weten. Maar ook van henrganiseerd op enigerlei wijze aan sport
{ er gezien de toenerende vrije tijd die iedereenkrijgt en de steeds grotere behoefte van de mensen omte trimmen, joggen, etc. :

Vandaar dat ook voor deze engeorganiseerden enquete.formulieren zijn samengesteld, waaruit de gemeente oòkdeze behoefte aan sport wil peilen en die »ok haarvolle aandacht zal krijgen.Dus zij die in groepsverband of alleen trimmen, joggen,’tennissen, hardlopen, wielrennen, biljarten of wat voorsport ook bedrijven denk er sens over na. In het volgendenummer van PIOT zullen we hierop opnieuw terugkomen,29 B. ten Bras

Ve

KAARTAVOND5 en me ee pee NE 0e -—mznsnsamn
Maandag 10 maart wordt er door ZVC weer een kruisjasavondgehouden in de kantine voor leden en donateurs.

Aanvang 20.00 uur. | :



CÖOP. WERKTUIGEN VERENIGING

voor al uw loonwerk en grondwerk
ZIEUWENT- telefoon 526/511

NIEUW:
ëZijn er plannen om sleufsilo’s te bouwen?

Kom eensaan.

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

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

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



1 hilder-
enbehangwerknaar  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

anne, KRABBENBORG telefoon 215



het winterse weer gaat het zaalvoetbal tee loor. Ons derde team wist na een moei.estart haar ritme te vinden en won nujden op rij, Het tweede boekt slechtsessen al wist het tegen Longe 3 onlangseen ruime 5.1 overwinning te behalen,Het eerste wist in januari slechts 3 punten uit 3 wed-strijden te behalen, Eerst werd met 3-0 van Dynamo

inDui

(Neede) verloren, vervolgens 2-2 tegen Fc.Knudde eneen i-1 overwinning op AZSV, Toch blijven ze DOg moedraaien in de zopgroeep en alleen wanneer ze hon laatste4 wedstrijden C:8. tegen kopiopers Crol en Pavanda weteninnen zullen ze kans maken deel te nemen aan hetzampicenschap waar de bovenste 2 teams naar
=

rden afgevaardigd,
STANDEN
BSANDEnHoofdklasse Res, KlasGrol 1-18 Grol & 71ePavanda 1l-16 ZVC 3 G=12' Fc Knudde il-12 Eibergen 2 - 3RKZVC si

S-dET Eibergen 3 5-8AD!'69 10-38 Grol 2 8-6Dynamo 8-7 ZVC 2 3-6AZSV 10- 6 Grol 3 G- 5‘SSSE 10- 4 Grolse Boys 1 8. &Longa 3 Z- 2
Het zaalvoetbalprogramma voor februari voor ZVC ziet”:er als volgt uit,
Vrijdag 8 febr, ZVC 2 = Eibergen 2 Aany. 21.30 uurZVC 3 — Grol " 22.15Vrijdag 15 febr, Grol 1 _ zyc 1 A2Grol & -— ZVC 2 215 u
Vrijdag 22 febr, ZVC 2 _ ZVC 3 20.00Vrijdag 29 febr. ZVC > _ Gr.Boys 1  :n 20:00. u”ZVC 1 — Pavanda E …WZVC 3 — Grol 3 9



ZVC ZAALVOETBALLERS INDESELECTIE
Naast 3 spelers van Grol en 3 van Fc.Knudde (Varsseveld)werden 4 spelers van ZVC uitgenodigd om deel uit temaken van een selectieteam van de spothal Groenlo diete zijner tijd enkele wedstrijden zullen spelen tegensporthal Neede (Pavanda, Dynamo, SSSE) en Aalten (AD,AZSV, Longa), waaruit de zaalvoetbalcommissie weer eenselectieteam zal samenstellen die zullen gaan spelentegen andere selectie uit de afd. Gelderland en waaruituiteindelijk een definitieve selectie voor Gelderlandzal worden samengesteld.

