


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% korti ng
maar dan moet u wel! contant betalen.

Daarnaast gratis
deskundige advlezen.

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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blz. 1. ved. RedactieDlZe + BNZVE, v.d, Trainerblz. 5, Reanimatiecursus
oren + junioren ZYgbiz. 8. Top-Dertienblz. 8, Zieuwentse Tennis-
Verenigingblz. 11. De Flaporen hoordenblz. 12. RKZVC C-juniorenblz. 13. Nieuws in *t kortblz. 14, TOHP-Nieuwsblz. 18. Pacelli-Nieuws

van de redactie
Dit is de laatste PIOT, welke verspreid wordtmet de Gelderlander, Vanaf het volgende nummervindt de bezorging huis aan huis in geheel Zie-uwent plaats. Iedereen vindt dan een PIOT in debus, gratis; dit hebben we te danken aan deplaatselijke middenstand. Ook voor het volgendeseizoen hebben zij dat, door het plaatsen vaneen advertentie, mogelijk gemaakt, waarvoor ‘onzeoprechte en hartelijke dank,

blz. 6. Competitiestand seni-
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‘evens zij nog vermeld dat de redactie het na-OD principe-besluit heeft genomen:aliteit (zowel inhoudelijk, maar zeker ook deeni ee verzorging zoals type- stencil- en

:kaarzet-werk) gaat voor actualiteit. Mea.w.
zullen proberen een goed verzorgde PIO Uit

brengen waarbij dan helaas ìn sommige artikelen
’t recenste weekend niet meegenomen is.

3 meeste competities zzijn gestart (Pacelli start
it weekend) en daarmee kan iedereen zien in
’overre een meer of Blere intensieve voor=-
sreiding gevolga werd door een goede competi-iestart.
ij het voetballen is dit wisselend. De indruk
s dat er met de komst van. Jansen voor de selek-
ie en het aanstellen van Wim Domhof als trainerhet Je t/m het 9e toch een nieuwe, frisseis gaan waaien.erste had een zware voorbereidings. De con-

ie is dan co,gosd te noemen. Ze hebben weer
van enkele jaren terug bekende Zieuwentsetiertje: *t natste kwartier is spektakel.ijk daarbij is, dat ze soms te laat op gangwaardoor ze dan de eerder in de wedstrijddig opgelopen achterstand slechts ternauwer-

: kunnen inhalen, Daardoor verloren ze vanxperlo en speelden ze gelijk tegen A.D. 69,5 punten uit 4 wedstrijden staan ze tochbijna bovenaan. Daarnaast hebben ze twee
erronden overleeft, Alles bij elkaar is hetn redelijke start.
P-volleybal is net aan de competitie’ begomen.
tafeltennisvereniging Slagvaardig kent zelfs

mn zeer goede competitiestart.resultaten bij het zaalvoetbal zijn echter
3+er mager te noemene4 tennissen kent nog geen competitie maar zijbben reeds twee zeer geslaagde uitwisselings-surnooien achter de rug. Naast enkele activi-ziten in de zaal/hal loopt voor hen het seizoen
en einde.
14 U verder zoal in deze PIOT kunt lezen staatermeld in de inhoudsopgave.eel leesplezier. De redactie



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

- e.a; SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
|

planten en
; voor goede voeding snij bloemen

grote sortering droogboeketten
i

lage prijzen bloempottenj
in levensmiddelen sierpotten

$ bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21 telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



COÖP. GELDERLAND 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 bloemz212n
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 is er 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

SA

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT
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ReKsZeVeC. VAN DE TRAINER

De eerste vier competitie-wedstrijden zitten ernu weer op. Met het eerste elftal hadden we eerredelijke goede start Nel. 5 punten en met slechtsl punt achter op de koplopers Grol en Gendringen.Hieruit blijkt dat het dit seizoen een spannendecompetitie gaat worden,De serste competitie-wedstrijdhadden we meer verdiend dan die n Dinxperlo
nederlaag,De eerste helft we niet far CK genoeg ge-speeld, waarvan Din: lo profiteerde, 2-90 met de3 ü oe
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ni Ss te helft weer nietgenoeg ander te vlen. 35
c coorde Rekopbal Na de rust zat er wel vein het elftal en dat kostte de tege;en conditie. Dit brachten we condit

