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B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,M. Slot, J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 05445-281Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 05445-461Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 25, tel. 05445-660Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,tel. 05445-341
Zaalvoetbal: A. Kolkman, Zegendijk 1, tel. 882

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 5:Lichtenvoorde, tel. 05443-5237
Penningm.: A. Krabbenborg, Dorpsstraat 3tel. 05445-442
Wedstrijd-secr.: M. Spekschoor, Zegendijk 2.

Volleybal 5

Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,tel. 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, tel. 05445-534Wedstrijd-secr.: A, te Molder, Kleuterstraat 3:tel. 05445-266
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 724
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Tennis
Voorzitter: J. van de Meij, Dorpsstraat 42, tel. 864Secretaris: H. Wopereis, Harreveldseweg 28, tel. 859Penningm.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668
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Wedstr.secr.: I. Knippenborg, Dorpsstraat 59, tel. 622
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Mu Chin

Slagvaardig

TTV Des #

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
Penningm.: H. Kl. Goldewijk, Klaproosstraat 6
Harreveld, tel. 05443-5013

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,
tel. 05445-324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46,tel. 269
Penningm.: C. Reukers, de Waareise 15,
tel. 697
Wedstr.secr.: G. Slot, Past. Zandrikstraat 6,
tel. 693

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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Van de redactie Ee À

Alvorens op de prestaties van het eerste van ZVC in tegaan,willen we eerst nog twee kampioenen aan U voor-stellen.En wel:ZVC 3 dat vorige week zondag zich na deoverwinning op Longa li kampioen mocht noemen,nadat hettwee weken ervoor al zeker was van promotie naar deze klas afdeling.Proficiat en veel succes het komendseizoen, :

De tweede kampioen is Slagvaardig 1 bij de jongens, datdit seizoen voor de tweede maal kampioen werd en zo inéén seizoen doorstootte van de vijfde naar de derde klas‚proficiat jongens. B
Dan nu het voetbalgebeuren: dNa het grandiose voetbalspectakel afgelopen zondag inGendringen zĳn de kansen op het kampioenschap voor heteerste van ZVC toch wel bijzonder groot geworden( volgens‘optimisten kan het niet meer mis).Dankzij die twee nuloverwinning indie geweldig spannende wedstrijd waar-voor beide teams en trainers zeker een compliment ver-dienen, heeft het eerste aangetoond het meeste aanspraakte maken op de titel in de he klasse C‚want ondanks dat



L
de inzet bij beide teams even groot was toonde ZVG toch
meer intelligentie en variatie in haar spel, waardoor zij
duidelijk de betere kansen kreegen die uiteindelijk met
twee doelpunten verschil uitdrukte.
Het nu no£ de twee te gane wedstrijden tegen Varsseveld
thuis en Kotten uit zou het toch moeten kunnen lukken
zeker als het Zieuwentse publiek ons elftal weer zo mas-
saal steunt als in Gendringen.
Mocht het lukkensdan zal dat als we luisteren naar de
woorden van voorzitter J.Cuppers,een grootse happening
worden in Zieuwent.
Voor het echter zover is speelt het eerste eerst 2.5.
donderdag nog een bekerwedstrijd tegen Diernse Boys,een
derde klasser,wat een leuke voorbereiding ken worden
voor de nog twee komende wedstrijden.
Succes ons EERSTE!!! -
Wat het overige voetbal betreft zĳn de beslissingen ge-
vallen alleen het vijfde strĳd nog! tegen! degradatie,ter-
wijl onze C oook dicht bĳ het kampioenschap zijn.
Voor de overige elftalien verwijzen we naar de standen,
Behalve voor de touwtrekxers en tennissers die sinds
kort aan hun seizoenen zin begonnen is voor de andere
sporters het kompetitie gebeuren zo goed als afgelopen.
Zij gaan deze zomermaanden deelnemen aan verschillende
+oerncoien om zo de gedwongen rustperiode te overbrugzene
In ons volgende num:er hopen we van verschiliende ver-
enigingen de toernooikalander te plaatsen.
Naast een verslag van trainer R.Jansen treft u verschil
lende verslegen van teams aan alsmede van de kampicenen,
Verder vindt U de gebruikeliĳke rubrieken in deze Piot,
Wel willen we nog attenderen op de inleverdatum voor het
het volgende nummer,die over enkele weken al is en waar-
van we proberen willen die Piot reeds in die zelfde week
uit te brengen.Dit i.v.m. het eventueel kampioenschap van
het eerste(want ook wij geloven daarin) waaraan we dan uit-
gebreidt aandacht willen besteden.

