


Kemkens
Installatiebedrijí
te Zieuwent
Directe verkoop uit ons magazijn

Het leven wordt duur.
Dat geeft soms problemen.

Kemkens kan u helpen:
Tenminste als u installatie-materialen nodig
heeft.

Wij hebben een gemoderniseerd magazijn.
Dat hebben wij nodig voor onze projecten
Een magazijn vol eerste klas
Instaiiatie-materialen.

Daar kunt u ook van profiteren.

En bovendien: u krijgt 20% korting
maar dan moet u wel contant betalen.

Daarnaast gratis
deskundige adviezen.

Kemkens geeft service.

Tot ziens aan de balie!

Ook vrijdagavond en zaterdags geopend!

Kemkens
Installatiebedrijf

(aan de weg van Zieuwent naar Beltrum)
Zegendijk 26, 7136 KN Zieuwenì.

| Tel. 05445 - 666



Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:
RKZVC

ì H.V. Pacelli

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: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9
telefoon 05445-461
Penningmeester: M. v.h. Bolscher,
De Haare 25, telefoon 05445-660
Wedstrijd-secr. J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
telefoon 05445-341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23,
telefoon 257

Handbal
Voorzitter: R. Ponds, Zieuwentseweg 48,
telefoon 05445-382
Secretaris: B. Wensink, de Haare 18,
telefoon 838
Penningmeester: A. Krabbenborg, Dorpsstr. 3,
telefoon 05445-442
Wedstrijd-secr.: Th. Venderbosch,
Dorpsstraat 61, telefoon 05445-272

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,
telefoon 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3,
telefoon 05445-534
Penningmeester: A. te Molder, Kleuterstraat 3 Í

telefoon 05445-266
Wedstrijd-secr.: M. Kolkman, Zegendijk 16,
telefoon 05445-274



9) Mu Chin

TTV Des

Slagvaardig

Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,telefoon 05445-294
Secretaris: L. van Schie, Uranus 10,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk-Schepers,
Grensweg 8, telefoon 05445-348 :

Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpstraat 77,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: H. Kl]. Goldewijk,
Zegendijk 6, telefoon 05445-723

5

Tafeltennis
Coördinator: A. Hoenderboom,
Zegendijk 124, telefoon 05445-324

Schietvereniging
Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,telefoon 05445-405
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,

B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005

oes
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VAM DE REDACTIE .

Ditmaal heeft U hopelijk een goed leesbsre Piot voor U.De î

vorige twee nummers waren als gevolg van defecte apDEra= :tuur en door tijdgebrek van ge redactieleden niet altĳd í

goeû leesbaar, Daarvoor onze excusus of Uw begrip,Maar liefst drie kampioenen moge we in dit nummer be.groeten,en wel op zondag 7 maart behaalden zowel de Pacelli& Junioren als -de A aspiranten deze titel in hun klasse,terawijl zondag llmaart de jongens aspiranten de zelfde prestatieleverden, Allen van harte proficiat! !
Voor de à junioren betekent git kampioenschap promotienaar de geselecteerde Juniorenklasse.Terwil de beide aspiranten kampioenen op zondag 26 april in Li chtenvoordezullen strijden úet de andere â-kamnioenen om het Gelders-kampioenschap.We wensen hen daarbij veel success



De dames 1 van Pacelli ging het dit seizoen aanmerkelijkminder goed af.In de strijd tegen degradatie wisten ze
nog juist gelĳk te komen met VEVO en Erica, waardoor zein de laatste wedstrijd tegen Operatie uit Velïendaar.
aan één punt genoeg zullen hebben om in de eerste klas te
blĳjren,
De heren die voorgaande seizoenen integenstelling tot de
dames steeds tegen degradatie moest vechten En dit
seizoen op een riante derde plaats,
De dames B. junioren wachten nog op de laatste misstap van
Minerva, zoniet dan eindigen ze toch op een zeer verdie;steliĳjke tweede plaats,
De dames 2 bezetten een verdienstelijke derde plaats en
misschien komen zĳ nog in aanmerking voór promotiewed-
8 trĳjden,
De overige jeugdteams draaiden redelijk goed meeoe)net als bij voetbal ook onze jongsten doorgaans een stuk
kleiner zĳn dan hun tegenstanders, Ook wij kunnen daar geel
verklaring voor geven,
Varen we in ons vorige nummer nogal hoopvol gestemd over
de prestaties van het eerste van ZVC, nu vier weken later
net twee resente nederlagen van 0-1 tegen resp.Grol en
Terborg is er meer reden tot pessimisme zeker gezien het
svelpeil tijdens deze saas wedstrijden, Hopsljk treedt er
voor hen spoedig herstel in, want de ploegen onder hen
pakken wekelijks punten, waardoor het verschil steeds klei.
ner wordt,
Het tweede heeft üe laatste wedstrijden verschillende pun-ten weten binnen te balen, waardoor behoud van het derde=
klasserschap bij voortzetting van deze opgaande lĳn-Zekertot de mogelijkheden behoort,
Hoewel ook het vijfde nog volop in de strĳjd is tegen de
gradatie,toch ook een positiever geuid van het voetbal-
front.Nameliĳĳjk het derde heeft inmiddels de kopvositiein haar klas van KSV 3 kunnen overnemen en bij voortzet
ting van deze zegereeks lijkt een kampioenschap zeker
mogelijk, tenminste als ook in de rechtstrekse twee duels
tegen dit KSV punten worden behaad, Natuurlijk weten ze
zich geruggesteunt door het op de derde plaats staands
zesde,
De overige senioren teams bezetten allen een plaats in
de middenmoot.De jeugd laat het echter wat afweten,
Degradatie van de A-junioren uit de overgangsklasse lijkt
haast onvermijdeliĳjk.Met uitzondering van Bl bezetten de
andere junioren teams helaas ook de laatste plaats.