stoohop

ctlaatste kwartier tot uitdrukking. tgoed en de laatste man ging in de fout, P.Kúiippeborg scoorde 1-1. De nog frisse G.Slot profiteerdedankbaar van de moe gestreden tegenstander enscoorde 2-1 en 3-1, En tenslotte scoorde J.SLork-horst 4-1,
De derde wedstrijd moesten we vegen koploperGrol (derby}. Daar kon mer van ZVC-zijde eenuitstekende wedstrijd zien, vooral voor de rustdeklasseerde men de tegenstander, doch men gocoordeslechts 1 doelpunt door P.Boekelder (kopbal) vande vele mogelijkheden, Na de rust een verwoed eneenzijdig aanvallende Grol met alle ballen hoogvoor de goal. De sterk en solide spelende verdediging van Zvc gaf geen krimp. Tevens ging Grolin de verdediging man tegen man spelenen daardoorontstonden er vele mogelijkheden om de score teverhogen. Dit lukte echter + 15 min. voor tijddoor P.Boekelder 0-2, G,Sloz maakte er tenslotte3-0 van. Een verdiende overwinning voor ZVC.
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De vierde wedstrijd moesten we aantreden tegen
A.D. uit Aalten. Deze wedstrijd kon men ZVC zien
in hun nieuwe tenue, aangeboden door de Fa .Kemkens
ait Zieuwent. Dit zou een motivatie moeten zijn
om goed voetbal te laten zien, maar helaas pakte
dit anders uit. A.D. dicteerde de le helft van de
wedstrijd, ze bewogen meer en waren agressiever,Gelukkig drukte ze dit met maar 1 doelpunt uit.
Rust l-0. Na de rust kregen we meteen weer een
xlap te verwerken, daar A.D. meteen 2-0 scoorde. :Hierna begon men A.D. onder druk te zetten en
begon de conditie een woordje mee te spreken, _Dit brachten we de laatste 5 min. tot uitdrukking.
G.Slot scoorde 2-1 en tenslotte scoorde B.Stork-horst (laatste minuut) uit een voorzet van L.Knip-
penborg 22e
Na 4 wedstrijden gespeeld te hebben blijkt dat dewil en de conditie aanwezig is, doch dat men dezeconditie vanaf de eerste minuut moet aanspreken.

j

t er niets aan als men na de wedstrijd
doende lucht over heeft. Wanneer weeerste minuut agressief spelen en veelnoeten er nog vele punten volgen,

je startmet het Ze elftal verliep minder goeddan met het eerste elftal, Na 4 wedstrijden tebben gespeeld hebben we slechts 2 punten vergaard.
e eerst trijd zouden we aantreden tegenvarsseveld 2. Naar helaas, Varsseveld kwam niet
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tweede wedstrijd moesten we uit naar Sprink-hanen 2. De eerste helft hadden we afstand moeten
nemen, maar de kansen werden niet benut. In de
tweede helft scoorde Sprinkhanen snel 1-0 en 2-0,Desondanks kwamen we goed terug tot 2-1 en zelfs“met een beetje geluk hadden we 2-2 gescoord, doch

‚ Vrouwe Fortuna was niet aan onze zijde. Sprink-“hanen scoorde vlak voor tijd 3-1,
De inhaalwedstrijd tegen Varsseveld 2 op dinsdag-avond in het donker, was ingelast door de KNVB.
Deze wedstrijd verloren we in de duisternis metZl,



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij
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 nemenals 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 (KLEINKINDEREN?

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- 16 uur en
vrijdag van 18.30 - 20.30 uur
EN VOLGENS AFSPRAAK

TOT ZIENS!
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De derde wedstrijd tegen Rheden 3 leverde slechtsl punt, ondanks de vele kansen, die wij kregen 1-]l,De vierde wedstrijd tegen Drempt 2 behaalde weweer een punt. Dit was tot nu toe de beste wed.strijd van het 2e elftal, Ondanks een snelletegengoal „vochten” we Knap terug en bepaaldede ruststand in een 2-1 voorsprong. Vijf minutenvoor tijd maakte Drempt toch nog gelijk.Door deze stijgende Lijn moet ook met het 2e elftalnog vele punten gepakt kunnen worden.

