


Kemkens
Installatiebedrijf
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
Instaliatie-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 Zieuwent.
| Tel. 05445 - 666
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le Van de redactie
De Van de trainer
L.Nieuws in !t kort
S.ZIV nieuws
6.Flaporen

.7ePacelli nieuws
9.D2 Kampioen

A selectie
1l.Standen ZVC
l4 Top 13

Avondvierdaegse
16. D16ëuYs in ? t kort
17.Tohv volley nieuws
22Â 2dsDe Tohp
eh eNieuis in tt kortVAM DE /REDASTIE

Normaal gesproken staat nr, 9 van de jaargam in het te-ken van de nabespreking v.h., afgelopen seizoen bij hetvoetballen, Helaas heeft deagroep in het YOrige nummerom eens wat ëe schrijven weinig geor gevonden. Hethele jaar is er trouwens, behalve door Wim Wormgoor,cu het jeugdbestuur, weinig geschreven, ook goor voet-ballers,elftallen,enz. Hoe komt dat zo?
De eerste jaren bestond PIOT VOORNAMELIJK UIT VOETBATL-=verslagen. Ze is geboren uit het voetbal, echter gefi-

‚
Dancierd door m.n. de middenstand, Daarnaast meende deredactie, ook al omdat PIOT voor iedereen gratis is,dat ook andere sportverenigingen hun deel in PIOT moes-ten kunnen krijgen, Dat lukte in de beginjaren nietomdat er nog niet zoveel interesse van en kontakt metde verenigingen was. Zodoende ging de redactie ( metname Bennie Ten Bras )dan maar ieder voetbalelftal na=-vragen om een copy (hij heeft dit redactiewoord nietgeschreven, ey Dat gaat vervelen en als je dan ge-



EEza

makkelijker een copy van anda

a

dere verenigingen krijgtn doe je dat, Logisch dat net aandeel dan minderwordt, maâr zo weinig als deze jaargang ‘hoeft ook niet,Volgend jaar moet ‘’tleigenlijk!beter worden. Een voor-nemen dat we met Ge gehele voetbalvereniging wel mogencoenen, Sommige 'MIn&iders! zeggen dat er, na een aautalvette jaren een dalende lijn in de Veroniging zit,Vraagtekens, over bijv. de verstandhouding tussen ver-schillende selekties (trainers?}, organisatorische za=-xen en beleidszaken (bijv, "strafmaatregelen! moetenie beste spelers in 4de hoogste elftallen spelen, plan-ning toernooien, etc.) komen de sfeer niet ten goede,UE interesseert dat de individuele speler niet eneelt hij elléén voor zichzelf en alleen voor het<roepje mensen in Vzijn"! elftaa? 't Lijkt er welwalke speler uit 't eerste gaat nog. wel eerE bij eeniager team aan tafel zitten of andersom? Welke speler/supporter (de goede niet te na gesproken) doetnog22ns wat extra?Hopelijk is de trainerswissel n keer-als bestuur en leden en supporters samenKenmerk van Zieuwent} erachter gaan staan, dat deer en daarmee cok meestal des prestaties weer om=-gaan.

OD.

staties in 't afgelopen jaar hetreft, deze| lijk minder als voorgaande jaren, Via debt U âat kunnen volgen,sersrTste zich veilig had gestela (op eikunnen “tb wel!), werden da laatste 2 wed-weer verisren, De thuis tegen VVG met 5-2loren wedstrijd was een beetje kararteristiek Forseizoen, Het tweede kon zich in de laatstse wed-TĲd door een 1-] tegen degradant SDOUC-2 veilizellen, na met 1-0 achter te hebben gestaan,enals vorig jaar het vierde ging ook het derget jaar het kampioenschap mis, Nadat ze in de com-titie 3 punten hadden voorgestaan, kwamen ze zelfs-°n punt achter door een 1-0 thuisnederlaag tegenvoncurrent Erix=-2, Door een gelĳkspel van 1-1 van4VC-6 (het getrouwden-elftal) tegen Erix-2 kwam hetierde aan eën beslissingswedstrij « Insiders wetenreeds dat na verlenging de eerste wedstrijd in 1-1’indigde en de tweede wedstrijd met 1-0 varloren ging’ndanks het betere spel.“st vierde draaide met wisselende uitslagen midden.
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Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:
RKZVC

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,
telefoon257

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

|
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TTV Des

lagvaardig

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 i

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

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
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in mee, Het vijfde moest, na 2 seizoenen in de dergeklas meegedraaid te hebben, een stapje terug doen,Hopelijk draaien ze gan weer goed mee,- Hoewel de eindklassering misschien iets lager is bjhet zesde als gewend( goede middenmoter), heeft alleenal de laatste wedstrijd tegen Erix-2 voor nun hethele seizoen al goed gemaakt, Hierdoor kreeghet der-de immers nog beslissingswedstrijden, Dit resultaatgeeft echter wel aan, ondanks de wisselende samen-stelling (andere verplichtingen, blessures) dat de“oudjes! ‘t toch nog wel kunnen, Het zevende, achts-te en uegende hebben naar verhouding redelijk meege-draaid.
Bj de jeuga vielen er evenals bij de senioren ergwisselende resultaten te noteren, Duidelijke uitschie-ter naar boven is het kampioenschap van D-2, Van har=te gefeliciteerd daarmee door de redactie, jongens,Naar onderen heeft de Sfeer binnen de elftaälen ho=pelijk niet te veel te lijden gehad van de slechtercsultaten bij de A-, B=2 en C-junioren,
Dit nummer verder dus weer niet zoveel van het voet-bal behalve dan van &e D-2(kampioen) en alsnog vande A-junioren; aan hun nogmaals ons excuus Gat °%niet geplaatst is in het vorige nummer,Verder 90,4, bijdragen van volleybal, handbal, tennisen flaporen.
&part genoemd moet nog even worden de toenemende in=tcresse voor de wandelsport; ook vanuit Zieuwent,Vandaar via enkele stukjes even speciale aandachtvoor de avondvierdaagse in Lichtent: orde,en de vier-daâgse van Nijmegen en Apeldoorn, Voor die mensen,die daaraan deelnemen, maar ook voor alle anderenalvast een mooie zomer toegewenst,

