


DeRabobank
persoonlijke bank!
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De Rabobank HeenseeeNededaarmee letterlijk en figuurlijk tussen de mensen.
Daarom kan de Rabobank u als ’’buurtgenoot’”’ op een persoonlijke
manier tegemoet treden en helemaal rekeninghouden met uw
specifieke omstandigheden en wensen.
U kuntbij de Rabobank voor alle bankdiensten terecht.
Dat merkt u als u komt praten met uw persoonlijke bank!

Rabobank 33
GELD EN GOEDE RAAD
Zieuwent - telefoon 561/562
Bijkantoor:

| 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,
telefoon 05445-484D4 Penningmeester: M. v.h. Bolscher, De Haare,
telefoon 05445-561 (kt)
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
telefoon 05445-341

= FE ‚ Pacelli Handbal
Voorzitter: R. Ponds, Zieuwentseweg 48,® telefoon 05445-382à Secretaris: B. Wensink, Potgieterstraat 14,VA) Lichtenvoorde, telefoon 05443-1403
Penningmeester: A. Krabbenborg, Dorpsstr.3,O 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 23telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraattelefoon 05445-290
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 73,telefoon 05445-262

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

Ë

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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VAN DE REDAKTIE

1 van de redaktie
2 van de trainer
3 zaalvoetbal
3 het zesde
5 standen voetbal
8 Pacelli nieuws

11 Tohp volleybal
13 Flaporen Pa
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8° jaargang nr. 3; het laatste nummer van een financiëele >jaargang.
Wederom heeft de zieuwentse middenstand het mogelijk gemaakton PIOT uit te brengen door ook het aankomend -jaar weer eenadvertentie te plaatsen in dit sportblad. Wij als redaktiebedanken hen, namens de lezers, voor deze geste en hopen datde plaatselijke bevolking als tegenprestatie hun resp. zakenzullen bezoeken,
Even voorstellen: Dhr. Singh, verzorger en masseur van de selectievan REZVC. Indien zijn blessurebehandeling net zo snel en vlotis als zijn manier van praten, vlijft het eerste gevrijwaardvan langdurig letsel,
Het voetbalseizoen draait alweer een dikke maand. De prestatieszijn wisselend och in de géhele linie niet slecht te noemen;zie standen,
Tevens is er een bijdrage van de handbalvereniging Pacelli ende volleybalvereniging TOEP. Afgezien van
Wormgoor en een

en mededelingen
zieuwentse bevolking.

een stukje van trainerbijdrage van het zesde elftal is de elftalbijdrageminiem, hetgeen ons weer noopt tot een oproep voor copy.elftallen, belangstellenden, toeschouwers etc.gebied iets te melden, PIOT is de aangewezen

Vereniging
heeft U op sport-

weg om uw meningkenbaar te maken en te verspreiden onder de

de redaktie /



JAN DE TRAINER

Helaas voldoet de plaats, dis ons eerste elftal na á wedstrijd-’
en innesmt, niest aan de verwachtingen.
Volgsns mijn mening hebben de mannen van het eerste redelijke
wedstrijden gespeeld, behalve de tweede helft tegen Vorden,
toen Vorden het heft in handen nam en bij ons niets meer lukte.
Wat andere wsdstrijden tegen zat lukte tegen Terborg wel.
De wedstrijden hebben helaas twse gezichten, een goede eerste
helft en een mindere twesds helft of omsekeerd,
Da oorzaak hiervan is volgens mij , dat wa ons te veel aanpas»
sen aan het spel van ds tegenstander.
De kwaliteit is gewoon aanv=zig om de wedstrijd naar ons toe te
trekken, zelf het initiatief houden.
Als het een beetje tegenzit en het niet loopt zoals we gedacht
hadden is er geen zelfvertrouwen; ballen worden aan de tegen-
stander gegeven, duels worden verloren.
Wij wsrken op training bewust op deze dingen; jagen op de bal,man uitschakelen, onder druk afronden enz.
Door de vele kansen, die wij kronen en zelf scheppen, zou het
zo moeten zĳn, dat de miskleunen in ds achterhosde te verwaar-
lozen zijn, maar helaas maken wij in de voorhoeds te weinig
‘doeipunten.
Laten wij hopen, dat het geluk een keer met ons is en optiais-
tisch bijven,