RuudJansen
5Trainer le en 2e RKZVG

REANIMATIECURSUSeeAls bij iemand de bloedsomloop en/of ademhalinguitvalt, blijven nog enkele minuten over om dezepersoon te kumen helpen.Het wachten op een arts of ambulance-personeelduurt in de regel te lang,Wil men de getroffen persoon daadwerkelijk helpendan moet er snel worden ingegrepen, U kunt dezepersoon het leven redden, mits U de reanimatie-(letterlijk vertaald; heropwekking) techniekerbeheerst,
Deze technieken/vaardigheden (hartmassage enkunstmatige beademing) plus de noodzakelijketheorie leert U op een r imatiecursus welkedrie avonden duurt en waa: or lagere schoolals vooropleiding voldoende 15e Meoa.Ww., iedereenkan het leren en zou het ook moeten kunnen. UwooVEouw/i ind/buurman/collega/pupil/medesheidr/toeschouwer/enz, kan het volgende slachtoffer zijn.Heeft U interesse voor het volgen van een reani-matiecursus, laat dat dan even weten aan B. tenBras (05445-257), Bij voldoende belangstellingwordt dan door de EHBO afd. Zieuwent-Marienveldein Samenwerking met de nederlands hartpatiënten.vereniging een extra reanimatiecursus gegeven.laat niet iemand onnodig dood gaan, elke secondetelt, reanimeer Op verantwoorde wijze!

(Ge redactie)



(bijgewerkt t/m 06-10-1982)
COMPETITIESTAND SENIOREN EN JUNIOREN R.K,Z. VC.
be klasse C Res. 3e klasse C

Gendringen 4-6 Ee CSA #7
Goolsf 6 ee bn
Sc.Eibergen #5 Varsseveld 2 6Rake. VG 5 DY C. 26 9 5Dinxperlo 5 Gendringen 2 5Varsseveld L=5 Apeld.Boys 2 ttReunie lt Drempt vooruit 2 4-4
Sc.Kotten beat} Concordia W. 2 bew
A D.'69 3 Rheden 3 3Wim l-3 Sprinkhanen 2 ba 2
ze Lhem 2 Roks ZeVs Ge z & dd0 KD 60 2 De

je klasse0- Sp. Lochem© ij- Sp.Neede 3 =
ÏMeEeliaad

Longa'30 5
Sp.Eibergen
Yios Be 5
Bredevoort 3
Rietmolen 2eeVeRuurlo 4
Grol 5
Ratum 3

3eklasseP ie klasse U
KL. Dochteren2 Diepenheim 3
Fortuna We 2 ReKeZeV.C. 6Ee Reunie 4
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Winterwijk 3 - Grol 10 .Longa'30 6 - Witkampers 4 -
Witkampers 3 EUin } _
Sp.Lochem 5

VYios B. 4
Re KeZa bt
W Vole 5
MeEsCsaj
Rietmolen 3

Sp.Eibergen 9
Sp.Neede 5
SeVaBeVe 2
Longa*30 10
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H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar metdemodernste 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
LANHVEL
GOEDKOOPEN GOED!



Is delaagste
prijs intapijt —

eene de beste?
EEDWant tapijt kent vele prijzen.

Maar ook kwaliteiten. Let naast
IS7AA de prijs ook op Kwaliteit.Sn Goedkoop is duurkoop,JEE Loop daarom even bij onsLiteg binnen, Wij adviseren u graagSS Le ij: met het vakmanschap van devSttee echte tapijt-specialist.

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

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
‚ NIEUWBOUW

Naar
|

‚ VERBOUW en

‚ ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER|| \WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

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



he klasse X
Sp.Meddo
Longa*30 9
Vosseveld 2
ReKeZeVeC. 7
Ratum 4
Grol 9
Sp.Kotten 5
SDeEibergen 7
Winterswijk 5
KeSeV. &

e klasse HZ
Winterswijk 7
WeVeC. 8
Varsseveld 10
Ratum 5
Bredevoort 5
ReKeZ.V.C. 9
Vosseveld 4
A:D.'69 8
Longa'30 14
SPeMeddo 7
Fortuna W. 4
MGE. 5

klasse B 24
Vios E. Bb]

Sp.Neede blFortuna W. bl
Diepenheim bl
Men eCe B
RekaZ: Ve sDSeisSPeMeddo bl
Ratum bl
KeS zi. bl

4-8
4-864-6
Uh
434-2214-0
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5e klasse CZ
Grol 11

Sp.Kotten 7
MEC. 5
KeS.V, 7
Winterswijk 6
Ratum 6
SD.Meddo 5
RekeZeVeC. 8
KeS.H, 5
Vios B. 8
WVC, 6
Sp.Neede 7

klasse A1
Sp.Kotten alRietmolen alFortuna W. alSSS. alSp.Neede al
AsZeS.V. alGrol al
ReKsZeVeC. alKeS.H. alWV ls al
Longa'30 al

klasse B 26
Varsseveld b2
Lochuizen blGrol b2
WeVe Ce D2
long2*30 b3
AeZeS.V, b2
SDeEibergen |

