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De Rabobank
is anders,de Rabobankisde
persoonlijke bank!
De Rabobank heeft ruim 3100 vestigingen in Nederland en staat
daarmee letterlijk en figuurlijk tussen de mensen.
Daarom kan de Rabobanku 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 merktu als u komt praten met uw persoonlijke bank!

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD

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



Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:
RKZVC

H.V. Pacelli

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

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

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



ZGV

Mu Chin
1/

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. KI. 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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PIOT JAARGANG 7: KR.9 MEI 1980
4 de redactie,INHOUD 2 rTpeinzinsen oaver ’t easte,3 Énippenborg-toernooi,5 jaar Biljartverenigine t Hove]6 zesde, Zet vierde,L

2 WSsin “4 Nort,2. ili-nieuws,ï lanoren,
3 nieuws,

Poritseizoen zit er voor de meesTp ir 3 3 4 nF 1vandaar dat we nu reeds een balansSportjaar ,
7”Mochten we in ons vorige nummer reedsC selectie en Her es .picenen bijvoegen en wel ZVC 6 dat onen het volgend seizoen in de 3e klas afkampioenen bĳ de jeugd van onze handbalhandbal, de meisjes A aspiranten en A pupilBj deze willen wij de spelers, leiders enpioenen van harte feliciteren,Daarnaast viert bil jartvefeniging ’t Kevelder haar zilverenJubileum gedurende het pinksterweekend, Ook zij alvast vroficWe kunnen terugzien Sp een zeer succesvol seizoen van onzeverenigingen,

EDe senioren voetballers deden het bijzonder goed ‚het eetweede eindigden op de tweede Plaats, hoewel velen voormisschien op wat meer hadden gehoopt,dient ook deze p!hoog Zewaardeerd te worden.Daarnaast wist Ëplaatsen voor de kw
donderdag 22 mei
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aan(bij Niĳjmegen)dat konnet derde moest in
Schap laar meerdere
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ze Op een har na het kampioenschap misten,Het vierde en vijfde eindigden eveneens op des tweede plaats, ter.wijl het zesde zoals vermeld reeds uitbundig hän kampioenschapvierde,iet zevende en negende wisten hun vierde klasserschap te behouden,terwijl het achste het volgend jaar in de nieuwe vijfde klas zalzoeten aantreden,
>Ï de Jeugd moest helaas de A selectie iegraderen,maar wist get.De andere jeugdteams speelden geen

gw

&

U

C selectie kampioen te worderol van betekenis, Van de pupillen kunnen we helaas niets ver=-melden omdat van de cond zeen uitslagen of standen werden ont.vangen;hopelijk wordt dat voor hen het volgende seizoen beter,zodat we ook aandacht aan hen kunnen besteden, temeer omdat wecf

Dn,

we
&

en dat vele van onze fanaiieke Piotlegers onder hen zitten,r oock d handbalveraniging zet 3 kampioenen had een voortref.en alsmede Tohp voileybsl, hiervoor verwijzen we naar5cn elders in dit Niame" vele vers] t
”» Jubileum ij]
zv“erpeinzi

dh

= “Dj

‘elopen.
J aileseit,nl JS” hebt, Van-Er is gin plat2 Ui seizoen 1976/averzicht geet vantegen Kotten enwokke terugge tegenrwodstrijd tegen De Eataven (in Gendt)ìe karmiswedstrigë op zondag 25-65neet bi’j inbegreppen, In dee 43volgende caverzicht (Ok nog ver-n 78/79):

