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VAN DE REDACTIE

10° Jaargang nummer 10 ; oftewel de 100-ste uitgavevan PIOT ligt voor U. Niet een gebeurtenis om devlag voor uit te hangen, maar toch; een aantal waar-bij statistici een lichte rilling over hun rug voelengaan. In november a.s. bestaat PITOT 10 jaar. Tegenûie tijd zullen wij met een speciale uitgave ruimaandacht besteden aan de behaalde mijlpaal en,zoals dat bij zulk soort gebeurtenissen gebruikelijk‘is, terugblikken, evalueren en toekomstverwachtingenuitspreken.



2.
Deze PIOT staat, naast de tekst van het voordrachtjevan het Tweede tijdens de receptie/feestavond b.g.V.het kampioenschap van ZVC 'l en 3, wl. in het tekenvan de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen.ende komende kermis. Tevens treft U een verslag aanvan de feestelijkheden m.b.t. het 30-järig jubileumvan H.V. Pacelli. (Voor de overige bijdragen, zieinhoudsopgave). |

Weer is, dit geldt voor de meeste sportverenigingen,een seizoen afgesloten. Moge het gebracht hebben,datgene wat U ervan verwacht/gehoopt had. Zo niet,volgend seizoen meer succes gewenst.
PIOT gaat even met vakantie. Het eerste nummer vande ille jaargang verschijnt in de eerste helft vanseptember. Prettige vakantie en een fijne kermis!

De redactie
ReK.ZeV. Ce s VAN DE BESTUURSTAFELPetitieTijdens het samenstellen van deze PIOT bereikte +

° « . s Trons het treurige bericht, dat op zondag 3 juli - 1plotseling overleden is de heer Fr. Hummelink, d

een toch wel markante persoonlijkheid binnen onze 5vereniging en op onze sportakkommodatie. e=Door de vele aktiviteiten die hij voor onze ver-eniging verrichte, zullen we hem binnen R.K.Z.V.C.node missen.
Verder wensen het bestuur en de leden de nabe-staanden veel sterkte in deze moeilijke tijden. E

TedhttbdttittttttttdOver een week met de jaarlijkse kermis komen demeeste leden van R.K-.Z.V.C. weer voor het eerstin aktie voor het nieuwe seizoen. Het programmahiervan treft U elders in dit blad z2sn. Dit iszo’n twee à drie weken voor de start van de voor-bereidingen van het nieuwe seizoen. De kompletetrainingsschema's en osfenprogramma's treft U eldersin dit blad aan,
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De afsluiting van het afgelopen REDAKTIE:plaats op zaterdag 28 mei. *s M
°het Witte Paard cen zeergeslaxhorst, B. Wensink, H. Wopereis,

2 „ei, W. Papenhet bengin van het kampioens/ Dorpsstraat 23, tel. 05445-257van het le elftal en het pr’klasse C. Deze receptie ”
diverse officiële insta sld- + Zaalvoetbalgroot aantal plaatsel?fitter: J. Cuppers, Oude Maat1, tel. 05445-281balverenigingen Uit Gecretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 05445-461es Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 25, tel. 05445-660vond B een groot fe Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,vereniging met donat « 95445341behaalde kampioensceh Zaalvoetbal: A. Kolkman, Zegendijk 1, tel. 882elftal te vieren.
De aigemene jaarlijlwordt dit jaar geho!
om 20.00uurinde HandbalAGENDA Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838En 5 Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15:1. Opening. Lichtenvoorde, tel. 05443-5237
De Notulen van de + re Krabbenborg, Dorpsstraat 3;Ee Ee Wedstrijd-secr.: M. Spekschoor, Zegendijk 2,e eStuursverzier’

Dnerindier
TOHP

Volleybal
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

ZTV

_ Tennis
Jd Voorzitter: J. van de Meij, Dorpsstraat 42, tel. 864

Ë Secretaris: H. Wopereis, Harreveldseweg 28, tel. 859e= — Penningm.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 6686:© Wedstr.secr.: I. Knippenborg, Dorpsstraat 59, tel. 622
=
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Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,tel. 05445-324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 269Penningm.: 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 60Penningmeester: A, Schutten,B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,telefoon 05443-1005
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De afsluiting van het afgelopen seizoen vondplaats op zaterdag 28 mei. 's Middags was er bijhet Witte Paard een zeergeslaagde receptie t.DeVshet behalen van het kampioenschap van de Le klas C
van het le elftal en het promoveren naar de 3eklasse C. Deze receptie werd druk bezocht doordiverse officiële instanties en door een zeergroot aantal plaatselijke verenigingen en voet-balverenigingen uìtde gehele regio.'s Avonds
vond ereen groot feest plaats voor de gehelevereniging met donateurs en supporters om de
behaalde kampioenschappen van het le en het 3eelftal te vieren.
De aigemene jaarlijkse ledenvergadering van RKZVC
wordt dit jaar gehouden op maandag 15 augustusom 20.00 uur in de kantine van de vereniging.
AGENDA

1. Opening.
2. Notulen van de halfjaarlijkse vergadering.3. Financiëel verslag van de penningmeester,kh, Bestuursverkiezing:speriodiek aftredend zijn: J. Lankveld

| A. Kolkman
Be. Domhof

Alle drie bestuursleden zijn herkiesbaar.Eventuele andere kandidaten voor een bestuurs-functie kunnen zich tot en met 7 augustus
opgeven bij secretaris Th. Bekken.5: Trainers. î

6. Mededelingen betreffende onder andere:a. Zaalvoetbal
Db. Donateursaktie
c. Jan Knippenborg - toernooi
dâ. Sportkeuring.

7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Het bestuur rekent erop dat er zoveel mogelijkleden op deze vergadering aanwezig zijn.

Het bestuur.
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OAVERPEINZINGEN.