By IR
DMBA AND

BLUNDER VAN DE MAAND

Zondag 27 januari hadden de pupillen b en aspiranten bvan Pacelli te Doetinchem tegen de Gazellen moetenspelen doch door een misverstand was dit het wedstrijd.secretariaat ontgaan waardoor beide Gazellen-teamstevergeefs die zondag op Pacelli wachtten. Daardoorstaat Pacelli, naast een boete, eveneens 2 reglementairenederlagen te wachten van de Bond.

PACEELI-NTEUWS.
De HV Pacelli is het nieuwe jaar
goed gestart alle senioren-teams
wistten uit de eerste wedstrijdenin het nieuwe jaar de zo brood-
nodige punten te pakken. Zodat
nu al gezegd kan worden dat alleteams min of meer vrij zijn van
degradatiezorgen. De Heren II doen
het boven aller verwachting nog

& : 2 erg goed, zij voeren trots de rang-lijst in Kl, IVaan af en toe moest er wel wat ge-



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

(de(combinatie)

LANHVELD
GOEDKOOP EN GOED!



voor een goede

en moderne

haarverzorging

het adres

voor een
lekker glaasje bier

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

naar

Bennie van ’n
DAMESKAPSALON Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
‚ NIEUWBOUW

aaf . VERBOUW en

. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209



Iaproviseerd worden door=dat ZeDiesserdespelers het aantal gezonde sp ‘ver overtrof maarmomenteel is iedereen weerzo'n beetje blessureyrijen word er weer met het vaste team gespeeld,De dames I komen ook steeds beter uit de verf enstaan momenteel in de middenmoot, iets dat de laatsteseizoenen niet haalbaar was, het is echter nog welOppassen geblazen dit laatste is ook van toepassingToor de Beren I zij hebben nog 4 wedstrijden te Zaanwaarvan 2 wedstrijden tegen Fireball en Swift-5,clubs die nu nog onder Pacelli staan en dus geklopt’ -moeten worden,
De mooiste wedstrijddag in januari was wel die zon-dag toen alle teams uitkwamen tegen Erix, bij decerste confrontatie kwam Erix als algeheel winmnaser uitde strijd, alleen de Heren II behaalden toen een over.winning op de 2de Herenuitgave van Erix, Hu kwamende dames het eerst aan bod, in een wedstrijd waarde Dames yvan Erix vergeeïs achter het spel aanliepenen niet in hun normale doen kwamen waren OEze DameseD& gemotiveerd en liepen de combinaties vlet, ookverdedigend was het ditmaal erg safe, al met al be.tekende dit een verdiende overwinning voor onze damesen de eerste tegenvaller voor Erix, uitslag 6-i4,,Hierna volgende de Beren I, de balans voor deze wed-strijd was dat Erix in competitiererband ROE nooithad verloren van Pacelli, ooit eens kon Pacelli eengelijkspel uit het vuur slepen maar verder ala ditwapenfeit was men nog niet gekomen,Ook nu leek het erop alsof deze wedstrijd sen her.haling zou worden Yan de voorafgaande wedstrijden,Erix kwam al vrij spoedig op een 3-Q) voorsprongwaarna Pacelli kon tegenscoren, Bij rust keek Pacellinog steeds tegen een achterstand van 3 Zoals aan envaren enze Heren in het geheel niet terreden over degeleverde prestatiees, in de rust werd er danookflink "van gedachten gewisseld’ en kreeg iederen vaniedereen een "beurt, Dat dit het gewenste resultaatopleverde ervoeren de Heren van Erix binnen de kortstmogelijke tijd, onze verdediging trad de Erix-aanyalaggressief tegemoet zodat zij niet meer in hun nersmale doen konden komen, in aanvallend opzicht eenzelfdebeeld een en ander leverde a1 Spoedig de gelijkmaker open Pacelli ging door, totdat men een 17-14 YOOrSDPOng



ad opgebouwd, in de eindfase lieten de Heren deteugels wat vieren en kon Erix mede dank zij een 7-eterworp in het eindsignaal nog terugkomen tot 17-
& maar het zoet van de overwinning en de punten warenoor Pacelli,