3 egard

digt bijjOosterbeek,



merkartikelen

zijn
kwaliteitsartikelen

u koopt ze voordelig
bij een

vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VENDERBOSCH

Dorpstraat 28 - Zieuwent
tel. 315

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

VOOR

BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



KENNIS MAKEN?
ONS BEDRIJF VERTOOND EEN OPMERKELIJKE GROEI...
Zou dat komen doorde: Verzekeringen: W.O. zeer gunstigePERSOONLIJKE 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 dagvoor u

nan geregeld.SNELLE AFHANDELING Hypotheken: Kondities tot soms
: executiewaarde.| OP DE CONCURRERENDE Woningkrediet: Contant geld voorPREMIES??? verbetering aan/in

uw huis.
Continu krediet: Een doorlopende

krediet-mogelijkheid.Waarom maakt u eigenlijk geenkennis 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 dat ook u geheelvrijblijvend 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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1s860 1979competitiewedstrijden == 2Ôoefenwedstrijden 16(4 uit) 1915 De)bekerwedstrijden 4 4totaal 42 43toernooien > l (gin J.Knippenborg

toernooi).Hieronder steet tussen heukskes het vergeliekboareaantal uut 1979,22 (20) competitiewedst den 20(23}andere wedstrijdengewonnen 9x (6) l4x (18)ígelieke 1lx (11) 29(23)pnt, x {2) 32(36) pnt.velgarne 2x (3) 5goals voor rust 16-10(17-11) 21-14(36-15)goals na rust 27- 6(17-13) 47-14(36-25)goals totaal 43-16(34-24) 68=28{72-40)}
totaal goals 111-44(106-64) excl. toernooi,goals per wedstr, 2,65-1,05 (2,47-1,49)Kort de conclusies: dua puntenaantal was dizze compe-titie better as de veurige; qua doelpunten hè’w aitjJOer eets meer goals ‘emaakt (veurs]l in de competi- }tie deur ne paar grote uutslage}, moar wi’j hebt |‘duudeluk minder goals tegen ‘’ekreegne. Oorzaak da ‘y- 1toch gin:kampioën ‘eworden bunt: wisselvalligheid, |sfeer, conditie, inzet, geluk7???9 Vul ut zelf moar |

|
in.

|

Wat de oefenwedstrijden betreft, doar wazzen 0.8. bi’j
|

De Graafschap C (betaalde jeugd), Haaksbergen (hoofa- 7lasse KNVB), 5 derde-klas KENVB-ers, 9 vierde-klas elKNVB-ers en verder nog 6 lager geklasseerden, Opmar- 9keluk ís ut onderhand, da’w bi’j mien wetten, delaat- |ste kere tegen ne darde-klasser verloerne hebt inaugustus 1977 (noatied hè’w 13 wedstrijden tegen dar- |âe-klassers ‘ehag,), >A'’j zeet daj al hoaste dree joar neet meer van ne !derde klasser hebt verloarne, da’j no veur de dardekere achter mekare tweede bunt ‘eworne, da °j negenjoar veàrde klasse hebt ‘ehaâ met eega weer hoastedezelfde bekende gezichten, dan blif tr ne teleur-gesteld geveul oaver: 1°j wilt wal is wet nijjs, Deconclusie is grotendeels utzelfde as veurig joar. Ikheb gin zin um. doer nog is op in te zoz



De “periode Helmink” is hiermet, afgezeen van misschiennog ne bekerwedstrijd extra, ne karmiswedstrijd en neRökstapien, af ‘eslotten. Het afscheid van hem en dees 118 met zien opvolger WOTMgoor steet in dekommende moand te gebeuren, Loaw ut doar voorlopiges
:

moar op hollen,
Bennie Storkhorst_— a 50 80 46e vt Un a ze en

SPAART U OOK AL 2

BIJ DE NED, MIDDENSTANDSBANK,
es ieneeSS ee On ee ee ee eteeeeeeDE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK

: Jan Knippen bora Toernooi
Niet op moederdag, maar OP Raandag Ì mel werg het Jaarlijksestan Knippenoorg ‚ tournooi gehouden waar door negen elftal.len verdeelg in twee Pouleg weer fanatiek verd gestreden onieze beker, Zag het er half Weg Naar uit dat het sertweede duidelijk aanSpraak zonden maken Sp det3KX zeer Terras

‘ste en22 @atSen uiteinhet ee

et

Ta,BLIJE



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

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

NIEUW: Ee
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
B 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 rustof