De redactie.



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds k/aar met demodernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZA DEN
_

LOON-EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415=| V/ tel. 05445-253-256

combinatie
LANHVELD
GOEDKOOP EN GOED!



Dit komfortabele eiken bankstel is prachtig
afgewerkt. Wat de bekleding betreftkuntukie-
zen uit een effen stof of een bekleding metNúu komen kijken/ zo'n gezellig bloemmotief.

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

voor al uw voor

VERZEKERINGEN i
. NIEUWBOUW

EP . VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef. 209



Van de trainer
Nadat we de wedstrijd tegen Eibergen met goed resultaat had-den afgesloten (2-0 overwinning) en door vooral karakter tetonen, gingen we met veel zelfvertrouwen naar Gendringen,In dit duel moest de basis gelegd worden voor het kampioen.SChan.

.Daar het voor mij een thuisduel was, werd de voorbesprekingonder het genot van een Kop soep in Gendringen gehouden,Met veel inzet en schitterend voetbal hebben we aangetoondTĳp te zĳn voor de derde klas.Vanuit een sterke en solide verdediging hebben we Zevoet-bald (Gendringen moest immers komen om nog een kans te ma-ken) en zo het karwei met zeer gevaarlijke uitvallen afge.maakt, 2-0,"
DEDe teamgeest en wat voor elkaar overhebben isvan enormbelang geweest om succes te hebben,de spelers hebben aan-getoond dat ze het kunnen.Nu moeten we a.s, zondag Varsseveld twee punten afhandigmaken,om dit geweldige seizoen met het kampioenschap afte sluiten,We zullen Varsseveld niet moeten onderschatten,maar met dezelfde instelling het veld ingaan als tegenGendringen,

Hierbij hebben. wij natuurlĳk de steun van het publiek nodigom het karwei af te maken,

Trainer R.Jansen.
heKlasKNVB

Res, 3 a:
| Ss 3e Kl, BRKZVC 20-30 (42-15) VDZ 2 21-34vendringen20.27 (42-19) Varsseveld 2 21-31Dinxperlo 20.25 (21.15)Varssevld 20-21 (17-14) Apeld.Boys 2 20.21 -Grol …. 20-21 (27.28) Esca 2 el-21AD 693 29-20 (28.26) Drempt V., 2 21-19Eibergen 20-19 (29-39) DVC 3 20-18Reunie 20-18 (27.33) Gendringen 2 20-16Kotten 20-16 (23-33) AD2 56Zelhem 20-15 (20-35) Concordia Ww2 20-15

Winterswk 20-14 (18-34) Rheden 3 21-14
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RKZVC 3

Op 17 april j.l. werd net derde kampioen.De promotie was
enkele weken daarvoor al een feit,
Na enkele jaren in de top mee te hebben gedraaid is het
dan eindelijk gelukt.De verwachtingen van iedereen waren
groot,we hebben hier gelukkig aan kunnen voldoen.
Met nog één wedstrijd voor de boeg hebben we slechts l wed=
strijd verloren en 5 gelijk gesneeld.Dit bleek LeOsVe de COn-
curentie (Bredevoort 1 }) te veel.
Hoe is het ons gelukt kampioen te worden en te promoveren?
l.Het elftal is in de breedte even sterk.13 gelijkwaardige
spelers,een goede teamgeest.De gelĳkwaardigheid blijkt 0,4.
door de scoringslĳst.W.Wopereis staat bovenaan met 9,daar-
naast zijn er een aantal spelers die hem erg dicht zijn ge-
naderd, slechts 2 spelers + keeper hebben niet gescoorde
2.Een goede inzet en discivline van de spelers zelf, zowel
onder de wedstrijd als op de training.Dit blijkt uit het feit
dat we vaak zonder coach op stap gingen. (moest zelf voet-
balien}).
3.De inzet gekoppeld aan een redelĳke dosis techniek en erg
veel werklust.Dit compensesrde soms een tekort aan taktiek.
h.De concurentie liet op beslissende momenten vunten lissgen.,
SeZeker niet als laatste bedoelt, eem trainer die training
gaf op zeen ontspannede manier, gericht op fouten welke in
voorgaande wedstrijden werden gemaakt.
Binnen het elftal werd er op tijd op elkaser gekankerd,daar-
naast werd er erg positief gereageerd wanneer er goede
acties werden ondernomen.Gelukkig bleef ons ook het bles=-
sure spook bespaard, slachts af en toe was er iemand niet. (mil.
‘dienst,werk of popconcert).De sfeer binnen het team was het
gehele jaar uitstekend, zeer zeker ook buiten de wedstrijden.
Bij deze willen wij iedereen bedanken,die op een of andere man-