SpDeLochem b2
Vies: Bs Bbz

Fortuna W. bz"
AD. "69 bl
ReKeZeV.C,

4NT
Win
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09

FFFr
MHR
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3-6
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3-4
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b=3
3-2
3-253-0
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Klasse C 32B.ZV "7 Erix cl bk
Sp.Kotten cl 7 Portuna We ol 4-4
On BG 3=6 ‚cr la2Geeseel”= E bef G. be

EE. KesV: ol: Ze 5 Sp. Meddo el 4-0
EO Sese m5 KS... Cl 4-9

j!
1 GI dee 8. Negende 1,700
2e Zesde" _0 13000 9. Vijfde 1,639
3. Eerste 2 910: Visrde Li4. Derde 3,167 1l. Tweede 1,125
5. B-1 Be 00. 125 15 1,024

zevende 020 LE Bez ° 0,000
7. Achtste 14972EnDE NMS HEEFT VOOR U DE BESTE OPLOSSING VOOR AL

UW SPAARVRAGEN, AANGEPAST /AAN. UW WENSEN.ESHEE+otttthttp 4

ee

' PIEUWENTSE TENNIS-VERENIGING

rslas elubDKVe ampioenschappen ZeT.Ve
Na iedereen drieDE in de gelegenheid te hebben
gesteld, zich op te geven, en de mogeli jkheid eite ve rmelder opswelke uren en dagen men besliniet kon spelen, dit ‘om toch zoveel mogelijk aen
van onze vereniging de kans te geven deel te nemen
aan dit voor Zieuwent toch wel belangrijk kampioen-
Schaps

Í . De opgave viel in eerste instantie nogal tegen,
f maar na veel mensen telefonisch benaderd te hebben

kwamen we tochtot een eindresultaat van:



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

tevens nóg steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel 452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 - 517

Tima 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)



HDENDERBEBDODM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN |
SEN dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENTVV telefoon 05445-332

[]

voor een Ge.
gezellig partijtje CAFÉ Eeewe  ’t KevelderE
of een groot feest He HOLWEG RTT
in ’t klein :

}

: 4

Te lsfaan 277
moet je toch wel bij
’t Kevelder zijn!
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16 deelnemers in de Dames-Enkel22 deelnemers in de Heren-Enkel8 dubbels in de Dames-Dubbel8 dubbels in de Heren-Dubbeldames en 8 heren in de Mix.oensdagavond 8 Sept. kon de tournooicommissieeginnen met de indeling, Omdat dit voor ons ieGrSte keer was dat we een dergelijk kampioenschap

pendat het ergen, dat hem ofur en dag dat
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gespeeld met a

« Christien Cuppers/Trees Kemkens
& ons Stortelder,Êrg jammer dat er zo weinige belangstelling W&S vande overige leden voor deze finales, hetzelfdegeldt voor de pPrijsuitr iking in de kantine vanZVC... IE hoop dan ook dat dezes belangstellingvolgend jaar als we sen eigen home bezitten, desfeer bij onze vereniging Len goede komt, en ookmeer leden te stimleren zoveel mogelijk mee tedoen aan tournooien, kampioenschappen en misschiencompetities, + 55.Door deelneming aan de verschillende activiteitenvan onze vereniging, doe jeveel ervaring op ervan. iederewerdstrijd leer je meer, dan een uurtennissen met vrienden en kennissen,
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Dus ik zou willen zeggen ben je in de gelegenheid(werk, studie en gezin gaan beslist voor) aarzel
dan niet en wacht niet af, maar geef je op, ditwerkt voor ons veel plezieriger en het komt je
temmiskwaliteiten zeker ten goede.
Ik wil Ivonne en Christien nog bedanken voor de
prettige samenwerking en volgend jaar zullen we
zeker met veel De en met minder fouten alletournooien, uitwisselingen en kampioenschappen
organiseren,

3 amn iets voor de jeugd; door de clubkanmpioen-
ppen van de senioren zijn jullie een beetje
&

ri isPLE: è

&

verdrukking geraakt wat betreft de tijd eniisatie van een tournooi. Wij hebben daarom
loten dat jullie bij het eerst volgende tournooi

e Tennishal te
aan mogen deelr
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end er De orde op ZÓ NOV. 2.5:
« Hiervoor krijg je ter‚rmulier in de bus,pi
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demes en twa
aankomst

aur, arb;partner sy de.
Na enkele partijen ge
dat onze Ke18=d

EY
dS

yd
dà te hebben bleek al

ve sterker was dan e
dan ook als we weer een uit-ee GE ERiSre dit dan in te delen opsterkte, wat eenieder toch wel meer EEgeeft. Al met al was het toch een gezellige dagwat zeker voor herhaling vatbaar is.