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

EE KRABBENBORG telefoon 215
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De bil artvereniging 2t Key
haa jarig bestaan.
Hie willen wij ze alvas
Zoals velen weten heeft à
vele districs en National ï o
hebben erkeie van nun Speiers © na. & te naald.
in de jaren ís deze biljart vereniging uitgegroe ot een van
de grootste in de regio en heeft het naast de he teams vers
scheidene dames leams en ook een grote jeugd afdeling.
Ter gelegenheid van dit jubileum willen zij &&niede r kennis laten
maken met de wedstrijdsport, zowel voor Daues als Heren; jOngEnz
en meisjes. :

Hiervoor orgasniseren zi op 23 mei tot en met 26 mei een open-
zoernooi PBendetston on Mrisbanden als voorronden, De Ïinaies
zijn dan on ZO mei bandstoten en 30 mei driebanden.
Is = e= ver sveelt per onderdeel een wedstrijd van zZ3 Deur=-
t é pia: e finale.
D worden er het jubileum civerse

ere tiviteiter isviljarten,  sjo Ken
en nog veel meer.Kom ieEO deze dagen naar het
ciubhuis ’t Kevelder (caf5 a te Zieuwent, om eens gezel-

: Di Len of sen van de j te winnen bij de
verse attraciles.

“anvangs uren gedurende deze dagen zijn:
23 wei ig.00 uur
24,25 en 26 mei 10.30 uur
Sluiting 26 mei 23.00 uur.

BIJVULIEN EERSTTE SULPTASSEN,

Ver attentie van salle { be ){ ge } leili1lle lei(ij)alftallen, ei ‘iS
e eerste hulptassen graag in de vierde week van Mei(18-24) afgeven bij ondergetekende, om ze bij te vullenvoor het nieuwe seizoen.In het vijfde weekend van Mei staan ze gevuld klaar metde wens voor de elftallen dat de tassen in het nieuwesizoen overbodig zullen zijn.

Harie



6

eeen. Het Zesde kampioen,winningsreeks van bijna ander.ee Gen van rivaal YOnzseveld-Dbracht één telefoontje nagen 5P.Eibergen-9 de verlossing.als “achterezieuwent®id-2 met Zel te verslaan,zaterdagavond xonden
worden, De braakOrgVaren rjg vanr nijnte Cayotst

ie

Ar£ing
>

joordat in het afgelopen seizoen de berichtgeving over bet wel| ; t vierde elftal schaars is geweest, zal dit bijAd

ïw
ì :

=Je start van dit seizoen verliep vrij rustig. Er werden eendPaar wedstrijden gewonnen, enkele verloren waaronder tereVarsseveld met B - 1 en sl en toe gelijk gespesld, Tot onzeverbazing zagen we op de helft van de kompetitie dat weredelijk goed bovenin mee draaiden, Ik dachi det we op deEe of 4e plaats stonden,
n de winter hadden we onze beste periode, We wormen ver.sch)eme wedstrijden schter Een WESTonder ook Ge ®koploper Varsseveld,es bleek dat we bovenaan stonden, Dit hadden ze ons nietmoeten vertellen, We gingen daafdoor verkrampt spelen, Hetgevolg was dat we tegen eeverl oren.Hierdoor was Ge kensampicen te worden vrij kleinssWE VOrTe

te
igemotiveerd



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

(deX(combinatie)

LANKVELD
GOEDKOOP EN GOED!