+ nier geholpen heeft aan ons kampioenschap:W. Domhof (trainer)ï ;leider J.Velver;spelers supporters;bestuur,kantine perso-
‘ neel en andere elftallen (felicitaties e.d.) en natuurlijk

iedereen die we vergeten zijn,
We gaan vol goede moed het volgende seizoen in de tweede
klas GVB tegemoet.We wensen ook het eerste erg veel succesin hun race om het kampioenschap.Wie weet lukt het hen ook?.

Het Derde.



’s Zomers buitenJ. WAENINK S Winters binnenmu

SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

EGEVEFE .3F\ ZRHARDING
BOSSENSIERBESTRATING ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

WOPEREIS z.ecrr0
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATENELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE enZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN enDorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)



HDENDEREDOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

z NIEUWBOUW

u VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

mu UTILITEITSWERKEN

SEN dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

B telefoon 05445-332
[|

voor een
gezellig partijtje CAFÉ ENIE. 't Kevelder&8h
of een groot feest He HOLWEG

MM

MIE

in ’t klein AI
Telefson 277

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!
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9.
SLAGVAARDIG NIEUWS

Nu de tweede competitie in het seizoen er op zit,de eerstecrocussen de kop doof het zand hebben gestoken,komt onzetafeltennisvereniging weer op de proppen. Slagvaardig is dewinter doorgekomen met zonnig weer.lHet eerste jongensteamis in de ie Jeugdklasse kampioen geworden enhet tweede jon-gensteam in de Se klasse net niet,Eet meisjesteam moest zichtevreden stellen met een iets lager klassering, zij zijn op deéén na laatste plaats geeindigd.Ook waren er enkele tafeltennistournooien, waaraan we hebbenmeegedaan, Zo hebben we in het begin van dit jaar een tour-nooï voor Slagvaardig en KPJ-leden gehad.Bet ging er erg ge=zellig en vooral sportief toe. Na een daverende strĳd wistenMarian Donderwinkel, Eugène Hoenderboom en Stan Kolkman be-slag te leggen op de fel begeerde taarten ‚Verder hebben veleleden ook succesvol deelgenomen aan het z.g.n. Gelderlander.tournooi,de jaarlijkse Achtkampen in s'Heerenberg en de Lich-tenvoordse tafeltenniskampioenschappen . Verscheidene bekersvan allerlei formaat werden gewonnen in deze tournooien,Tot slot rest nog de vermelding dat we het komende seizoenwaarschijnlijk zullen deelnemen met &&n of meerdere zsenioren-teams aan de competitie, Verder wilien wij nogmaals iedereenbedanken die ons,door het kopen van Slagvaardigpennen, flinkhebben gesteund,
Iedereen, jong of iets ouder,is nog steeds welkom op ê&n vanonze traìiningsavonden/morgens (zaterdags 10.00-13.00 „woens-dags 18.30-21.30),Kom vrijblijvend eens langs en speel eensmee , Tot dan. .

namens ttv Slagvaardig
Gerard Slot,

SLAGVAARDIG 2

De tafeltenmniscompetitie is weer afgelopen. Werdhet tweede team van Slagvaardig in de eerste com-petitieronde derde, nu bereikten ze de tweedeplaats.
Ze hebben acht wedstrijden gespeeld. Hiervanwerden er vijf gewonnen, één gelijkgespeeld en0