Na dit spektakel volgende de Heren 11, hier cok een enal Pacelli wat de klek slceg, Érix werd er zo door g®-schokt dat men de wedstrijd wilde staken omdat descheidsrechter niet voldoende klasse in huis zo hebben,niet de scheidsrechter maar de 2de uitgave van Erixnad niet voldoende klasse em de heren van Pacelli IIte beletten een ruime overwinning te behalen,Hierdoor bleef de 2de uitgave kandidaat voor hetkampioenschap.
Sportkeuringen.

5Pacelli heeft 2 avonden in februari vast-gelegdvoor de verplichte spertkeuring en wel
21 febr, en 28 febr, in het Wit Gele Kruis Gebouwte Lichtenvoorde, aanvang voor beide avonden 18,30 uur,iedereen wordt verzocht om de komende weken op delijsten te kijken bij Kl. Goldewijk in het kastje,iedereen die op de lijst staat en niet kan moet ditvroegtijdig melden bij een van de bestuursleden zodateen ander dan zijn plaats in kan nemen,Geeft men geen bericht van verhindering dan blijvende kosten verbonden aan deze keuring f 10;5-- voorGe betrokkene,
De Pup. Adsp, Jun, en Damessenioren worden ep 21 febr,verwacht, de heren op 28 febr,
STANDEN SEN, PER 3 FEBR,

di m

JH

TG

DAMES SEN,KL,I HBEREE SEN:KL,.II HEREN SEN,KL.,IV
W#.luissen 11-20 Duiven 9-16 Pacelli-2 10-15Batouwe 13-21 WwV-2 J-i5 Erixez 10-13Groessen” 11-13 Huissen 10-14 Dyname-2 8-11Pacelli 11-11 Brlx Gel Fireball-2 8.9

4Pix 8-9 Pacelli 10-7 WWV-3 10-5Fortuna 1-6 UGHVY-e Je Bl. Wit . 8-1Erica?76 11-6 Fireball 9Gsh4Lo 9-0 Swift-5 God
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Nieuwe trainer veor ZVC.

Na een periode van drie jaar hebben bestuur en trainerHelmink besloten geen ùieuwe verbintenis aan Le gaan,Een periode waarin de selectie van ZVC toch bijzender suc-cesvol was,met een Premetie van het tweeds naar de ENV,en tweede plaatsen veor het eerste,Daardoor was het bestuur genoodzaakt Sp ZOEK Le gaan naar.
de perscon van de beer Wormgoor uit Needs die zomenteel ©trainer is bĳ derde klasser Unisen uit Boekele,In ketYoorjaar wanneer we wat meer over hom weten zullen wenog uitgebreider hierep terug kemen.Het lĳkt ons nu beteralle aandacht bij de huidige competitie te houden, waarvoor beide teams nog volep megeliĳkheden liggen en metcen goede instelling en teamgeest aan afscheidscadeauvoor trainer Helmink in de Vorm van een kempicenschapniet tot de ormogelijkheden behoort,

De Redactie

SPORTKEURIEGEN
BERRZIZIEMDDmmm

keuring, In het belang van de vereniging en van jezelfwijzen wij erop dat zij die aan meerdere Sporten deen ofin de toekomst denken te doen, voor al deze Sporten eenbewijs van goedkeuring moeten Zanvragen, daarmee voorkomtzon dat men meerdere keuringen (kosten & J10,= per keer)in korte tijd moet ondergaen, u
DeRedactie