het adresvoor een goede
voor eenen moderne

j lekker glaasje bierhaarverzorging

naar
|

| Bennie vannDAMESKAPSALON Dikken

| Tel 311 - ZIEUWENT

|

voor al uw voor|Í VERZEKERINGEN
. NIEUWBOUW

ade . VERBOUW en

ASSURANTIEKANTOOR : ONDERHOUD

STORTELDER| \VOpEREIS
Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef. 209
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De kompetitie werd afgeslotenzet Winst op Yibergen,De opvallendste wedstrijd in de afgelopen kompetitie was dethuiswedstrijd tezen KSH, Door twee duidelijze buitenspel-doelpunten kwamen we met 2-0 voor.In de twesde nelft maakteKSE er 2-1 van, Na drie kwartier in de tweede helft was hetnogsteeds 2-1. De scheidsrechter liet enkeleminuten doorspelen, i.v.m, blessures dachten we, Maar enxeleminuten werden 5 minuten, 10: ten enz. tot 15 minutwe hadden de scheidsrechter al diverse kerendik over tijd wos masr Eijswelgerie voor det
iS iin ten. Ies Ue ADN úe STana OD ded denhij af. Dus na ruim een uur voetballen in de
Nog enkele opmerkelijke wedstrijden:- slechtste wedstrijd: ZVC 4 — Varsseveld 6 1.8

— beste wedstrijd: _ Varsseveld 6 - ZVC 4 O-1Lá

Na afloop van deze kompetitie hebben tweevierde afscheid genomen van ZVC, namelijk! indie met voetballen stopt en onderzetekende, dieneet iaer schrijven naar de v.v. &pse,

ir

De: Derenisen
BKZYC 3

Dat er dit jaar pas een keer iets van het Zerde elftal inPiot heeft gestaan beeft zo zĳn gronden, DLe grootste redenhiervoor was dat er vanaf het begin van de koupetitie
gezegù werd dat Bet derde kampioen moest worden,
Tussen kampioen moeten" worden en kampioen worden zit
een groot verschil. We hebben er alles aangedaan om zoverte komen. De mogelijkheid werd geschapen om twee keer
per week te trainen en er werd veelvuldig gebruik van gemaakt,ook door het vierde en bet zesde. De resultaten waren erook naar. Alle dríïe draaiden in de top van de koapetitie
mee, En als je dan heel goed mee draait is dat mooi,
maar om er over te schrijven is moeilĳker. vooral omdat de
verwachting er ís en je steeûs in je achterhoofd moet
houden: het kan cok heel anders uitpakken,
Nou, wij: hebben het dan niet gehaald. ve venlissende
wedstrijd tegen Ruurlo werd verloren.Achteraf gezegd



8
in andere wedstrijden onnodig punten hebben lateu liggen,naar ja, welke ploeg overkomt dat niet.
Wij zijn niet zover gekoaen en het zesde wel, en hun wilik dan nogmaals van harte feliciteren met hun kampioen-
schap.
Zelf kunnen ook wij op een geslaagd seizoen terug zien,tweede worden, met de meeste doelpunten voor en de
minste tegen is niet gek en wat het belangrijkste is:het plezier waarmee we gevoetbald hevben, de onderlingevriendschap en de sfeer, die steeds goed was en bleef,-—EE ATiIT Aa tan Gej aa Tak eas dn Gi deá

nae oen wedde vaan nr = AgSLS BEN EOCLE Teisn Om Ná5 3 e
Ruurlo alsnog de champagne Íles teOS aate ViuWtig Ola. iens oer

Dit was dan cok v
nederlaag tegen
openen i

4
Het is king te bedanken

d f ingen en ie
kome

vergeten, iemand vt *
hij soms wel wat k Thet hele derde spreek a un hiervoor hartelijkbedank.
Het volgende seizoen proberen we het weer, en mochthet dan weer niet lukken , dan zal net zoals het ernu woor staat toch zeker weer een geslaagd seizoenworden net zoals we dit jaar gehad hebben

JV. „Meij

5 5 iNIeUWwS In tt kort
Kopie voor het volgende nR.(l0) dient uiterlijkzondag 22 juni in het bezit te zijn van de Redactie,Noteer deze datum! Het wordt het Kermisnummer metdaarin opgenomen het programma van de sportdag tijdensKermiszondag en het volledige Kermisprogramma,