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290

Voor
- de beste patat
- de heerlijkste schotels
- de lekkerste schnitzels
-een gezellige avond

café-cafetaria 7 ide timp De

telefoon 269
José en Ton Peters

voor advies
aan- en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 436



het adres
m mu

voor een G.J. Pierik
lekker glaasje bier Constructie- en

installatiebedrijf.

) s LOODGIETERSWERKENBennie van ’n C.V. INSTALLATIES
Ge 3 Dikken IJZERWAREN

Ee ONDERHOUD

($ Tel. 233
YY °

merkartikelen zijn kwaliteitsartikelen
u koopt ze voordelig bij een vanouds
vertrouwd adres

levensmiddelenbedrijf

A, VENDERBOSCH
dorpsstraat 28- zieuwent - telefoon 315 5

VOOR AL UW SCHOENEN

£&
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Brastel. 257



. 3
De pupillen waarvan we voor het eerst -dit seizoen standen“.
ontvingen, doen het allen bijzonder goed.Vooral D 2 datmet afstand op nummer twee de eerste plaats bezet,De Zieuwentse Tennis Vereniging die druk bezig is metde organisatie van de antiekveiling op twintig maart,
om alles ook financiëel mogelijk te maken,is reeds bezigmet training voor beginners,opdat ook ziĳ bij het gereed

_ zijnvan de banengoed beslagen ten ĳs komen,op de banen
waarvan de aanleg maandag 15 maart is begonnen,Naast de gebruikelijk rubrieken, treft U in dit nummer destanden van de verschillende kompetities aan,Helaas mochten we buiten de bijdrage van de A aspirantenvan Pacelli geen enkele bijdrage ontvangen van de anderesportrerenigingen,of van de verschillende tesams.âllebijdragen in dit nummer komen van redactieleden, doordatze zelf in verschillende verenigingen actief zin,Hopelĳjk doen we niet vergeefs een beroep op U om ookeens een bijdrage te leveren,

De Redactie,

Wal/a/i/a lsfnfeaea1ffasfeeee1 Je

KLAVERJAS/ AVOND

Maandag 29 maart Ín de kantine
Voor leden en supporters van de vereniging

Aanvang 20,00 uur
Ook degenen die het klaverjassen willen leren zin van hartewelkom, voor hen zal er cergt een inspeelronde gehouden word4

PITNATNELTROEFMASJEROEMSTUKSPEELKRAAKBOERAASKONINGYROUWNEGE

De NMS, meer dan 50 jaar ‘ervaring plus-ruim f2 miljardinleg-plus een persoonlijke sfeer. De NMS is ook Uw :

vertrouwen waard. ! Ep
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Half jaarlijkse Ledenvergadering ZVC

ne

Naast de mededeling dat dhr.Jansen uit Gendringen was aange-trokken als trainer voor de selectie en dat W. Domhof volgendseizoen het derde tot en met het negende onder zijn noedekrĳjgt(bezuiniging?) en dat de tennisvereniging haar banenop een gedeelte van de parkeerplaate neerlegt maat datstond ook al in de'krant,munte deze vergadering weer uitin een poging het vergaderreccord te brekenZelfs een Op=-merking die de flaporen zou haleu viel er niest Le noteren,Slechts het feit dat de leden weer eon avond gezellig uit zijlikt eer reden om zo'n arond in crd te houden „want alsvergadering heeft die awond nul tot generlei waarde,

3de

De Redactie,

Standen Pupillen
Dlklas DL klas_
Longa 1 7 - 14 RKZVC > 8 - 15Grol 1 7- 15 Grol £ 8 —- 11AZS 1 T — 11 Longa 6 8 - 11
RREVC 1 8 — 8(il-17) Longa 5 7 ==}KSV 1 B- 6 KSE 1 4 &Brix 1 es AZSV 5 B- hb

Vios 1 7 5 Grol 6 7 — 2Gr‚Boys 1 7 - 3 AZSV & 8 2
Ad 1 B 1

E 1 klas E 2 klas
Grol 1 Jr - 16 Marienvelá 1 6 — 12Longa 1l S= Jh Erix 1 7 — 11Brdevoort 8. i3 Grol 3 7 = 10AZSV G — 13 AZSV 2 G- 8
RKZVC 1 B — 8 (13-15) Gr. Boys 2 6 6Grol 2 B- 6 REZVC 2 3 = 6 4-26)Gr. Boys 1 8 - 5 Longa 5. 8 4Longa 2 8- 5 Longe3 7.3AD 693 1. 8— 3 Vios B2 6- 0Vios Bl 3- 1



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

GOEDKOOP EN GOED!