Kopie voor het volgende nummer van PIOT (7) dientuiterlijk zondag Ì maart in het bezit te zijn van deredactie, Noteer deze datum,
SGB



ia
1%

MD cursusavonden te Winterswijk en een weekend opGroot Deunk behaalden 5 leden van Pacelli het certifi.-caat Jeugdhandbalbegeleider, Te weten: Marion SDek-schoor, Anny kl.Gunnewiek, Betsy Storkhorst, HetwigHulshof en Benny ten Bras, waarmee we hen van hartefeliciteren, s

:

0-0-0-0-9
Denk aan de halfjaarlijkse ledenvergadering van AVDop maandag 11 februari in de kantine, -OGG
Standen pupillen veethal tot en met Zi november 1973,

85-8
Á=7
5=5
bm
ek
5-3
4-1
5-0

Klas D 1 Klas D 3 Klas E 1
Longa 1 5-10 Longa 5 4-8 _

. Longa 1Gresl 1 Delf ZVC 2 diel Grel ÌMariënveld 5.7 Longa 6 "heb ViosB 1ZVC 1 De? Grel 5 Es Gr.Beys 1-Vios B 1 Dal Longa 7 i=2 Longa 2Longa 2 4-9 KSE 2 4-2 MariënveldlGrol 2 di} Grel 6 bez ZVC 1Erix LL S= iosB2 4=D Eriz 1
Grol 2

KlasE2 De deelsalde’s van de ZieuwentseLonga 3 5.9 teams was: D 1 9-8Erix 2 bf D2 21-53Grol & 46 El 15Longak Ge E2 1-8Grol 3 dmg
ViosB2 Gend
ZVC 2 itGr.Boys 2 4-1]
Longa 5 Zel}



het juiste brood voor deSportman is brood metenergie o,4,
* tarvo
* volkoren van bakkerij

DE KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

Hotel- Café-Restauran [Slijterij BONGERSDorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271
Het adres voor: Bruiloften - Partijen 41%Droppings

A
|

Uitstekende keuken voor dinersPrimabiljart aanwezig

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

B

DORPSSTRAAT 29Zieuwent Tel. 05445 _ 416.

trouw-, rouw- en



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

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

EEN”te
WILT U EENS WATERTANDEN?

DAN BENT UBIJ

CAFÉ-RESTAURANT

„STOVERINK”
IN GOEDE HANDEN! Zieuwenttel. 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
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TIP VIERt!t11141

Nu de standen van onze pupillen bekend zijn kunnen we
voor hen nu ook de tip vier opmaken en daarbij blijkt

‚ dat D 2 ruimschoots aan de leiding gaat dankzij eenvoorteffelijk doelsaldo van 21 goals voor en maar 3 Legen,
«14ZVC D 2 8,50 punten

2.zVC Di 2,52 5ZeZVC E 1 0,73 5heZVC E 2 0,37 55

N.Kuyper Zaalvoetbal teernooi,.
Namen in januari de D pupillen reeds aan dit teernooideel waar ze een eerste en tweede plaats wisten te be-halen zoals U in hun verslagen kunt lezenIn februariis de beurt aan de E pupillen,

j EZondag 2 februari s’morgens de E 2 pupillen die huneerste wedstriĳd reeds om 9.20 moeten spelen, zijn inge-deeld in poule B met de velgende tegenstanders:Grel 7Grol 8,Longa 5,Longa 6G,ViosB. 3 met ZVC 2,De E 1 klasse start smiddags rond 14.00 uur en daar isE 1 ingedeeld in poule A met Longa 1,Longa 2,Grel 1,Grol 2 en Mariënvelde 1. ”Alle wedstrijden worden in de sporthal ‚den Elshofte Groenlo gespeeld.