+
4

GE a sE: De x EeHet bestuur heef 4Îzegging van guttehen/BRD voorde kermiswedstrijd, ga bereid gevonden de kermiswed.strijd tegen ons iste te zrelen,
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DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng
na de wedstrijd
eenHi oek

‘café-cafetaria *de tiiMp”
tel. 269

A. Peters

%k

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774



voor een
gezellig partijtje
biljarten CAFÉ

f f :zt  't Kevelder
H. HOLWEGmoet je toch wel bij

't Kevelder zijn! Telefoon 277

Voor meubelen
_

gordijnen o.a. in ADOvitrage
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 Bras
tel. 257



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij
H. BEERTEN zijn

voor een goede
2e hands ofG.J. Pierik nieuwe
auto

verder alleConstructie- en soorten reparatiesinstallatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN Ie. erkend
GV, INSTALLATIES adres :
IJZERWAREN .
ONDERHOUD garage

T. KOLKMANlaid Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603
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Nederlandsche Middenstands
Spaarbank

De spaarbank met persoonlijke aandacht
voor al uw spaarproblemen.

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

als gratis eerste inleg.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:

AGENTSCHAP ZIEUWENT

Assurantie- en Financieringskantoor
THEO BEKKEN

Werenfriedstraat 9 - Zieuwent - Telefoon 461

Autobedrijf
W.J. KRABBENBORG

voor al uw reparaties
gespecialiseerd in

dieselmotoren

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



E. Wensink keeper van SIS eerste Zaalvoetbal “verd door
de bond Uitgenodigd Voor het selectie team va: velderlangd,nadat hij tes Samen met B.Stokhorst was Uitgenodigg YOOr devoorselectie wedstrijden met teams uit de regie’s Groenlo,Doetinchem, Zutphen en Apeldoorn,Met een achttal meer geselecteerden nam hj daarom OD maan.dag Ì mei deel zen een zaalvoetbaltournooi te Haarlem pe.organiseert door de KNVE,

Arnnale 7
lokalen wardan eens bi

24 kË
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Da des oe

in SUEUustus start cn In Lichtenvoorde Weer sen Cursus
ABO (Algemene BasisOpleiding) voor leiders en geïnteres.Seerden, inlichten hierover bij B. ten Bras,

De start van de nieuwse voetbalcompetitie is momenteelëepland op 6 en 7 sept, 85.
Hee 0m mien

Overschrijving van de een naor de andere Club isnog mogelijk tot uiterlijk 3l mei as,
Op 27 Juni as ig er een bijeenkomst van het 5de-7de.êste en Ode elftal orer trainingen en oefenwedstrijdenen SYentuele elftalindelingen in de Kantine,

2eoet ge
De &-selectije is dit seizoen cdegradeerg Wij wensen
hen het Komende Seizoen weer alle sterkte or de ver.ioren Esgande Posltie terug te veroveren,

Gan zie gn
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Voor net komende voetbal seizoen zoekt het jeugdbestuur nog
enkele jeugdleiders,die zaterdags een paar uurtjes vrij kun=-
nen maken om onze jeugdteams te begeleiden.Dus hebt U in-
teresse om net fe jonrens en misschien lÚw zoon van het voert-
bal te genieten meld U dan bij het jeugdbestuur B.Hoenderboom
Dorpsstraat 27. Ook dames 6 moeders }) zĳn van harte welkom,

De RABO-bank stelde RKZVC in de gelegenheid om met een
fraaie nieuwe bal de wedstrijd tegen Dinxperlo te spelen,
Helaas mocht dit geen overwinning opieveren.

Veertien werd het kampisens-
rv veerti6a word EeLean Lswaaruvuur 4e Lier Sz dss0555 de

redactie uitgeloofde prijsikrat grank)}.Doordat we niet over
1de eindstanden beschikten kunnen we U helaas het klassement

niet geven.Waarschijnlĳk in ons volgende nummers

De tafeltennis vereniging Slagvaardig hield onlangs een
geslaagde reünie, waarbij veel oud leden weer eens een bale
letje kwamen slaan in de oude gymzaal van de lagere scheol.