Is delaagste
prijs intapijt

altijd de beste?
7 Vergeet het maar!

Want tapijt kent vele prijzen,
Maar ook kwaliteiten. Let naast

- de prijs ook op kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop,
Loop daarom even bij ons

« binnen, Wij adviseren u graag
B. met het vakmanschap van de

echte tapijt-specialist. E

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

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
‚ NIEUWBOUW

naar i
. VERBOUW en

. ONDERHOUDASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER|| WOPEREIS
Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209

ee

eee



5
Tip 4!
Bij de tip vier neemt D 2 een bijna onaantastbare positie in,ter-wijl Dl en El elkaar niet veel doen,Het puntentotaal voor ge tip vier(ook de top 13 ) wordt verkre.gen door het gemiddeld aantal Bi pen wedstrijd plus het doel.gemiddelde,
le. D 2 - 13,63 punt1-1,ós Dl - 1,65 „5
ij Á rsa £ z— s EN

DEE Y Diariër E 1 : s2-Longa E527 maart;ZVC D l-Grol D 1:ZVC D2-Gro1 D6&
ZVC £& l-Bredevoort E l;Vios E 1-9VC E 23 aprli;Grolse Boys D 1-ZVC D &
AD 69 E 1-ZVC E£ l;Grol E 3-2VC E 2

= 10 april;2ZVC D l-Erix Dl;AD 69 D 2-ZWC D 2Grolse Boys E 1-ZVC El? april;ZVC D 2-Grol D 5
3ZVC EB 1. Grol E 2;ZVG E 2- Vios BE 2 :24 april;Grolse Boys D 1-ZVC D l;Longa D G-ZVC D 2 E

Longa E 2-ZVC E£ l;AZSV È z-ZVC EE 21 mei ;ZV0 Da:“Longa D l;Longa D 5- ZVC @2Grol £ 1 ZVC E 1;ZVC E 2-Grol E 58 mel ;Grol Dl -ZVC D1;ZVC:D 2-AZSV D 3ZVC El-AD 69 Dl;Longh E 5-ZVC E215 mei ;Z2VC D 1-AZSV D 1;ESH D 1-ZVC D 2
Longa E 2-ZVC E 1

22 mei ;ZVC E 2-Longa E 3

De NMS, nu ook met hoge rente speciaal voor 65 -— plussers,
= ZSSISnSZDTSLnSSssEnSISsmnmmnszmmzmmnn—nm mnnmsSssssmnnasnzzmmnnnn



Gen roren ex blovs=en onwerden cr foto‘:

6
PACELLI-NIEUWS,
3 Kempioenen.
zondag 7 mrt jl. was net
zover dat de EV Psceilihear eerste reupicener.
kon begroeten, wel moest _
men óasrvoor behoorlijk
vroeg uit bed.
De acspiranten-â, onder
ieiäing van Benoy ten Pras
moesten in Lichteuvoordie
aantreden tezen Grol-Á.
Va een zenuwachtig begin,gsvruikelijk bij âit soortwedstrijden. werd de wedsirijd uiteindelijke zezakke-lijk gewoansn door de edspiranten met ruime cijfers,10-". Hierna kon men da bloemen ia ontvangst nemen

en werden er foto’s gemaakt van het kamioens-tean,Hadet er geiocvcht was sn iederseu weer op bet aardse
teruggekeerd was werd er ouier hest genot van eenglaasje Dij het elubhuis ‘t Xevelder zog sea poozjsgezellig nieekletat,Hierns waa bet de beurt san ûe iames-Juni A onderJeiëing van Iinetts El, Holkenborg. zij traden ínbet strijdperx tegen de dames van Eriee uit Dieren.Osk nier het gebruikelijke zenuwachtigebegia maerâit blesk allemaal voor nists te ziju,de tegeu-ziandaters werden veklmuiig het bos lngestuvrs zetsen duidelijk 17-6 overwinning.Basuuriijk waren er voor de dames cok Dloeren £:.verden er foto's geneskt., Hicrna Gogev cok s:j naar‘t Keveläsr waar onder het geuct van aer glaazjaiedereen weer eer bsetje op verhas] kon komen. Ds
3de Zsmpioen koh afgelopen zondag 1
worden. Ds Jongesa-edepirsnterAifons Stortelder mossen ín IA

EEN

cegsn Hirsssll, de jongeas-aispirantensukst punt verloren hadéen in ders
Gu oek zeen paricn en wonnen gemee s

Een goefe vreststiesvan de jonrens tieDes eergt meespeelden Ja sompe;idte-rsrbend
gemsekrt.