2 mei en ut kampioenschap is al weer 2 moandveurbi j en de competitie-indeling veur vol-gend joar is net bekend. Terugkiekend hu jnatuurlijk hardstikke tevrène, moar vergelekkenmet ut kampioenschap in Bredevoort (1971) wasut toch ne betjen lauw. Eigenlijk is ut ok neethelemoale earliĳk um met Bredevoort te verge-lieken. De situatie was namelijk utzelfde as in1970, toen ut kampioenschap in de 28 klas GVBtegen Keijenburgse Boijs ‘ehaald werd. Ok in ge2e klas GVB zat ut toen ar al ne joar of veereof viefe wal in moar kwam ut d’r moar neet uut.Ok toen was t’r,net zo as veureig joar; neslecht joar tussen in, wogarin amper de midden-moot ehaald word ’n. A’j dan inderdosd noarvief joar ut haalt, dan u ’j tevrène, moar langneet zo uutbundig, as wanneer i j iets neetverwacht en toch haalt. En dat was in 1971 walut geval. I’j wet van teveuren neet hoo bneklasse hoger (1° klasse) met komt en at danblik da’j boven in met komt met beheurlijk sen-tationeel voetbal en vulle goals en met publiekdat greuit en met lèéft dan krie’j vanzelfstemming.
Toch ok noo wal arg bli’j met ut kampioenschap.Ok ne kampioenschap dat ne gevolg is van degreui van ut jeugdvoetbal in de zeuventigerjoaren, met natuurlijk de neudige talentenmoar ok met de bettere begeleiding (gediplo-meerde jeugdtrainers en twee leiders per jeugd-team). Joar in joar uut werden jeugdteams kam-pioen. As dee spölers allemoale in Zowent blieftdan mot dat ne kere deur komm n. Allene, as utdan iedere kere weer mis geet, goa’j wal istwiefelen;opni’j beginnen en veuruut kieken isdan ut enigste.A’k dat noo doo, noa ut kampioenschap, dan tochwal met gemengde geveulens.Uut ut interview inde veurige PIOT blèk dat iederenex verwachtten



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 tmp’ :
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 Brastel. 257
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in de darde klasse good met te kunn’n drèjen,ok gebaseerd op de vulle gewonn’n oefenwedstrij-den tegen darde klassers. Noo 2 moanà laterbunt t Tr de neudige twiefels en wal vooral um-dat d r zeker 4 moar misschien zelfs 5 w spölersweg goat of al bunt (Jan Storkhorst noar Lim-burg, Clemens Storkhorst ne joar noar Canada,Guus Slot noar Longa en Ad Schutten noar utverre oosten). Noo is natuurlijk neet elke spö-ler even stark, moar zovulle...? Ne elftal motin mekare passen en a°j 4 andere, èven starkespölers terug hebt, dan hooft ut team nog neet”even stark te wezen. Ut mot passen, ij motwett n wat un ander deut, i’j mot veur mekarelopen en doarveur mot de sfeer good wezen, utmot georganiseerd wezen, enz. enz. A j dan ineen kere dree of veer ni ‘je spölers d'r in hebtdan is dat ne groot verschil. Ut kampiovensteam
was gebaseerd op ut 4-4-2-systeemn (met snelopkomende middenvelders}, moar woarin de snel-heid en beweeglijkheid van beide spitsen essen-tieel was. Dat was ne garantie veur goels vanhun zelf, moar ok veur ruumte van Ge opkomendemensen en dus ok goals. Dat is ut systeem. T'iszelfs veur oes in de darde klasse jammer datut oet mekare völt, Wi’j waar’n ut starkste vvanuut de snelle uutvallcn., In de vierde klas-se moss n Wi j ut spel makem en dat was nog walis moeilijk. In de darde klasse bunt de tegen-standers in ut veld iets starker en dan krie’jveurin meer ruumte.
Veurig joar, toen Ruud Jansen hier kwam, kenn’nhèe de spölers wal neet zo good, moar was utut earste as geheel wal redelijk in balens. Noomot d r toch wai ne beheurliĳĳk verni ‘jd teamkomm ‘nin ne klasse dee zwoarder is. Zeuven
oefenwedstrijden is neet zovulle um dat veurmekare te kriegen en ik bun dan ok helemoalneet jaloers op Jansen um dat in dee kortetied te motten bekieken en anpassen. Jozef



Rouwhorst van de harmonie zei tijdens de re-ceptie/feestoavend s"RKZVC betekent : Rudie Kan
Zieuwent Verder Coachen!, Met zo’n stark ver:nijd team is dat ok wal neudig. Duudelijk isdat at t Tr wat minder individuele capaciteitenbunt, dat ut dan meer van ut kollektief mot
komm n en dat betekent weer dat de spölersvulle veur mekare mot doon, moar ok vulle vanmekare mot accepteren. Op dee maneere bun’k
op 2 punten beni’jd noarde ni’je competitie,
Op de eerste plaatse natuurlijk, hoo wij in deni je competitie met drèjt, moar ok hoo ut
binnen ut elftal geet lopen.Ik höp da’w van de supporters steun kriegt,eigenlijk nog meer namelijk beheurliĳĳjk wat kre-
diet. Ne ni j team hef tied neudig. Of d'rbi j voetball’n later rente wordt betaald mo’j
afwachten. Ik höp ut, want dan hèk dr zelfok schik van.

Bennie Storkhorst.

„VOOFEDRACHTJE” TWEEDE ELFTAL ReK. Ze VeCe

Tijdens de receptie/feestavond t.g.v. het kampioen-
schap van het eerste en derde elftal van RK ZVC.
gaven enkele spelers van het tweede een voordracht jeten beste. Gelet op de bij vlagen briljante en humo-
ristische zinsspelingen willen wij U de tekst nietonthouden. Deze Ei dan ook bij deze. (Red.})

„Wij voetbalt zelf in het 2° en tZaint samen met het
1e en zodeunig veule wij ons verplicht enige kant-
tekeningen te plaatsen bij het kampioenschap van
het eerste af -

-Eerst wille wij echter het 3® feliciteren met hun
kampioenschap. Over die mensen hebben wij echter
weinig op te marken want ze voetbaln gewoon better
as de tegenstanders