Personeel Gevraagd .
Gevraagd hulp in de kantine van RKZVC( bijv. echtpaar)
Werktijden nader overeen te komen
Inlichtingen biĳj:Voorzitter J.Curpers

Oude Maat 2
Zieuwent tel05:15281



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

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

bi KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

Hotel-Café-Restauran [Slijterij BONGERSDorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen 4%Droppings
A

|

Uitstekende keuken voor diners
Prima biljart aanwezig

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

.
DORPSSTRAAT 29Zieuwent Tel. 05445 _ 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

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
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|handbalcompetities afzehet tijd om eens terugde afgelopen competitiesAllereerst zijn daar de kampioenen, |De grootste Verrassing was Ongetwijf.eld het kampioenschayv van de heren.Senioren II in de zaalhan alcompet.itie, niemand had dif voorzien,Ds ue

LEnS GNS |afge] mpioenscharind
L nitie, zijwonnen rami met 10.0de &-Pupillen verden afgelopen zondagimpicen, zij ersioegen WUV a met maar liefst 24.2,Vanaf deze Plaats nogmaals van harte proficiat,De damessenicren, git jaar voor het eerst in de nienwetrainingsvakken van schoenhandel en sportluis B. tenBras, konden zich dit jaar handhaven in hun klasse, goedewedstrijden werden afgewisseld met siechte maar degradatiezorgen heeft men dit jaar gelukkig niet gekend,De heren I wisten zich ook staande te houden in de ZdeKi. B, waar Zij dit jaar voor het eerst in Uit kwamen,zij speelgen in nieuwe trainingsjacks van AssurantiënTh. Bekken, De dames en heren eindigden beiden on eenSde plaats,

De dames-junicren £ eindigden op sen 2de Plaats in deKL ds deamesjunioren B eindigden op een 5de plaats inde Ki. 6,
De adsviranten & eindigden eveneens op een 5de plaats inde Kl. H terwijl de adspiranten B een ide plaats bezetten,De pupillen & werden na een Spannende strijd Zde jin hunklasse, de pupillen B eindigden op een een na laasteSportief gezien heeft Pacelli dit seizoen weer ÏlinkZeegZedaan &4an de verdeling van de diverse titels, DOmaals van harte proficiat, speciaal OOk de diverseleiders en leidsters die toch maar weer iedere keerPresent waren, ook de wedstrijdsecretaresse Mevr, Vender.bosch die Steeds het vervoer regelde hartelijke bedanktzoals ook de ouders die vele malen Eogelijk maakten datiedereen op de Plaats kwam bij uitwedstrijden,Inwiddelg heeben de dames. en de heren deelgenomen aan
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niet valdeen neen in de
Heren spesld achting goed

overgieningen in de haive
TRIAS uit Wij elpunt ver-
blijven, hiet ‚ finale tegen

na enig SpDL0 t men dat S05
a 3de divisie d was, dit werd

tE GADEENOMen, inale werd alì
jk dat deze wensen wel konden handballen,duid

Erpel was erg Boe Vers0lEi dani ut Verrassing
d en vijand maakten wij ook es mia hand-

betars vleeg en na een spannende
oee

met 9-3 en Kon men met opge-
& in ontgangst nemen,
verd Paceili tevens uitgeroep-
Oeg en mocht hiervoor een grote

daten woorOeee Vm a

n= An vanrhmn.p81 Dn SONT:ge wedstrijfen=S; :DDDI Van AAz2vVe. Oud
pgeven bij Merr, Ponds

mel 2 adspiranten en 3
van ERLA, dit Tour-

el‚ verdere mededelingenastje,
pe sl í en ì juni neemt Pacelli deel met alle teams aan

een groot tournooi in Boekelo, op ZL mei spelen de pupillen en adspiranten! en op 1 juni de junioren en senioren,
en en dergelijkehoudt deze datums vrij, vertrektijdworden binnenkort bekend gemaakt in het kastje,in het eerkend brengen de adsp, & o.l.v. B. ten