6.
twee verloren. j

De teamsamenstelling was gelijk aan die van de .

vorige competitie. De spelers waren n.l. Karel
Hulshof, Ron Reukers, Koen Donderwinkel en als
reserver Etien Heutinck. Dat Karel Huishof de
belangrijkste speler is blijkt wel bij de afwezig-
neid bij de uit- en thuiswedstrijden tegen winters-“ijk. Deze hebben we n.l. dik verloren.
De prestatie®s van de andere drie spelers over
âe gehele competitie gezien waren goed, al ontbrak
soms nogal wat wedstrijdervaring. Hierdoor werden
er toch belangrijke wedstrijdpunten verspeeld.
Nenneer de techniek bij deze spelers nog wat
noger opgeschroefd zal worden maken ze in de
xomende competitie een grote kans om kampioen
te worden Teamleider: G. Hulshof

Nieuws in het kort,
“opie voor het volzende nummer van Piot dient uiterlijk
zondag 8 mei in het bezit te zĳn van de redactie.Deze
zxorte terĳn van inleveren is gekozen,omdat we ruim saan-
iauht willen bestcden aan het competitieverloop van het
eerste van ZVC,mei naar we hopen het daaraan verbon-
den kampioenschap. Tevens is dit de gelegenheid voor de
verschillende verenigingen om terug te blikken op hun
seizoen,

KEKX-XX-X
Donderdag 28 april speelt het eerste van ZVC thuis om
18,30 uur tegen Dierense Boys om de KNVB-beker,

XXXX-X-X=K
Wat het jaarlĳkse J.Knivpenborg-toernooi betreft, staat
er blijkbaar nog niets vast,mede doordat verschillefide
teams nog kompetitieverplichtingen hebben, terwijl op het
hoofdveld na 1 mei en het tweede veld na 15 mei niet
meer gespeeld mag worden.

Keksxox-Xx-XeKX



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 "de timp’’
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



G.J. Pierik
constructie- en installatiebedrijf

LOODGIETERSWERKEN IJZERWAREN
C.V. INSTALLATIES ONDERHOUD

tel. 233

UW KLUSJESMAN
G. Domhof

Past. Zandrinkstraat 10
Zieuwent
telefoon 05445-705

VOOR AL UW SCHOENEN
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel.:257



HET ADRES

vooreen

lekker glaasje bier

Bennie van ’n

Merkartikelen zijn
kwaliteitsartikelen!

U koopt ze voordelig bij een
vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Dikken||A. VENDERBOSCH
Dorpsstraat 28 - Zieuwent
telefoon 315

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

elektriciteitswerken
WW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF:
Zieuwent - Telefoon 346
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schilder-Boe ee J ° Holkenborg

tevens het adres voor de ’’doe-het-zelver’”’

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

OLIE -
HANDEL

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

KRABBENBORG telefoon 215

ee



voor al uw

‚ SPORTSCHOENEN

‚ SPORTKLEDING

Bj … e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT = telefoon 257

ADIDAS - PUMA - QUICK

voor
planten en

voor goede voeding
snijbloemen

grote sortering droogboeketten
lage prijzen bloempotten

in levensmiddelen sierpotten
\ bloembakjes

Z.B. Knippenborg bloemstukken
Dorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



NLAELee
COÖP. GELDERLAND stecdstouuw dienst mii ca.

veevoeders & kioindiergii orders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstnijen
ruwvoeders w.o, hooi-, síro-, bivrbostel euz.
zaai- en pooigaed, it n bloemzaden
gewasbeschermingsmiddeien
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
ie)

Tanken van benzine kunt udag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld iser nici bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog ee}2 Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

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

5388888

: VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR: 1

AUTORIJSCHOOL |

Werenfriendstraat 13
: ZIEUWENT
i telefoon 226

‘

| SCHAKELWAGEN EN
’

AUTOMAAT



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENKBEERTEN °°
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

voor een goede
de beheerder
an Iet 2e hands of

nieuwe

parochiehuis auto
verder alle
soorten reparatieswenst

alle sportmensen naar een erkend
adres:

steeds

AANGENAME garage
WEDSTRIJDEN T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent1en veel succes! tel. 603
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meen

rr

men

Er zijn nog steeds
mensen die op hun geld
zitten.