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. eq: SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

—

voor
planten en

s
voor goede voeding snij bloemen
grote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempotten
in levensmiddelen sierpotten

5 bloembakjesZB. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544

l



COÖP. GELDERLAND 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 bloemzz12n
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???? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman
Werenfriendstraat 13
ZIEUWENT
telefoon 226

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT



72

Het bestuur is erg blij met deze resultaten en iserg veel dank verschuldigd aan de leiders(sters entrainers(stem8), zij hebben er erg veel van hun vrijtijd ingestopt om deze resultaten mogelijk te make:Het is voor een vereniging van groot belang dat me.een goed kader heeft waardoor de opbouw van jongsa:aan zonder veel problemen verloopt waardoor men to.een goed prestatieniveau kout.
De dsmes-I hebben zich afgelopen zondag aan de laa.strohalm vastgeklampt door in Veip verdient met O.fvan VEVO te winnen,
Men begon met een 5-1 verdediging, maar doordat me.met de tegenstandster meeliep i.p.v. door te gev”keek men al snel tegen een 4-0 achterstand aan, híebegon het beter te draaien in de verdediging en kr:men wat meer zelfvertrouwen, VHEVO vond nu een ge-sloten verdediging en kwan er niet meer doer, Pace)kwam in deze periode goed terug en bij de rust meteen 4-5 achterstand wes er weer van alles mogelijk.Na de rust een gelijk opgaande strijë waarbij hetevenwicht steeds weer hersteld werd, op het eindvan de wedstrijd sprak de conditie een aardig woordmee en bleek dat onze dsmes toch de iangste adenden. De situatie is nu zo dat er 3 ploegen zijn hieen gelijk aantal punten nl: Erica, VEVÖ en Paceldaaronder Operetie met 1 punt minder. Erica en VEYGzijn uitgespeeld terwijl Pacelli as zaterdag 21 mrthaar laatste wedstrijd speelt tegen Operatie inVeenendaal, wint men deze wedstrijd dan zijn allezorgen voorbij en degradeert Operatie ook bij eengelijkspel zou Pscelli veilig zijn, verliest menechter daú zel men degradatiewedstrijden moetenSpelen tegen Erica en VHVO, men heeft dus nog sllesin eigen hand, dit moet voldsende vertrouwen geven.De heren zijn inmiddels uitgespeeld en hebben hetachteraf gezien behoorlijk goed gedaan, zij warenvoor alle tegenstanders eer onberekenbare factor Ga:blijkt wel uit de enigste nederlaag die de kempioenGazellen-3 te slikken kreeg in Lichtenvoorde.Het zwaard van Damocles hangt echter min of meer bc:het hoofd van de Handballers, de basis wordt dooronstandigheden die het komende seizoen gaan spelen

_ behoorlijk smal, het zou bijzonder jammer zijn dst

Eee

l!
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er na jaren van héren-handbal äú Zieuwent beslotenzou moeten worden om het heren-team terug te trekkenuit de kompetitie, het zou voor de jongens die nupas begonnen zijn met handbal, jongens-adspiranten,betekenen dat men niet verder zou kumnen omdat deweg naar de senioren afgesneden is,Het bestuur vorzoekt danook vriendslijk mensen Giewillen handballen zieh op te geven bij een ven debestuursleden zodat er volgend jaar ook weer eenherenteam mes ken spzlen in ds kompetitie.
0-G=9

Stenden Zaalhandbalkomvetitie,
Dames Sen. Kl.l Dames Sen. Kl.ëD Dames JuneKl,C
Erix 1 14-25 De Vossen 1 12-21 Pacelli a 153-24(kamp.
W‚lHuissen 1 14-253 Breek 2 9-18 WWV a 11-17Duiven L lin 19 Pacelli 2 12-16 Erica a 10-12Fortuna L lhe=lZ  ' DEC 1 10-10 Reflex a 15-11 &Erica 1 14-9 Blauw Wit l 10-8 Grol a 12-11
VHVO 1 li WUV 3 11-8 UGEV a 11-10Pacelli 139 B.Gazellen 5 l0-4 Fortuna a LL- 7
Operatie 1 13-8 Quintus 2 l2-1 Verr.Brumm.l2- 2

Dames Jun. KL.F Meisje Aspe KL.D Meisje. Asp. Elek
Pacelli b 13-22 Pacelli a l4-26(K) Grol b dieMinerva b 12-21 Grol a 12-18 UGHV D 11-18
UGHV b 13-14 Fortuna a 12-15 Erix b 10-14
Grol b 12-11 TDGEV a - 1014 Minerva b 1ll-l2
Gazellen b 10-10 Viosaá 12-10. Gazellen b 8-8
Athomic c 10- 8 WW a il 5 WWV D ll- 8
Erix b 1l- 4 Fríxa l0=- & Pacelli b 12. 2
Angeren b 1ll- 2 Reflex a il- 0 Vios b 152



Voor een haarverzorging naar uw zin,

Kapsalon “CECIEL”
De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijkbij:

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



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

Tinma A. M. Wopereis

ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



Firma Jan Lamers en 509-343Leo Krabbenborg
hebben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om u in detoekomst te verzekeren van een nog betere service op het gebiedvan ziekenfondsvervoer en normale taxiritten.