De redactie,

van de tpainep
De kompetitie is ten einde.Weer zat er geen kampioenschap in,t
De strijd om de hoogste eer hadden we reeds verloren voor dewinterstop.Pax is met recht kampioen geworden, Deze formatie uitHengelo had alles in zich,wat wij als elftal helaas niet in vol.doende mate hadsenseen brok vechtlust, hardheid,ecn stùk geluk



&

op beslissende momenten en scoringsdrift, Toch zijn de blessures,vooral in het begin van de kompetitie van grote invloed geweestop ons elftal,
Enkele plaatsen,die in de oefenwedstrijden sterk bezet w en vielen weg,er moest noodgedwongen geschoven worden, Na de winterstowerden in de laztste minuten enksle wedstrijden onnodig verlorendeels door onze eigen schûld en soms door cen twijfelachtige be-issing van de schaidsrechter( we denken ash de wedstrijden tegrborg uit,VVG uit,Grol thuis en Varsseveld uit),iet maken EE dSsipunten was vocr zowel het eerste als tweece uact grootste vrobleem.Kansen sêheppen konden zowel het eerstetweede wel,maar daar bleef het bí.

ch

á 9] 2
a als trainer voor ZVC is nu afgelopen. De opzet was omcerste en tweede elftal op ecn hoger plan te brensgen,hetige seizoen zijn ze er dicht bij geweest,maar dit seizoen isprestatief een flopt! geworden.

oop toch,dat ik een steentje mocht bijdragen vo .r de voet.on kitwikkeling van een heleboel spelers,
z e weg wil ik een ieder bedanken, vooral spelers,leidersrzorger en bestuur,die het mogelijk Ee gemaakt om in eenede harmonie samen te werken,

Â laatste wens en hoop ik ‚dat de selectie met mijn opvolgerVhr.gdansen het volgende seizoen zeer succesvol zal zijn,

Wim Wormgoor.

NIEUWS IN HET KORT| ’

Het eerste van ZVC einieColmschate op zondag 23
Ä

2 als vijfde on iet toernooi temei,
KeXeXekmKnM

‘cals elk jaar heeft Frans Hummelink sen de Schop-zenweg weer Iogis sportspullen over gehouden die in de<laedkamers waren blijven liggen, Mist U iets,informeer daneens bij Ie,Hex}Van 25 tot 29 augustus brengen de jongens en meisjesz2dspiranten van Pacelli een tegenbezoek aen Kaarst(W.D1,)Naat verschillende wedstrijden en gezamelijke trainingenstaan 0.8. een bezoek aan Keulen,een bootrondvaart overde Rĳn,een disco-avond etc, op het programna. we

Koet aVaYeer



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 30

SIERBESTRATING ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 517

Tirma A. M. Wapereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN

ELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE en
ZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.

SCHOOLARTIKELEN en
Dorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +
Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)



HOENDERBDDM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

OE,dorpsstraat 27ERKEND
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

D telefoon 05445-332[1

1

voor een
gezellig partijtje
biljarten
of een groot feest
in ’t klein

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!

—

mee
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ZIEUWENTSE TENNIS-VERENIGING

Het is al bijna weer een maandgeleden, toen Zieuwent eentennispark rijker werd,Door het vele en goede werkvan de baanbenserder CG„Sroundsman* plus het uurlijkseblokje onderhoud van de speler:zijn de banen, gelet opde situatie, in eengoede conditie.
149 leden (150 is eenvooriopige definitieveiedenstop} + meerderebsintroducee’s maken metveel plezier gebruikvan de banen, waarbijnet weer overigensalle medewerking ver-7 E

eeent, terwijl door75 leden wekelijksfanatiek les wordt
gevolgd.

Voor de geïnteresseerden voigen hierbij enkelestatistische gegevens over he+ ledenbestand;
149 leden: 17 pupillen (t/m 12 :r,), 10 junioren

| (13 $/m 16 jr.) en 152 senioren.149 leden: 90 vrouwelijk en 59 mannelijk.149 ledens 102 uit Zieuwent, 24 uit Lichtenvoerde,16 uit Mariënvelde, 2 uit Barlo, 2 uitWarnsveld, 1 uit Beltrum, 1 uit Haaks-bergen en 1 uit Vragender, :Waarbij opgemerkt dient te worden dathet merendeel ven de „niet-zieuwentse®leden sterke banden met Zieuwent kennenen onderhouden.149 leden: jongste lid 7 jaar 3 oudste lid 63 jaar,Door het bestuur is een tournooicommissie samen-gesteld, welke volop bezig is met het organiserenvan diverse clubtournooien, waarover U binnenkortmeer zult horen,
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dat Wi

zouden hebbens.
pecretarisHuub Wopereis

EEt+ooscens Gat menscp mast
U Gvceptie van de tennis yv

5cnnissen gcen extrs. ekscu de kerk tem :“2cssssoVoorzitter van de ĳ daarop antwosrde in zijn slot-1 ‘oord ze Juist dear on de banken zouden kumen uitrustenze bekaf waren na het temissen,‘srooosedeost ovmerkte dat hij zo druk was det hij het we ::‘rt vigenlĳk niet bij moest hebben,
’:sasesso toen cen sneler tijdens het zazlvoatbaltoernooi teLichtenvoorde een verkecrde pass gaf tijdens de wedstrijd tegen