ZAALVOETBALTOURNOOI D-2
Op zondag 6 januari hebben wij meegedaan met het NorbertKuipertournooi in Groenlo, We vertrokken al om kwartvoor negen bij de kantine. In Groenlo aangekomen moestenwe snel omkleden en meteen voetballen, er waren enkeleteams nog niet op komen dagen, De eerste wedstrijd tegenLonga verloren we met 1-0. De volgende wedstrijd tegencen ander team van Longa werd met O-0 gelijkgespeeld, EE

Hierna waren we pas goed wakker want achtereenvolgens -werd er van Marienvelde, Grol, Longa en Vios gewonnen, EsDoor dit goede resultaat mochten wij de finale spelentegen Vios D-1, De wisselbeker ging naar Beltrum want ,



s

en de finale met 3-1, Toch waren we erg tevre.-niemand had na de eerste wedstrijd nog verwachtfinale zouden halen, Tot slot van het toernooien de finalisten een teamfoto gemaakt, alsaar is, kunnen er eventueel foto's bijbesteld

ke!

werd gespeeld in twee poules, waarbij in elkepoule 6 vijftallen uitkwamen, De pupillen vanReK.Z.V.C., waren ingedeelâ in poule B met devolgende ploegen: Grol 6, Vios B.I., Longa 4Longa 8 en Grolse Boys I. Er werd telkens TOminuten gespeelden de pupillen van R.K.Z.v.C,moesten de eerste wedstrijd spelen tegen Grol 6,Hier lieten de Zieuwentse jongens direct al welzien, dat zij de betere ploeg waren, Dankzijgoede voorzetten van F, Eekelder was het 21 gauw3-0, alle doelpunten gemaakt door FP, Hummelink.,Hierbij zou het echter niet blijven, want er wer-den nog twee doelpunten aan de score toegevoegd,met nog een doelpunt van FP. Hummelink en een venFe Eekelder, Deze wedstrijd werd dus gewonnen met5-0. |

|ken goed begin, maar hierbij zou het niet blijven.De tweede wedstrijd moest gespeeld worden tegenLonga 8. Ook hier werd weer zoeû gespeeld, alwerd nu meer tegenstand ondervonden. Hier werd dein het voordeel van Z.V.C.-pupillen 5waarbij de paal echter nog enkele doelpunten in deweg stond. Hier was PF. Hummelink
maker,
va jfta.
toonden de

de doelpunten=In de derde wedstrijd was wederom een Longade tegenstander en wel Longa 7. HierbijZeVeCe-pupillen zich weer de sterkste,
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voor goede voeding
grote sortering

lage prijzen
in levensmiddelen

Z.B. Knippenborg
Dorpsstraat 21 - telefoon 579

ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

snijbloemen
droogboeketten

bloempotten
sierpotten

bloembakjes
bloemstukken

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen

zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!

C.A.V.V. ZIEMACO steeds tot uw dienst met o.a.

ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.

Tanken van benzine kunt u dag ennmacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig
Bezit u er nog geen???? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

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

voor RIJLES
naar

autorijschool
A. Kolkman
Werenfriendstraat 13

telefoon 226

ee Th. BERENTSEN

UW

VIVO-KRUIDENIER

&

WARME BAKKER

telef .05445-222



3-I. Voor Z.V.C. werden de
or P- Hummelink (2} en

îie Ye C.-pupillen hadden nu 6-jden, waarna nog 2 wedstrijdengespeeld moesten worden’ en wel tegen Grolse Boys Ien Vios BI.Maar ook nu niet zonder succes, De orerwinnings=reeks werd voortgezet en nadat cerst Grolse Boys Tmet Z2=0 was verslagen, werd ook Vios B.I. hetslachtoffer, Deze laatste wedstrijd werd gewonnenmet I-0, Wederom was Fe Hummelink de Coelpunten- EE :maker, :

De ZeV.C.-pupi
5J
llen hadden Gus de volle winst behaaldden en waren hiermede de winnasr Yande andere poule 'was Longa 5 winnaar ge

uit 5 wedstri
„hun poule, In
worden.
De finale ging dus tussen ZeVeC. en Longz bs Diswerd een spannende wedstrijd en het bleek al gouwdat doelpunten hier schaars zouden zijn, dsar zijelkaar niet veel in kracht ontliepen, Toch zou oekmu de overwinning naar de Zieuwentse jongens gaan,Met een mooie goal van H.Eulshof beslistefinale in hun voorgeel en wonnen alzo met I-0,Waarna zij de hiervoor beschikbaar gestelde troffeein ontvangst konden nemen, waarmede ds jongen na=-

©

tuurlijk uitermate blij waren,Een mooî succes voor de D-pupillen, vaerbij eengelukwens aan deze jeugdige voetballers en cen dankmwoord aan de leiders op zijn plaats is.

