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DeRabobank
is anders,deRabobankisde
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
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INHOUD... Yan de redactie,

Oaverpeinzingen en zo wieter,
De flaporen hoorden...G-1 junioren kampioen,Pacelli nieuws,
p HP,

Standen volleybal,
Hoe houden we het Jeugdvoetbal gezond?Wat gaan we de komende tĳd doen aanwedstrijden?
Dankwoord van T.T,V, DES.
Nieuws in ‘t kort.
Doelpuntje,
Anton Geesink naar Zieuwent.
Zaalvoetbal.
Blunder van de maand,
Top-14.
Standen voetbal.
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„van de redactie,
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Twee kampioeien kunnen we U nu aì meldGen, De Junioren C 1van ZVC bebaalden zaterdag j.l, het }kampioenschap binnendeor sok hun 15e wedstrijd achter elkaar te winnen waar.dooF ze met neg 3 wedstrijden te spelen nu reeds kampicenzijn met een gewe ldig doelsalde (102-797). Waarmee wij ditteams hun trainer en leiders van harte feliciteren,
e+

34 ë 1 mm = 4Maar OOK Pacelji handbal heeft zijn eerste kampisen dijaar en wel het tweede herenteam, dat dit jaar pas werdPEDE wisten de laatste wedstrijd tegen Dynams 2(Neede), de winnaar van deze wedstrijg zou kanpioen zijn,& een spannende jd biieks beleg:
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2 Dat de zieuwentse verenigingen altĳd weten te stunten‘blĳkt wel doordat onze karate vereniging ier ere van heteerste lustrum dat ze deze zomer hopen te vieren oudwereldkampisen jude Anton Geesink hebben weten te con-tracteren op Paaszaterdag 5 april.Vaar deze met nog vierstevig uit de kluiton gewassen vrijvorstelaars van inter.nationaal pluicage oen eee be reeks vrijversetelen zullen geven vat 4Pi allecn nog woar viede TeV. te zien vas,De w n zullen Zekoudenin de grote tent diie ged sckend ter gebeid van het popoekend cise geplaastZie hiertoor ook clde:
. Haar ook de spo a 7gingen zĳn dit EF r bijzo ï al hoopromotie van de bolide danostoams; andbal zag deen heren 1 uit de degradatie :zorgen kenen en zoavermeld âs h ren 2 Oel rden, maar vooralnioren voet 8 bet EE ceizoen bijzonderEet eerste sl sl Sdwaardoor zij nog vol cost

73 Ssend
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<2Het iwesde draait
zEM, het 6e
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ze houden bovendien de kans, dataan B Givan ieDeeer de vierde xlaswordt opgesplitst in een Lekunnen blĳven,
Dus nog velop hoop en spanning staat ons de komendemaanden Le wachten,

tn De klassziĳ he klassers

De Redactiëe

Javer, emzinger en zowel
De veurige kere hèk ‘eschreefne:WUut was ut 7-1

no wal ne hele zwoare dobber wo
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umdat hun natuurl



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij

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



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

vooral uw reparaties
gespecialiseerd in

dieselmotoren

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



ds
veurbeschouwing van âe wedstrijd tegen Witkampers en
da kwam precies uut. ‘t Easte kwarteer, twintig minu-
ten ging ut nog wal met as hoogte unt ne knappat on-der op de poal. Doarnoa zakken wi j eagal wieter ‚weeen kwam Witkampers meer op. Op ‘t ende kwamme wiój
nog good weg met 0-0. Neettemin ne bettere start asveurig joar toen de easte wedstrijd noa de winter met
3-0 uut de hand ‚Leep in Borculo.Noa de wedstrijd tegen
Witkampers is tr links en rechts wat ve en wat ach-
teruut ‘eproat met as gevolg at in veer wekke (10 fe-
bruari- 9 maart) noast de compe titiewedstrijden tegen
AD en Pax nog veer oefenwedstrrijden ‘espolt bunt noast
ne paar zwoare trainingen en dat tr ok nog deel ’e-
nommen is an de nacht van Grolle. Dit alles ondanks
karnaval. Dit deut denken an de cefenprogramma’s in
augustus vwoarbi” j ok ne paar wekke achter meka
in de vekke &p61it wordt. De resultaten de laatste
joaren in augustus en september bunt eagal good '
woarnoa Ze in oktober, november minder word n. Mi

