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DeRabobank
isanders, deRabobank isde
persoonlijkebank!
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 kuntbij de Rabobank vooralle bankdiensten terecht.
Dat merkt u als u komt praten met uw persoonlijke bank!

GELD EN GOEDE RAAD
Zieuwent - telefoon 561/562
Bijkantoor:

L J
Waalderweg 12, Mariënvelde, telefoon 573



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 Maat1,
telefoon 05445-281
Secretaris: J. de Marië, Harreveldseweg 17b,4

telefoon 05445-484
Penningmeester: M. v.h. Bolscher, De Haare,
telefoon 05445-561 (kt)
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
telefoon 05445-341

H.V. Pacelli Handbal
Voorzitter: R. Ponds, Zieuwentseweg 48,

® telefoon 05445-382
Secretaris: B. Wensink, Potgieterstraat 14,VK Lichtenvoorde, telefoon 05443-1403
Penningmeester: A. Krabbenborg, Dorpsstr. 3,

== telefoon 05445-442
Wedstrijd-secr.: Th. Venderbosch,
Dorpsstraat 61, telefoon 05445-272

TOHP 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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Terre
Na wat zonnige dagen tijdens het Paasweekend zijnwe Du weer in wat minder goed veer terecht geko=-men. Een goede reden om aan de Piot van april tewerken, maar het lijkt wel of de meeste sportver=-enigingen al met hun- gedachten bij de vakantiezijn, want er kwam weinig copie binnen deze keer,Natuurlijk zijn de Oaverpeinzingen weer aanwezig.zeer belangrijke nu het einde wran-dò competitienadert. De volleybal heeft evenals de liandbal decompetitie er bijna of sommige teams zelfs al ge-heel opzitten.De touwtrekvereniging meldt dezekeer dat er een groots trouwtrektoornoci in voorw £bereiding £s, De schietvereniging is ook weer pre=sent en geeft een overzicht van de stand van zaken,En na het zo succesvol verlopen Paaspop 180 gebeu=ren met als hoogtepunt het koffieconcert waarin hetZöwents volkslied werd gepresenteerd, kunnen wijniet achterblijven en voor de weinigen die nietbij de doop van het lied aanwezig waren, hebben wijde tekst hier nogmaals afgedrukt. De Flaporen, °Joost mag 't weten en Nieuws in het kort maken dezePiot vol, ze

Eommeod
?



OAVERPEINZINGEN oaver t EASTE
De beslissende fase van de competitie, Nog dree zun-dage en dan zit ut tr weer op. D'r bunt nog walkansen op ne gunstig ende veur oes, moar dee kansenbunt neet meer zo groot, Theoretisch ku’j ze wal be-rekkenen, moar de uutslagen bunt op ut ogenblik zoonveurspelbaar dat ut eigenliĳĳk nauwelijks zin hef umveurspellingen te doon. Denk beveurbeeld moar is ande uutslagen van ‘t. poasweekend: DBinxperlo-Witksm=-pers 0-0, Zelhem-SDOUC 2-0, KSV-Witkampers 2-1 enReunie- AD 1-3, De ploegen dee meer noar onderenstoat, haal’n de beste uutslage. Vandoar ok da’rmien neet woag an ne veurspelling voaver de afloopvan de competitie en hiernoa ok allene angeve watzo’n betje ut programma is,Dinxperlo steet tr ut beste veur met ne punte meeren ne wedstrijd minder as Zöwent, Doar steet tegenoa-ver dat ze op papier nog ut zwoarste Programma hebtaf te warken: 13-4 thuus tegen Reunie, 17-4 ‘thuus deresterende 53 minuten uutspöllen van de tegen SDOUCgestaekte wedstrijd, 20-4 uut noar Zöwent en op 27-4thuus nog tegen KSV, Afgelopen poaszoaterdag mosDiuxperlo thuus tegen Witkampers en dat:konn’n zemet de neudige mazzel op O-0 hollen, Dinxperlo spöl=-len neet best en Ge druk veur hun um as liestanvoer-der eagal t> motten winnen is bliekboar ok veur hunZwoar.