BS

ee

Wim Wormgoor.
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SPAART U OOK AL 7.
BIJ DE NEDERLANDS MIDDENSTANDS SPAARBANK

DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK

EEN SPAARBANK VOOR ALLEN !
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H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Vooral uw loon- en grondwerken staan wij steedsklaar metde
modernste machines.
Verderleverenwijallesoorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.
LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

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

GOEDKOOP EN GOED!



voor een goede
en moderne

haarverzorging

het adres

voor een
lekker glaasje bier

naar

Bennie vannDAMESKAPSALON Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN | NIEUWBOUW

ad . VERBOUW en

. ONDERHOUDASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209



JAN DE TRAINER

Helaas voldoet de plaats, dis ons serste elftal na 4 wedstrijd-
en inneemt, niet aan de verwachtingen.
Volgens mijn mening hebben de mannen van het eerste redelijke
wedstrijden gespeeld, behalve de tweede helft tegen Vorden,
toen Vorden het heft in handen nam en bij ons niets meer lukte.
Wat andere wedstrijden tegen zat lukte tegon Terborg wel.
De wedstrijden hebben helaas twee gezichten, sen goede eerste
helft en sen mindere tweede helft of omgekeerd,
Da oorzaak hiervan is volgens wij , dat ws oms te veel aanpas-
sen zaan het spel van de tegenstander.
De kwaliteit is gewoon aanvezig om de wedstrijd naar ons toe te
trekken, zelf het initiatief houden.
Als het eon beetje tegenzit en het niet loopt zoals we gedacht
hadden is er geen zelfvertrouwen; ballen worden aan de tegen-
stander gegeven, duels worden verloren.
Wij werken op training bewust op deze dingen; jagen op de bal,

man uitschakelen, onder druk afronden enz.
Door de vele kansen, die wij krijgen en zelf scheppen, zou het
zo moeten zijn, dat de miskleunen in de achterhoede te verwaar-
lozen zijn, maar helaas maken wij in de voorhoeds te weinig
‘doelpunten,
Laten wij hopen, dat het geluk een kser met ons is en Btisch blijven,

Mis

Wim Wormgoor.ieSPAART U OOK AL 7.
BIJ DE NEDERLANDS MIDDENSTANDS SPAARBANK
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EEN SPAARBANK VOOR ALLEN !



ZAALVOETBAL

Ook de zaalvoetbalkompetitie is weer gestart. Het eerste moestin september reeds twee maal aantreden en wel tegen FC Knuddeuit Varsseveld en Reünie. Beide wedstrijden werden met duide-lijke cijfers (resp. 4-1 ‘en 6-1).verloren, In de derde wed-strijd herstelde men zich via AZSV met een 3-0 overwinning.Schijnbaar hebben ze net als afgelopen jaar een soort inwerk-periode nodig, alvorens zij het goede ritme te pakken hebben,Ook de lagere teams startten vrijdag 3 oktober met de compe-titie. Het tweede speelde met 2-2 gelijk tegen Eibergen 2,Het derde en vierde speelden tegen elkaar. Voor de rust washet vierde duidelijk de sterkere en zo werd er ook gerustmet een 2-0 stand in het voordeel van het vierde, Na de rustdacht het ‚ierde freeveelend het eindsignaal te halen, Zewerden pas wakker geschud toen ze op 4-2 achter kwamen,Via 4-4 verloren ze alsnog met 5-4 van het derde,

Programma: 17 okt. ZVC 1 — Lochuizen 1 aanvang 19,45Grol 5 — ZVC 3 EEEibergen Ì - ZVC 4 cg 22.33
| 24 okt. ZVC 2 — Grol 5 SG7 ZVC 3 — Gr. Boys 1 ss 20.27| Grol 2 = ZVC 1 ee 21.50

ZVC 4 — Eibergen 2 ss 2e
BKZVC 6 eeAfgezien van één geëmigreerde speler (naar de sportieve„aartsvijand” van het afgelopen seizoen Vosseveld} eneen kleine ruil met het vierde van één speler is het zesdeelftal ongeschonden uit de transferperiode c.q. elftal-herindelingsdiscussies te voorschijn gekomen. Als (verlaat)kampioenscadeau mochten wij v.d. trainer ook dit seizoenbij elkaar blijven en daarmee in de gelegenheid gesteldom ons ín de Ze klas waar te maken.