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
MW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346
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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

aanne, KRABBENBORG telefoon 215
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“Dus noe wietter over dat eerste.Gelukkig buntze dit joar kampioen geworden. Wanter gingen geruchten, dat wanneer het dit joar weerneet zollukken, dat wij dan ne anderen veurzitterkregen, :
-Wij hadden namelijk al verscheidene trainers ver-sletten en ij wet nooit wat ne nijen veurzittervan utwarking-hefs: “4-2 25052-Moar noa dit kampioenschap köj wal stellen dat onzeJ.C, annex carosserieën Koning, nog een paar joarin de busines kan blieven.
-Trouwens, onze trainer amex procuratiehouder,dat hebbe wij in het telefoonboek e leazen, debu-teerds as trainer in de K.N.V.B. in de wedstrijdtegen Dinxperlo. Ziene taktiek ging toen volledigde mist in.
-Benmnie Storkhorst ging as ne razendsnelle buuten-spuller flitsend langs de lijne. Lau Knippenborgheelt zich bezig met vertragend spel. Joop Immink .vlaggen allene as het echt butenspel was. GuusSlot gaf alle ballen af en tot overmaat van rampkwam Jan Cuppers met Humphrey zien waterzak hetveld op.Het gevolgwas dat wij met ne leugen zak zonderpunten richting Zöwent gingen.—Het spreekwoord zeg: ne ezel stut zich geen 2 maalan dezelfde steen.
“En Jansen was ne ezel want de wekke d'r op wonnenze van Reunie.
-In de wedstrijd tegen Grol in grolle stond GuusSlot d'r noast wegens disciplinaire maatregelen.In Lichtenvoorde dachten enkele onderwereld-figuren,met het totale aantal van 15, at den jongen inzöwent niet met deut kan he ok wal bij ons kommen.
De wekke d'r op had Slot wark.

-De wedstrijd tegen en in Zelhem was,. zoals trouwenseen paar meer, erbarmelijk slecht. Het was net ofaannemer Hoenderboom onze jongs beton in de schoenenhad e gotten om zien umzet te vergroten. Die wed-
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strijden was het gewoori neet weard um noar te kieken,het was driette. Of te wel op zien latijns: Ergo

_ merga ballo fiasco. :

“In het verdere verloop van de eerste helft vande competitie werden de neudige overwinningen‘geboekt, mede dankzij goed keeperswerk van onzepopulaire boy onder de lat. Den Bakker hef trou-wens ene grote hobby: en dat is douchen.-Het water is te kold of het is te warm dan heffehe geen zin, den motte meteen weg. Meestal schutden Bakker zien bokse zo weer an. Volgens mienmot den kearl an het ende van de wekke de makkenvan zien bene met de batse d'r afstekken.,
-zeg noe zo over het een en ander proat watdug ow van den trainer,“Noa ak de stand zo bekiek Sn de kompetitie,Zöwent eerste en Gendringen tweede köj hoast vaneen iandverroader sprekken.“Moar joa din eersten ingruk zeg niet altied alles,want he iek ok nogal vrij stevig, moar toen wijdat uut wollen proberen had he bij de eerste debeste bodeychek gelijk al 3 wekken las van zienescholder. Algemeen bezene moj moer zeggen daw negoeien trainer hebt want traïners die kampioens-elftallen kunt maken bunt normaal gesprokkenklasse trainers.
-Wat vind ij eigenlijk van Joop Immink?-Ik wet wal dat he '*tneet altied eens is metziene achterhoede en dan veural met den Wiliemvan Winterink Frans. Eigenlijk ok geen wonderwant die anderen mögt altied met doon en Joopmot d'r iedere wekke noast staon. Dat zol ikzelfs nog neet pikken, Was Jan klein Goldewiekhet hele seizoen d'r moar beje west, den had diezaak wal e sust. Wat hef den eigenlijk *t heleseizoen gehad? ZE-Noar ik geheurâ heb, had he ziene liesleerzente kort zodat met zien wark bij het waterschaper konstant water in ziene leerzen leep en datkan natuurlijk geen mense lien,



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON- EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-24155 V/ tel. 05445-253-256

combinatie
LANKVEL
GOEDKOOP EN GOED!



Dit komfortabele eiken bankstel is prachtig
afgewerkt. Wat de bekleding betreft kuntu kie-
zen uit een effen stof of een bekleding met
zo'n gezellig bloemmotief.

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

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

voor

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef. 209
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-Paul Knippenborg was trouwens ne waardisen ver.vanger moar he mot neet te vulle verbeeldingkregen want tegen K.S.H. met de karmisse liensma 7 en en 4,|ae ri “its ZJ berdje um de arme. Nee jongenwèj Kont ow zo wal herkennen,
-Dat veur sommigen het eerste positief uut warktköj wal zeen bij Eric Hummelink. Te lui veur *ttweede en toch past ze in het eerste. Moar jahet eerste spullen toen nog 4 klas, hoe den *1er dit joar met dut zok ok neet wetten.“Misschien dat Humphrey nog activiteitspillenveur hum hef
-Wat René Penterman betreft kunne wij wal stellendat, as ij tenminste zien vader geleuf, he iederewekke den besten van *t elftal is. Met de duur-loop op de training is he meestal veuran. Moarik vind moar zo, woarumme zö'j ow zo ploagen,we mag toch allemoale gelieke onder de douche,“Zo geleidelijk an xomme wij bij het middenveldmet centraal onze Good 01G Bemmie Storkhorst.,Waarachtig tis woar den kearl is van *t joar etrouwt. Ak owe prestaties zo bekiek van veur Tttrouwen en noa *t trouwen zeg ikke t'is jammeraj’t neet 10 joar eerder gedoane heb. Want ik denkdat ze dan noe in Lichtenvoorde zegge hadden denBonnie Wopereis geet noar Zöwent want den wilhoger op voetballen-Loat dit geen tip wèn veur Jonge ambitieuze voet.ballers want op een huwelijks-golf in Zöwentstoat we neet te wachten. Want dan goat d'r nogmeer noar Iichtenvoorde veur een huus.