Bras een bezoek aan Eea20waer dan ook een hendbal.-
sedstrijd zal de gespen ù tegen de S.G. Kaarst, een
en ander is mogelijk ese doer de spaarcenten ver-kregen door het Ee van de Lotte en To€}to, het weekendis letterlijk en figuurlijk verdient. De junioren gaanbi w iendesshaTs=t fi :

Esnnenkort ook een weekend naar Usltern om de vrien
z 7

bá

anden van E Gelegenien weer wat op te fÍrissen,
erkamp voor de Pugilien adeplree) orät d:
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zich iewsida

in Baek gehoude



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

- e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

TT

voor
planten en

voor goede voeding snijbloemen
| grote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempottenin Ievensmiddelen sierpotten
Hen bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 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!!!

a

Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld is er niet bij nodig - de credietkaart maakt dit aeBezit u er nog geen???? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

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

SEAL Th. BERENTSEN

voor RIJLES
naar UW s

VIVO-KRUIDENIER

autorijschool &

A. Kolkman
|

WARME BAKKER

Werenfriendstraat 13 telef .05445-222
telefoon 226
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iDoor het gestaag groeiende aantal leden neemt Pacelli metll teans deel aan de volgende zaalhandbalcompetitis nis í

£ damesteams, 2 herenteans, Ê dames juniorenteams, 2 meis.jesadspirantenteams Cn 2 elsjespupillenteams,hier volgt reeds de Dieuwe conpelitieindeling Vaar devaste Standaardteams van de dames en het iste-en 2de teamvan de heren,
DAMESSEN, kit DAMESJUN, K.C HERENSEN, RL,IT B.Batouwe Breek vi, ErixDuiven Erix Esca-3Erica 76 Erics jp PacelliErix Gazellen KeflexGroessen Grol UCHV.2Pacelli Pacelii VHVOVEVO Vios Wal. HuissenWWV.p

WWV
WAV-2HERENSEN KL,IIT Ds4polle*70-2

DRC!73
Dynamo]
Erica!j6.2
ZZV-Firebail
Grol.2
Hinerva.z
Pacelli.>
Mochien er dames en/of

àldraag villen]:Îm k
7

Dailen den Kan m

heren zijn
ET& EE
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deflaporen hoorden dat
Als Marco Heutinck volgend jaar niet in de selectie
kwam, dan ging hij te voet naar Siberië om een
voetbalclub op te richten onder de naam RKSVC,
(Rooms Katholieke Siberische Voetbal Club)

de Cuppers Longa spelers en trainer feliciteerde met
un kampioenschap,
Jos Wolters niet meer pingelt, maar pingelt en
combineert. Hij combineert met zin linker en

7

rechter been,

Se/+Vooreen

rnc Li zin N ee LN.

wiEAca ‘Cec iel”

De Haare. 30
71536 MUK ZieuwesT

È $ Ss es EggAë



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
Dorpsstraat 30SIERBESTRATING
ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 517

Firma A. M Wapereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATENELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE enZIEUWENT
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN enDorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +Telefoon (05445) 217 - 576
playmobile)



Aannemersbedrijf

Hoenderboom b.v.

NIEUWBOUW - VERBOUW

ONDERHOUDS- EN UTILITEITSWERKEN

Dorpsstraat 27 - Zieuwent - Telefoon 05445-332

Isdelaagste
| prijs in tapijt —

altijd debeste?
_ Vergeethetmaar!

Wanttapijt kentvele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop.

I# Loop daarom even bijons
‚

binnen. Wij adviseren u graag
ig met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist.