Tel. 509 of 343

VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN 7
% accu's, banden en uitlaten (gratis montage)
% in en verkoop gebruikte auto’s
* betrouwbare onderhoudsbeurten
* ook voor tectielbehandeling
* snelle en vakkundige reparatie
« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »

05445 Waalderweg 41 #3 08342ie 7263 RV  MARIENVELDE % Pré 95



m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS-en

m UTILITEITSWERKEN
:

SEE dorpsstraat 27
_NVOB BEDRIJF ZIEUWENTVV telefoon 05445-332

|]

voor een
gezellig partijtje CAFÉ = Ee

biljarten 't Kevelder SiS ig
of een groot feest H HOLWEG

|

in ’t klein f

5
TelefSsÁ 277wel bij

l



9
Meisj.Asp. Kl,M Meigi,Pup,Kl.D Meisj. Pup.Kl, FErix d 10-20 Grol a l2=-21 Erixb 12-24UGHV c 9-14 Gazellen a1l0-16 Fortuna a 10-18Grol c 11-12 DEC a 10-14 WUV a llelá4Pacelli c 9. 3 VUGHV a 10-13 Gazellen b 10-10Erie c Ze £ Minerva a 12-11 Pacelli b 10-10Us 5 Viosa il- 6 IT b i2=10Z- 2 Erix a il- & Reflexa 2:

Pacelli a 12- 3 Grol b 12- 0
Meis j.Pup.K1,G B Jong.AsD, Kl, E
OB# b Ga] Duiven 1 le 22 Pacelli _9-18(kan;SDZZ b 1014 Gazellen 3 11-19 EEY 8-10UGHV b È- 3 Pacelli die1f Erix b 7-9WAV Db 3 WV 2 12-12 . Fireball Be?Firebali L 5. 9 Reflex 1 121] Avanti ZedDuiven b 10- 6 bireball 1 12-15 UGHV b BZÖPacelli SD Huissen 2 12. 7

VHVO 1 1l-2Nagekomen bericht!it!
Zondag 21 maart spelen de dames 2 van Pacelli een pro.motie wedstrijd tegen Lo0-2 om uit te maken welk team havolgend seizoen een klasse hoger spelen magREDe wedstrijd begint om 15,00 Uur en wordt gespeelt in deDesma) sporthal te Gaanderen, Hopelijk zulien vele aanhangers on:

}
&

&

tweede team tijdens deze wedstrijd zanmoedigen® laporen __….
…. 0. Henk te Molder tijdens de eerste helf van de wedstrijdwerd opgebelg on te komen omdat er eerkoe gemolken moestworden.Hĳj ging echter Pas bĳ de rust ofdat zoals hij zei :,,'t is‘ne olde koo,ut völt vanzelf?’En dat bleek,want nog voor aanvan:van de tweede helft kwam hij alweer terug met de mededeling:,, U:was ter ene met un zeksken deran’?2“sv. oieuand tijdens de training ingelicht wilde worden van WillyHummelink hoe het gegaan was,dat hij wegens twee maal ongeforloof:inlichtingen vragen aan de scheidsrechter er zondag was uiteestu:.Meteen de vragensteller werd ton geroepen dat dat niet geöorloof:was
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Aspiranten A KAMPIOEN!

Eerst ons team even voorstellen:Angelique stoltenborg(keep-ster);Ânnemieke Kolkman(aanvoerdster)};Jacelien Cuppers:Carp-lien Harbers;Nancy Hulshof;Jeannette Huishof;Veronigue KleinBn1 zensorge: Tr onm1 )v Olkendorg;Diane Neïjenhuis;Ingrid Ruuwhorst en Petra Rouvhorst,trainer en leider B.ten Bras
ìBet seizoen begon voor ons slecht,we verloren de eerste wedstrijdnamelijk met 15-7 tegen Fortuna, Daarna ging het beter, De wedstrijd-en Legen mede koplopers UGIV uit Ulft en Grol wonnen we, ook dereturn tegen Fortuna hebben we zgowonnen.

was de kans op 'n kampioenschap groter en die kanshebben we benut docr later opnieuw na een spannende en zenuw-wedstrijd met 5: van UGHV
Zon f maart kwam Grol d
Lichtenvoorde ‚Met een 5-2

twee punten achter ons stond naaruststand en een uiteindelijke over-winning van 10-b was ons kampioenschap een feit,Met 26 punten uit 14 wedstrijden
met 173 goals voor en 92 tegen,Doordat we kampioen geworden zĳn, gaan we nu naer het Gelders-

zĳn we ruim bovenaan geëindigd,

“ampioenschap dat op 26 april in de Hamelandhal te Lichtenvoor-de gehouden wordt, ee ee3

Handbal
Nieuws in het kort, ee
Kopij voor het volgende nummer(8)} van Piot dient uiterlijk zon-dag 12 april (2e paasdag) in het bezit te zĳn van de redactie,Noteer deze datum! EEPacelli is met de voorbereiding bezig voor het organiserenvan Gelderse kampioenschappen voor aspiranten jongens enmeisjes.,Op zondag 26 april zullen dan de kampioenen vande A klassen strijden om die titel,dE
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COOP.WERKTUIGENVER. ZIEUWENT
STAAT VOOR U KLAAR:

0.a.
- voor vernieuwing en verbetering

van uw grasiand, ook egaliseren
- voor uw gehele grasoogst
- voor al uw kuilwerkzaamheden
- voor al uw graafwerk
- Voor uw maiscogst
- plastic voor'uw kuilen in diverse breedtes