“Veur Pietje Boekelder za1 het wat den trouwdasbetreft nog wal problemen geven, Want as den inde karke bij de pastoor net zo vulle met zienKOP schut as onder ge wedstrijd dan mag denpastoor hum wal tien keer vroagen veur dat e wetwat he wil,
"Veur Jan.Stófkhorst. àliasTolTekentanes wamhet‘t eersteen *tlaatste joar in *%t eerste,



19.
4He hef zich loaten transfereren naer *+ land vane zachte G van Skuppe en skol, Volgens insidersef he doar geen boerderije moar dikke. verkering.car ja ij mot noe eenmoaj ne smoes verzinnen“m geen contributie meer te hoeven betalen. Wantrekken d'r op at den Bolscher op de centen is,“in die wedstrijd tegen Gendringen deed Jan ‘rou-wens 21 neet meer met, geblesseerd volgens Humphrey,Wat die wedstrijd tegen Gendrinzen betreft dst wasnoe ne wedstrijd wiet mien nog lang zal heugen.Wat hebt onze jongens zoed gevoetbald. Het wasne echte soep wedstrijd met vulie bouillion.Den Adje Schutten hef toch wat afgesjouwd. Hewol zo graag noar *t buutenland. At he sl diegelopen meters uut de wedstrijd tegen Gendringenachter mekaare had gelegd dan was he al een mooiendjen wes e wes.,

et
2
br

dj
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Íwat Lau Enippenborg betreft, doar kan noe menig-een een veurbeeld sn nemmen. He geet noar iederetraining, he drunk neet, he reukt neet, geetaltied op tied noar berre en betaalt nstjes op“ied rente en aflozsing. Den kearl up wat afzowel in de wedstrijd als op de training. Denkeari kan van't sommer Martin Brosius wal vervangenbij ren je rot,
“Personen die wi, t met name hebt genoemd komtbij *t volgende kampioenschap an de beurte,Ae58t OS nog ‘i eerste VOLZSnd joar vuile succestoe te wensen en misschien komme wie ons in de3e klasse nog wal argens in tezen.ieiaas hebt Jullie iaatst al verloren van hetkampioenselftal ven 1971. Dit kume wij ons alsselectie niet permiteren dus dage we zo met hetZe binnenkort zelf wal ne kere uut.

“Dames en Heren, &it was brandpunt. Goeden avong.(Paul Stortelder en Laurens Donderwinkel, namenshet tweede elftal van DER ZV.)

ie



J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WEREN FRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEUWENE
Telefoon 05445 -517

WOPEREIS =ec7ro

ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



HODENDERBOODM BU
AANNEMERSBEDRIJF

z NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

mw UTILITEITSWERKEN

GEN dorpsstraat 27
NVEBEDRIJF ZIEUWENT

VIIy telefoon 05445-332
Â |

voor een
gezellig partijtje CAFÉbir 4 Keyelder
of een groot feest

H. HOLWEGin ’t klein :

Telefoon 277
moet je toch wel bij
‘t Kevelder zijn!



SPORS=NTaD NE DE De JI. 1983
rsree an OEESE Zo RT TOS ea

Zeterdagavc 1416jul:
Gestart NorES eer aantal voetbalwedstrijden |

voor, wet ny de lagere elftalien op zaterdag- 1
avond 16 uit4.8, aanvang 17.00 uur.
Gespeeld worden de volgende wedstrijden:
IE 00 uur - veld ReKeZeVs Gez en Rel ez VVele
17.00 uur veld s Reke eVa Ce —- RoekeZeVele

Ce19.00 uur veld ë IN Era RelKee Ve
19.00 uur — veld s ReKeZeVeCe5 —- en Voce
Na afloop van de wedstrijden is er een gezelli
samenzijn in Hotel “Het Witte Paard" (Ant.eeen is toegankelijk voor de gehele bevolking. Mede-
werking wordt hierbij verleend door de boerenkapel.

NH

NH
ò
6

9
7

11.00 - 11.30 +: Opgave polsstok-verspringen bij de
bejaardenwoningen. Dit evenement

wordt, evenals voorgaande jaren,
georganiseerd door de KeP.de °

en

415530 — 12:39 Polsstok-verspringen.
12.30 -— 14.00 +: Atletiekwedst rijden terrein RKZVC.

06

vet. ome? ide Voenigiingens
K.P Je == TUUP volley -— Pacelli
bar bal —= BeTV, tennis SgR £ Ve0e jeugd.Ond
Det: £ meter},EE Hoogspringen, Speer-
weren, Talzooien (korf),
Beheniigneidswedstrijden,
Doeischieten.

14,00 - 14.15 2 Penalty bokaal, jeugd.
(zie ook elders in dit blad)

inJazz Gyn, Gymastiekverenigv14,15 — 14,30



2.
14,30 - 16.15 1 Voetbalwedstrijd R.K.Z.V.C. —

Streekelftal.,
In de rust van de voetbalwedstrijd is er een muzikaleshow door ds Harmonie en schutterij.Om het programma vlot te laten verlopen verzoekenwij de desbetreffende verenigingen een half uurvoor de aanvang aanwezig te zijn.Consu!umptiebonnen kxumen tot 15.30 uur alleen in dekantine worden ingeleverd, daarna zal äe kantinegesloten zijn.
Wij wensen U een prettige kermis toe.

Bestuur ReKeZeVele

24 wan Gek: WAT NG WSD OE B CS Wee ES GEE ZE 2 GE DE 2E 2 0 ee ee ze 5 ns DIF GD AES AE ee EN ce ep ee ee DEE CE GES GEK KEED LTN EED OE EE IS REET
AT DMPDRANTDE DER ANTM

5He. ADVERTEE DERS BED NKT

TY 3 3 1|, als lezer, 10 maal perTm 3 Thur = 5{OT in Uw brievenbus vin
® # =

pn
3tastseij iende vr 1EuISLUL Z J zn Se Vui DU Dn UTS paekin dit sportblad staan zij garant voor de finan-ciële basis. Iast hm advertentie níet alleen

aan9 £a fan nen 5E LonOi jé!ss ZS GS ISLeffectief reclamemiddel zijnlijk van dank, te bezoeken.
Voor de H.H. Adverteerders alvast de mededelingdat één der redactieleden in de loop v.d. maan-den aug./sept. bij U langs zal komen om opnieuw
Uw m werkir e vra: &
Uw medewerking te vragen. De Redactiead oe 20 90 U Gj NT EW EEE WES EE Ee WP AE EL. EEE EEE OEE WE GOE ALIEN ONE DOE 2 AG DOD LA ED EN WN LES ND A IFE LS es

manie Indeze zaken, ais



13.
VOORBEREIDING/OEFENPROGRANMMA
Eerste en Tweede elftal R.K.Z.V.C. 83-84,

2-8-1983 s 19.15 uur Training2-8-1982 - 19,15 uur Training5-8-1983 « 19.15 uur Training7-8-1983 : 11.00 uur ZVC ” zZutphania 1ELO Uur SV0Z — Zu tphaula Z
i9-3-1983 4 19.15 uur Training10-8-1983 «+ 19.30 m7 ZVClL - NEC 2 !