Om vier uur werd bekend gemaakt hoeveel game'ser totaal door beide verenigingen werden behaald.
De T.V. „De Koem" had totaal 146 game's, onze
vereniging 210 game's, wat voor ons als verenigingdat één seizoen tennist, toch zeker een goede



Sportblad PIOT
Redaktie:

Verenigingen:

TOHP

B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink
H. Wopereis, M. Slot, A. Meekes,
J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23,

telefoon 05445-257

Veld- +Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat1,
telefoon 05445-281
Secretaris: 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
telefoon 05445-266
Wedstrijd-secr.: M. Kolkman, Zegendijk 16,
telefoon 05445-274



PLL
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TTVDes

Slagvaardig

Gymnastiek vereniging
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 2

Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpstraat 77, ;

telefoon 05445-290 -

Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23, È

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

Schietverenigiiig
Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,
telefoon 05445-405

E

Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,
B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005



\ aannemersbedrijfDN
=== HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%
* *

tel. 200
Zieuwent



A BOUWBEDRIJF Nieuwsouw

Hulizink& Zn. verso
ò

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.

x=



1prestatie is, Daarna dankte onze voorzitter devereniging uit Geesteren voor hun gastvrijheiden de organisatie van dit gezelligheids-tournooien hoopte hun volgend jaar in Zieuwent te kunnenontvangen,
Ik wil hierbij| iedereen die mee gewerkt en meegetennist heeft at bedanken, en er op wijzen datwe NOg twee tournooien gepland hebben op 20 nov.en 26 februari in de Tennishal te Lichtenvoorde,

Namens de tournooicommissieIreesKemkens
I Ë FLAPOREN HOORDEN “ensassy

**.. dat een speler van het zesde elftal vanRKZVC een excuus zocht voor zijn minderespel. Als gevolg van een avondje stevigdoorzakken zag hij regelmatig 3 ballen opzich afkomen, aldus zijn verweer, waarbijhij twijf elke bal hij moest stoppen.
S van spelers van het eerstea i Si 10 minuten

ebben gestaan,inig Zieuwente-
want

iE

‘sao Cat 2 dam
7

Pt

Hun vergissing had overigens een kleinfinanciëel voordeeltjes zij kregen hunentreegeld bij Be-Quick terug en bij aan-Komst op het goede terrein (van Zutphania,alwaar RKZVC een 4.1 overwinning behaalde)bleek de kassa inmiddels gesloten te zijn.‘.. het volgende gesprekje:Â: „Zie, het negende gaat massaal in deaanval”, BE

B: „Hoezo,
A: „Nou, Herman Bokkers gaat naar voren",



RaKeZoVeC. C-JUNIOREN 12
adat we vorig jaar gedegradeerd zijn, met 1 punt,ging het dit jaar stukken beter, Fr zijn veelnieuwe spelers aangetrokken, De training gaat1it jaar erg goed, We hebben de: eerste wedstrijdOok, tegen MEDDO, met 9-0 gewomnen. De leidersren redelijk tevreden. Toch vondenze het nog‚ genoeg. De tweede wedstrijd werd dan ookK-.S.H. kwam er niet aan. De derde wedstrijdeen moeilijke wedstrijd volgens de leidersn Hemmie. Maar het viel mee. We gingen daar4 ll-0 in de broekzak. Daarbij zat eenRichard en een schitterende lob vanrie wedstrijd werd dan echt moeilijk.gen Kotten die tweede stonden met

à
Oct

5

nen. Het resultaat was l-l. DeRichard met een penalty. De vijfdeDe Ee E EST Kes s STUREN geloven. ijs
uus E

Joris Ï
Wileo Ni

Freek L

we veel plezier.
Aloys Wiegers
René Doppen
Hemmie Toebes

succes verder"Ja, dank je wel»
Namens C-1
Barend Wassink.
John EekelderenNIAfddraiPPELS TE KOOP: „JAMES GREEVE* en „BENONY*®

j fruittelefsbedrijf: H. Wisselink
Zanddijk 14
Halle =
Tel. 08343-1301ATELee1



Voor een haarverzorging naar uw zin,

Kapsalon CECIEL” E

De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

ijd
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



Firma Jan Lamers en 509-343
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

ARAG 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 ‚4 08342
ess * 7963 RV MARIËNVELDE * Pé 057