NM.a.eW. Wij zijn het zelfde elftal gebleven doch de tegen-standers zijn veranderd en wel in positieve zin, wat betreftvoetbalcapaciteiten. Een gevolg hiervan is dat aan onzeOverwinningsreeks van 22 maanden een einde is gekomen,overigens tot genoegen van menigeen.



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

Hoenderbaom b.v

NIEUWBOUW - VERBOUW

ONDERHOUDS- EN UTILITEITSWERKEN

Dorpsstraat 27 - Zieuwent - Telefoon 05445-332

Is delaagste
prijs intapijt

altijd de beste?
_— Vergeet het maar!

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

i Ee IT Loop daarom even bij onsvia] «< binnen, Wij adviseren u graagen a SL Simet het vakmanschap van deechte tapijtspecialist, 5

L

B.J. STOLTENBORG & ZN. -tel. 207
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STANDEN VOETBAL T/M 1-10-80

de klasse c res. je klasse c ze klasse afd, O
SDOUC 4 - 7 RKZVC 2 4-6 GSV1 4-8PAX 4-5 Concordia W., 2 4 — 6 Bredevoort 14-77Varsseveld 4-5 A.D. '69 2 : 4-6 WCA4 4-7[Witkampers 4-5 Rheden 3 4-5 DEO 3 4-5Vorden 4-4 Quick '20 A 4 — 5 RKZVC 3 4-5A.D, 169 4-4 SDOUC 2 4-3 Fortma W, 2 4 -5RKZVC 5 AC? 4 - 3 Wolversv. 1 Á-dá

| Eibergen 4-5 De fulok Z. 3 4 — 3 EGVV 1 4-3' Zelhem 4 — 3 Sprinkhanen 2 4-3 Ratum 3 4-2Reïnie 4 —- 3 Lochem 2 4 - 3 SVBV 2 4-1Winterswijk 4 — 3 Erica 2 4 —- 3 MEC 3 Zj]| Terborg 4-3 DVC3 Á-2 A.D, 69 4 4-0|
i

E

| 3e Klasse afa. B Je klasse afd. Q Ze klasse afc, R|
i

|
Witkampers 3 3 — 5 Varsseveld 6 3 = 6 KSV 3 3-5Ruurlo 4 3 — 5 RKZVC 4 4 - 5 Kotten 3 4-5Diepenheim 2 3 — 5 ESH 2 3-4 WVC5 45Noordijk 2 4 — 5 Eibergen 5 3 - 4 Erix2 4-5DEO 2 3-4 Vios B, 4 4 — 4 Rietmolen 3 4-5Lochem á 3 = 3 Rietmolen 2 4 4 RKZVC 5 ZZ ÂáE&i. Docht, 2 3 3 Lochuizen 2 & =— 4 Meddo 2 4 áLonga 5 4 — 3 Mariënveld 2 4 — 3 Bredevoort 2 3 - 3RKZVC 6 4 = 3 Longa 6 4 — 3 Vios B. 5 4-2Rekken 2 & — 2 Markelo 5 3 = 2 Reîtnie 3 Z-]Grol 6 4 — O0 GSV 2 4 = 1 Neede 4 4-1

je klasse afâ. U De klasse afd, Z De klasse afd, AZ
Lochem 6 4 - 8 Kotten 7 4 —- 7 DEO 7 {4-6Gr. Boys 2 3. 6 Gr, Boys 4 4 - 7 Grol 12 3-5Ruurlo 5 3-5 ECW 2 4 — 6 KSV 6 4-5Witkampers 4 4 — 4 Lochhuizen 3 4 - 5 Rekken 4 3-4REZVC 7 4 — £ Grol 10 3 = 4 Rietmolen 4 4— 4Longa 10 4 — 4 RKZVC 9 3 = 4 Markelo 7 5-3Meddo 3 3 - 3 Mariënveld 5 4 4 Diepenheim 5 4 - 3SVEV 3 4 — 2 Rietmolen 5 4 — 2 Vios B. 8 4-3Kl. Docht. 4 4 — 2 GSV 4 53 w Ì RKZVYC 8 4-3Eibergen 10 3 … 1 DEO 6 3 = 0 Neede 6 3-2Reünie 5 4 = 1 Ruurlo 7 £ =— O Lochuizen 4 4-2mee mee <
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STANDEN JEUGD RKZVC