i2-05-1983 s 19.15 uur Training14-8-1983 4 14,30 uur ZVCL - Gendringen 1
14.30 uur4ZVC2 - Gendringen 216-8-1983 : 19.15 uur Training17-8-1983 4 19.00 uur:ZVC - Eibergen ii
19.00 uur ZVC2 - Eibergen 219-8-1983 s 19.15 vur Trainings21-0-1983 s 14.30 uur:Bon. Boysl - ZVC
14.30 uursBon. Boys2 — ZVC223-8-1983 : 19.15 uur Training24-8-1983 4 19.00 uur Witkampersl - ZYC1
19.00 uursWitkampers2 - ZVC226-8-1983 : 19.15 uur Training28-8-1983 : 14.30 uur ZzVCl - Iettele 1* a

Ee

10.00 uur+ZVC2 - Erica 2
30-8-1983 s 19.15 uur Training |31-8-1983 s 19,00 uur ZVCl - Ajax Bredenbroekl19.00 uur ZVC2 - Ajax Bredenbroek22-9-1983 3 19.15 uur 1 Trainins10,00 uur 3 Grol2-ZVC26-9-1983 3 19.15 uur +-Trainins1055 26 es Leningë11-9-1983 : AANVANG COMPETITIE 1983/1984,
AFMELDEN e ALTEEN bij DE TRAINER R.JANSENvee Gi ee ves am Ze En S Te a. ® 08356-83285 e

ZEREmee te ee Ge ee eeeeee ee ee eeeeSEENRSNSNDISsEsSsssmsnmmn_—GIRO SPAREN BIJ DE NMS: EEN VOL % EXTRA EN UW GEID
STAAT NIET VAST.



—_°=
W EIPTAL SEIZOEN 83-84

14-8-1963 + 10.00 uur s ZVC 3 — Viod 3== 12.00 uur : ZVC 4 — Viod 5
12.00 uur z ZVG 5 - Viod $
10.00 uur : ZVG 6 -— Etten 3
10.00 uur s Etten 4 - ZVC 7
10.00 uur : Etten 5 —- ZVC 8

21-8-1983 : 10.00 uur : ZVC 3 — Witkampers 3se 10.00 uur : Witkampers 4 — ZVC 4
10.00 uur : ZVC 5 - Witkampers 5
10.00 uur s Witkampers 6 - ZVC 6
12.00 uur : ZVC 7 —- Witkampers 7
12.00 uur : Witkampers 8 - ZVC 8
12.00 uur z ZVC 9 — Witkampers 9

24-8-1983 : 19.00 uur s ZVC 3 - Zelos 3
19.00 uur 3 ZVC 5 -— Zelos 7

28-8-1983 : 10.00 uur:Dinxperlo 3 - ZVC 3Ve - 10.00 uur:Dinxperlo 4 - ZVC 4
12.00 uur:ZVC 5 - Eibergen 5
10.00 uur:ZVC 6 — Viod 7
10.00 uur
10.00 uur

Vioa 8 - ZVC 7
Viod 9 - ZVC 8

°

e=

„7

0

0

00

10.00 uursViod 10 - ZVC 9
4-9-1983 s 14,30 uorsRatti 1 - ZVC 3

14.30 uursRatti 2 - ZVC b
10.00 uur ZVG 7 - Wolversveen ?
“3 5 ca UIe ZI 5 =O Twe rayon: ra

4
““

898

52

10.00 uur s ZYC 9 - KSH Ó
2

18 gRAINTNG 6° t.m. 9° EIFTAILs Dinsdag augustusaanvang £ B. UU
1° TRAINING 3° t.m. 5° ELPTAL: Donderda, U augustu&

SC fiet U U}ASNmailt diin

_ === ee: 0% oe en ES 2e 00 9 GE ES EEA ee EE ee AA We GeeeDS Ee Es GD PA CD ES Ee Te Ge de ee eez=sssnssststanmsssssnsStsnssisSsSasnasssLnssnansnsnassss=
ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN !

DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.5 ze dn ee ee meeeIE EGSeee em Aeeeeenmz=masssssssmzasnmisasans = == zaan.



Voor een haarverzorging naar uw zin,

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

goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

_

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



TAXI8 05445
Firma Jan 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

cARACE 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 x+08842
ess * 7963 RV MARIENVELDE * P'i“® 2057

*

KM

KK

garage



t cie
ReKeZeVe Ce 1 COUPETITIE-INDEILING SEIZOEN *83-°84"ALLE ELFTALIEN

deklasKN.V.E. (res)3e Klas Ze klasafd.K.Concordia YW. A.D:+*69 2 Ruurlo 2Drempt Vooruit Arnhemse B.2 A.D.°69 3Erica 76 Goncordia W2 K.S.V. 2
Me Vere Drempt V. 2 Sp.Kotten 3AX De. 26 S ‘Winterswijk 2R&ZVC Escea 2 VeVeG "25 2Silvolde Gendringen 2 Sp.Meddo 2ze Ionga'30 2 Markelo 2Sp. lochen Silvolde 2 RKZYC 3Victoria *28 RKZVC 2 Kl.Dochteren 2Viod Sp-Eibergen2 PAX 3VsVe Os Vars seveld 2
deklasafd.N. leKlasafd.1. beklas afdU.Fortuma W. 1 A.D.'69 6 Vios B. 6EelsVeV. 1 Sp.Kotten 4 Longa*30 11Sp.Neede 3 Bredevoort DsNen. 7Long2130 5 Winterswijk 3 Grol 9konets 3 Grol 8 Sp.Eibergen D: KeZeVeCe & RekeZeVel. 6: Erix 4 :

Winterswijk 3 Longa*30 & Veldhoek 1Vios Be 4 SpDeEibergen 6 D.E.0. 3Reïnie 3 Ratum 3 AeD.'69oi MeEeCe 3 Kuurlo 7Vinesoan] 3 3

Longa 30‘9

Seve VE: 2
Diepenheim
Noordijk
Mariënveld
Ruurlo 5
Grol
Sp.Neea
pP.Rekken
ee ZeVel
aile 3

AM]!