schien dat zo n Engels programma, da’w de
wekken ‘’ehad hebt ok veur oes de kommende wekken zon
gevolg Krig.
Ut oaverzicht van de achterliggende tied, Dinsdags
noa de Se. wedstrijd tegen Witkampers haw thuuseu an De Graafschap-C. Doer hè’w ut easte kwar-KS te dreumen en toen was ut al 3-0 achter.
De rest hè’w wal good ‘espölt met meer en bettere
kansen as De Graafschap-C, moar ne ne enkele kans
word’n un zepe nolpen, de meesten echter wist Bennie
Klein Goläewiĳĳk op ne knappe manier onschadelijk te
maken,
Yri’jdagsnacht veur karnaval zaalvoetbal in de nacht
van Grolle tegen Grolle, Vroagender en Lechenvoere.
Da begon um 23.7E en was um 03.45 af ‘elopen: t'is
ne kere wat anders. Ut tweede team kwam met penaliy
scheeten net eets tekort um in de halve finales te
kommen. Ut easte team spöllen in de finale tegenGrolle l lieke: 2-2. Noa de zeuvende penalty hè’w ut

* LSop egeeine.

mlS=

Zondags met karnaval thuus tegen Cendringen bleef ut
op ‘t ende 2-2. Hier en doar waar 'n in beide elftal-
len slierten loch (lucht) met iets afwijkende geur te
bemarken.



4Meteen 5 woensdags noa karnaval hè’w Longa thuus nogatevI s t geet d r umme, da j ut in de
competitie maakt en dat deut Longa betier as uTwee wekke later bu’w noar TVO (Beckum) ‘ewes. (Dee
hè’w dree joar ‘elene kampioen emaakt deur de laat-
ste wedstrijd in Gendringen te winnen met 3-2; TVO

spollen den zondag gelieke en dat was genog um kam=En is noatied al weer degradeerd).
in beckxum fn ‚Oo in ne neet al te beste wedstrijd
met 2-0 ewonne,

ä

Competitie hè‘w ‘’espölt tegen AD-Aaltem (tussen Lon-
ga en TVO) en tegen Pax-Hengelo (afgelopen zondag).
In Aalten leep ut zo a’j ut geane(graag) zolien wil-
len hèm (hebben). Veur rust op tied ne goale met,
noa rust op tied ne tweeden a ‘rbi’j (erbij). Doarnoa
hef AB gin kracht meer um nog terugge te kommen; uut-
slag 3-0. Dee goale veur rust hè’j neudig umda’j van
te veuren wet dat AD neet anvôlt, moar veur de eigen
goale blif hangen. Met ne uutval hopt ze dan ne goale
te kriegen en at dat lukt is ut de bedoeling met zo fl

taktiek um noa dee goale de bal eagal zo wiet meuge-
lĳk weg te kriegen; woarhen is dan ne zorg den vullie
later kump.
Tegen AD leep ut zo at wi’j ut graag wollen hè'’m,
tegen Pax ging ut zo as Pax dat haû willen hè’m. Wijj
moer anvalien veur rust en d’r wil d'r geen ene in.
Rust 0-0. Umdat ut neet lukken wil, goa j dan verslap=-
pen, de combinaties worät minder en ij kriegt meer
ne soort van Yop-hoop-van-zegen-voetbal": alles lang
noar veur’n en in de pot veur de goale en da’s gemak-
kelijk te verdedigen; veural veur Pax met al dee lange
leu achterin. Dat ut uuteindelijk 2-2 wordt kump dan
umaa’j zelf de verdeaiging te vulle goat verwaarlozen
(um de wedstrijd te forceren) en umda j met de romme-
leri’je veur de goale van Pax eindelijk toch wat geluk
hebt, moar dat alles hef in feite nauwelijks meer wat
te maken met ut ‘taktisch uutspöllen van de wedstrijd.
Ut probleem is dat zo iets langzaam moar zeker onder
äe wedstrijd uut de hand löp en &a’j ut dan neet moar
zo een-twee-dree onder de wedstrijd op ne endere tak-
iek kunt gooien of onder controle kunt kriegen.

As laatste wi’k van de wedstrijd tegen Pax van de ene
: ä .

w

toogeven dat ut neet veur mag Kommen dat
betHonan teLS 0



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

Tinma 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

Hoenderboom b.v.

NIEUWBOUW - VERBOUW

ONDERHOUDS- EN UTILITEITSWERKEN

Dorpsstraat 27 - Zieuwent - Telefoon 05445-332

Is delaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
‚ Vergeet het maar!

Wanttapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op Kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop.

ij Loop daarom even bij ons
eg binnen, Wij adviseren u graagmet het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist. 7

Es,

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



Pax in de laatste minute nog weer lieke maakt, a’j 5zelf net ne minute dr veur met 2-1 veur ‘’ekommenbunt. Van de andere kant , i’j kunt nooit altiedveurkommen dat de tegenstander helemoal gin schietkanskrig vanaf 15-20 meter. En zo at den man van Pax denbal d’r in joog, ku’j allene moar zeggen dat ut nemachtig mooie goale was.Töt de volgende kere,
|Bennie Storkhorst,

P.S. l Veur de rest van de competitie wi’k gin veur-spelling doon, doarveur bunt t‘r net as veurig joarnog te vulle kanshebbers. Wat ut programma betreft:Noo zondag (16 maart) mo’w noar Reunie hen, 23 maartmo ’w noar SDOUC. Wieter blieft dr dan nog oaver:thuus KSV en Dinxperlo en uut Terborg en Winterswijk,Wieter verwacht ik dat tr op poaszoaterdag en poas-moandag bekerwedstrijden en inhaalwedstrijden bunt,P.S. 2 De stand zo as dee van oeze klasse in De Gel-derlander steet klopt neet. De stand in dizzen PIOTen in de kantine klopt wal. De Gelderlander hefDinxperlo ene punte te vulle en Reunie ene punte teweinig ‘egeefne,

de flaporen hoorden
ss scse tijdens de halfjaarlijkse ledenvergaderingom de penningmeester weer armslag te geven werd voor.gesteld Joop Donderwinkel donateurskaarten in debuurtbus mee te geven, |

vs... szstrainer Helmink nog nooit zo’n duidelijkevoorbegpreking voor de wedstriĳd heeft gegeven alsdie enekeer voor de opname van de film overZieuwent,
“oc oosssstoen bleek om de vele diefstallen Bez omkledenvoor de trainingen in de andere kleedlokalen Biet haal.baar was Tonnie Bartels voorstelde :,, Lou de knippendan tech dear nearleggen’t

ssc Voorzitter Jan Cuppers kandidaat bestuurs.leden een tip gaf :,, Je hoeft maar twee keer Sp eenvergadering de mend zo los te doen als ik dat doe enje zit zo in het bestuur, ’?
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CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

vooral uw loonwerk en grondwerk
ZIEUWENT - telefoon 526/511

NIEUW:
|

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

5
WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR
telefoon 05445-526/511

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

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J e 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

znne, KRABBENBORG telefoon 215



PACELLI NIEUWS. °

PACELLI II KAMPIOEN,
‘Afgelopen zondag was bet zover dat
de Heren II de kampisensvlag konden
hijsen, er moest worden aangetreden
tegen wedekampicenskandidaat Dynamo
uit Neede, bij een sverrvinning van
Dynamo zouden zij kamnioen zijnsPacelli begon goed en vist het eerst
tot scoren te komen, hierna kreeg
Dybamo meer greep ep het spel en
wist Pacelli op achterstand te zet.ten, steeds R 2 3 goals
verschil, di slhouden tot een 10 win, in
de 2de nelf bl at de conditie de doorslag
zou geven, Dy St uitgeblust en Pacelli kwam
nu pas Leer op Zang, via tempoverhogingen en snelleuitvallen werd de hoop van Dynamo vakkundig de grond in-gewerkt en onder luide toejuichingen van het publiek
gingen de Heren 11 recht op het kampioenschapaf,De einduitslag: 12-9. Proficiat 1111!
Wat iedereen aan het begin van de competitie voor een
grap hield, een 2de Herenteam, ee zich in de loop
van de competitie als een serieus iet zeker nadat

pe

D tibleek dat men opgewassen was tegen ee Srerige ciuDs en
allengs begon men meer en meer te geloven in elgen kKüli=
nen. Dat Set alles van een geJs ZOU Zaan was ook
bekend, zo moest men eenmaal verstek laten gaan tegenFireball vanwere de vele eeeen Del} De derlaag
was hot gevolg ook moest mnen een enkele maal gebruik
maken van ''gastspelers" em met voldoende mensen te kun-
nen aantreden, dit alles mocht de pret niet drukken en

9
Ì ihet nu behaalde kampioenschap ís dan ook een mooie be.

kroning en een goede stimulans om door te gaan, |

EEDe Heren I konden in hun laatste competitiewedstrijd
geen vuist meer maken en verloren met 18-13. In deze
plichtmatig gespeelde wedstrijd bleek dat de Heren]
aan het eind van hun latijn zijn gekomen, het was alle-maal niet meer zo nodig temeer daar men reeds veilig was.