PUZZEL 22272 RAADSEL2777? PUZZELZamzner=- ZZzannsssnn
8l. 5 naast elkaar staande huizen, elk van verschillendekleur, worden, bewoond door mensen van verschillendenationaliteit, met verschillende dieren, drink enrook gewoontes,

2. De engelsman woont in het rode huis,3. De spanjaard is eigenaar van de hond.4. In bet groene huis wordt koffie gedronken -



’s De oekraÎner drinkt thee,
5. Het groene huis staat rechts van het witte7e De Sail-roker houdt slakken,
3. In het gele huis wordt amphoratabak gerookt.7. In het middelste huis wordt melk gedronken,10. De noor woont in het eerste huis links,

od

il. De man die coopvaert rookt, woont naast de man metde vos,
2. Amphora rookt men in het huis naast dat van de manmet het paard,
153. De man die cola drinkt, rookt Karel 1.l4. De japanner rookt Willem II.

-15, De noor woont naast het blauwe huis,
WIE DRINKT ER NU WATER
EN VAN WIE IS DE ZEBRA 2922292929

©=0-0-0-9-0-0-0-9-0-0-0-0-9

Ay \W. Ulkenbor
Aloys Spekschoog.je



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij

H. BEERTEN zijn

voor een goede
2e hands of

G.J]. Pierik nieuwe
auto

verder alle
Constructie- en soorten reparaties
installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN de erkend
C.V. INSTALLATIES adres :

IJZERWAREN
ONDERHOUD garage

T. KOLKMANess Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



Nederlandsche Middenstands
Spaarbank

De spaarbank met persoon! ijke 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 in

dieselmotoren

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

a == ==a



DE eeïn jullie nu met het touwtrekken begonnen?
INVree Loe

[#3] c+ q 5Antw. et is ont toen een groepje jongens uitZieuwent meedeed aan kermiswedstrijden.Y!oen is debond gekomen om te vragen of we geen interesse haddenom mee te doen aan de competitie. Ze zin toen met eenzestal begonnen en meteen kampioen geworden,Zijn er verschillende klassen, net als met voetbal?
eerste jaar waren er alleen zestallen£cinig teams waren. Nu heb je de 640 en ;

720 klasse die zijn onderverdeelë in AsB en €,ja het kenpioenschap zin we met achtiallen begonnen,omdat dat door de bond veranderd verd omdat ergrotere verenigingen kwamen. Sinds een jaar of viertrekken we met twec teams, I976 was een black-outj2arT voor ons. ‘!oen hebben we helemaal niet getrokken,omdet we maar zeven leden hadden en je moet er 8hebben
Ve Is trainen belangrijk?

Gls DD trekken moet je zowiezo trainen.
er een van de 8 moe
van de man speelt ook
A7Zaïe DeEe5e,g wat bDete=

ekent
ezegù
Kete
iere
Stoverin
juliie?

j Stoverink, in de wei van Ketels,n hier zelf die douches gemaakt.1lie daar de gemeente niet bij in ge-
Antwe Op dat moment hadden we n0g geen statuten, diehebben we nu wel. We hebben belang bij een goed terreinen een goede kleedakkomodatie en als we dan naar de
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„Engeland (2xrland,.
we we

ï
as

ar Amer gaan.kaï
hetzu-de touwtrekbondisVr. Hoe

iet noorden, westen en hetAntwe De bond wordt steeds groter.
bezig. De kam-jn ze nogoosten doen mee, met het zuiden zi

beslissen 10en vanie kamp
Tr voor de eerste

=iktentr°1sdeze Qàpioen van
Dit is-dit jaawordt,andA}Nederl keer,



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

Tima 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)



Aannemersbedrijf

Hoenderboom b.v.