£

0
LA

[9E

5 8á

di

enCid veEk *Dinxperlo 5
5e Klas afd
A "65;Fortuna W

Grol i2
Sp.Kotten
KeSeHe 6
Hess ® 6
Sp.lMleddo 6
BekenseVios B. 9
WinterswijkNAVeels 10

.5
3

‚GZeeeA B WC RE

A=

iS

EE - fVaZzOSSVSsiù Ö
Sp. lochem 7

88 2e 40 ZE OE U B IA GEE a GES KET OE

Grol je
Grolse Boys 5
Sp.Kotten 7
Vosseveld 6
SD.Meddo 5
Rek ZeVeC..9 £

Zatum%4
Yioos Be
WeVeC. 7

10



Ar. A-16 Afd. B-26 Afd. C-29Ta 0e GE LEN ER ee 4E es tse 68 2 ED GE oe dt zen eet 0% 8 ons os om ante ves ÁgAeZ.5.V. al Fortuna W. bl Zelhem cl azeFortuna W. al Sp.Kotten bl los clGrol al ReKeZeVeC, bl A.Z.S.V. e1Kens t. B Diepenheim bl Fortuna VW. cl -MeE.C. al Sp.Neede bl Sp.Kotten clKeken, al Meel bl Ke Sels clVios B. al Ratum bl ReKeZeVeC. clDoeke Ûs al As ZST. b2 Deko Ve, clDiepenheim al Grol b2 Vios B. clErix al Longa*30 b2 Diepenheim clSp.Neede 21 SeKeVelle D2 S.S4S.-E, clRietmolen al MariënvelgG bl Vorden cl

BEZ VC
VOORLOPIGE ELFTALINDELING CEFENPROGRAMMA TRAININGSTIJDEN

ReKeZeVeC. JEUGD EN PUPILLEN

Á JEUGD
Raymond Baks - Freddy Bokkers - Pascal Domhof = MaartenDomhof = Henrico Eyting = Marco Kl, Golewijk = Freddy HarbersJurgen ten Have = Eugene Hoenderboom = Benno HummelinkRuud Krabbenborg = Willy Nyenhuis = Johnny te Roller =Guus Rouwhorst = Eric Waalderbos = Marco Waalderbos.
Leiders : Leo Vos = Jos Heutinck

B JEUGD

Roy Buiting = Ruud Donderwinkel = Frank Eekelder = RobertEarbers = Guus Kl, Holkenborg = Henk Hulshof FrankZummelink =- Erwin Kuiper = Rene Molenveld = Mark PentermanRonnie te Plate … Benno Stoverink = Barend Wassink = Iwan:Wopereis ne Ee
leiders :MärtinSIot — Rene Doppen



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

* tarvo
van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

* volkoren

telefoon 255

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

Het adres voor: Bruiloften - Partijen +Droppings |

Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

+

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 297 ENEA 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent -tel. 508 S=2@&

VEENee
SE 4

Voor al uw PARTIJEN en BIJEENKOMSTEN
naar:

café-restaurant

STOVERINK
Ruurloseweg 20 - ZIEUWENT - telefoon 05445-634

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alie merken
auto’s

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



9.
C JEUGD

John Eekelder — Norbert Kl, Goldewijk = Joost Harbers =Walter Heutinck = Karel Hulshof = Guus Kolkman = FreekKrabbenborg = John Krabbenborg =- Marcel Molenveld — StefRouwhorst = Joris Wassink = Edwin Wopereis = Wilco Wopereis
Leiders : Hemmy Toebes = Benny Slot

D_ 1 PUPILLEN

Angelo Domhof = Mark v‚h, Bolscher = Bart Kl. HolkenborgErik Kl, Goldewijk = Eugene Krabbenborg = Daniel KolkmanRoy Kolkman = Sander Kolkman = Mattheu te Morche = PatrickNyenhuis = Eric Rouwhorst = Peter Rouwhorst = Jurgen WeyersIwan Wopereis
Leiders : Wim Kolkman = Marcel Immink

D 2 PUPILLEN
Arne ten Dam = Dolf voh. Hooft = Jelle Krabbenborg =Raymond Niënhuis = Cunter Papenborg = Rolf Penterman =Jurgen Ponds = Eddy Rensing = Dion Rouwhorst => TacoVosters — Rob Waalderbos = Ard Wissink = Martin Wopereis
Leiders : Peter Holkenborg … Wilfried Waalderbos

E_ 1 PUPILLEN

Barry Kl. Holkenborg = Jurgen Hulshof — Dennis KnippenborgDennis Krabbenborg = Leon Massop = Guido Nobbenhuis =Raymond Spexchoor = Roy Stortelder = Iuc Vos - CristianWopereis = Erik ved. Wetering.
Leiders : Jan Domhof > Richard Kl. Goldewijk

E 2 PUPILLEN

Jeroen Berendsen = Nick Donderwinkel = Björn Domhof =Barry Hulshof - Mark Holkenborg = Doris Kl, HolkenborgJeroen Niënhuis = Maike Reukers = Martijn Rouwhorst =Frank Stegers = Nick Waalderbos = Peter Waalderbos.
Leiders : Johnny Cuppers = Vincent Kl. Niënhuis



18,
Oefenprogramma.
Ä- Zaterdag 13-58 ZeVeCeArteVeCea aanverig 1430 uur" _20=8 ZeVel.A = Vorden A aanvang 14.00 uur"2708 ZeVeCeh = ZeVeCeB 1430 uur:

Woensdag ZisB ZeV.Cea = Wolversveen A aanvang 19.00 uur
Zaterdag 3-9 ZeVeCea = WinterswijkA aanvang 14.30 uur

B Zaterdag 20-8 ZeV.C.e b =— Vorden B aanvang 14.00 uur
Dinsdag 23-8 ZeVeC. B = Winterswijk B aanvang 19.00 uur

GE 278 ZeVeCe A = ZoleC. B aanvang 14.30 uur"3e WeVele Bm ZeVeC. B aanvang 15.00 uur
Nen 10-59 .Wolversveen Be ZoeVeCs b SAETnE 15:00 uur