Ivergansskla:
Zeumie
Erix
âeD. 169
RKZVS

iarkelo
SEVY.
Torden
Longa 130
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Klasse afd, B,24
Sp. Kotten b 1

KSV Db 1
Markelo b 1
RKZYC b 1
Marienveld b 1
ViossB. b 1
S5S=E b 1
4d. '69 b 1|
=

C.3 (selektie)
48 Remiec 1
4 8 AZST oc]
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STANDENPUPILLEN T/k 21 SEPT,
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Eibergen bEyix b 2
AZSV b 3
Vosseveld h 2
RKZVC bh 2
Sp. Kotten L

áD.'69 b
“VCD 3

l klasse
24zl24
122Li
102Ô
2 Û

Dd

bet

eet

jet

fj

Ld

eiass2 afd, B,28
rol

je

eN

of

AN

De

u

En

ONDD

AKTD



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

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

NIEUW: ë

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



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

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454eg Ä if |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 mindernodig 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 :

manner, KRABBENBORG telefoon 215



Programma Pupillen
18 oktober; zvcDl. Longa D 2, ZVC D2 = Erix D 2Longa E 2 … ZYC El, ZVCE2 - Grol E 425 oktober: KSH D 1 - ZVCD 1, Grol D 4 … zvc B2

vene

‚. 1 november: ZVC D Ìl = Erix D 1;NC D 5 Longa D 4|
' ViosE2 . ZVC E 2;8 november: Grol D 1-2vCD1, Longa D 7 … Zvc D2Vios El … ZVC E 1.15 november: ZYC Dl. KSVYD1

ZVCEl- ESH Eq l, ZVCE2. Variënveld E

t22 november: Longa D 3- ZVC LED 5 Grol D 5

Nieuws in het kort
In ons volgende nummer hopen we weer met een cop lh4 eneen tip 4 te starten, De redactie zal ook dit jaar weereen prijs voor de winnaar beschikbaar stellen,

Twee leden van ZVC te weten Wim Domhofen Wiliy Weyersvolgen momenteet de ABO cursus te Lichtenvoorde als.mede de beide jazgymleidsters Maria en Ivonne.We wensenhen veel succes.
ET Dn eo oe eee Gn ee neSeaman

Nognaals wijzen we er U opsdat indien U Piot nist metde Gelderlander ontvangt(1° of 2 zaterdag van de maand)U deze gratis uit de kantine kunt meenemen of Legenportokosten (+f13,- per jaar)thuis gestuurd kunt krijgen,
Scam gem geeSZNu de redactie op de lagere school niet meer eigenhan.-dig mag stencilen en aftasten zijn wij op zoek naar een‘ aftacter voor ons zelf ‚maar omdat wij niet zo financiëel| krachtig zĳn verzoeken wij iedereen voor ons uit te zien‚ Dear zo’n aftaster.Misschien word: er op Uw werk door‚ reorgarisatie cf vernieuw.ing een gergelijk apparaat| weggedaan of ingeruild.Laat het ons dan weten!t!!1



[zeeman NIEUWS,

26 sept jl. hield Pacelli haar
| Jaarlijkse ledenvergadering bij

‚ Café *t Kevelder, de opkomst
| was vergeleken met andere jaren

erg goed. Na de opening door de| voorzitster Mevr, Ponds-Donder-
i winkel, gaf de secretaris een
‚ overzicht van het seizoen '79.