Zelf hè’w ut volgende programma: 13-4 uut noar Ter-borg (doar hè’w nog wat good te maken, want wi’jhebt tr thuus met 1-0 van veloren)}, 20-4 völt mis-schien thuus de beslissing tegen Dinxperlo en op27-4 hè’w Ge laatste wedstrijd uut noar Winterswiek(veur Helmink is dat ne thuuswedstrijd).SDOUC (Ulft), dee 4 punten achter stoat op Dinxperloen 3 punten op oes (1 wedstrijd minder), kan veur zich-zelf nog een kampioenschap uutrekkenen at ze in deresterende 53 minuten tegen Dinxperlo de 1-0 achter-stand um wet te zetten ín ne oaverwinning enat zewieter d’r op rekkent dat Zöwent Ok-van Dinxperlowunt, Dan hef Ulft èvenveul verleespunten as Dinxper-lo en op dee manier ku’j ow zelf kampioen rekkenen,



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

(deXcombinatie)

LANKVELD
GOEDKOOP EN GOED!



voor een goede

en moderne

haarverzorging

het adres

voor een
lekker glaasje bier

naar

Bennie vann
DAMESKAPSALON Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
. NIEUWBOUW

ies . VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209



Van Vorëen, dee ene punte achter oes stoat, wè’k ut
programma neet, moar in principe kunt dee de kansen
op een kampioenschap op dezelfde manier uutrekkenenas SDOUC da kan.Töt zowiet de kommende tied, nog heel evven de verle-den tied (noa de veurige Piot). Reunie-ZVC 1-2,SDOUC-ZVC 0-0 en ZYC-ESV 1-1. Dat waar’n, gezeen utverloop van de wedstrijden twee punten te weinig. ’tIs in de voetballeri’je echter ok ne bekenë gezegde,dat a"j de kansen neet wet te benutten, da’j dan okneet verdiend um te winnen. At doarnoast Dinxperlowal 6 punten uut 3 wedstrijden haalt, dan raak iójachterop en wo’j rooit gin kampioen,
Tweeden poasdag hè’w ne tournooi in Rijssen (Ov.)‘ewonne veiie joar ok al). Veur de statistiek ev-ven de uutslage: ZVC-PH Losser (4°k25KNVE) 0-0;ZYC=-Offenbach (Dld.}) 2-1, ZVC-Rĳssen (4°k1. KVB)1-1, Finale: ZVC-Staphorst (3®k1.KNVB, zat.) 0-0.Ut penaltie-scheeten hò‘’w doarnoa met 4-1 ‘ewonne;Staphorst hoven de laatste twee en wi’j hoven delaatste penaltie nens meer op te nemmen.
As laatste wi’k t’rT nog ne kere evven op wiezen dat
van de stand in De Gelderiander gin barst klopt, noo
nog minder as ne moand ‘elene. At ze in dizzen Piotstoat dan bunt ze oaver ‘enomten van de officiëlestand zoas dee op ut anplakbord in de kantine stoat.Töt zowiet. si

Bennie Storkhorst.

Beste Sportvrienden,
De Winterstop is weer achter de rug, kompleet met
onze nieuwe voetbaltassen van Jos Hulshof, nogmaalsonze oprechte dank Jos. En van het een komt het andere,een 2de sponser kwam opdagen, Leo Stoltenborg schonkhet 5de nieuwe trainingspakken, niet geheel gratis maartoch voor een zacht prijsje, ook daarvoor onze dank Lee,



4
De eerste competitiewedstrijd werd gespeeld met onzenieuwe tassen en trainingspakken, een prachtig geheeltegen Mariënvelde 2. Volgens ons kon het niet die morgen,máár het ging goed mis met ons; er werd over alle liniesbijzonder zwak gespeeld, wij verloren verdiend met 2-1,De volgende wedstrijd werd gespeeld tegen Noordijk 5met de nederlaag tegen Mariënvelde nog vers Ìin ons ge-heugen werd er voor de wedstrijd door de aanvoerder eengoede voorbespreking gehouden en werden de puntjes negeen op de î gezet, het werd een harde maar faire wed-strijd, einduitslag 2-1 in ons voordeel,Bierna moesten we thuis aantreden tegen Erix 3, hetwerd de hardste en gemeenste wedstrijd van.het gei.zoen, door te scheppen en te trappen naar alles wat be.woog trachtte Erix ons uit het ritme te halen, maarzonder succes, we wonnen deze wedstrijd met overtuig-ing, uitslag 5.2,Veel succes,