C Zaterdag 20=8 Vorden C = 7oVeCe C aanvang 14500 uvr
Dinsdag 23-8 Winterswijk 9 = ZoVeC.C aanvang 19.00 uur
Woensdag 31 =8 WeVeCs C = ZeVeCe C aanvang 19.00 uur

Di=D2=E1-E2 voor jullie is er iedere zaterdag een oefen =
wedstrijd, de eerste is op zaterdag 20 augustuse

Trainingen
ÂÁ eerste training Donderdag 11 auge van 19.00 = 20:00 uur
B eerste training Donderdag 18 aug. van 18.00 = 19.00 uur
C eerste training Woensdag 17 aug. van 19.00 = 20.00 uur
D1 eerste training Dinsdag 16 auge van 1800 = 19.00 uur
D2 eerste training Dinsdag 16 aug. van 17.00 = 18.00 tuur
E1 eerste training Woensdags 17 auge van 18.00 = 19.00. uur
E2 eerste training Woensdag 17 auge van 18.00 = 19.00 uur
Voor de rest van de trainingstijden zie kastje bij voetbalveld.

TRAINING F PUPILLEN

Het is de bedoeling dst de F pupillen vanaf zaáterdag
3 september op:de zaterdag morgen gaan trainen. Wij
zijn nog op zoek naar iemand die hier tijd en animo
voor heeft. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij:
Andr&ë v.d.Wetering of Bennie Hoenderboom,



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw |

„SPORZSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

voor goede voeding snijbloemen
grote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempotten
in levensmiddelen sierpotten

bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



NNAMTNe ee zeg
COÖP. GELDERLAND steeds tou uw dienst niet c.a.

veeroeders & kicindiergsvocders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstnffen
ruwvoeders w‚o, hooi-, síro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, iuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddeien
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt udag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld is er niebij 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 ==&B
Werenfriendstraat 13
ZIEUWENT
telefoon 226

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT



Ig.
JAARVEGADERING VOOR ReKeZeVeC. PUPILLEN en B-C JUNIOREN

Maandag 15 augustus D -— EF pupillen om 19,00 uurB =- C junioren om 19.30 uur in de kantine
PENALTY BOKAAL °

Op kermiszondag 17 juli 1983 wordt er weer gestreden
om de bokaal die beschikbaar is gesteld door B. ten Bras.De volgende pupillen dienen om kwart voor twee op hetvoetbalveld aanwezig te zijn: Jurgen Weyers — Erik Kl,
Goldewijk = Rob Waalderbos — Jelle Krabbenborg =
Mattheu te Morsche > Daniel Kolkman — Gunter Papenborg =
Eddy Rensing — Erik v.d. Wetering = Dennis KrabbenborgeDe selectie is tot stand gekomen via voorwedstrijden,

NIEUWS IN HET KORT

De copy voor het volgende nummer van PIOT(lle jaargang nr. 1) ‘dient uiterlijk zondag28 augustus in het bezit te zijn van de redactie.Noteert U deze datum!
OsOe 0:00

Daar de meeste sportactiviteiten gedurende demaand ougustus stil liggen en de redactieleden(sommige althans) hard toe zijn aan vacantieverschijnt er in de maand augustus geen PIOT.
OsOsOsOe0

Denkt U aan de jaarlijkse algemene ledenvergade-ring van ReK.Z.VeC. op maandag 15 augustus a.s,om 20.00 uur în de kantine.
OsO02O040.+0

Op zaterdag 9 en zondag 10 julia.s. worden sEde finales gespeeld van het senioren-clubkampioen-schap van de Zieuwentse Temmis-Vereniging.



20,
HV PACELLI-NIEUWS

Nu alle activiteiten rond
het 30-jarig bestaan ver-
stomd zijn, willen we de
afgelopen periode nog even
op een rij zetten.
Na cen lange periode vaa
voorbereidingen en organi-satie werd op 19 juni jlbegonnen met een handbal-
tournooi voor buurten en

familis’s op het sportveld achter de Gymzaal,
het weer werkte fansastisch mee cm er een ileSuk
gebeuren van te maken, liefst 26 teams in de
werschillende leeftijdsklassen hadden zich op-
gegeven om te strijden voor de hoogsts eer en
na vele ieuke dueùs kon men om 16.00 uur ds
winnaars bekend maken.
Bij de pupillen werâà ’t. Kevelde® winnaar ge-.
volgê door Ruurloseweg en ’t Kevelder-1 .Bij de junioren werd 7 Hoenderboom 2. winaar
gevolgê Goar '% Hoenderboom 1 en 3, vij de
senioren ging de overwinning uiteindelijk naar
de fam. Papen, tweede werd hier de Zegsndijk
en als derde eindigde de fam. dulshof.
Op 26 juni was de jeugd aan de beurt,
‘'s middags was er een groot spelcireuit uit-
gezet rondom Zieuwent terwijl er ’s avonds
een disco- c.q. barbequefeest was op het erf
van âe fam. Hulshof met aansluitend een over-
nachting in tenten, zondagsmorgens was het de
beurt aan de veteranen om door middel van een
tournooitje weer eens herrinneringen op te
halen aan die goeie tijd toen men nog veld-
handbal speelde, winnaar van dit tournogi
werden de dames van WWV, gevolgâ door Pacelli-I11
en KSH. De reacties waren hier ook, evenals de
week ervoor, positief en in de Grant van vaker
doen. 's middags was er een reünie voor oud-leden,
de opkomst was ondanks de uitgebreide bericht-



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

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



Er zijn nog steeds
mensen die op hun geld
zitten.

Die zitten dan zonder
die hoge rente van deNMS.

KUN
Spaarbank

° 0%
Voor alle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht

bij ons agentschap:

jN assurantiën-financieringen-hypothekenNLEN]SE
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geviig, aa de magere kant maar gezellig was hetwel. Zaterdag 3 juli tenslotte was er smiddags bij't Kevelder een druk bezochte receptie waar veleZieuwentse- en verenigingen uit de buurt hetbestuur gèluk konden wensen met deze mijlpaal.Tijdens deze receptie kreeg het bestuur van deorganisatiecommissie een nieuwe vlag aangebodenwelke geheel met de hanâ vervaardigd was doorMevr. Waalderbos, een heel mooi stuk huisvlijt.De vlag werd onthuld door het jongste lia van devereniging, Petra Spekschoor.