‚dat hij ]

u zin om U

DW

PH:

4 ct Ned. doven team, meteen de crmerking kvan van het lijkt‘el of de doven tegen de blinden spelen,ì ‘+oessesgo dat tijdens de voorbespreking van het tweede voor3 Laatste belangrijke wedstrijd tegen SDOUC waar ze aan &&n
E unt genoeg hadden cm degradatie te ontlopen, iemand opmerkteB ‘at ze beter konden verliezen,dan hadden ze immers n0g eenHr

’cslissingswedstrijd te goed tegen SDOUC.‘…sssoos sodat Joost tijdens de rust bĳ een wedstrijd van het£ vierde de spelers trakteerde op cake ter gelegenheid vanBi °° opening van de tennisbanen was toch over gebleven,Ï ‘scssesesselau Donderwinkél opmerkte naar sanleiding vanH -e bijeenkomst ter begroeting van de nieuwe trainer: Nieuwe‘rainer dJansen.Wij benutten dé kansen. Be



GOOP.WERKTUIGENVER. ZIEUWENT
STAAT VOOR U KLAAR!

o.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. 05445-53526

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

elektriciteitswerken
W stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenbor5
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 Î

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

aanmer KRABBENBORG teen 215
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PACELLI-NIEUWS,NDLTN ASUS
Nu d e competitieverplich-tingen voor Pacelli op degrasvelden ook teneindezijn kunnen we eerst evengenieten van een welkome
vakantie, een vakantie indie zin dat de voorbereid-ingen voor het komende
seizoen alweer gestart zijn.Natuurlijk spelen de div,teams ín deze periode nogdiv. tourncoien zodat ieder-een een beetje betrokkenDIT. Dj heft handbalgebeur-en. De veldhandbelkomnpetitieis niet geheel onopgemerkt aan Pacelli voorbij ge=Saan, evenals in de zaal werden de dames A-juniorenkampioen in hun klasse Su IeurDit betekent voor het komendede hoogste afd.klasse voor develdhandbalkompetitie.,Voor de komende periode staanaktiviteiten op het Programmareeds weer voorbij is,

ioette-Ki, Holkenborg,Seizoen, promotie naardamesjunioren in de

er weer de nodigewaarvan een deel alaZo hebben de pupillen eneen meisjesadspiranten tearsdeelgenomen een een tour-nooi op 29 mei jl.dat deelnemen belangrijker is
te Groessen hier bleek weer eensdan presteren voor watde kleintjes betreft, alle ‘teams Lingen met bescheidenklasseringen maar wel voldaan weer naar huis,De meisjesadsp, Gie wekelijkslieren ophalen hebben intussen hetook weer achter de Tug,

de Lotto en Totoformu-
jaarlijke uitstapjeook dit jaar weer o.l.v.B. ten Eras en gezien het schitterende weer zal netongetwijfeld een succes geworden zijn.De meisjesadspiranten en pupillende kampweek naar camping Twente tewordt gehouden

gaan dit jaar met
Boekelo, het kampin de periode van 16/17 aug t/m 20/212u8e opgave is nog mogelijk bij de leidsters en bijMaria Spekschoor, tel: SeVan 25/26 aug t/m 29 aug. brengen de meisjes enjongensadspiranten een tegenbezoek aan Ge jongeluivan Kaarst, die vorig jaar een bezoek aan Zieuwent
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H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOU WPLASTIKS

GRAS-EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

combinatie
LANKVEL!
GOEDKOOP EN GOED!



Is delaagste
prijs intapijt —

altijd debeste?
ee Want tapijt kent vele prijzen.

Maar ook kwaliteiten. Let naast
AENIM /- de prijs ook op Kwaliteit,

| GE

> Vergeet het maar!

Goedkoop is duurkoop,Pl Loop daarom even bij ons
|] __b& binnen, Wij adviseren u graag

B. met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist. 3

2: ee

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

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
‚ NIEUWBOUW

Maar ‚. VERBOUW en

. ONDERHOUDASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER!|! WOPEREIS
Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef. 209
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ZVC d-2 KAMPIOEN 7onSPEOp 24 april werdt ZVC d-2 kampioen. We moestentoen tegen Longa d-6, De eerste helft vield hetnog wel mee toen was het 1-1. De “weede helfSchoorde Roy Kolkman in de laatste 5 minutteneen mooie goal en dat was de laatste goal entoen was het l-4, En dat was de wedstrijd toenwe kampioen werden. Anton Stortelderd en BennieWassing waren onze leiders. En Anton Storteideronze leidergaat weg en dasrrom dat hij weg gaatwillen wij met ons allen Anton Stortelderhartelijk bedanken.Uitslagen, van Z2Ö maart totZVC d-2 - AZSV d-4 z. 6=-Û