het Bowlingeneenen.
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9
-Op Hemelvaartsdag neemt Pacelli met 1 damegs- 65 Ì heren.team deel aan een Handbaltournooi te Venray, nadere mede.delingen hierover vind U in de volgende PIOT,Zaterdag 22 mrt, as, ig er een flessensektie inZieuwent ten bate van het jaarlijkse Jeugdkamp voorde Pupillen en Adspiranten, alle lege Ílessen zijndan van harte welkom,
Op de onlangs gehouden halfjaarlijkse ledenvergader.ing van het NHV afd: Gelderland werd bekend dat zenweer start met een bekercompetitie in de afd, voorstandaardteams, Pacelli zal hieraan deelnemen met‚het lste heren. en damesteam, ook werd hier bekenddat de teamopgaven voor de volgende zaslhandbal-competitie, seizoen '80 81 voor eind april binnenmoeten zijn.Een en ander heeft tot gevolg dat heren en danes diehet volgend seizoen ook willen handballen zich vooreind april op meeten geven. Het bestuur verwacht eenfikse ledenuitbreiding zodat men volgend seizoen meteen jde heren- en een 2de misschien zelfs met een 3dedamesteam aan de competitie deel kan nemen,Opgave van nieuwe leden bij Tonny Krabbenborg enBerry Wensink,

S=8-g

N
Heren’l,
In de 2de periede van de competitie zĳn alweer 6 wedstrijsden gespeeld.Uit dezes wedstrijden hebben we in tetaal lepunten behaald, een gelijke score als inde eerste periede,Dit resultaat werd bereikt uit de volgende regultaten:Tehp l-Boemerang 3 2-0 Gemini 5-Tohp 1 1-3, Tohp lsQ. Orion &pal 5 Ee“ ==enzy LONGi a ho 3 TE 3 Kan TT 7 7 ie)L-Grel 2 3-1,KSH 1-Tohp 1 ZZ



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

dexXcombinatíe)

LANKV EL
GOEDKOOP EN GOED!



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie vann
DAMESKAPSALON Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
. NIEUWBOUW

Are . VERBOUW en

. ONDERHOUDASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209



Afa
Op 8 maart 2.5, staat de zware thuiswedstrijd tegen Bovo 1%uit Aalten ep het Programma. Deze ploeg ji Bog steeds Smgeslagen gebleven, dus des te meer een stimulans om Eoveeen puntje af ie pakken,De inbreng van de nieuwe trainer met zijn Speikeuze, heeft,ons een hogere plaats on de stand opgeleverd nl. een vierdePlaats van boren in de klasse 3c.,iet aantrekken van een nieuwe (andere) trainer Beeft dus2 2duidelĳjk zijn positieve uitwerking,

E.Krabbenberg,Vollebal.
De vslleybal voor recreanten op vrijdagavond verloopt naarwens,De berichten die Os ter ore zĳn gekomen van de deel.nemers op deze syond zĳn Úoopvel om op deze wijze door tegaan.Per avond komen er è+ l2 personen om te sverien endit is ook een aantal dat het mogelĳk maakt oen partijtjete spelen,

óBinnen deze groep wordt volop meegedacht en gevraagd.hoeer volgens de officiële volleybal spelregels gespeeld moetsorien E]

Eventuele nieuwkomersr d
WSiLAOEOp de vrijdag avond inrs vo

& Fr áei neren als dames,aanvang20.30 uur

Do volleybal resultaten Yan de dames Tohp Ì en 2 zin Îië=-risant tot nog tse.Beids teams hebben de mogelijkheid omte promoveren naar een hogere klasse, :Het eerste team is seieri januari woer versterkt met dosé Hoenderboom die nu weer de mogelijkheidterugkeer van Joheeft om bĳ Tohp te spelen,Dames Za zo door!!

Het Bestuur,



°
Standen Volleybal
Heren 3B, Heren De
Bovo 1 17-3l Adelaars 18-34Orion à 17-28 S&0 17-27Orion 6 17-22 Thuve 3 17-27
KSE 16-20 Labeylov 7 18-26
TOHP 17-20 Wilskracht 17-21
Longe 6 18-18 Zios 3 17-16
Gemini 3 16-15 Orion 9 18-15
Boemerang3 17-15 Blok ù4 18-14
Longa 5 -17-13 Smash & 16-9
Grol 2 18-39 Juvent.3 17-7
Sraria 2 17.6 Labeylev 9 18-6
Wivoc 5 17-4 Marvo 2 184