Aloys Spexgoor,

voorzitter: B, Rouwhorst, Rolderswveg 17.
. tel. 05445405secr. L. Wopereis, Dorpsstraat 60

pPenningm, Â. Schutten, B, van Meurstraat 10Lichtenvoorde tel, 05443-1005bestuursl, A, Ponds, Zieuwentseweg 48tel. 05445-382bestuursl, L, Papen, Harreveldseweg 39



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

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

NIEUW:
|

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

*

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

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, datwist u al;
maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is ?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

aanvr, KRABBENBORG telefoon 215



5

Aangezien onze vereniging niet op de lijst vanverenigingen voorkomt, dachten we dat het goedwas om deze adressen zelf maar te geven. Ze staandan ook boven dit artikel,Gezien het feit dat de winterkompetitie afgelopenis en de kampwedstriĳden voor de deur staan, wil ikeen kort resumé geven over datgeen wat er de afge-lopen kompetitie gebeurd is.Het eerste team van St, Sebastiaan werd vierde metcen totaal aantal punten van 1574, Dit betekent datals je rekent dat elk team bestaat uit & schuttersdie elk 10 kaarten moeten schieten, je uitkomt opeen gemiddelde van 39,35 voor elke schutter. Alsje weet dat het hoogste aantal punten wat je halenkunt 50 is, dan is dit gemiddelde goed te noemen,Diegenen die denken dat ait gemiddelde ook voorhen wel te halen is, of gewoon het ook eens wil-len proberen zijn natuurlĳk altĳd welkom bĳ onsschietlokaal naast café Holweg ('t kevelder) opde dinsdagavond of zóndagmorgen.,Vrijdagavond 18 april zĳn er voor diegenen die ge-lĳk geëindigd zĳn de kampwedstrijden bij café 'TNoorden te Aalten, j

Zaterdagavond 19 april is de prĳsuitreiking vande S.,V.0.G. bĳ café restaurant Veldhoen te Lange-rak bij Doetinchem. Na de prijsuitreiking is er eengezellige avond ter afsluiting van de wintercom-petitie,

BLUNDER VAN DE MAAND

Het Jan Knippenborgtoernooi wordt gehouden op 1ímei,Dan ís het moederdag. Misschien is het beter om tezeggen: dag moeder 111! we B a—
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te

nts volkslied.aoiies Over and out.

Zöwent dörpken in Achterhook
Prachtigen hook
gegunt bej ut brook
Mooie boerderien stoat doar :

'n joar of wat al kloar, Kl10aT00.e
In 't dorp een prachtige kark
machtig stuk wark
krachtig en starkToren ku’ j van wieten zeen stoan
Neugt ow um d'ren te goan
Moar doar is zoveulle
waj in een korte tied nest kunt vertel'n
moar een ding is toch wal heel stark
verenigingslèven,
wil altied in Zövent, geet altied in Zöwent;,
blif altied in Zöwent bestoan.
Joa, zej doot hier veul veur mekaar,
helpt hier mekaar
geeft um mekaar,
brengt dan ck veule tot stand
allesmet eigen hand

tb is zo fĳn dat Zövwent besteet
Zöwent besteet|
Zöwent besteet 2x

Heb 'j goeie zin of verdreet .

zing moardit leed, ZOWENT |

's Winters op de iesbaan, hand' en veute kold
(instrumentaal 2 regels)
Of i-j in de Hemmele woont, of in 't Brook't leven is hier fĳn, wi=-j heb' geen slechten hook

io:“Tige langs de bekke, fletterbussenholt

Ee 2 regels}



J. Waenink
voor al uw:
onderhoud - verbouw en nieuwbouw - schilderwerk

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel 452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 517

Firma A. M.
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

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



Aannemersbedrijf

Hoenderboom b.v.

NIEUWBOUW - VERBOUW

ONDERHOUDS- EN UTILITEITSWERKEN

Dorpsstraat 27 - Zieuwent - Telefoon 05445-332

Is delaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
— 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 graag

B met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist. :

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



ë

inieiding; Zöwent kan d'r vanZöwent deut wat kan
Zöwent keuj van opan,

6. Zövent dörpken in AchterhookPrachtigen hook
Begunt be'j ut Brook
Mooie boerderien stoat doar'n joar of wat al kloar, kloar, vo.