ZVG d=2 = Grol d-6 ZE e=Vrij
Ad°6G d-2 …— ZVC d-2 = 1-3ZVG d-2 = Grol d-5 z Ze]Longa d-6 — ZVG d=2 = 1-4 (kampioen)Longa d-5 … ZVC d=-2 = l=2ZVC d=2 - AZSV G=3 = Zl -

KSH d-1 = ZVC d-2 = 0-6 (Mieke stond achter-aanval, Mark in de goal)
gemaakt door Iwan, Etiën en Mark

Sorry!
Door een fout(je) van één der redactieleden (niergoed in de kopybus gekeken} ìs het navolgendeartikel van Johnny Cuppers over dc A-selectie { jeugáRKZVC) niet in het april-nummer van PIOT verschenen,Daar de strekking van het artikel niet strikt tijd-gebonden is en weinig aan actualiteit heeft ingeboetwillen wij alsnog tot plaatsing overgaan,Omze oprechte excuses! (Er wordt wat afgeblundergin

e mensenleven?! j
in sen mensenleven?! }, De Redactie

: DEGRADATIE A-SELECTIE.

Ik heb net de piot van maart doorgekeken en las inde rubriek „Van De Redactie" een paar woorden overde met degradatie bedreigde A-jeugd van RKZVC.Denk niet dat het volgende een bewijs voor het tegen=deel is, want, eerlijk gezegt, geloof ik er zelf



Io9x niet meer in, maar denk nu niet dat dat voor onsen reden is er nu maar met de pet naar te gooien,integendeel, iedere wedstrijd zetten we weer allesPp alles, zoals we ook vanmiddag (20-urt} hebben:edaan.
:znmiddag speelden we in Ziewwent tegen SKVW. Hetas prachtig voetbalweer, zo tegen regenen aan, en2 waren met zijn allen in opperbeste stemming.“ eerste twintig minuten was het een strijd die voor3 het beste vooruitzicht bood. We waren het meren-:el van de tijd in de aanval, en het wachten was: een doelpuntvan ons. Het doelpunt kwam, maar:L aan de verkeerde kant. Uit een vrije trap nl.

— „£UT werd uit eliasr getrokken waardoor de speler“n,SKVW het gaatje kreeg dat nij 1cdjs had om te“crene i

ven later was het de beurt aan een speler van onsu de bal uit een kopduel, dat het gevolg was van5 corner in eigen doel te koppen. Ongelukkiger-‚ze werd het voor rust ook nog O0 - 3,24‘t doelpunt was een gevolg uit nog een vrije trap.’ nemer schoot de val heel precies in de lange hoek,gs Ôe muur, hetgeen dus een keepersfout was want'j had in die langs hoek moeten staan, maar vooruit,‘dereen maakt fouten.+ rust kwam het gewoonlijke truukje weer aan bod;:2@ voorstopper zou naar het middenveld opschuiven: île boel daar eens goed aan te schuiven, zodat
- 30MS achter man tegen man voetbalden.’ Het leek
“op dat dit de ommekeer in de wedstrijd werd,‘nt onze sprintende spits werd bediend (hij kreeg‘2 bal, géën gebed) en scoorde. 1 - 3. Even later‘= het echter weer de beurt aan die vrije trap‚ecialist om het verschil weer op drie doelpunten‚ brengen. Twee verdere doelpunten maakten aan alle‘ilasies een einde. 1 — 6 was de eindstand.xt ging er nu fout. De combinaties op het middenveldepen goed, hoewel er op het eind wel eens te‘silijk gespeeld werd. De achterhoede draaide ookved, en vlagger Leo Vos zorgde er wel voor dat we' ‚noeg vrije trappen wegens buitenspel kregen,„tgeen voor enige hilariteit zorgde, toen de scheids-_:chter, die overigens goed floot, eens kwam infor-“ven of het nu echt wel buitenspel was en Leo ant-‚ordde met een ”Nôô, low zeggen '’t was kiele kiele.”



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij

H. BEERTEN zijn

voor een goede
de beheerder
van het 2e hands of

nieuwe
°e °parochiehuis ufo

verder alle
soorten reparatieswenst

alle sportmensen naar een erkend
adres :

steeds

AANGENAME garage
EBS T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
en veel succes! Zieuwent

tel. 603



Kinderen
NMS-Jeugdsparen
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 in formeren 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- 16 uur en
vrijdag van 18.30 -
EN VOLGENS AFSPRAAK

TOT ZIENS!

20.30 uur



Maar wat ontbrak er nu? Het plezier in iedergeyainiet, want, als het er niet was geweest dan had *onze keeper er wel voor gezorgd. Die viel namelijkvoorover in de beek bij het halen van de bal omdat_99T der zoo drasseg is,” Nee, vat er ontbrsk was datkleine beetje geluk dat we zo hard nodig hebben.Goed, we zullen wel degraderen, maar dat heeft alspositieve kant dat de B-jeugd die doorstroomt ende A-spelers die volgend jaar ook bij A blijven hetmakkelijker zullen krijgen dan wij het hebben genadâ.Ix, samen met de rest van de A-selectie, zullen metplezier blijven spelen, zowel op de training, alsin de wedstrijden, en het volgende seizoen zien wewel verder, bij de senioren,
Johny Cuppers,

:speler van de A-selectie

Naschrift van de redactie, 5Inmiddels is de A-sel, daadwerkelijk gedegradeerd,Ín het volgende nummer yan PIOT komt sen overzichts.artikel, geschreven door de (bege}leiding, over deâ-selectie van het afgelopen seizoen, waarin naasteen verhandeling over het uitgsansweekend (16-17 en18 juli) het gevoerde beleid zal worden verantwoordCeG: verdedigd.