TOHP 18-3
ASV 2 i7-2

Dames ZB, Dames 4C.
Longa 3 18-35 Vollverijs 5 14.25TOEP 18-29 TOEP 2 4-23Halie 17-21 Adelaars 2 14-22Labeylov 5 17-20 Favorita 2 15-18Longa 5 18-20 Bovo 3 15-16Sparta 3 i7-16 E&0 15-15Tornax 2 i7sl KSY 111Bevo 2 17-16 Blok 3 15-7Grol 2 18-13 Longa 7 15=6Vollverijs 17-11 VOV 4 15-1Boemer, 5 18-6
Boemer. 7 18-5

Boe houden we het je ugdvoetbal gezond?
Ik wil eens een keer iets on papier zetten over onzejeugd.
Z.V.C. beeft 3 elftallen die aan de jeugdcompetitie deel-
nemen. Daarnaast hebben we nog 12 mini-voetballers diealleen trainen en af en toe aan een toernooi meedoen. Dan
hebben we 2 E-elftallen, 2 Drelftallen, 2 C-elftallen,2 Dn en ëén Arelftal,

&it rainen minimaal ix per



aannemersbedrijf

am HULSHOF
# nieuwbouw 0 54 45- 494 ZIEUWENT

%* verbouw
k 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



JE BOUWBEDRIJF
ë ‚ NIEUWBOUWHuizink& Zn. ‚ STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

‚ ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT TEL. 05445 -214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436



Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:
RKZVC

TOHP

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 Maat 1;
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

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 124, telefoon 05445-324

Wandelvereniging
Coördinator: Mevr. Domhof-Bokkers,
Verkavelingsweg 4a, telefoon 05445-420
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laat helass nogal eens te wensenhierbij nogmaals een verzoek aan voetballersmeld je af als je niet kunt komen trainen, danveer de trainer op hoeveel jongens hij kan rekenen enafstellen.
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Nu ik het toch over leiders heb is hier een verzoek aandie mensen, die het voetballen een warm hart toedragen.Mochten er mensen zijn die zaterdags vrij hebben en inter-esse hebben in jeugd en voetbal, neem eens kontakt met

. want we kunnen voor het komende jaar nog enkele
rs gebruiken.

E.
Its

nis 3
bj

Tj

Wat gaan we de komende tijd doen aan wedstrijden?De competitie duurt tot ongeveer half april. Hierna gaande trainingen gewoon door omdat er ín mei en juni nogtoernooien zijn, Onderstaand volgt een schema van detoernooien per elftal.
& 1: 18 mei Hengelo / 1 juni GendringenBl: 17 mei Hengelo / 31 mei Gendringen
B 2: Ì7 mei Vorden { 3Ì mei Winterswijk
C Ìz 17 mei Hengelo _/ 14 juni Doetinchem
C 2: 10 mei Vorden / 31 mei Winterswijk
D 1: 25 mei Silvolde / 14 juni Doetinchem
B 2: 7 juni Borculo
E 1: 25 mei Silvolde
E 2 7 juni Borculo
Fos 24 meiSilvolde

Verder staat er voor dè jongens die volgend jaar in deB-jeugd spelen weer een jeugdsportkamp op het programma,
We gaan dit jaar weer naar Hoek van Holland en wel vanJ-12 juli, De jongéns die hiervoor in aanmerking komenkunnen dit binnenkort in het voetbalkastje zien,De kosten zijn voor dit jaar vastgesteld'óop f 75,-- pèrpersoon. Hierbij komt dan nog — door de ervaring dievorig jaar is opgedaan - +7 35,‘Zakgeld, Bovendienvoeten dan nog de kosten van de reis e.d. betaald worden,

im de kosten voor de ouders zo laag mogelijk te houdenhebben we besloten om evenals vorig jaar weer lege fles- _sen op te halen. Hierbij hebben we gekozen voòr zaterdag12 april en zaterdag 24 mei, Dus mensen, spaar zoveelmogelijk lege flessen, zodat de jeugd ook dit jaar weerop jeugdkamp kan gaan. : wr

3 a

»
B

André v.d,’ Wetering
8 secr. jeugdbestuur



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

* tarvo
* volkoren van bakkerij

UW WARME BAKKER

telefoon 255

) tw  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

*
:

*

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 MTI 2Zieuwent Tel. 05445 — 416 == lens
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten wordendoor ons verzorgd



VEE en VARKENS
naar

voor de aan- en verkoop van |

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

£

NEN"to 4 - bei
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



Dankwosrgiit
TEV. DE.3.
Wij als teuwtrdoor felicitaties, bloemen of10 jarig bestaanvia deze Weg nog

Ons begtuur heeft ginds enige tĳd eondergaan,
ziĳn:Voorzitter;&, SpeksSecretaris;&.k]. HgPenn. meester;H,k]4de best.lid;R,‚Ke5de best.lid;4,H

ekvereniging DeË,

voor onverge
van harte be

choor Vragenderweg 4lkenborg Waareise 7‚Geldewijk Zegendijk £lkman Zegendiĳjk 1 ziulzink Ruurloseweg 19 Zieuwent

Se willen een ieder dieenig andere manniertelijk hebben gemaaktdanken.