HX

kk

Kk

garage
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VERESERI EF NHAEEADE NMS NU OOK MET HOGE RENTE,

SPECIAAL VOOR 65-PLUSSERSPEINIEUWS IN HET KORT

De copy voor het volgende nummer van TIO.(10e jaargang nr. 3) dient uiterlijk zondag7? november in het bezit te zijn van de redactie,Noteert U deze datum?!
Elke 2e maandag van de maand, kaarten: (kruisjassen)in de kantine van RKZYC voor lederendonateursA De volgende kaartavond is:dus opmaandag 8 november a.s,

lenbedrijf „De Combinatie" (A,Lan!
p

de eerste kruisjasavond ‘(11 okt. Jel.de prijzen beschikbaar.
ad *De tafeltennisvereniging Slavoortvarend aan de competitide jongens als de meisjes Inog ongeslagen. Zij wisten 21met ruime cijfers te winnen,Toeschouwers zijn van harte welkom zaterdagsbussen 10.00 en 13.C0 uur in de gymzaal aan dezegendijk. >De meisjes A-as ten van Pacelli wisten in hetafgelopen weeke aterdag: 9okt., beslag teleggen op de eerst plaats tijdens een handbal-tournooi te Varsseveld, Ee aAls gevolg van een accoord tussen KeN.V.Be ende overheid (C.R.M.} betreffende sponsoring viashirtreclame kent ook RKZVC nu een tenue metcommerciële reclameopdrukken.: De fa.Kemkehs b.v.sponsort op deze manier RKZVC,Dit houdt overigens ook in dat (eventueel) alleoverige elftallen geen andere naam als die van7de firma Kemkens b.v. mogen dragen, dit ingevolgede K.N.V.B.-reglementen. Een foto van het eersteelftal met hun nieuwe tenue volgt hierbij:

oreaeeeerer
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TOHP-NIEUWS
Sasse
WEDSTRIJDSCHEMA

Vrijdas 8 october
LUOZ Laren BL
Zaterdag 9 october
0472 Zieuwent 13.30
5153 Zieuwent 14.45
5813 Lochem te)Zaterdags 14 october
0476 Zelhem 16.00
1003 Zieuwent 13305157 Lichtenvoorde12.15
5818 Lichtenvoordel1.30

Tornado 2 - TOHP 2

TOHP 1 - Longa 5
TOHP A - Wivoc A
Avanti B - TOHP B

Sparta 2 - TOHP 1
TOHP 2 - Dynamo 4
Longa B - TOHP A
Longa C - TOHP B



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

* tarvo
x volkoren Van bakkerij

Ei er  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

®

*+

mins,

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 294 Ieuwent Tel. 05445 — 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



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

Á.KL. HOLKENBORG
vee-en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508 &EEEes ne. NE

Voor al uw PARTIJEN en BIJ EEN KOMSTEN
naar:

café-restaurant

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

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Vaalderweg 124 - MARIËNVELDE
elefoon 05445-777 b.g.g. 601
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Zaterdas 23 oetober
Beker Zieuwent 15.90
5816 Zieuwent 13.30
Donderdag 28 EA1012 Eibergen e 00
Zaterdag 39 october
0484 Zieuwent 75162 Zieuwent 14.45
Zaterdag 6 november
0492 Velswijk 51015 Zieuwent 1230516: Groenlo eID5320 Neede EO
Yrijdas 12 november
1023 Aalten 20,5
Zaterdas 13 november
0497 Zieuwent 13530
5167 Winterswijk 12.30
5821 Zieuwent 14.45
Zaterdas 290 november
0502 Zieuwent 13:30
1027 Zieuwent 14.15
5169 Bredenbroek 13,45
Donderdas 25 noovember
0509 Doetinchem 200
Zaterdag 27 november
10354 Marienvelde 16.30
5824 Zieuwent 13:50
Zaterdag L december
5174 Zieuwent L3.30
5826 Zieuwent 14.45
Zaterdas 1l december
0514 Zieuwent 13e 30
1039 Zieuwent 14,45
5176 Dinxperlo Ee5828 Ruurlo 13.00