180, het bleek dat de vereniging‚103 leden telde verdeeld over 1
| dames, 2 heren, 2 junioren, 2
' adspiranten en 2 pupillenteams,Het tweede herenteam werd als nieuweling direct kamp-ioen in de hide klasse en mag a.5. seizoen starten in de3de klasse,

Voor let lste herenteam was het als debutant in de 2deklasse een kwestie van wennen en overleven met als re-sultaat een 5de plaats op de eindrangschikking, De damesdeden het beter dan in het seizoen 178-179, ze wistenzich redelijk te handhaven en eindigden op een 6de plaats,De & junioren moesten op de eindrangschikking MinervaUit Gaanderen voor laten gaan, voor de B junioren waswas een plaats in de middenmoot weggelegd. :Hierna gaf penningmeester T, Krabbenborg een overzichtvan de baten en lasten in het seizoen 979-'80. Pacelliginë het behoorlijk voor de wind dankzij de opbrengstuit aktie's, lotto-toto en de komst van 2 sponsors,Schoen en Sporthuis B. ten Bras en Assurantiën Th, Bekken,de contributie behoeft voor het komende seizoen nietverhoogt te worden,
Hierna volgde de bestuursverkiezing, aftredend en nietherkiesbaar was Joost v‚d, Meij, het bestuur had geenkandidaten maar uit de vergadering werd Mevr, Kl.Holkenborg-Gebbink met algemene stemmen gekozen, TonnyKrabbenborg gaf vervolgens een uiteenzetting over detrainingen, aanvangstijden, afmeldingen etc., hiernadeelde Mevr, Ponds-Donderwinkel mee dat de jaarlijkse‚huis aan huisaktie gehouden zou worden in de week van19 tot 26 okt as,, vervolgens ging men over Lot de rond.vraag welke weinig stof tot discussie ga.De voorzitster dankte hierna iedereen voor zijn/haaropkomst en besloot de vergadering met iedereen veel suc-ces toe te wensen in het komende seizoen, :



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng
na de wedstrijd
eenSe

‘café-cafetaria
3de timp”
tel. 269

A. Peters

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774



voor een
gezellig partijtje
biljartenace tt Kevelder

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!

CAFÉ

H. HOLWEG

Telefoon 277

Voor meubelen
_

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

naar NIENHUIS MEUBELEN
Telefoon 252 - Werenfriedstraat 1 Ü Zieuwent

VOOR AL UW SCHOENEN

7 EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten
tel. 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
vooral 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

&

EE
ei Ee dieselmotoren
_ MM Mm.

dE IT B} Waalderweg 124 - Mariënveldeiminl
telefoon (05445) 777 - b.g.g. 601



Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het komendeseizoen in volle gang, de diverse teams hebben alenige vefenwedstrijden achter de rug maar het is nogte om hieruit conclusies te trekken, verheugend isook de deelname aan de competitie van een 2de dames-team, eind okt, is het weer zover, Pacelli Speelt dit

EA

seizoen alle thuiswedstrijden op de zondag, De aanvangs-tijden staan steeds vermeld in de Elna en voor zovermogelijk in de PIOT, |

De competieindeling in als volgt:
DAMES 1 HEREN |

HEREN 2
Batouws Erix Apollo 70.2Duiven Esca-3 _ DHC 173Erica 176 Pacelli Dynamo-1Erix Reflex Erica 76.2Groessen UGHV-2 : ZZV-FireballPacelli VEVO Grol.-2VHVO Wal-Huissen Minerva.2WWV-2 WIV-2 Pacelli.2Voor de dames 2 is op dit moment nog geen klasse.indeling bekend, :

De Sparta-aanhang is zo klein geworden dat er zelfs geenoppositie meer is,
Bernard Hinault heeft nog eens bevestigd dat Zoetemelk' wel een fenomeen is maar geen vedette,
Toor het afzeggen van Schrijvers heeft Oranje minder' body gekregen,

‚. Over 2 jaar (WK 1982) is Doesburg 38,
Had u dat ook: wielrennen is ineens zo leuk niet meer
iberdeen-doelman Marc de Clerk scoorde zaterdag LegenBerwick Rangers rechtstreeks vit een doeltrap,
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Overgenomen uit Voetbal International i.v.m. compsterenkompleteren van 16 pagina's,
- Mazzel voor scheidsrecCastilla wordt vanavon
. dus een thuisclub,