NIEUWBOUW - VERBOUW

ONDERHOUDS- EN UTILITEITSWERKEN

Dorpsstraat 27 - Zieuwent - Telefoon 05445-332

Is delaagste
prijs intapijt -

altijd debeste?
4, ® :

í= — Vergeet het maar!
Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop,

ij Loop daarom even bij ons
leeg

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

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



kijkspel niet zo asn=-
meer uit belangstelling |

Suppor oemen.e De wedstrijden |

ernocien en zodoende komen de
een hele competitie op een das

Antwe Ni eetoernooi
7

>

Antwe We streven er natuur
t

-.naar me
+ 4 3oes Leelee

de lezers van Piot?
st touwtrekken kan
ok zonder lid te

ken wat het is, op£

Ee

pas een receptie gehad, vanwere het tien=
as uiste! ‚De Zieuwentse versgoed op was meer dan we Ver- .

-
De Belgen hebben een nieuw verkeersbord uitgevonden,Welke ? Antwoord: einde rotonde,
Van onze correspddäent in Brussel hebben. we vernomendat de Belgen binnenkort hun eerste helicopter met‘schietstoel in gebruik nemen, …
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JOOST MAG HET WETEN !?
Tussen alle brieven die ik deze maand binnen kreeg,
vond ik er een van de '”kantinebeheerders!., Omdat deze
mensen me toch na aan het hart liggen, heb ik besloten
om hun vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, mede
in het belang van alle voetbalfans,
Het probleem dat ze me voorlegden luidde als volgt:
Beste Joost, zoals je zelf wel weet, en met je vele,
vele anderen, kan het soms heel erg tochten in de
kantine en de mensen krijgen het dan koud. Wat kunnen
wij hier tegen doen?!"

îBeste tocht-genoten, ga niet bij de tocht neerzitten,
en steek in het voorjaar al de spade in de grond voor
de aanschaf van thermo-peentjes-

de flaporen hoorden
v..Gdat Laurens Kolkman niet wist hoe het op het

werk ging, want hij was er de laatste tĳd niet
geweest. Op de vraag of hij soms ziek geweest
was, antwoordde hij:" Nee, de baas!',

dat Renanda het wereldrecord kaarten wou verbeteren
tot LO uur. Op de vraag of ze ook kon klaverjassen
antwoordde ze: Nee, alleen Pietje trekken.



aannemersbedrijf

mam HULSHOF
x nieuwbouw O5445- 494 ZIEUWENT

*x verbouw
+ onderhoud

voor goed gemotiveerde vaklieden en
hulparbeidersis 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 ‚ NIEUWBOUWHulizink& 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



INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

\
5 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

E SPECIAAL VOOR DOE-HET-ZELVERS:
5 C.V. BOUWPAKKETTEN, kompleet

vraagt vrijblijvende offerte
enorm assortiment sanitair

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



_ Kiesvoor betr O!

_ zekerheid
_ MASSEY FERGUSON

500 trekker serie
van 47 t/m 90 pk
(max.motorvermogen) bewijst
weer eens de grote voorsprong van
Massey-Ferguson. De vele technische
de geavanceerde vormgevingen Ì

cabine ‚om stil van te worden’Het geluidsnive:in deze veiligheidscabine ligt verbeneden90
(OECDgetest). De cabines zijn \

gemakken voorzien (0.a. een GRATIS
«bouwde RADIO) en een verbluffend

uitzicht door hitte- en zonwerend glas, m

trekker tot het agrarische nieuws
van het jaar. Dus: trek reventijd _

voor uit. Kom kijken bij:

pa bv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

| telefoon 05443-2415