Wivoc

TOHPD L — Victoria
TOHP B - Tornax B

Boemerang 6 -— TOHP 2

Gemini &

À = Favorita A

ASV 1 - TOHP 1VeGrol A =- TOHP 4
Dynamo D - TOHP B

Bovo 3 - TOHP 2

TOHP 1 - Dynamo 2
& = TOHP A

TOHP B - Longa GC

TOHP 1 - Wivoc 4
TOHP 2 — Grol 6
Brevo A - TOHP

urion 6 - TOHP 1

Marvo 2 -— TOHP 2
TOHP B - Avanti B

THOP 4 - Longa B
THOP B - Dynamo D

TOHP 1 - Ionga 7
TOHP 2 — Tornax 2
Favorita ATOHP A
Tornax B - TOHP B
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Zaterdag 18 december
0520 Groenlo 14,301045 Lichtenvoordel&, is5179 Zieuwent 13.30
zaterdag 8 januari 19830526 Zieuwent 13)1051 Zieuwent 14.45

Grol 3 — TOHP 1
Longa 8 - TOHP 2
TOHP A - Grol A

TOHP 1 - Boemerang 2
TOHP 2 - Sparta 4

SCHEIDSRECHTERS
Le Kolkmans Wedstrijd 0472

ëH.Kuiltjes: wedstrijd 5153 en Beker 23/10 (2%)W.eRouwhorsts Wedstrijd 1003J.Huininks Wedstrijd 5816
TELLERS
Annemieke Kolkman:
Vincent Krabbenborg:
Rene Hulshof:
Jac: Cuppers:Elise kl.Holkenborg:
Ingrid Rouwhorst:
Wilfried Hummelink:

enk Krabbenborg:
Gerard Knippenhborgs

Wedstrijd 0472
Wedstrija 5153 en 1027
wedstrijd 1003

:Wedstrijd Beker 23/10
Wedstrijd 5816
Wedstrijd 0484
Wedstrijd 5162
Wedstrijd 1015 en 1051
Wedstrijd O4g7Andre Weyenborgs

Andre Spekschoor: Wedstrijd 5821 en OS14
wedstrijd
Wedstrijd

0502Ont5824Helma Wealderbos;
Gerard Nijenhuis: Wedstrijd 5174A. Waalderbos: Wedstrijd 5826Ruud Kolkman: wedstrijd 1039Alfons Krabbenborg: Wedstrijd 5179Jac. Waalderbos: Wedstrijd 0526
pent U op een van bovengenoemde vermelde wedstrij=-den verhinderd, om als scheidsrechter of tellerte functioneren; wilt U dan proberen of U metiemand anders onderling kunt ruilen. Mocht dithelemaal niet lukken wilt U dan contact opnemenmet het wedstrijdsecretariaat A. te Molder (266)



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-catetaria 77de timp’ 9

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 m

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

installatiebedrijf.

= E
LOODGIETERSWERKEN

Bennie van ’n C.V. INSTALLATIES

Da ‚$ Dikken IJZERWAREN/ ONDERHOUD

6, Tel. 233
YY °

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
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Heren klasse 3 B
Aanvoerder: Peter ten HaaffTrainer: Wilfried Wichman
Heren klasse 4 B
Aanvoerder; Wilfried HummelinkTrainer: Wilfried Wichman
Meisjes A jeugd 2e klas B
Aanvoerster: Annemieke KelkmanTrainer; Peter ten Haaf

INDELING

TOHP 1
en es a 2 „
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13 CD EE Vo >

in) IE Y tu Mix C-D jeugd overgangsklasse ABegeleidster vervoer e.d, Amie HulzinkTrainster: Louiese Eijpe
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zE ie& 14 Ke Pi D 4 Cs (6) spelregels gelden voor de volgende teams

&
\TO 574 FE

4 “ -speelt volgens dezelfde regels als desenioren.-alleen de nethoogte is vastgesteld opn Di:
4fc“ Ms

TOHP B : -speelt volgens dezelfde regels als desenioren.alleen de nethoogte is 215 me-de opslag mag vanaf de 6 -m. Li.er wordt gespeeld met een minibal
Mogen wij U allen een sportief volleybalseizoentoewensen.

Bestuur TOHP

ep
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HAHAtEAAA AAAIATADE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK

EEN SPAARBANK VOOR ALLEN !

thitthttbib ttedt AA AAA
BVPACEL BSNWS.wiet& OKtsei daar Jaar
zergadering gehoDE. WL Zerg 8

komst van de led LE
behooriljk., Na de ing
door de voorzitter werden
in een vlot tempo vele
Agendapuuten behandeld, bij de
bestuursverkiezingeu werden