KOM EENS AAN! REINDERSWEG 3 - TEL. 05445-526

Al Uw
MW c.v.=installaties
MW loodgieters- en

elektriciteitswerken
MW 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, dat wist u al;
maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graagee KRABBENBORG telefoon 215

VO

|
=

iet

oo

_
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Binnenkort kunnen de sportrerenigingen de sportnota van desportraad verwachten, weliswear een ouvangrijk boekwerk, maardoch een nota die aller aandacht verdient. Temeer daar hethele gemeentelijk sportbeleic voor de zomende vier jaar hier-op zal worden afzesteud.Een bezoek aan de aisemene leienver=gadering van de sportraad op maandag 19 april 1i ons danookzeer nut a SL ee og afZ= oeee Koen Her oe KoMex
2lli ís reeds volop bezig met de besprekingen met Hearst(W.DL.) over de uitwisseling die ze in avgustus bij ben zul.heb SSDenkt U aan de Antiekveiling van ZTV. zaberdag 20 maart!ECdt er weer een klaverjasavorni gehoudennj de ] od 0

Sy
ei is

ma
D

vu

ei &

A
BS

6
ay

hj

t volgends visjasavond is OD maandse april.’e1Ge Kaartavcnien beginnen om 20.00 uur,
XexXsKeke XK XK :

Zaterdag 17 april za] het eerste zeaalvoerbal eam van ZUCdeelnemen aar cen zaalvoetbaitsernoci te Del. Ce scheids:rechtsrs vereniging. Het toerhcol zal gehouden worden in geSporthal Le aalten, Aanvang 48 1700 uur,ECRSLoor de vele
land van de &

strijden in to
OD MaAAndeE en
terdag on vrijdag. 4

Ko Ke Kees Are Was Xx

De ed ms - de a ge

È

= az an ox > SD ie 5a = “a,FD ds one as a ee ee a “is rr om vem ot x e=
‘ Üe NMS heeft voor U de beste oplossing voor al Uw 4£ + iens : 8 E : vafinkadan 3‚ Gpucberagsuaangegnst con Js wensen en omctvedgheden |.

me



TENNIS
ZIEUWENTSE TENNIS-VERENIGING

Een droom wordt werkelijkheid!
Ne een dag swoegen met kubieke-meters beton en
gaten graven gelijkende op schuttersputjes (even
„anel” een vallienvanger verplaatsen} hebben sjofelshet echte work overgenomen. Oftewel êe ïirma
Dusseldorp b.v. is begommen met de aanleg van twéé
tennisbanen (praktisch met officiële afmetingen)se de pas opgerichte Zieuwentse Tennis-Vereni-

nge
Niet vaak in ons rijke zieuwentse verenigingslevenis een „droom® zo snel werkelijkheid geworden.
Een dikke & maand na oprichting zijn die dingen
geregelâ, met behulp van een stel energieke enter zake deskundise porsonen, welke de aanleg
mogelijk maakt.
Niet dat slies nu rsoeds in kannen en kruiken is.
Daarvoor most nog een hoop gebeuren, maer de startdoet veel goeds verwachten.
Allereerst komt er sen grandiose veiling van antiek
en curiosa op zaterdag 20 maart (vandaag dus)ínhet Psrochiehuis, welke de vereniging Íinan-ciëel ruggesteun moet zeven.Reeds geschied, tussendoor en/of vervolgens kent
de vereniging een baal organisatorische „rompslomp”
zoals; -Ledenwerving en voorlichting.>Publiciteit.,

-Contributiebetaling (inclusief vooruit
toegezegde contributie's, welke de vereni-
gìng een financiëel verantwoorde begroting

E heeft zegeven 2.g.v. verlaging van de op> eg te nemen hypotheek ter dekking van de
aanlegkosten.

-Vergumingenaanvraag en Loestemmingen van
Gemeente en m.n. voetbaivereniging RKZVC.

(ZoPeV.e is R.K.Z.V.C. erg ôankbaar voor
het afstaanvaneen groot gedeelte van hear



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

* tarvo

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

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

Het adres voor: Bruiloften - Partijen
Droppings

Uitstekende keuken voor diners
Prima biljart aanwezig

%X *
+

Ik EE

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

: DORPSSTRAAT 29Z Ieuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van

VEE en VARKENS
naar

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

;==Ee”ete int . enss

Voor al uw PARTIJEN en BIJEENKOMSTEN
naar:

café-restaurant

STOVERINK
Ruurloseweg 20 - ZIEUWENT- telefoon 05445-634

ia

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601
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parkeergelegenheid.).