Het Bestuur,

93 Lichtenvoorde
Zieuwent
Zieuwent

euwent

SCCre TTV, Des 5e

Kepie voor het ve
zondag 6 of maandde redactie.Noteer Gezs dadeintdit bespaart de reer Le wordendai 13

igende nummer

tum

daciie veel edat men gzeed typliíCHe Dag typen,

Tijdens het pupillen kersttoeeen zwart »3Rabo’’portemonsiis door de eigenaar af
SZIXKEx;a

28 7 april(Pasen) 4n
® zenden kopie getypt ep blan

(8) van Piot dient uiterlijkhet bezit te zijn vanBet verdient aanbeveliCö papier in te leyerwerk. Celet daarbij gjbruikt en niet brede

DE
en,

znt
n

xira
nt ge

oi bĳ & Groot Deunk is ergevonden met inhoud, DezeHij 15 BoosDi Belen Dra Ge



Zaterdag 15 maart gaan de senioren van Pacelli een avondBowlen te Varsseveld.Gezamelijk vertrek EK clubeafét Kevelder.Vertrektijga 20,30 uur,
- Hoewel de overdracht rseds in december geschiedde,vien ij hier alsnog melding maken van de sponso-ring van REZVC-2 door garagebedrijf H.Cuppers (Tal-bot=dealer) te Lichtenvoorde, die trainingspakkenbeschitrbaar stelâe. Hopelijk levert deze sponsoyingzowel REZYC-2 als gerogebedrijf H.Cuppers het becog-

de resultaat op
Dat handbal steeds meer inraakt blĳkt wel deordatPacelli er nu reeds over denkt een derde heren Lean
en een tweede of zelfs derde team voor de komende
kompetitie die in skieber start op tegeven.Mocht U î
Ook gaarne eens een keertje handballen wacht dan niet wi
te lang;want voor 30 april moet het bestuur over de
teanspgave beslissen,

EZRZXEEKEKENXEXX

Zaterdag Z2 maart heudt Pacelli een flessenactieten bate van het jeugdkemp voor de pupillen en
aspiranten, laat ze niet met lege handen maar met
iegs Tlesnen gaan,

ZXKEZEZEXNXXKEX

VO SED AEN AJ SEE AVS ESD Ce DAE ee A GLE ND A EE MA op GED US ag AE me ere ve 5% BIE? oe GI TES RED We SE ON AO AE em a HEE eG DE ma OS es a ID—ee 70 awe oo Ge 00 73 000 0 203 SE en 9 VED A 0 SE DO ESOeeeDE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK

EEN SPAARBANK VOOR ALLEN!



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

snijbloemenvoor goede voeding
grote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempotten
|

in levensmiddelen sierpotten
: bloembakjes

Z.B. Knippenborg bloemstukken
Dorpsstraat 21 - telefoon 579

|bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



C.A.V.V. ZIEMACO steeds tot uw dienst met 0.2.
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 maakt dit overbodig

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

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

DI Th. BERENTSEN

voor RIJLES
naar UW

VIVO-KRUIDENIER

autorijschool &

A. Kolkman WARME BAKKER

Werenfriendstraat 13 telef .05445-222
telefoon 226 we

mai



Ter gelegenheid van ons eerste lustrum hebben wij gemeend
hieraan een bijzondere gebeurtenis aan te moeten verbin-
den.Door de contacten die onze trainer H.Olthof met voor=
aanstaande 53 heeft ‚hebben wijfaton Geesink bereid

an ons „Sabien een grootse demnnnstra=
geven zoals a,‚15 ee7ont,Het ERvoor Pens d EE
ie voor neíierland de primou

telwvedsitrijden mogen aeDh7ne
e momenteel in Oostenrijk 7d

f

fs

ed

a
Ome

Ton u
ra: u
Ted
dere u
Da leiding i
Joan Douglas
U beerïĳpt dat dit Internationale gezelschap garant staat
voor een groot svektakel.
Zit alles gaat eeee op paaszaterdag 5 april in de
grote tent bij de Waareise.De kaarten zĳn uitsluitend in
de voorverkoop verkrijgbaar bĳ café de Tinp vanaf zondag
16 maart .Gezien het beperkt aantal plaatsen(2= 1000)en
de grcts belangstelling die er nu reeds van pers zijde
voor DEee het aanbeveling tijdig cen kaart
te haien om zodoende later niet De te worden.
Voorafgsend

#
aan de vorstelpartien zal er een gevechtse

Dn.