7. En dan de ieu,bunt altied drok met sport, muziek en spelDat Zöwent bleujt, dat mark i-j walmoj moar uns luust'ren:grote mensen zegt. kleine mensen zoogt,Zöventse mensen zegt: Josaak
8. 't is zo fĳn dat Zövent besteetZövent besteet, ZöSvent besteet,Heb i-j goeie zin of verdreetzing moar dit leed, ZOWENT

2x

Slotmaten: zig moar dit leed, Zövent,Zöwent, ZöSwent,

MELOee ee ae 100 a AP Oe ATT GI ZO DeeDIE HETE HAN Geke SE KEE IE LIE TEE GD Te Ee Aen Ge Ge Ee
Opnieuw (d.i. voor de tweede keer binnen een tiĳds-bestek van een meand) een flessenactioc, |

Niet alleen de jeugd van Pacelli, maar ook de jun-ioren (leeftijdsgroep 14 — 16 jaar) van RKZVC zĳn .dit jaar van plan om een week op sportkamp te gaan.Hiervoor is geld nodig. Om dat geld bĳ elkaar tekrĳgen, zullen de deelnemende Jongens op zaterdag12 april (vandaag dus) bĳ u aaukloppen om lege fles- *

sen, met statiegeld uiteraard, op te halen die nahet afgelopen paasweekend ongetwijfeld zin blijvenstaan.
!U heeft genoten van de inhoud van die flessen, laatde jongens door middel van die flessen genieten vaneen fĳne sportkampweek,

U heeft Pacelligeholpen, help ook RKZVC.

5 Organisatie JeugdsportkampHoek van Holland,



“aalvoetbal te Groenlo.
25 eerste team dat op een gedeelde tweede plaatsztond, werd niet afgevaardigd naar de Gelderse

kLampicenschappen vanwege het slochtere doelgemid-delde, Ziĳ mogen het volgend seizoen dit opnieuwproberen.Het derde eindigde op een goede derde plaats waar-voor zij oen leuke trofee in ontvangst mochten nemen.Het tweede eindigde op de &én na laatste plaatsmaar in de strĳd om de fair-play cup behaalde ditteam een verdienstelijke tweede plaats achter Grol
Ze
Komend seizoen doet ZVC met vier teams mee aan dekompetitie. Voor zij die het komende seizoen meewillen doen verdient het de aanbeveling zich tijdigmet pasfota op te geven bĳ B. ten Bras of AntoonKolkman, :

Stand.

Grol & 16 — 28 92 — 33Eibergen 2 16 — 25 61 - 30
RKZVC 3 16 — 21 76 — 41
Grol 2 16 =- 19 65 —- 50Grol 3 16 — 17 76 - 75Eibergen 3 16 — 11 hi - 71Grolse boys 16 — 10 42 - 60
RKZVE 2 16 - 9 ho — 62
Longa 3 16 -— hb 38 -111

Fair-play Cup.

Grol 3 1354 punt Eibergen 2 1264 punt
RKZVC 2 13314 punt Grol 2 1204 punt
Longa 1303 punt Grol & 18} puntGrolse boys 129 punt Eibergen 3 1155 punt
RKZVC 3 128 punt

Den GED 2e 2000 Ame Cr GD Den ED Dn Ld ES AN GE UD GD SED eeGEE ee AD ETD GEE EE GE en CD Ge Se Ce ON GED GD GE ED GE



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent -— Dorpsstraat 77 -— telef. 290

breng
na de wedstrijd ESeen bezoek
aan
Jg = 39

café-cafetaria de tmptel. 269

A. Peters

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijntelefoon 05443-1774



voor een
gezellig partijtje
biljarten CAFÉ

f f jst Kevelder
H. HOLWEGmoet 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

naar NIËNHUIS MEUBELEN
Telefoon 252 - Werenfriedstraat 1 - Zieuwent

VOOR AL UW SCHOENEN

/
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Brastel. 257



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij

H. BEERTEN zijn

G.J. Pierik
Constructie- en
installatiebedrijf.

LOODG IETERSWERKEN
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 4861

Autobedrijf
W.J. KRABBENBORG

voor al uw reparaties
gespecialiseerd in

dieselmotoren

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



Groots touwtrektournooi te Zieuwent.