_

EINDSTANDEN VELDVOETBAL RK2VC SEIZOEN 81/82
SENIOREN

6he klasse Gc Res. Je klasse G
_PAX 22-35 — Erica 2 22-32Varsseveld 22-28 Be ZeCs 2 22-32A:D.*69 22-25 Gendringen 2 22-30VeVeG 25 22-24 _ Sprinkhanen 2 21-27Sp.cl.Eibergen 22-23

_ AsD.'69 2 22-23Zelhem 22-23 DeVeCe? 26 3 22-21Reunie -

22-19 Rheden 3" 22-20ReKsZeVeC 22-19 Drempt Vooruit 2 22-19Terborg’: 22-18 Concordia W., 2 21-18Winterswijk 22-18 ReKe ZVC. 2 22-17Grol 22-17 SeDeOsU.C. 2 22-15Vorden 22-15 Longa*30 2 22-8



12
2e klasse0 EE klasse PRietmolen 22-40 PeMeddo 2 22-34Bredevoort 1 22-30 Lochuizen 2 22-29SDp.Neede 3 Ge] DEO 3 22-26Kl.Dochteren 2 22.2h Ruurlo 4 22-214Sp.Lochen 6 22023 Vios B. 5 22-22Witkampers 3 22-21 Rietmolen 2 . 22-22ReKoZeV.C. 4 Ze=Zi Grol 5 Z2-2lEoeGeVaVe 1 22-20 WVC 5 22=21Wolfersveen Ìl 22-20. Longa'30 5 22-21Ruurlo 3 22-18 Yosseveld 2 22-18Diepenheim 2 22-14 Sp.Eibergen 5 22-18Noordijk & 22 6 RoKeZeV.C. 5 22= 8

je klasse he klasse Vie 22-33 Grolse Boys 2 18-29sg 22-33 Reunie 3 18-27Winterswijk 3 22-29 RoKeZe Vel 7 18-20Rekels 2225 Erix 3 18-19Fortuna W. 2 22-23 Sp.Eibergen 9 18-19WVC & 22-20 Grol 6 18-17KSV 3 22-19 DEO 5 18-iiHi vios B. & 22-19 GSV763 2 18-13
| Rietmolen 3 22-19 Longa°30 10 . 18-11| MEC 3 22-17 Noordijk 3 18- 9Sp.Neede L . 22-15

longa?30 6 22-12

52 klasse FZ 5e klasse IZSp.Eibergen 12 18-33 Longa*30 22:40Veldhoek 1 18-28 Vosseveld 4 ' 22-30Markelo 6 18-24 WVC 8 22-30Sp.Rekken 4 18-18 Varsseveld 10 22-28RsKsZeVeC, 8 18-16 Winterswijk 7 22-26Diepenheim 6 18-16 WVC 6 22-20ionga*°30 12 18-16 A-D.'69 8 : 22-18SeVoBeVe 5 18-14 Ratum 5 Zz2-18Rietmolen 6 18-12 Grol 11 . … 2215Witkampers 9 18- 1 SpeKotten 6 22-14
Sp.Meddo 6 22-13ReKeZeVeC, 9 22-12



JUNIOREN 3
Over sklasse D Klas B-24Tonzer6 18-29 SpeKotten bl 20-30Zelhem 18-24 … Sp Neede bl 20-29AsD.?69 13-24 Erix bl 20-28Ruurlo 18-22 Re Ke ZoVs Cc: bl 20-24SoKo VW, 18-21 Diepenheim bl 20-22Markelo 18-16 KSV Dl 20-22Erix 18-16 Halle bl 20-21Vorden 18-13 Vios B. bl 20-19Witkampers 18-12 KSH bl “= 20-14ReKoZeV.C., 18= 3 SSS.E bl Z20= 8

A.D. 969 bl 20= 3
Klas B-2 Klas 0-3 selektieVios B. 52 20-35 Longa530 € 22-40SekKeVeWs be 20-34 As deSsVs el . 22-37As ZaSeVe bD3. 20-27 SDeLochem cl 22-37KaSefHs ba 20-26

_

WVC el
E 22-33Grol bD5 20-19 Varsseveld el 22-22Ee 20-19 Grol el 22-19Ratum b2 20-16 Witkampers el 22-185 „Erix-b2 20-16 SpDeEibergen cl 22-16SpPoEibergen D3, 20-12 Ruurlo eï 22-16Longa?30 bi 20- 8 Reunis el 22-16RsKaZV. CC, b2 20- 8 Markelo el ë2= gRE Z.V Dn, el Z2= il

PUPILLEN
Helaas hebben, door omstandig:.eden buiten schulavan ReKeZ.VeC., ons de eindstanden van de pupillen-competitie (district Groenlo-Lichtenvoorde-Aaltenen omstreken} nog niet bereikt, Jammer!