€

ë onstratie(kendo) worden gegevenEd van de kaarten zijn f 10.- Voor verdere in-
lichtingen verwijzen wij naar komende krantenpublicaties
of ons voorverkoop adres te zieuwent,

Bestuur karate vereniging Mu Chin
Zieuwent.



KAPSALON CECIEL!

ZATERDAG

ww “1500 uur |

°

: tot
1800 wr é

H 4
kapsalon CECIEL de hare 30 zieuwent

tel:05445— 797 l



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 door de: 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.



_ZAALVOETBAL eZ
Het eerste heeft haar laatste’ rier wedstrijden gewennen,Waarvan vooral de wedstrijden tegen koplopers Grol enParanda (Lochem) uitstekend zaalvoetbal gaven te zien,Tegen koploper Grol, dat bij winst kampioen was,werd onderzeer grote publieke belanstelling een zeer spannende wed-strĳd gespeelt door het betere counter voetbal en zekereen grotere conditie werd Grel tenslotte verdient met Delverslagen waardoor ze het kampioenschap nog een geek uitstellen moesten,Ook Pavanda werd met gelijke munt betaald,al wisten zij de schade tot 2-1 beperkt te houden,
Door deze overwinningen kwam ZVC op gelijke hoogte alsPavanda op de tweede plaats, die samen met kampioen Grol
afvaardiging geeft naar het afdelings kampioenschap. De
vraag bijft nu wat de KNVE beslist, zou namelijk het onder=-ling resultaat gelden dan gaat ZVC, maar als het om een beterdoelsaldo gaat ‚staat Parande er beter voor.Ûns likt daar-
om een beslissingswedstriĳjd het beste,maar daarover beslistnu eenmaal de Bond,
Ons derde team doet het nog steeds goed en zal na afloopvan de competitie zeker bĳ de bovenste drie eindigen,eenzeer verdienstelĳk resultaat lĳkt ons.Het tweede doet het wat minder goed maar zal toch (rolse-Boys en Longa 3 onder zich weten te houden,Het programma voor de laatste wedstrijden is als volgt:vrijdag 21 maart ZVC 2-Grel 2 aanvane 22.15 uurde LEvrijdag 28 maart ZYC 2-Eibergen 2 aanang 21.30 uur,
Standen
Grol 1 13-20 Grol 4 l&o26
zvcl 14-19 ZVC 3 16-23
Pavanda 14-19 Eibergen 2 13-19
FC.Knuddel3-16 Grol 3 12-13AD. 13-11] Eibergen 3 13.10
Dynams 12-10 Grol 2 121]
AZSV l4- 7 ZVC 2 137SSSE l4= 6 Gr.Boys 1  13-7

ZENESmNSImnsmnnmnnnnmmrmageinr eee enee ee ee a ee ee ee ee ee eeeeom SSTDSESESESSSNENNSSSESIDDIammssnmnennms

NDATDDT ANTx 3 HTA A Ta Ti Term TMO CTanT ra CTA aTmHaarMAAK ZE WAAR BIJ DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK



Tijdens een
Boerten bij het vangen van de bal inpaal waarbij hj licht gcblosseerd raektovan stopper Eugene Rouvhorst en de scheidsrechter adri=

wedstrijd van de A selectie rsakte doelman Louis
aanraking met de doel.

eOnder toezient cog
seerde deze laatste de bal uit te dOsEswaarop Eugene de baloppakte in over de lĳn gooide, Eaarop vervelgens de scheidg=rechter zich genoödzarkt zag wegens handsbal een penaltytegen te govern,
Deze had orerigons weinig invloed op de einduitslags

O-CeefnGeOnG=f

dae ee Ge ns Se ne zee
Ë - NeEE en Ee EN EN EE Ge Te BE iet BE Gn Dae GE SD BEE GS VET

%Tussen haakjes (-}) stand vorige maand
1.C-1 16,286 (1) 8. zevende 2,393 (9)
2 zesde 8,322 (2) 3. negende 1,933 (8)
3. derde 6,518 (3) 10. B=-2 0:848 ie)4, eerste 4,833 (4) 11. achtste 04757 (14)
5. vierde 24965 (5) 12, C-2 0,720 (10)
6. vijfde 2,876 (6) 13. B-1 0,698 (11)
7. tweede 24713 (7) 14, A=sel 0,522 (13)