Die zitten dan zonder
die hoge rente van de NMS.

Ee f 2e 5
Nederlandsche Middenstands

AenWuislille5 ° Spaarbank

Voor alle nadi Ge onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:

jn assurantiën-financieringen-hypothekenZN]SS]
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Donderdag 28 april spelen de heren van Pacelli tegenEsca 2 in Arnhem om de afdelingsbeker,nadat ze vorigeweek Fireball uit Zelhem met 28-16 hadden verslagen,EeFrank Eekelder en Maarten Domhof hebben de district-selectiewedstrijden goed doorstaan bĳ de B-jun, „evenalsJohn Eekelder bij de C-jun..Alle drie zullen danook hetvolgende seizoen automatisch worden opgenomen in dedistrict-selecties.

Kekke xsXeX
De meisjes A-adspiranten en de jongens adspiranten vanPacelli wisten beide zaterdag 253 april beslag te leg-gen op de eerste plaats tijdens een toernooi te Neede,

K-X-XoEoXXX
ISSCHIETVERENIGING. ST, SEBASTIAAN KAN NOG LEDEN GEBRUIKENSSCHIETVERENIGING ST, SEBASTIAAN KAN NOG LEDEN GEBRUIKENist. Sebastiaan is een actieve schietvereniging, het eer-iste werd Ze bij het diopter-schieten. Bovendien werd hetijeerste Ze Hj het open-vizier-schieten. Daarom, MELD JE NU‘MAAN ALS LID MELD JE NU AAN ALS LID MELD JE NU AAN ALS LID(CIT STV NVV ON fe TTEK CIT STV NVV ON qp CIEM CIT STV NYvlà ON ZP CTan‘woIsep ‘uersTyos-zeTzrauedo Jou fTa oz o3sqo0fji neu PIOM UeTpuerog ‘uszsryos-zoidorp 19u ÊTtq ez pa4eM ostî 199 19u ‘3ur3Tuszeareruos SA9ST198Ue ST ueerisegecsjNEMINUGHD NATAT DON NYy N LLSvdES IS DNEDINTUTAITIHDSSaasNEGET SON VT NWTISvaas IS DNT9TNTHEATE Hs!

HV PACELLI-NIEUWS
REUNIE.
Naar aanleiding van het30-jarig bestaan van HV
Pacelli, voorheen Davide,

. organiseert de verenigingeen reunie voor alle. oúd-:.leden, trainers(sters) enscheidsrechters, op zondag* 26. juniasbij Cafê6 Kevelder van 'smiddags14.30 uur tot ca. -17.30 uur,



8.
Het is voor de organiserende commissie niet mogelijk
ieder oud lid persoonlijk een uitnodiging te sturen
omdat men niet de beschikking heeft over ledenlijst-
en van leden die in de periode 1953 — 1973 lid waren,
ook zijn veel leden niet meer woonachtig in Zieuwent
of naaste omgeving maar men hoopt dat veel oud
leden op ûeze manier en via via op de hoogte gesteld
worden van deze reunie, |

Om een beelâ te kunnen geven van 30 jaar handbal in
Zieuwent vraagt de organisatie foto's, krantenknip-
sels en dergelijk ter beschikking te willen stellen
die U &âan na afloop van de festiviteiten retour
zult ontvangen. Foto's e.d. kan men inzenden of in-
leveren bij Mevr. R. Ponds-Donderwinkel, Dorps=straat 22, 7136 IL Zieuwent, opgave voor de reunie
kan ook op voornoemd adres geschieden of telefonisch
bij B. Wensink, tel: 05445 — 8538,
Voorafgaand aan de reunie is er een veteranen 7-
handbaltournooi waaraan, naast teams uit de buurt-
plaatsen, ook kan worden deelgenomen door oudieden
van 33 jaar en ouder, opgave hiervoor is mogelijk
bij bovengenoemde personen, maar wel voor 1 juni.
Dit tournooi begint 's morgensom 11.00 uur en zal,
afhankelijk van de deelname, om ca. 14.00 uur afge-
lopen zijn, aan de hand van het aantal deelneemsters
zullen de teams vastgesteld worden, mensen die zich
voor 4it tournooi opgeven krijgen krijgen vooraf
bericht met wie zij samen een team vormen.
Mensen uit Zieuwent verzoeken wij om hun mede-
werking door familieleden en kennissen in den
lande op. de hoogte te brengen van bovenstaande,
zodat deze reunie een ware happening zal worden.