De NS, meer dan 50 jaar ervaring plussruim f2 miljardinleg=enlus een persoonlijke sfeer, De NMS is ook Uwvertrouwen waard,



B $.7 14LOB kk Ak Kk
4

& 13.
TOP DERTIEN

1 Derde 3,885 (1) 8. Tweede 1,554 | 6}2. B-1 2,431 [31 9. Negende 1,021(9)Je Zesde 2,294 (4) 10, B-2 0,700 (11)4, Zevende 2,232 5: 11. Vijfde 0,624 (10)5: Vierde 1,747 (7) 12. A-sel, 0,333 (12}6. Eerste 1,649 (5) 13. C-sel, 0,199 {13}1,608 {8)7. Achtste

Zoals uit bovenstaande rangschikking blijkt heeft hetderde elftal met een Vrij grote overmacht de Top-13gewomner, waarvoor onze felicitaties,De prijs, vervonden aan deze competitie, bestaandeuit een kratje bier, is reeds aan hen uitgereikt.
De Algemene ledenvergadering van ReK.Z.V.C, vindtPlaats op maandag 16 augustus a.s. in haar kantine,Aanvang 20:30 uur precies,

®

‘VONDVIERDAAGSE LICHTENVOORDE 1982. (23 t/m 26 juni)
De belangstelling hiervoor vanuit Zieuwent neemt delaatste jaren duidelijk toe. Deelgenomen werd bijvoor-beeld door het jeugdkoor, de notenkrakers, kpj, greu-ne zwaluwen, kpo, jazzgym, ''zvc 1+2 met aanhang!Daarnaast. liepen er altĳd wel ’eenlingen! uit zieuwentmee en natuurlijk ook nog een aantal in groepen uitLiehtenvoorde ‚bijvoorbeeld via het werk. Behalve hetwandelen gaat het ook om een stuk gezelligheid en mo-gelijk is dit daarom toch een aktiviteit voor nog meerverenigingen en groepen. E

iInlichtingen hierover kunt U voldoende vinden in deElna of navragen bij Andre v‚d. Wetering (tel. 236).



DOPPEN assranrien
voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN enHYPOTHEKEN

Zieuwent -— Dorpsstraat 77 -— telef. 290

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

café-cafetaria 3 de Ump 1
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

Pe G.JPierik
lekker glaasje bier Constructie- en

installatiebedrijf.

LOODG IETERSWERKEN
Bennie van ’n C.‚V. INSTALLATIES

Dikken IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel. 233

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

levensmiddelenbedrijf

A. VENDERBOSCH
dorpsstraat 28 - zieuwent - telefoon 315

VOOR AL UW SCHOENEN
|

EN LEDERWAREN |
natuurlijk |

schoenen- en sporthuis #

Ten Bras
tel. 257



e=5ZVC 14+2 A-4-daagse Lichtenvoorde.
Bij het voetballen doen HZVG 1+2 met aanhang" 51 weervoor het derde jaar mee. Waren dst er twee jaar terugtog Maar l4, vorig jaar al 22 en voor dit jaar ver-wachten we dat er ongeveer 25 meelopen. Vorig jaarhebben er ook al enkele supporters meegelopen en díesupporters, die zin hebben, kunnen ook nu weer meelo-pen. Dit geldt ook voor spelers uit lagere elftallen(met aanhang),Vooraf wordt er één avond geoefend en wel op woens-dagló junis vertrek om 19u30 bij ‘’t Kevelder,Degenen die wel mee willen doen, maar op 16 juni ver-hinderd zĳn, kunnen zich opgeven bij Ceciel Hummelink(tel. 797)of Bennie vorkhorst (05443-3051)

VIERDAAGSE NIJMEGEN, APELDOORN.
|

Vorig jaar hebben uit Zieuwent ongeveer 15 mensenin Nijmegen de vierdaagse meegelopen èn uitgelopen,Dit kon”, omdat de vierdaagse in de week voor deZieuwentse kermis was en niet in de kermisweek zelf.Ook dit jaar is dat weer zo, de vierdaagse is ditjaar namelijk van dinsdag 20 juli t/m vrijdag 23 juli.Daarom willen er git jaar ook weer een aantal meelo-PEN, Maar vooral ook omdat het YOrig jaar enorm goeais bevallen, De sfeer, die er in Nijmegen hangt, isnguwelijks uit te leggen: enorm goed.De bedoeling is mu om dit jaar alles iets meer tecoördineren en om"nieuwelingen# Vooraf een stuk in-formatie te geven, Informatie over de-te-lopen-af-Stand{30, 40, 50 km), inschrijving, overnachting, enz.Daarnaast is het misschien mogelijk om de trainingwat meer te coördineren, zodat men dan samen kantrainen: men kont er eerder toe en ‘4 is gezelliger,Trainen kan bijv. in ‘4 begin het beste ’s avonds en. later beter overdag (grotere afstanden, weekend),Vooral voor de 50- km-lopers zou de avondvierdaagsein Lichtenvoorde misschien al als training opgevatkunnen worden.
“$5,In 1981 is naast 4e 4-daagse van Nijmegen door 3 men-sen ook deelgenomen aan de 4-daagse te Apeldoorn.Deze is in de week voor Nijmegen er gaat veel meerdoor de natuur. Ook hierover kan informatie gegevenWorden.



I6
or dit Ss; willen we op zondagmorgen. 20 juni om.O0u bij °t Witte Paarê bijeen komen. Degenen, diemrhindend zijn, Maar wel geïnteresseerd zin-ch opgeven of inlichtingen vragen bij js GD

Bennie Storkhorst, 05443-3051

L wisten het tweede en
plaatsen voor de finale,

lewedstrijd over à Eemet 2ZeO,.En kon na afloo:
eKninenborg in ontvangst en.

sjes A junioren van Pacelli wisten ook het kanpioen=
an ve te behalen, nadaat ze eerder rexóz

tie behaald hadien, Proficiat!!

: kermiswedstrijd met kermiszondaeg zal gespesld worden tegen
:. streekelftal, .