-Iesmogelijkheden (De training/les voor
beginners in de zaal aan de Zegendijkverloopt fantastisch, terwijl Z.T.V. reedsvoor het aanstaande zomergeiscen de Loschik-
king heeft over enkele officiëel gedijplo-meerde en bevoegde temislersren, waardoor
vanaf opening verantwoorde buitesn-temisles.-
mogelijkheden vòor haar leden aanwezig zijn.“Het opstellen van cen voor alle pertijenbevredigend beanbesprekingssyzteome-Het verkrijgen van Statuten, ‘uishoudelijkRegiement, inschrijving Kemer van Koophandel,aansluiting bij de K.N.L.T.B., Subsidie's.

gres “EÈEtg ë Etc © Esc:
Dit alles om medio mei als (1iá van een) JoIwvEiardig
vereniging te genieten van de edele tennissportwelke na het voetbal de tweede sport in Nederland :D- „kals-kak-sgfeer" is er aì lang sT. getuige de
au reeds 99 officiëel aangesloten }eden, of souien
99 Zieuwentenaren tot de „upperten’ behoren 7
Nog langer de kat uit de boom kijken hecft weinigzing de temiabanen komen er!meert U plamen om ook te gaen temissen, melót U
zich dan nu aen, zodat met het opstallen van les-roosters, baanbesprekingesystemen C.d. ook met Uw
wensen rokening kanworden gehouden, nog ofgezien

. van het feit dat ne 1 mei 4.5. voor nieuwe leden
J 25,= inschrijfgeld in rekening wordt gebracht,

secretaris Z.TeVe
Huub Wopereis

Robbie kriĳjgt een nieuwe zwembroek, een met een zakje dat :sloten kan worden met een ritssluiting.Hij bekijkt dé zan-winst aandachtig en merkt op't Nou moet ik wel zorgen dai
die rits dicht íis.ânders zink ik.''
Kieinkind!'Opa wasron doet U altijd uw ogen dicht wanneer
u een borrel drinkt?
Opa;t'Uit voorzichtigheid,kind,uit voorzichtigheid. De do:
terheeftmij verboden te diep in het glaasje te kijken



STANDEN. 14KNVB he K1.C* KNVB res.K1.3C
Pax 13-21
Varsseveld 12-18
Ap 69 14-17
Zelhelm 14-15 Gendringen? 13-18
Eibergen 13-13 AD 69 2 5Terborg 13-13

AZC 2 15-23
Erica 2 16-22
Sprinkhanen 15-19

Drempt V. 2 15-14
Vorden Ihio15 Concordie 2 13-13
REZVC ib-l2 RKZVG 2 15-12
va 13-11 Rhenen3 15-11
‘Reunie 12-10 DVC 3 l5sl2
Grol 12. 9 SDOUC 2 _ 14-39
Winterswijk l4 -5 Longa 2 13%. 7
äAfdeiing Gelderland KNVB,

ze Elas 9 3e Klas Ô 5e Klas P
BEZVS 3 1ls17 Rietmolen 1 11-20 Meddo 2 11-18
KSV 3 ll»l16 Beede 3 10-18 Lochuizen 2 1.15
RKZVC 6 il-ii Brdevoort 1 12-153 Rietmolen 2 12.14
Erlx 2 il-13 REZVG 4 12-12 DEO 3 10-153
Viosh 12-13 Wolversveenl 11-1l Ruurlo & Ole
Fortuna 2 12-13 Lochem 6 12-11 Grol 5 11-12
Winterswijk3 11-11 EGVV 10-10 Vios 5 dsl]
WVG & 11-10 Ruurls 3 11-10 WVC 5 l2=1l
Rietmolen 3 1l- 9 Kl.Dochter.2 11-39 Eibergen 5 12- Û

Longa 6 10- 6 Diepenheim 2 10- 8 Vosseveld 2 11- 7
Mec 3 10-5 Wikampers 3 10- 6 RKZVC 5 ‘1l- 6
Neede & Ge 5 Noordijk 2 10- 2 Longa 5 ll 6

he Klas V De Klss FZ De Klas 12
Grolse Boys 2 10-17 gibergen 12 12-22 Longa 1l 11-21

Reunie 3 12-15 Veldhoek 1 12-18 Varseveld 10 11-16
:REIN 7 . 10-12 BASVO 8 10-12 Vo 3 12-16
‘Erix 3 1l.11 Markelo 6 9-11 Vossereld 4 11-13
Eibergen 9 10-10 Rekken & 11-11 WVC 6 12-12
DEO 5 11-10 Diepenheim 6 10- 3 Winterswijk 7 10-10
Grol 6 il- 93 SVBV 5 11-39 4D 69 8. 1110

…

Noordijk 3 8- 7  Dietmolen 6 12- 9 Ratum 5 10- 8
… CSV 2 ll- 6 Longa 12 9- 5 Grol 11. 12- 8-

Longa 10 10-5 Witkampers 9 12- 0 BKZVC 9 1il- 7
Kotten 6 16. 6
Meddo 6 11- 5.



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij
6

x&

nld 87 ff En TT

H. BEERTEN zijn

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

_

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



NMS-Jeugdsparen
Kinderen hebben het zo druk met opgroeien

dat ze aan sparen niet denken.
’Sparen voor later.’ niemand kan het een kind
kwalijk nemen als het daar zelf niet aan denkt.
Een kinderleven is van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
bedtijd veel te druk bezet. Daarom helpen Wij

volwassenen ze maar een handje helpen.