Op woensdag 30 april (Koninginnedag) organiseert.de touwtrekvereniging D.E.S. te Zieuwent voor deviĳfde maal het touwtrektournooi ven Zieuvent,Er kan worden deelgenomen door teams van bedrijven,scholen, buurten, verenigingen enz.Leden van de nederlandse touwtrekkersbond zijnuitgesloten van deelnames,Een ploeg bestaat uit zes spelers en sen coach,Er kan getrokken worden door Jeugd, Senioren enDames, Inschrĳfgeld per plceg bedraagt:Voor Jeugd f 10,--Senioren J 25eDames J 13e--
#Er wordt getrokken volgens de TeT.B. regel,Voor de Jeugd zijn medailles beschikbaar. Voorsenioren en dames elk 3 bekers en een wisselbeker,De wisselbeker voor de senioren is momenteel nogin het bezit van slopersbedrijf Penterman,Men kan zich opgeven tot en met 16 april bij CaféStorerink, Ruurloseweg 20 te Zieuwent, telefoonO5b445 — 634. De wedstrijden beginnen '’s middagsom 2 uur nabĳ Café Stoverink, waar ook de Ppriĳsuit-reiking is.De touwtrekvereniging hoopt op Uw deelname,

Secr. TEV. D.E,S.,
Standen ET.
be klasse C Res 3e klas C
Dinxperlo 18-26 ESCA 2 19-27
RKZVC 19-25 Rheden 3 19-26
Vorden 19-24 RKZVC 2 19223
REUNIE 19-23 Be Quick Z.3 19-22
SDOUC 18-22 SDOUC 2 20-20
Witkampers 19-21 DVC 126 3 18-19Terborg 19-17 Sp.Lochem 2 20-19
PAX 19-17 Aa '69 2 19-17Zelhelm 19-16 AZC 2 19-15Wintsrswijk19-11 Erica 2 19-15
AD'69 19-12 VVO 2 19-14
KSV 19-11 Victoria B. 3 20-13



219eas >
FCAk17 >Kg) DE FLAP

cvssscosss in verband met ziekte van de pastooreen pyromaan gezocht werd om het paasvuur aan testeken.
scocosvessLaurens Nijjhoes na de wedstrijd reservegestaan te hebben zich afmeldde voor de trainingaangezien hij niet gespeeld had en dus ook geenconditie verloren had,
vscscsoeve tijdens een handbalwedstrijd de opmerking
gemaakt werd zegen cen van de dames die het koud
had:? trek toch een bh met lange mouwen aan,”
sossssesse Jos Volters nog een goed afscheids-cadeau wist voor trainer Helmink?! een wisselau-tomaat.

:coesevosos toen de scheidsrechter tijdens een hand-
balwedstriĳjd van heren 2 de opmerking maakte dat
sommigen naar bier stonken iedereen keek van wie
zou er nu niet gedronken hebben.

LEN hoorden DAT

-WETEN1?
Miäene aen rscent bezoek zaan de kantine ving ik de
volgende woorden ep: Gejaagd door de greune weide,
Beste Joost, in welk verband meet ìk deze opmerking
plaatsen?
&ldus een brief van een kenner die me op een vroege
zondagmorgen bereikte,
Beste vroege vorel, als men zoiets wil opvangenmoet men vreeg uit de veren, volgensde heer Albertie
zo tegen vijf voor achten.
Er werdt zondags heel wat afgejaagd in de greuneweide, maar de meesten weten nietdat dat al heel
vroeg begint,die zijn 's morgens al blij met een kopjekoffie, maar ze beseffeú niet wat ze al hebben
gemist. 57

Gejaagd deur de Greune Weide wordt er elke zondag,door de een wat vroeger, door de ander wat later,‘t is net woar i-j van holt,
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KENNIS MAKEN?
‚|

ONS BEDRIJF VERTOOND EEN OPMERKELIJKE GROEI...
Zou dat komen door de: Verzekeringen: W.O. zeer gunstigePERSOONLIJKE SERVICE : autopremies met no-

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

VAKKUNDIGE ADVIEZEN Financieringen: W.O. autofinancie-3 ring.
:Pers. Leningen: In één dag voor u® geregeld.SNELLE AFHANDELING Hypotheken: Kondities tot soms

125% vandeexecutiewaarde.OP DE CONCURRERENDE Woningkrediet: Contant geld voorPREMIES???? verbetering aan/inuw huis,
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 vooreen gedegen en vakkundig advies, een advies datook u geheelvrijblijvend kunt krijgen bij:

Assurantie- en Financieringskantoor
THEO BEKKEN

Werenfriendstraat 9, Zieuwent, telefoon 481
ERKEND ASSURANTIEAGENT

Lid Ned. Bond van Assurantiebem. N.B.v.A.