De organisatiecommissie.

ae:

lde:NMS nu ook met hoge rente speciaal |
voor 65- plussers



Voor een haarverzorging naar uw zin,

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

goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

wir

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



Firma En Lamers en B09-343
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

GE ELSGARA CHo>
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

mn
Waalderweg 41 * ‚ 08342iss 7263 RV MARIËNVELDE ed

KK

MK

xk

garage



STANDEN VOETBAL OP 20 O483 Sg.

39 klasse N 38 klasse P 38 klasse 0
REZVC 3 18 30 Kl, Dochteren 2 20 30 NEC 2 20 30Bredevoort 1 19 25 Witkampers 3 20 29 Neede 3 20 29GSV 163 1 17 22 Fortma 2 20 29 Lochem 6 20 27EGVV 1 18 20 KSV 3 20 25 Eibergen 4 20 25Longa 4 19 19 Longa 6 20 24 Ruurlo 4 20.23WVC 4 18 17 Winterswijk 3 20 22 Longa 5 20 20Lochuizen 2 17 16 RKZYC 4
Eibergen 5 17 15 WVC 5

- 19 20 Rietmolen 2 20 19
20 15 Vios B, 5 20517.Gr, Boys 2 17 15 Vios D; 4 20 13 Bredevoort 3 20 17Vorden 3 18 13 Lochem 5 20 12 Grol 5 20:45DEC 3 18 6 Rietmolen 3 19 11 RXZVC 5 20 13

VEC 3 18 6 Ratum 3 20 5

A®rlasse U 4® klasse X 5° klasse CZ 5® klasse HZ
Erix 3 18 28 Vossevelà 2 18 32 Kotten ge 20 32 ‘interswijk 7 20 35Diepenheim 3 18 23 Meddo 3 18 24 MEC 5 19 29 :NC 8 20 30Grol 10 18 23 RvZVC 7 18 22 Groi 11 18 25 Varsseveld 10 20 28KZVC 6 18 22 KSv 4 18 20 Ratum 6 2025 RKZVC9 20 26ieunie 4 18 21 Eibergen 7 18 18 Vios B. 8 20 21 Vossevela 4 20 23sibergen 9 18 18 Grol 9 EG| ‚

20 20 Ratum 5 20 22Vitkampers 4 18 17 Kotten 5 18 16 Neede 7 20 18 AD '69 8 20 18VOV 2 18 14 jonge 9 18 15 REZYC 8 20 16 Meddo 7 20 17Longa 10 18 8 Winterswijk 5 18 9 WC 6 20 16 Fortuna 4 20 15Jeede 5 18 6 Ratum 4 18 4 Meddo 5 20 14 Bredevoort 5 20 12
- Wintersy, 6 20 12 Longa 14 20 9U 1l-toe rnooi

KSH 5 12 8 ME 6 20 5

De poule indelingen tijdens het Polio-toernooi teHarreveld op zaterdag 7 mei is als volgt:
F PUPILLEN,

Poule 1:ZVC F1
Grol F2
AZSV F1
AZSV F3
Bredevoort F1

Poule 2;ZVC F2
Grol F1
AZSV F2.
ESu F1:Bredevoort F2De wedstrijden voor onze beide F teams beginnen om 9.00 uurZe vertrekken uiterlĳk 8 +30 uur per fiets vanaf de kantine,



/O.
E PUPILLEN,
Poule l:Grol El Poule 1 Zek] Es.:Âlste Kl.Bredevoort El ie 0EEAZSV ElEe Bredevoort E2