HekmkmfsHekeXeK

tuis zondag speelt ZVC s'middags tegen een streekel ftal,
Hoiex! cerdags avond vor de kermis svelen de lagere teams van ZVCieer na afloop bĳ hotel !t ie biard een

zellig samenzijn is s

KexXeroXe{sYeXeXeX

ge
EE =

‚a NMS heeft voor U de besteEE voor al Uw +

2

2Garvragen aangepast aan Uw wensen en om standig heden
oren

Esee en ee ee eea



het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie 0.4.

* 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

Taxibedrijf
| Jan Roelofsen

E DORPSSTRAAT 29Z Ieuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



ai

eN

voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

Á.KI. HOLKENBORG
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zine tel. 508

2

e=me f

Ee ° 4IE ne
Voor al uw PARTIJEN en BIJEENKOMSTEN '

naar:
café-restaurant

STOVERINK
Ruurloseweg 20 - ZIEUWENT - te!sfoon 05445-634

3

i
:
|
|
|

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601



7,
|In de vorige PIOT schreeuwde de redactie om meer zopie,Nou, de Tohpsredactie voelde zich aangesproken; hieronderziet u ze in volle Dedrijvigheid. Veel leesplezier!



MEDEDELINGEN

Volleybal
officieel!

zasenosas
Goosens

Op 14 mei jongstleden hielden wij onze jaarlijkse algemene leden-
vergadering.

voorzitter die de vergadering opende verheugde zich in een
pewerkelijk zeer grote opkomst; van adspirant tot’ recreant: ze waren

’v allemaal, Ben teken aan de wand dat volleybal in Zieuwent nog‘teeds bloeit!
‘1 waren geen ingekomen stukken en mededelingen vooraf.
‘’e secretaris paste in zijn notulen een handige taktiek toe: een
‘ang verslag voorkomt het stellen van lastige vragen.e penningmeester schilderde de huidige stand van zaken:
onp telt 64 actieve leden waaronder — 33 recreanten

- ll senioren
= 7 adspiranten A
— 13 adspiranten B.

e mededelingen van de wedstrijdcoördinatrice bestonden uita

e

me

mkele wenken voor het zaalgebruik en bijkomende zaken.
z2arna werden de teams aan het woord gelaten.iet herenteam prees zich gelukkig met de trainer van het af-

gelopen seizoen. Dat de resultaten iets tegenvielen kan men
serugvoeren op het feit dat terug gegrepen moest worden op spe-lers uit het tweede team, Progressie is echter aamezig:



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a; SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

=S]= zE

voor
planten en

voor goede voeding snijbloemen
grote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempotten
in levensmiddelen sierpotten

î bloembakjes| Z.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21 telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



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 bloemza1en
gewasbeschermingsmiddelen
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld iser 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



1
ke 2 2 aram edLOan aan (ie comper:

gele Se jeugd is van essentisel belang. Als udezelfde mening is toegedaan, neem dan eens contact op met hetbestuur.

€

Volleyballerleitje.
Op 4 en 5 juni vinden in Winterswijk de eindronden van deperiodekampioenen dames plaats. Ubbink-orion, Van Houten-VCH,Budosa en Delta LLoyd-AMVJ maken hun opwachting.Belangstellenden kunnen zich wenden tot het bestuur...

5858588888888
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En dan toch het slorieuze moment
in de vierde set: een beslissende
smash; einde van de set (15-9)
eNsae eenrichtingsverkeer kent

‘cteen zenglaasie

Be
Op 15 mei volgden de promotie/\ie-
gradatiewedstrijden. Gevolgd door
een uitzinnige supportersschare
togen wij naar Groenlo.

5 Wij waren vol vertrouwen, wij zou-
en die Ae-klassers '& mores leren. De cerste wedstrijd op het pro-

vamma was tegen Volga 3. Om de tegenstander te intimideren kwamen
: ve laat op het veld. Onze taktiek bleek een gouden greep: Volga
Jlcef de gehele wedstrijd nerveus en verloor met 15-7, 15-12.
: tweede wedstrijd was tegen Bovo 6. Alleen winst betekende behoud
:n het Ze-klasserschap. De Aaltenaren hadden heel wat meer in hun
zrmogen, desondanks wonnen we de eerste set met 15-12. Toen maakte

gehele sporthal zic” op voor de tweede beslissende set. Onder een
verdovend lawaai werkten wij ons op naar 14-6.... En toen het
2atste schlemielige, ellendige punt dat maar niet wilde komen.De



Voor een haarverzorging naar uw zin,

kapsalon CECIEL” rf
De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

(
goed passende jeans broeken

koopt u natuurlijk bij:

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



Leo Krabbenborg
hebben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om u in de

toekomst te verzekeren van een nog betere service op het gebied

van ziekenfondsvervoer en normale taxiritten.