5

LEREN IGING

Hier komt weer wat nieuws van bet volleybal.
Bijna aan het eind van het seizoen zijn de standen als
volgt: Heren I wisten uit 21 wedstrijden 23 punten te
behalen. Heren 2 heBBén na 21 wedstrijden 6 punten gekre-
gee Bij de dames ziet het er zo uit:
Dames I: 21 wedstrijden 35 punteue
Dames 2: 17 wedstrijden 25° punten.
De. junioren hebben vanaf 8 maart nog drie wedstrijden
gespeeld en daaruit 4 punten behaald, Al met al is dit
seizoen tot zover prima verlopen, ook voor de recreanten
die altijd ijverig de trainingen bezoeken en met veel
plezier er stevig tegenaan gaan.
Voor de meeste ploegen is er nog een wedstrijd te
spelen. Daarna zijn er toernooien. In I[ichtenvoorde is
een toernooi georganiseerd waaraan Dames I en Heren I
deelnemen op 13 april. De 24° mei is er een toernooi
in Haaksbergen, waar ook een aantal teams aan deel
zullen nemen. Natuurlijk zijn supporters op die dagen
van harte welkom om de ploegen met wat '" gerear!
kracht bij te zetten. Dan is het vakantie en in september
beginnen we weer fris met als motto: niet drammen

maar rammen. ? Het bestuurs
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Tennissers, trimmers ,biljarters,fietsers etc,&
5 inIn een van onze vorige nummers maakten wij reeds -melding van een enquete die de gemeente in samen-werking met de sportraad heeft opgesteld en diealle sportveeningingen inmiddels hebben ontvangen,De gemeente wil een totaal overzicht krijgen vanalie sportgebeuren in al zijn facetten. Dus ookvan degenen die zo nu en dan alleen of in groepjesrecreatief sporten. (trimmers, joggers) Het gemeen-telijk sportbeleid wil ook voor deze mensen moge-lijkheden creëren in de komende vijf jaar, Voorhen zijn er speciale engusteformulieren verkrijg=baar op de afdeling sportzaken op het gemeentehuisof bij de contactpersoon van de sportraad, (voorZieuwent B,ten Bras)Dus allen die regelmatig eens gaan trimmen, bil-jarten, tennissen of wat dan ook, maar die ditnietdoen bij een officiele vereniging, maar die tochverwachten op de lange duur voor hen geschikte ak-komcdatie of iets dergelijks nodig zal zijn ( fi-nanciele steun) wijzen wij er nadrukkelijk op zo'nformulier te zaan halen. Het geeft geen enkele verplichting,doch kan alleen uw groep later ten goedekomen,

De Sportraad B, ten BrasN.B, Zie ook publikatie in de EÉlna

ZONDAG 11 MEI A.S,
POULE 1 POULE 2

esrste tweede
derde vierdevijfde zesde
zevende achtste.
negende A-selektie

Ze regelementen worden binnenkort bekena



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

voor goede voeding snijbloemen
grote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempotten
in levensmiddelen sierpotten

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

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544
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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 dagKontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen?7?? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

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

voor voetbal naar Th. BERENTSENR.K.Z.V.C.

voor RIJLES
naar

autorijschool
A. Kolkman
Werenfriendstraat 13

telefoon 226

UW

VIVO-KRUIDENIER

&:WARME BAKKER

telef.05445-222



DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK
EEN SPAARBANK VOOR ALLEN!
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nieuws in 't kort

Dit jaar vervalt het Polio- toernooi, Voor de D1 enE1l pupilien is er op die dag een toenooi in SilvoldeVoor D2 en E2 is er dan een onderling toernooi inLichtenvoorde, Nadere berichten volgen noge

De flessenaktie voor het jeugdkamp van de HV,Pacelli is uitstekend geslaagd, We willen allegulle gevers hartelijk danken, .‘

HiV., Pacelli,
TEZEzInDmmnmsssnmmmmmm smeer ee nere ore ne genen TD TM me epe 000 We ea er Oet NE temTr SSSESISZSNISSNEEDEIIEEnees tine enneEEOfficieel worden de gemeente velden na 15 mei :

gesloten, Be
FEREImEnenennenmmmmmmmm meenen me en en eeTS SSSSLDEESsEssnssesnsnnmnm
De zvc-jeugd houdt op 12 april (vandaag dus) eenflessenaktie. De opbrengst is bestemd voor de in dezomer te houden jeugdkampen.
ZENESSssnmmnmm mms re re ee oe eeeeeSB DIESSSZsZzsszz smHet Knippenborg toernooi wordt op het ogenblikvoorbereid door trainers en leiders, Het is debedoeling dit toernooi te laten verpelen op 11 mei,Nadere berichten volgen nog.