T. Krabbenborg en B. Wensink op-nieuw herkozen en zon
stuur Mei, H.Hulshof al

er, helaas bieek het niet mog
ing nog een nieuw bestuurs:

besDE krseg van de vergader
e vacature zelf een oplossing te

erna kwam het probleem van de leiding voor
se teams aan de orde, nadat het bestuur zijniLerover uaar voren had gebracht melden zicdiverse senioren spontaan voor deze job, waardoor ditprobleem het komende seizoen schijnt te zijn opgelost,el

ze

(5© ò O
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IE
cn

20
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4
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DD

Ds
‚5D5 4d 7 a

zoekt men ncg iemand voor de meisjes-adspirantennaast mej. Lucie Storkhorst behulpzaam wil zijnbij de leiding over deze groep, ook de Dames-junioren
zoeken nog iemand die Mevr, Linette Kl.Holkenborg hier-bij kan helpen, Diegenen die hiervoor interresse hebben
kunnen dit kenbaar maken bij het bestuur,
Hierna werd.er ‘een commissie opgericht die zich gaat
bezig houden met de organisatie rond de viering van
ons 30-jarig bestaan in 1983.

w

d



GOOP.WERKTUIGENVER. ZIEUWENT
STAAT VOOR U KLAAR!

0.a.
- voor vernieuwing en verbetering

van uw grasiand, ook egaliseren
- vocr uw gehele grasoogst
- voor al uw kuilwerkzaamheden
- voor al uw graafwerk
- voor uw maiscogst
- plastic vooruw kuilen in diverse breedies

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

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 ° 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 graag

une, KRABBENBORG telefoon 215

sen



Aansluitend volget komdende zaa
dat de deames-sen
kopen, de heren
slissi zengeen
De ron aag bra
nadat iedere
de ver ering r
Het eeweekenc met een

van Pacelli bijbal op Zhi okt a:
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Dames-dJunioren
Zond, 2b okt
zond. SD GRE

Meisjes-Ads
zond. Zh okt
zond. DL Ort
Meisjes-Adsp.B
zond, ek okt
zond. SL OKE

hal a
AN

AN
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Hij JIA

5)12.30

.15IE
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een nieuws
ankt voor zijn/haar
‚45 uur kon EE
in de

SCien 6

uur
uur

uun
uur

uur
uur

afd
9

Junioren nieuwe
over dit punt nog

vetrokken zijn, Voor ons
Ss. Vrollen"

AMMA

20.15.uUur Pacelli 1
a A z 4 =eeUUT Minerva 1

21.20 uur Pacelli 2
18.25 uur Gold Stars

Pacelli
Pacelli

Erixsa
Pacellíi-a

Pacelli.b
Erix-d

zodat de WOWO)

: Gelderland
Eramna waar geen Leams

n enkele mededelingen betreffende
alseizoen, nieuwtje was hierbijshirts gaan

geen be-

orzitter,
inbreng,

begint dit

gaat de

Ee 1

BL. Wit
Pacelli 2

OBW-a
Athomic-a

Pacelli-a
Reflex

UGHV-b
Pacelli-b
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‘eisjes-Adsp. C

onde elk okt 11.30 uur Pacelli.-c — Brix-e
‘ondag 31 okt 11.00 uur Pacelli-c — UGHV-d

‘cisjes-Pup.A
“ond, 24 okt 10.45 uur Pacelli-a — Minervaäterd. 30 okt 14,30 uur UGHV — Pacelli-a
eisjes-Pup, B
ond, 2b4 okt 10.00 uur Pacelli-b — Gazellen-bNd, SL okt vrij

Joren 1
zond, 2h4 okt 17.15 uur Trias-3 =— Pacelli
Aonds > okt 15.50 uir Mincrva2 — Pacelli
Ígngens-Adsp. :

2k okt 13,00 uur Pacelli =— Grol
5L okt 10:15 uur Pacelli — DEC*73

“ond. SL okt. 11:15 uu Pacelli — Minerva 277

“sdedelingen over wedstrijden en vertrektijden staan:teeds geruime tijd voor de wedstrijden aangegeven in.‘ot kastje bij Kl. Goldewijk aan: de Dorpstraat,.’meldingen voor wedstrijden vroegtijdig doorgeven.
“an. de leiding.
‘est ons nog, iedereen prettige en sportieve wed-trijden toe te wensen,

Het Bestuur



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 voorde 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! :

De Rabobank ook voor al uw andere verzekeringen!

VAKANTIEREIZEN
Kom naar de Rabobank voor een goed advies over uw vakantiereis.De programma's liggen voor u 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



VERZEKERINGENEeeHYPOTHEKEN
gels

uitstekende polissen
pasklare offertes

zeer concurrerende premiesIIeEAsnelle, 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