De overwinning van Fc,winst sinds 22 wedstri20 mei 1979
Wilfried van Moer (35)
Belgisc:e elftal,
Advoca:i en Suurbier svan Huches te begrijpe

‚ Gerard an der Lem vieuit wegens hoofdpijn,

hter Jan Keizer, West Ham United=à toch in Londen gespeeld, er is
Denhaag bij NEC is de eerste vollejden: Sparta … Fc‚Den Haag d.d, Es

blijft beschikbaar voor het

preken voldoende Engels om de taktiekNe

l tijdens de rust van Utrecht-SpartaZ'n vrouw Margot Lleek hem perongeluk z'n oude contactlenzen te hebben meegegeven,Gerard: "Ik zag m'n teWiet van dichtbij,
Bondscoach Arie de Vro

genstanders alleen maar veraf,
et heeft Johan Cruijff benaderd,Voor het Nederlands amateurelftal

Maar hij wil hem wel e

Ook Van Agt gemist in
Jan Zwartkruis gaat ve

: Schrijvers (33)

erst een paar keer zien spelen,‘Cruijff als amateur naar Ajax. En die provisie voorCoster Zan?

Sallanches?
tjongen: Doesburg (36) i.p.v.

Euud Ceels vreest voor het einde van z'n voetbalcarriere,achillespeesbhlessure,
Als 7

WES

+ [en

J Nu niet gebles
van de Kerkhof in Italië bad gevoetbald,Seed.



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 bloempottenin levensmiddelen
sierpotten

i bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21. telefoon 579
|

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



C.A.V.V. ZIEMACO steeds tot uw dienst met 0.4.
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 maaktdit overbodig
Bezit u er nog geen???? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

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

voor RIJLES
naar UW

|

VIVO-KRUIDENIER

autorijschool 8
A. Kolkman WARME BAKKER

Werenfriendstraat 13 telef _05445-222telefoon 226
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weer gestart, TORP-Zieuwent isn de derde klas spelen Vames 1e vierde klas.

en de beide cerste teams hunrijd gespeeld.d  Tohp 1 Ee “Boenerang 4 30Tohp 1 (dames) — 2 Orion 7 3-1ganv nhelijk speelden de heren niet ggeconcentreerd gerogen :geven in de eerste set een J-1 voorspron2g uit handen. 1:35 eerstetoch nog met 16-14 binn engssleept en betekence de |toct voor de heren uit Eibergen. Deeet van de weddstrijd ;slechts een fccrmaliteit: 16-14, 15-19 fe: ware: de :sristander,
i

‘3 dames wonnen weliswaar met 3-1 van Guiek Orion 7. maar de iee werd
fouten gemaakt,

behsald in cen Tome lige wsdstrijd en cr Verlen veel
:
$

Heren 2 zijn vooralsnog nog niet in actie gekomen; zij worden i
op 1ì oxctober tuis met Wivse 7 geconfronteerrd,

Ë
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â. Xrabbenborg :

$
:
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Peg.: Als U volleybal een leuke Sport vindt, kom dan eens op ?

2 > 3

ä
°° zatermiddes een nemen in de Gymzaal,

Í
“Tg beter: geef U op al (recreatief) vo11 leyballid bij íondergetekende. (534)

ee ee
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/ Gezienin het urinoir van een :
Ìj New, Yor]59 nachtelub: äsren i

:/ neeee=is Kieinepi San u: dank
:
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‚datum: dag: tijd: ‚ klas:| 27-9 it zaterdag|13.30/Tonp t-Boemerane 3 H3B

| zaterdag|14,45/Tohp 1-Q.Orion 7 D3B
29-93 | maandag|20.00|Dynamno Z-Tohp 1 D3B
4-10 zaterdag|13.30|Tohp 1-Lonze 5 H3B