ee Ee Zen GDS ee Mere Ge7e eee Oet we een ee ee ee deon

A
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Het jeugdkamp van de HV. Pacelli is gepland van21 juli t/m 26 Juli. We gaan evenals vorig jaarnaar kampeerboerderij Te Boomsgoed in Braamt,Volgende week ontvangen de meisjes op de traininghet intekenformulier,
FEZETZEZDInEESCCIEesEennensnenssnsmnsnnnnnnnn enTTS SEEDDIDZSEDZEEIEsEInsnrssnnssssnnnmmein verband met de teamopgave die de H.V, Pacellivoor 30 april a.s, dient in te leveren, wijzenwij er nogmaals op dat diegenen die volgend sei=-zoen gaerne willen handballen zich tijdig bijhet bestuur dienen op te geven. (zowel dames alsheren)
TETEEZDEIIIEENIEISSSDEannnsn mmm meene me memTTS NKnSDSEEDBEISIDEnmnmnennrsnsnnsnnnne
Hemelvaartsdag neemt Pacelli met het senioren herenen dames weer deel aan een toernooi in Venr=ay.
STIZEEDIINDEEmIIEsesenenmm mmm meneer meeeeTr TnSSSEREEDIEIEDEDEDISDEIEneennsennsnnmnnnmn:

Kopie voor het volgende nummer (9) van Piot dientuiterlĳk zondes 11 moi in het bezit van de redac=-tie te zijn. Noteer deze datum $833 Aangezien erin juni géén nummer verschijnt is dit het laatstenummer voor het kermisnummer!
Het verdient aanbeveling de in te zengen kopiegetypt op blanco papier in te leveren, dit bespaartde redactie veel extra werk, Gelet dient daarbijte worden dat men goed typelint gebruikt en nietbreder dan 13 cm. mag typen.

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP: n=MAAK ZE WAAR BIJ DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK

== 5 em 7 nata om

SPAART U OOK AL 9
BIJ DE NED, MIDDENSTANDSBANK,



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

* tarvo
van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

* volkoren

telefoon 255

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

Het adres voor: Bruiloften - Partijen  *

Droppings
Uitstekende keuken voor diners
Primabiljart aanwezig

5
5

%

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 HN EZieuwent T 05445 — 416: en iens
trouw-, TOuw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



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

— =vee-en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent -tel. 08 EBEEE” 2 =S«to ! af em
WILT U EENS WATERTANDEN?

DAN BENT U BIJ

CAFÉ-RESTAURANT

„STOVERINK”
IN GOEDE HANDEN! Zieuwent

tel. 05445-634 _ Ruurloseweg 20

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

Garage LOU VOORHUIS
telefoon 319
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MeaLiv Zim TES Lm.DN3
‘De Haere, 30

7136 MK ZieuwesT
tel: 05445- 497



==0 ee Oe Ge aen 0e 2e zeersmavijf spelers van ZVC zĳn uitgenodigd om op maandag14 april 's avonds om half negen in Neede selectie-wedstrijden te komen spelen. Aan de hand van dezewedstrijden zal een team samengesteld worden datde regio Groenlo gaat vertegenwoordigen in Gelder-land,
xeeeoosmVoor de A aspiranten van Pacelli handbal is er inhet Pinksterweekend een uitwisseling gepland methet duitse Kaarst,

De handbalvereniging Pacelli zoekt nog steedsmensen die wedstrijden willen leiden, Degenedie eventueel een scheidsrechterskursus wilvolgen wordt vriendelĳk verzocht contact opte nemen met het bestuur,
HaV. Pacelli



aannemersbedrijf

maa HULSHOF
x nieuwbouw O5445- 494 ZIEUWENT

*x verbouw
k 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
5 ‚ NIEUWBOUWHulzink& 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



INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

m9

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

van het jaar. Dus: trek ’r even tijd
voor uit. Kom kijken bij:

Wopa bv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

| telefoon 05443-2415