AEDESGa MI OE SD IS SS
&e klasse C Res. 3e klas C OeSDOUC “1420 23-13 Rheden 3 16-24 38-20
RKZVC 15-20 35-10 ESCA 2 15-23 24-13Reunie 15-20 27=18 DVC'26 3 15-18 25-18Dinxperlo 14-19 22-11 RKZVC 2 16-18 27-17Vorden 15-19 30-21 Be Quick Z. 3 16-17 25-20
Witkampers 13-15 17-19 SDOUC 2 16-16 EDTerborg 15-15 19-16 Spcl. Lochem 2 16-14 20-26
Pax 155Tf9 19-24 256 2 16-13 20-25Zelhem 14-12 16021 16=13 18:99Winterswijk 15- 8 17=38 15-12 ALe tj De 3 16-11 18-30
AD'69 15- 6 13-33 15m QZ ÎÌeZ2



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290
aal8

breng
na de wedstrijd èeeen bezoek
aan
33 5 3)

café-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

f feest 'a t Kevelder
H. HOLWEG

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn! Telefoon 277

Voor meubelen
gordijnen 0.a. in ADO vitrage
Hatéma overgordijnen en vloerbedekking
als ook voor matrassen, dekens en
spreien

„aa NIËNHUIS MEUBELEN
Telefoon 252 - Werenfriedstraat 1 - Zieuwent

VOOR AL UW SCHOENEN

e EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Brastel. 257
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Renguan20
he klasse QZ Hoofdklasse B

JEUGDSTANDE

Grolse Boys 2 14-23 55 39 DCS 15-25 56-15Vios B, 5 1-22 6B= 11 DVCi26 ii=22 44-28
Longa'D00 32 13-18 38. ZO Sp Eibergen 15-19 24-27
Sp.Eiberg. 12 14-18 43=- 27 Varsseveld 14-18 28-21
Sp.Meddo 3 12-16 42. 12 WVC 14-17 26-16
Longa "3D & ij-1b4 35- 26 Crol 15-16 2825Grol 8 13-10 36 30 Pax imi O3Diepenheim 6 1i4- 9 22- 52 Concordia W, 14-13 2bie2h
Ratum 5 1j- B Di &O AZSV 15-10 16-25

: RKZVC 8 13- ó 18- 61 Silvolde 14 9 14-30Sp.Kotten 6 14=- 2 15-109 SDOUC 15e GQ 32th5
RKZVC 15- 4 12-47

klasse B26 klasse B28
Reunie bl 14-26 99 4 SSS,.E b2 14-23 352 9SSS.E b1 14-26 59- 8 Longa'30 b3 14022 47e 7AD'69 bi 13-20 42-1:4 Sp,Haarlo bl] 13021 HO 8
KSV b1 14-17 34-17 Ruurlo b3 13218 33213Sp.Neede bi 14-14 24-24 Witkampers b2 14-18 33-20Winterswijk bl 14-13 3b-h4h Erix b2 14-13 18-20Fortuna W., bl 14-10 20-40 Grol bh 14m12 19215
RKZVC b1 14 6 14-52 SSS,E 63 14- 8 26-58Diepenheim b1 13- 5 14-50 RKZVC b2 13= 7 13-42
Sp.Meddo bi 1b= 1 &4-91 Sp.Eibergen b3 14. h 12-59

Reunie b3 13= 2 15-40
klasse (30 klasse C33Diepenheim c1 14-28 89. 4 RKZVC ci 100- 7Reunie c2 14-2b4 85 8 Vosseveld c1 38-23Sp.Eiberg. c2 12.23 81.14 Vios B. 61 3819Longa’30 c2 14=17 32225 Fortuna W, c7 4h&=30Ruurlo c2 14-13 21-35 Sp.Meddo ci 24-16Markelo c2 2 4 KSV ct

19-20
BKZVC 62 46-38

33-55
ZO=oh

\m



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



Kies voor betrouwbare
zekerheid
MASSEY FERGUSON

De nieuwe MF
500 trekker serie
van 47 t/m 90 pk
(max. motorvermogen) bewijst
weer eens de grote voorsprong van
Massey-Ferguson. De vele technische nouveauté’s,
de geavanceerde vormgeving en de nieuwe super-
cabine ‚om stil van te worden’: Het geluidsniveau
in deze veiligheidscabine ligt ver beneden 90 db
(OECD getest). De 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 hetjaar. Dus: trek ’r even tijd
vooruit. Kom kijken bij:

Wopa bv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

telefoon 05443-2415

aide

"heks

%