10-410 vrijdag|20.45/XSH 1-Tohp 1 H3B
11-10 zaterdag|13.30|Tohp 1-Bovo 2 D3Bzaterdag|14,45|Tohp 2-Wivoc 7 717-10 vrijdag|19.30/Blok 5-Tohp 2 H4C
18-10 | zaterdag] 13.30lTohp 1-d.Orion 4 H33B

| zaterdag|16.C0iKarvo 1-Tohp 1 D3B
25-10 | zaterdag! “3,30 Tohp 2-9.0rion 9 B4C
29-10 | woensdag|21,00 [Tornax 1-Tohp 1 H3B
1-17 | zaterdag] 13.30 Tohp 1-Sparta 2 D3B
8-11 | zaterdag] 13.30 |Tohp1-Grol 3

kt 5î zaterdag|14,45 Tohp 2-VCVY 4 H45zaterdag|14,45 Longa 5-Tohp 1 D3B
12-31 woensdag] 271,00|Sparta 3-Tohp 1 H3B
15-11|zaterdag|13,30 |Tohp 1-Halie 4 D3Bzaterdag|17.00|ASV 1-Tohp 2 H4G

|
19-19 voensdag|21,00 Sparta 4-Tohp 2 H4g
ë2-11 zaterdag|13.30 ITohp 1-Gemini 5 H3Bzaterdag|15.00 [Vios 2-Tohp 1 _

D3E
126-111 ‚| woensdag 20.45 Volga 2-Tohp 7 D3B11

29-11
| zaterdag 13.30 Tohp ZaVolea & HT| zaterdag|14,45 CV 2-Tohp 1 H3B

S-12 ||

zaterdag 13:30 [Tohp 1-Q,Orion 6 H3Bzaterdag 14,45 IPohp I-Vollverijs 2| D3B‘| zaterdag|14,30 Marvo 1-Tohp 2 H4G
12-12 |}

vrijdag|19,00 Bovo 2- Tohp 1 H3B
jj

153-412 zaterdag|14,00 CV 2. Tohp 15 D3B
11 17-12 woensdag|20.45 Halle 1-Tohp 2 H4C

i 10-1 zaterdag|13.30 [Tohp 2-Dynamo 5 Ha5



merkartikelen
de beheerderzijn van het

kwaliteitsartikelen

parochiehuis
u koopt ze voordelig

bij een
wenstvanouds vertrouwd adres
alle sportmensenLEVENSMIDDELENBEDRIJF

steeds
A. VENDERBOSCH

AANGENAME

WEDSTRIJDENDorpstraat 28 - Zieuwent
tel. 315

en veel succes!

VOOR

BETERE

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE
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KENNIS MAKEN?
ONS BEDRIJF VERTOOND EEN OPMERKELIJKE GROEL....…neneeseeeeen

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.



de fla poren hoorden EE
‘.ssdat de scheidsrechter in Klein Dochteren die lingsOp zijn fiets naar huis moest, omdat er bij hem thuis bran:was door de spelers van. het zevende werd negeroepen:‚Neem de waterzak mee dan heb je tenminste alvast wat

es

KoXoX=Xox
+. dat Joost bĳ late handbalwedstrijden zijn scheerape.-raat en tandeborstel meeneemt, dan hoeft hj naderhandniet meer naar huis om. zich op te knappen,

negen

KoXaXoXox

.. dat handbal vergaderingen blijkbaar minder levendigzĳn dan die van het voetbal, getuige dat Diny om Ge tĳdte doden haar breiwerk maar had meegenomen,

KoX=XoXoYX

ccccdat als je wilt verjongeren je bij ZVC moet zijn, dieregelen dat zo even voor je en er zijn geen bijzonderekosten aan verbanden het is zelfs mogelijk dat je daar.door in een voordeliger contributie tarief terecht komt,4
: ‘tis; te: hopen dé auw vadder
| oons niezie, zei de jongen’
' tegen het meisje op de bankin het park. Zegt het meisje:

Wees maar niet bang, die houdt
i z’n duim op het lek in de wa-| terleiding, tot ik met de
& loodgieter terug kom.



Noor ET \x :ee \© WieeeeCeciel!

‚naer UW Zin \eehs in

De Haere. 30

ISG!MK Zieuwent
Sl tels 05445 - 797



het juiste brood voor de
Sportman is brood metenergie o.a.