S-avonds was er een feest-avond voor Junioren-en Senioren vooraf gegaan door een fietsster-rit, de opkomst hier viel bitter tegen en wasvoor de organisatoren een behoorlijke tegen-valiere.Ie z'n totaliteit echter kan men spreken vaneen zeer geslaagd jubileum.
JEUGDKAMP.
De organisatie voor het jeugdkamp, van 8 t/m13 aug. is in volle gang, zoals bekend gaatmen weer naar camping "Twente" in Boekelo,Nieuw is dat dit jaar voor het eerst in degeschiedenis vande handbalsport in Zieuwentjongens meegaan op kamp, dit alles staat onderleiding van Maria Spekschoor.
AAN- en AFMELDINGEN.
Jongens en meisjes die graag lid willen wordenkunnen zich telefonisch of mondeling opgeven bijBerry Wensink, De Haare 18, tel: 838. Doe het welzo gauw mogelijk, dit gelat vooral voor jongens,wij willen graag het kcmende seizoen met eenjongensadspiranten team meedoen aan de kompetitiemaar moeten dit dan wel voor 1 augustus meldenbij de handbalbona.Junioren en Senioren zijn natuurlijk ook van hartewelkom.



a2.
Afmelden moet men zich voor 30 juli, dit inverband_ met contributieafdrachten aan het N.H.V. af-melden kan men zich bij de leiders(sters) of bijeen van de bestuursleden.
Op 21 aug as. neemt een heren-junioren team deelaan een handbaltournooi te Vaassen. Op 27 en 28
aug. 45. organiseert Pacelli voor de Zde keer eenInternationaal tournooi op het sportveld achterde Gymzaal, diverse teams hebben zich hiervooral gemeld.
Tenslotte willen wij iedereen een plezierigekermis en vakantie toewensen.

0-0-0

KLASSE INDELING SENIOREN EN JUNIOREN SEIZOEN
1983-1984
DAMES-I KL.1 DAMES-II KL.3D DAMES-JUN. K.CErix Apollo 770-1 Breek 174
Fortuna Avanti Erix-aMinerva Bl-Wit-1 PacelliPacelli Breek 74.1 UGHV-a
Reflex Minerva-2 Verr. Brummen
SDZZ Pacelli-2 ViosTrias Quintus-1 de Vossen
Verry-Brummen de Vossen-1 WWV
VHVO

HBEREN-I KL.2B De overige klasse indel-Athomic-3 ingen worden pas na 1 aug.Dynamo-1 bekend gemaakt.Erix-1
Esca-3Fireball-1
Minerva-2Pacelli
Reflex-1



\ aannemersbedrijf -

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
%* x*

tel. 200
Zieuwent
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Huizink& Zn. v=sow
ONDERHOUDSWERKENra :Twe «2

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.



23.
ZIV + JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 185
Het is de tweede keer dat de Zieuwentse Tennis
Vereniging jeugdclubkampioenschappen organiseerde.In de kantine hing een lijst waar je je op kon geven.Je kon je opgeven voor enkel, mix en dubbel.
Nadat de indeling bekend was zijn we maandag zes

‘juni begonnen met tenmnisen.
De jeugdclubkampioenschappen waren: georganiseerd
door: Trees Kemkens, Janette Knippenborg en Helga
Knippenborg.
Wij twee speelden samen de dubbel. De eerste wed-
strijd dubbel moesten we tegen Claudì Kolkman en
Mariia Bekken. Die hebben we gewomnen.
Toen moesten we tegen Mark v.h. Bolscher en Rick
Krabbenborg. Die hebben we verloren met 7-6. Dat
kwam omdat we niet zo erg in vorm waren want toenDE <0 20 EI ER ONS LD GEN GED OI GED SED ND ZEDCPFGELSOS ID CED AE GEN aen apBIEED ZED ZD DD ED ES SENS GES GE GE ES GD CED CN DES GED EEE CID BEEN AED GEE SPE CE

waren wenognist gevormd.De enkel Is gewonnen door Henk Hulshof en van de
andere poule Erik Rouwhorst.
Met de dubbel hebben gewonnen Henk Hulshof en
Maik Krabbenborg en van de andere poule Erik enPeter Rouwhorst. En de mix is gewonnen Goor Henk
en Nancy Hulshof.
Het was een erg gezellige week en we troffen nogee ëDe Meen zo! inge Mokkink en Sandra Kemkens
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2u.
TOHP VOLIEYBAL s ASPIRANTEN-B

Op maandag ze pinksterdag hadden we (TOHPB)een volieybaltoernooi in Mariënvelde,
georganiseerd door MARVO.
Elke groep moest een kwartiertje tegen een
andere ‚groep spelen.
Ook wij moesten drie wedstrijden tegen verschil-
lende groepen spelen die we ook allemaal hebben
gewonnen.
Daarna was de finale; we moesten twee sets tegen
MEVO uit Meddo spelen.Beide sets hebben we van hun gewonnen.
We stonden op de EERSTE PLAATS en kregen eenta Namens volleybalvereniging

TOHP B
Jacinta Ijzereef

"HUMOR"

Wat is dat eigenlijk voor een hond die je daar
aan de lijn hebt?
Een politiehond.
Een politiehond? Daar ziet ie helemaal iet naaruit.
Dat moet ook niet. Hij is van de geheime politie.

Voor ik U onderzoek meneer Pietersen, één vraag:drinkt U?
Nou eh dokter, als U zo aandringt, geef mij maar
een jonge. enPapa heb jij een leeg sigarenkistje voor mij?
Jawel Keesje, maar wat ga je er mee doen?
Er ligt in de tuin een dood vogeltje en dat wil
ik begraven. Papa, komt dat vogeltje nou ook in
de hemel?
Natuurlijk Keesje.
Góh wat zal Petrus opkijken, die denkt dat hij een
kistje sigaren krijgt en dan ligt er een dood
vogeltje in.



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

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden. En om het unog
makkelijker te maken. Zo
heeft ieder een goede reden
om aktief €bezigte zjn.

0Moá
zcsg Rabobankjz Blijft aktief.



Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent

Onderhoud
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!

Kernkens Installatiebedrijf
(aan de weg van Zieuwent naar Beltrum)
Zegendijk 26, 7136 KN Zieuwent, telefoon 05445-666
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