AD EL Grol Eh
El begint om 3.00 uur en E2 om 14,00 uur,

de jeugd o**
JUMIOREN C 1 bericht °
Bet is m al de 5e keer dat de red=ctie van C 1 over zijnsuperlegenderische wedstrijden sehrijft,De 17e wedstrijd moesten we zantredëer tegen KSN, Deze
wedstrijd ging er alleen maar om het doelsaldo.hoog tekrijgen. We stonden na 8 à 10 minuten nog niet voor entoen werd er paniekerig gevoetbalä, Desondenks kwamen wetoeh voor te staen en na deze opluchting kwamen de goals
op lopende band. De eerste helft kwamen we op een 7 - 0
voorsprong. Eindstand werd verdubbeld++ , Ja, Ja dus i5-0,De volgende interland werà thuis gespeeld tegen AD'69,Deze toeh zeer verbeteräe ploeg had aardig veel puntengehaald in de laatste wedstrijden. Daardoor hadden we hetin de eerste helft moeilijk en het bleef 0-0, In de tweedehelft ging het veel beter en we kwamen binnen 5 mimten
op een 2-0 voorsprong. Eindstana 3 -0,Ja mu komt de verwachte klapper van het jaar. Vios uitBeltrum, koploper in onze coupetitie, moest verslagen worden,èls we deze zouden winnen, zouden we 3 punten meer hebben
en 1 wedstrijd meer gespeeld hebben, Ha onseveer 5 minutenkonden zeons zeerhoge temponiet volgenen Barend maaktel - 0, De hardheid van de wedstrijd was hoog en doordat

: een speler te hard was kreren we een penalty vóór 2-0.
‚ Vijf mimuten voor het einde maakt Henk door een schitte-fende lob 3 - 0. Deze zwaar bevoehten wedstrijd werd

gelukkig gewonnen, het kampioenschap wzas in zicht. Nu alde laatste wedstrijd, waarover wij informeren, Ee harde
wedstrijd (verwacht!} wera gespeeld tegen SSS5E uit staaEibergen. Wij waren fysiek sterker en wormen met 5 — 2,Trouwens de eerste goal was al binnen 12,43 seeonden (stop-watch op 12.43.38). Deze zege bracht ons nog dichter bij



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

* tarvo
* volkoren Van bakkerij

‘twe  KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

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

Het adres voor: Bruiloften - Partijen 4%
Droppings #

Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

%

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

Voor al uw PARTIJEN en BIJEENKOMSTEN
naar:

café-restaurant

STOVERINK
Ruurloseweg 20 - ZIEUWENT- telefoon 05445-634

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

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



\1.
het kampioenschap: Als wij de volgende weästrijâ winnen

tegen Fortune Winterswijk (thuis 4 — 2 winst), wordt de

kampicenswedstrijd op 14-05-'83 tegen SKYH tuis gespeeld

Zij staan ma derde. Er zijn 198 kaart verkrijgbaar dus kont

kijken naar Zy 1 SUVW at
op de ”Greune Weide" op 14 mei 25e

Opstelling: &oel Iwan
achter Ton ‚Rober't/Guus ‚Benno sRaymond

midden Barend „Richard,;Freek
voor Wilco, Eenk Joris

Score tot m toe: 9T voor; iá tegen Ee | !

Topscorelijst: 1) Henk Hulshof 36 6} Joris Wassink 4

2) Barend Wassink 90 7) Freek Krabbenborg 4

3) Richard Fukking 15 8) Guus Kolkman 9

4) Frank Humelink 7 9) Raymond Krabbenb. 1

5) Wilco Hopereis 10} Benno Stoverink 1

eigen doel 1

IK? il rook niet, ik sport 1

D 1 Pupillen.

De 1° wedstrijd nz ae winterstop moesten We tegen Grol 2.

Dat was een makkie. We women dan ook met 8 - 0.