Tel. 509 of 343

ARAGE ELSCHg,
VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

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 ‚ 08342

garage i5 # 7963 RV  MARIËNVELDE # Prive 057

*
kk

KX



|« De adspiranten zouden graag het vervoer en het afmelden befergeregeld zien.
« Uit de hoek van de junioren geen opmerkingen.
‚ De recreanten zouden wat vaker een iTlicht kumen Zij meedoen aen de onderlinge recrin de Gemeente Lichtenvoorde,
» De trainers pleitten voor een betere opkomst en een nieuw netalsmede enkele goede trainingsballen,Vervolgens bedankte de voorzitter de aftredende bestuursleden M,Kolkman en A. Domhof voor hun inzet en energies daarna verwelkomdenij de nieuwe bestuursleden: A. lummelínk en A. Hulzink,in de rondvraag kwan er nog een klacht over de stoffige zaal.Na sluiting werd er gezellig nageborreld.
Eindstanden seizoen 81-982

HEREN 3B

1 VOV 2 22-38 Te Asysl 22-202. Longa 4 22-38 8. Ubbink-orion 6 ‘22-16Â: Wivoc 3 22-31 9. Sparta 3 : 22-144. Bovo 2 22-30 10. Tohp 1 22-105. Gemini 3 22-25 11. Dynamo 3 22-106. Grol 3 22-24 12. Bve 2 22-08
M ADS 2B M OVG 4B

Ll. Ubbink-orion t 10-20 l. Gemini e 10-18ze Gemini c 10-14 2. Boemerang h 10-173. Sparta b 10-13 ‚3. Longa g 10-09d. Tohp a 10-07 4á, Bovo e 10-085. Tornax a 10-26 5. Dynamo e 10-076. KÉsva 10-00 6. Tohp b 10-01
Voor het eerste herentean kreeg de competitie nog een staartje,Eerst moest in een onderling duel uitgemaakt worden wie aan de.promotie/degradatiewedstrijden mocht deelnemen. Deze wedstrijdging tussen Tohp en Dynamo. In een geladen en bloedhete sfeerbetraden de matadoren de arena. Contact werd vermeden om hettactische concept tot het laatst toe geheim te houden. En toenbegon de wedstrijd. In de eerste 2 sets toonde Dynamo zich eengewillig slachtoffer: 15-2 en 15-6, De derde ging met 12-15 ver-loren.



Ë 2Z
VERSLAG ADSPIEAAT_I A LOEP VEL SAL

2 speelden ‘ait jaar voor 'T cerst competitiemaat ons team 2 jaar geleden pas is opgericht,hot eerste jaar was alleen training o.l.v.Maria
’LRMan)

os team bestaat uit:Jacqueline ‚Ursula, Jeannette,lise ‚Jacque line,Annemieke en Tngr ia maar meer 3

cen zijn van harte welkon!!
>’ resuitaat van de competitie was matig (we zijnrgens miadenin geefùdigú)De wedstrijden werden altijazcwoond door onze trainer/coach Peter ten Haaítf.wastrijien Kg altijd gezellig en sportief, waar‚ ons tenslo&te om begonnen is,Lgend jaar ED ons adspirantenteam in een junioren=-SSe komen wesr 't ongetwijfeld moeilijker zal' icn;Maor Qaarom geven wij de mved nog niet op!!volleybal sportief en gezellig is(Ondanks 't
£ malige result aat) blĳkt wel uit net tournooijong ien 16 mei in Mariënvelde werd gehou-ndani L feit dat we op úe laatste plaatsceïnaiga (1 moet verliezer zin)was er 'nlgige sfser tussen de. aselnemende pioegen en
3 eigen team; dus G.gene aie sportief en g.zellig-eamvervand bezi, wil zijn1,Zit goea bij de

…leyvalvereniging TOEP ft!!! o_

Ingrid en Annemieke
*

We willen Peter en liaria bedanken vooreeB ining/coaching, en we willen alsnog deoprichters van ons team bedanken! !!tt1it

Ze zeggen wel eens:de beste stuurlui :

staan aen wal", Toon
aan dat iù het roerbest over durft te
neuen door een scheids-
recht(3)terscursus te
volgen.
Tohp wil u daarbij
graag cehulpzaen zijn.



N aannemersbedrijf
e= HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

3* *
tel. 200
Zieuwent



a BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Huizink& Zn. verso
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.
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Ha4

Kozie voor het volgende nummer van Piot dient uiterlijk

Kupie voor het volgende nummer van Piot dient uiterlijkzondag 4 juli in het bezit te zĳn van de redactie,Noteer deze datum! ! :

KoXeXeXwyeya NX

in dat volgende numrer verschi‚nen 0,24 de selectie.samenstellingen van ZVC, kompetitie indelingen, oefenpro="rammats en trainings tijden voor zover van ge verenigin-zen bj de redactie bekend zijn.EEstart En Lichtenvoorde bij voldoende deel.‚Bes kursusvoor leiders, jeug dbegeleiders
ce trainers.Inlichtingefh en Opgave bij B.tenigOPer weekend waren de acspiranten van

ce Lotto en Toto verzorgen ov bezoek‚Naast de handbalwedstrijd teren Ge 2ûsDÎ-tee ‚heboen ze volop van deze korte vakan.Stauzee aldaar genoten.
De Keen Noe Heee on X

nicuwe voetbalkompetitie is gepland in
en l2 september

ZeXeKoXeleXnNeX
in veldhandbal konvetitie stert in het weekend van Y enf sentenber

ZVC B junioren nemen van 2 tot 7 augustus deel 2annet jeurd sportkamp te Gaanderen, .

EDED4
e er honen we c:n interview te plaatsene trainer van ZYc de heer Jansen,SnDe jaarlijkse BN van ZeVeCe is genland :

9P maendag 16 augustus.De agenda vogt in ons volgendenumzer het kermisnumner,



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 goedverzekerd verder rijden! FE

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.

geld en goede raad

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



VERZEKERINGENNeedMAN
gels

uitstekende polissen
pasklare offertes

zeer concurrerende premiesAETEIsnelle, soepele schade-afhandeling

nadere informatie en geheel
vrijblijvende adviezenelEe [ET

ASSURANTIEN - FINANCIERINGEN - HYPOTHEKEN

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

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