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

UW WARME BAKKER

ik KNIPPENBORG

telefoon 255

Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen
Droppings

Uitstekende keuken voor diners
Prima biljart aanwezig

Hotel-Café-Restaurant- Slijterij BONGERS

ZX
+

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

|
DORPSSTRAAT 29Zieuwent Tel, 05445 _ 416

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van Es
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HO
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508  —— :me Ss ee -

e= af. ezeA …

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



ERUISJ ASAVOND

Maandag 13 Oktober wordteerste kruisdit seizoen,
AANVANG 8 vur in de kantine

KRUISJASAVOND

… 87.... Toontje tot de lersaf zeiniet dat ik een NUL verdIk ook niet, maar ik heb*.... Pietje alleen in de kroeg:" Ge:f maar 17 pilskès", gndere

ik ving
Lergar:"

waarom zdat ér o
NIET GET

‚
|

|

i

EN TA

KRUISJASAVO:Dreweer dejasavond gehouden van

ERUISJASAVOND

"Meneer,ient heb',geen lagere >unten,stond en zet,klant,:% 177oveel?!} Piet:s"Nou doodgewzaon, om-PD de deur staat: ONDERDE 16 WORDTAPTet!,

je, 4 jaar, heeft van zijn vader :een verschrikkelijk pak voor zijnbroek gehad, nuilend loopt.ds Spiegel, laat zijn broekje zakken .en terwijl hij naar zijn ackijkt,ik wel zegt hij Stikkends't Dat dacht:LEEN ‘gebarsten! >



Eindexamen
/Officiersopleiding
Belgische Leger
(Beschikbare tijd drie weken)

15

2
Welke taal spreekt men in
Spanje?
Geef twee karakteriserende
kenmerken van het oud Baby-
lonische Keizerrijk met be-
trekking tot architectuur
en taal, of noem de voor"
naam van Pol van Hiemst.
Hoeveel officieren telt het
Belgische leger?
Noem ze allebei.
Waar is een Gouden Tientje
van gemaakt?
Hoeveel frietbuiltjes zijn
er nodig om Luik dicht te
plakken?

‚ Als een en een gelijk is
aan twee, hoeveel is dan
1+13
Mozes ontving een aantal
geboden. Hoeveel ongeveer?
Van welk land is de Koning
van België koning?
Wie won de Tweede Wereld-
oorlog? Wie verd er tweede?

. Als men een geweer gaat
schoonmaken, wat is dan de
volgorde van handelen:
— in de loop kijken, schier

ten, schoonmaken?”
…— schoonmaken, schieten, in

de ioop kijken?
-— schieten, schoonmaken, in

de loop kijken?
Omschrijf het principe van

16

12.

13.

14,

15.

16,

‘de naam van je moeder in
blokletters.
Waar is de kelder in een
gebouw van zeven verdie-
pingen, waar in een gebouw
van acht verdiepingen?
Waarvoor dient een geweer
- een zware pijp roken?
— ruggekrabber?
- schieten?
Waar worden plastic emmer"
tjes van gemaakt?
Geldt dat ook voor blikken
emmers?
Hoeveel francs is een bil-
jet van honderd francs
waard?
Hoelang duurde de Gejarige oorlog? -

Ee



aannemersbedrijf

=am HULSHOF
k nieuwbouw 0 54 45- 494 ZIEUWENT

* verbouw
k onderhoud

voor goed gemotiveerde vaklieden enhulparbeidersis er altijd plaats in ons bedrijf

wij stammen uit eensterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

* *
tel. 200
Zieuwent



DEN BOUWBEDRIJF

. ‚ NIEUWBOUWHulzink& Zn. . saensow
. 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
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Kies voor betrouwbare
zekerheid
MASSEY FERGUSON

B geluidsniveau
in deze veigheidscabine ligt verver beneden 90 dbDeDies zijn werkelijk van àlle
gemakken voorzien (0.a. een GRATIS door ons inge-
bouwde RADIO) en een verbluffend goed rondom-EONeZNW IGS MA EEE
trekker tot het agrarische nieuws
vanhet jaar. Dus:Eevoor uit.Kom kijken bij

Wopa bv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

| telefoon 05443-2415