De week daarop weren AZST D 2 de gazten. We Gzchten dat

het een hele makkelijke wedstrijd zou worden. Haar dat

viel tegen. Maar toch wonnen we met

De week dasrop waren we te gest bij Long& D 1. We kwamen

al na + 10 minuten met 2 — O achter te staen. we hedden

de slsap noeg niet uit want we hadden s'avèna Pisa rekeken

(de lifster was er£ interessant). In de tweede helft ver-

den we wakker; dat bleek tgen Marco Ge tegengoel scoorde,

9 _ 1. Dat was tevens de 1° bal die âe Longa keeper langs

zich heen zac 2a2ns in deze competitie. Marco schoot Ìla-

ter in âe wedstrijd nog op de paal. Zet bleef 2 > Ì voor

Longa.
í

Ha 14 nachten dromen over pisa moesten we tegen Beltrun



12.
D ì. Zet was geen eenvoudise maar een goede wedstrijd.Onze "toerentellers!" (Petassen) gingen weer ontzettend

_te keer, %e kwamen met 1 = O achter, maar in de 2° helftkwam één van de toerentellets (Erik Petasyrij en scooráemet een Cruiffachtige lob 1 - 1. Dat was tevens de eind-stand. Die week da:rna moesten we naer Aalten.
De aanvoerder van AZSY schoot op de geal maar hij kwaneerst op de onderste lat en toen op de bovenste lat en-vervolgens ging de bal erin. Volgens de scheid wês heteen goal. Marco kwem nog vlek voor de goal maar toen schoofMarco op de paal, let bleef toen 2 — 1 voor AZSY,“e hopen det het seizoen verder goeverloopt.

Spelers D 1.

Klasse A 17 Klasse B 24 Klasse B 26
Zotten Al 130 Vios B. Bl 16 28 Varsseveld B2 19 35SSSE Al 18 28 Neede Bl 15 23 Lochuizen Bl 19 31Fortuna Al 17 22. REZVC B1 15 22 WVC B2 18 28Neede Al 16 19 Diepenheim Bl 15 10 Longa B3 19 25Grol Al 17 19 Fortuna Bl 15 18 Grol B2 19253Rietmolen Al 17 16 SSSE Bl 15 11 AZSV E2 18 19REZVC Al 16 14 NEC BI 14 3 Lochem B2 18 19
AZSYV Al 18 14 Meddo BI 14 BAD 69 B2 19 14
KSEH Al 16 9 KSH Bl 15 7 Yios B. B2 19 10
Longa, Al 17 8 Ratum BI 14 3-RKZVC B2 18 5WVC Al LL 7 Fortuna EB2 19 á
Klasse C 32
HEZYG €ls- 19733:
Vios B. Cl 18 30
SKVW Cl 19 28
Kotten Cl 18 25
SSSE C1 19 25
KSV C1 19221
Erix Cl 19 20
Fortuna Cl 18 19
Halle Cl 18 12
AD °69 C1 19 6
Meddo Cl 19 2KSE C1 ij 1



iN aannemersbedrijf

mama HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGV OEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
* *

tel. 200
Zieuwent
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OS BOUWBEDRIJF

__
NIEUwBouw

Hulizink& Zn. verso
E

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214

NIENHUIS
interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 - ZIEUWENT
telefoon 05445-252

Groot in kleine en grote meubelen.
Uitgebreide kollektie overgordijnen en vitrages
uit voorraad, zoals:
Hatema gordijnen en Ado vitrages.

Tapijten in vele kleuren en prijzen,
vanaf f 60,— per mtr. gratis en
vakkundig gelegd.



Ook wij zitten niet stil.
U houdtniet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ookwij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden. En om het unog :
makkelijker te maken. Zo d

WS
heeft ieder een goede reden
om aktief 2bezigte zijn.

a EE

Y 1VV 4 PR
B

2

yMoAte eb: |

A Rabobank
Vije, Blijft aktief.



Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent

Onderhoud i
Het is zomer!
Maar de winter komt, datis zeker.
Bent u ook zo zeker van uw c.v.?
Laat Kemkens uw c.v. onderhouden.
Dan zit u straks niet in de kou.
Goed onderhoud betaalt zichzelf:

U verbruikt minder gas, het aantal
storingen neemt af.
Kemkens heeft onderhouds- en
storingsabonnementen.

Zoals met alles: wij zijn goed en niet duur.
Vooreen gewone c.v.kosteen

_onderhoudsabonnement f 59,— per jaar.
.En wilt u helemaal zeker zijn:
neem dan een onderhouds- +
storingsabonnement voor f 94,50 per jaar.

Kemkens: - betrouwbaar
- Steeds te bereiken
- goede service en kwaliteit

Directe verkoop uit ons magazijn
Wij hebben een gemoderniseerd magazijn.
Dat hebben wij nodig voor onze projecten.
Een magazijn vol eerste klas
installatie-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, telefoon 05445-666

agent)

Wiz.