Van 0 tot 15 jaar: Van 15 tot 21 jaar:
Sneltreinsparen. Zilvervlootsparen.
Hoe jonger een kind begint met HOGE RENTE en een aardigheidje
Sneltreinsparen, hoe beter. van de Overheid:
Want de NMS stelt naast de 10%Rijkspremie!
HOGE RENTE een forse premie
in het verschiet van 5 - 10%over
het eindsaldo.

HEEFT U INTERESSE IN INTEREST VOOR UW (KLEIN)KINDEREN?

Komt u dan eens informeren naar deze of de vele andere spaarvormen die de

NMS u te bieden heeft. Ons adres is:

AGENTSCHAP ZIEUWENT:
Assurantie- en Financieringskantoor
Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9

tel.: 05445-461

Wij zijn geopend:
Dinsdag van 14- i6 uur en
vrijdag van 18.30 - 20.30 uur
EN VOLGENS AFSPRAAK

TOT ZIENS!

ee



15
De Jeugd
Overgangs Kl, Klas B 24
Longa

‚ 10-17 Kottem Bl 11-16
Zelhelm 11-15 RKZVC Bl 12-16
Ruurlo 11-15 Brix Bl 11-15
AD 69 11-14 Neede Bl : LOli
SKVW 10-12 KSV Bl 10-13 …

Erix 12-11 Vios B Bl 15-15
Markelo 8-9 Diepenheim BM1.-12
Vorden De 4 Halle Bl 1l=1l0
Wizampers ll. 3 SSSE Bl 11- 8
BKZVC Z= 2 AD 69 Bl 12- 3me KSEH BL 10--2

Blas 5 ë Scls
1. Longa Cl 13pl

Klas B 29
SKVW B>
Vios E2
AZSV B3
RSH Be
Ratum B2
Erix Bp
AZSV Bh
Grol B5
Longa Bh
Eibergen B3
RKZVG B2

7. Eibergen Cl 13-122 Lochem Cl 13-24 B. Witkampers Cl 12- 8-3. WVC CI 13-23 9. Reunie 01 12 6is AZSV CL 12-20 19. Ruurlo Cl 13- 5Ze Varseveld CZ13-13 ll.Markelo Cl ee6. Grol Cl 13-13 12.RKZV6 Cl 13- 0

LOB kk Ak Kk
| kh Kk

1. Derde 3,945 (3) 1,664 (
2. Bl 2,916 (1) 11172 (4)
3. Zesde 2,585 (Lb) 15045 (10)4. Zevende 2,515 (1) 04703 (12)De Achtste 2,414 (6) 12.A-gel, 05392 {11)Ge Vierde 1,818 (5) l3sC-gel. 0,127 (13)7. Tweede 1,713 (8)

ï

‚Tussen haakjes de plaats die het elftal in november ha,

tz

NN

…-
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aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslachtdat steeds door : i

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

5% ox

tel. 200
Zieuwent



a BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Huizink& Zn. vzw
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT. TEL. 05445 -214

NIENHUIS
interieurverzorging

Wij leveren u topmerken zoals:
/

ADO vitrage
HATEMA overgordijnen

Kent u onze nieuwe kollektie kamerhoge gordijnen?
In vloerbedekking keus uit meer dan 30 kleuren aan de rol.Een stalen kollektie van meer dan 300 stuk.
Grote sortering in:

MATRASSEN - DEKBEDDEN
DEKBEDOVERTREKKEN - KUSSENS

En altijd 5%korting voor kontante betaling. 5



SPAREN
Bij de Rabobank spaart u op uw eigen manier.
De Rabobank heeft voor iedereen, jong en oud, een pasklare
spaarvorm tegen een antrekkelijke rente.
Kom daarom praten over sparen bij de Rabobank!

HYPOTHEEK
Een hypotheek is een belangrijke zaak. Daar praat je over met
deskundige mensen.
Kom daarom naar de Rabobank voor de hypotheek die helemaal
bij u past.

AUTOVERZEKERING
Uw auto verzekeren?
Praat er ’ns over met de Rabobank. Dan kunt u rustig en goed
verzekerd verder rijden! :

De Rabobank ook voor al uw andere verzekeringen!

VAKANTIEREIZEN
Kom naar de Rabobank voor een goed advies over uw vakantiereis.
De programma’s liggen vooru klaar bij de Rabobank.

PRIVÉ-REKENING
Hebt u nog geen privé-rekening?
Open uw eigen privé-rekening bij uw eigen bank, de Rabobank.
Dat is best een goed idee.

Rabobank
geld en goede raad

Dorpsstraat 37 - ZIEUWENT - telefoon 05445-561
Waalderweg 12 - MARIENVELDE - telefoon 05445-573



VERZEKERINGENEe[aeHYPOTHEKEN
met

uitstekende polissen
pasklare offertes

zeer concurrerende premiesJATEIsnelle, soepele schade-afhandeling

nadere informatie en geheel
vrijblijvende adviezen
kunt ook u verkrijgen

ASSURANTIEN - FINANCIERINGEN - HYPOTHEKEN

TH.J. BEKKEN
Zieuwent - Werenfriedstraat 9, tel. 461

met agentschappen in 0.a. Hengelo (O) - Zutphen - Varsseveld

mei