B.J. STOLTENBORG & ZN. - tel. 207
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De volleybalcompetitiekunnen terugzien op eer goed seizoen, waaringeen van de teams is gepromoreerg laat staangedegradeerg, Dames 1 eindigden als 2 e,Heren 1 eindigden als 4e en Dames 2 e

iS weer teneinde, Ve

als Ze in hun klasse,
ze Klasse B EerenBovo 1 22-44 Ö In (g mwbt

N

)

6] pd ow DD
NID

u b td
DEW B HijQ.Orion 4 22-36 TOEF 1 22-371 22-30 Iabyeliov 5 22-28TOHP 1 ee 22-27Q.Crion 6 22-24 Longa 5 22-27longa 6 22-21 Tornax 2 z2-21Longa 5 22-19 Eovo 2 22-21Zoemerang 3 22-18 Sparts 5 22-20Gemini 3 22218 Grol 2 23-17Grol:2 22213 Volverijs 3 25-15Sparta 2 22= Boemerang 5 22. gWivoe 5 22 6 Boemerang 7 22. 6

4e Xlasse Heren Le Klasse C DamesGrol á 22-42 Volverijs538 35Voor. 4 22-38 Adelaars 2 18-26217 2-54 TOHP 2 18-25Q.0 2-28 Favorita 2 18-245 2-28 Bovo 3 18-176 KSV 18-1722-24 SenQ0]1 1522-13 Ionga 7 102- 7 Blok 5 10Sg Cz 1- 66
en

39 3 2A7

29 7e £25 á19

indigden
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zijn momenteel met een groep van + 15 per-
sonen die elke vrijdsgavond volleyballen.
Gepland is om ze volgend seizoen te laten
deelnemen aan de recreantentoernooien.
De jaarlijkse feestavond voor onze leden is
gepland op vrijdag 5 september bij Café Holweg.
In deze week zal de volleybalverenigi Gezijn l5-jarig bestaan vieren.
Tit ter afsluiting van het volleybalseizoen
1979-1980

Het Bestuur.

Na enkele maanden te hebben getraind o.l.v.
Laurens Kolkman (Lenderink) ., prima trainer trou-

wens, willen we jullie iets vertellen over deze
gezellige trainingen. In het begin was de opkomst
zeer groot, maar jammer genceg slapte dit na
enkele keren iets af. we hebben echter nog genceg
sveiers overgehouden om elke keer een goed partij-
tje te kunnen spelen, Dae bedoeling van deze
trainingen is om iets van het volleybal te leren,
je hoeft dus geen kei in het volleybal te zin,
maar het belangrijkste ve ailes vinden we de
gezelligheid. Dit ontstaat o.a. door het mengen
van dames en heren van allerlei leeftiden,
De trainingen die gegeven worden zĳn telkens
verschillend. Meestal bezinnen we met grondoefec=
ningen om de spisren goed los te krijgen en daar-
door proberen we blessures te voorkomen. Daarna
gaan we b.v. oefeningen doen met de bal en als
slot een ” zesr goed " en lachwekkend partijtje.
Onze trainer is een sportief iemand die zelf
meedoet en daarnaast ook nog goede aanwijzingen
geeÎt (al krijgt hij soms de slappe lach van ons).
Naast alle gein wordt er toch nog serieus ge-traind., Door onze trainingen zĳn we zover ge-vorderd dat we bimmenkort in Haaksbergen mee
mogen doen aan een toernooi,
De bedoeling is dat we inde toekomst vaker
gaan meedoen aan recreantentoernooitjes, wij
vensen onszelf veel succes daarbi,
YVoorlop laten we at hierbĳ, nieuwe leden:
zijn van harte welkom vrijdag 'savonds van half 3

ot ongeveer 10 in de gymzaal.



aannemersbedrijf

mam HULSHOF
k nieuwbouw 054 45- 494 ZIEUWENT

* verbouw
k onderhoud

voor goed gemotiveerde vaklieden en
hulparbeidersis er altijd plaats in ons bedrijf

wij stammen uit een sterk geslachtdat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

Kk *
tel. 200
Zieuwent



JE BOUWBEDRIJF
E ‚ NIEUWBOUW

Hulizink& Zn..sauensow
. 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

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

tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

telefoon 05443-2415


