


Flink besparen
op gas en
elektriciteit is
voor iedereen
mogelijk!

de energiekosten
terug dringen
bespaart vele guldens
per jaar. Dit is zeker een vrijblijvende afspraak waard.

Bel: 05445 -666 en overtuig U van
de mogelijkheden.

Zegendijk 26

W.AA.KEMKENS by. 5:© © mië 1136 ZG Zieuwent
Tel. 05445-666
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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. 05445-281
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 05445-461
Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 25, tel. 05445-660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,
tel. 05445-341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 257

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838
Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5237
Penningm.:A. Krabbenborg, Godfried Bomanstr. 13,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5542 E

Wedstrijd-secr.:M. Spekschoor, Zegendijk 2, tel. 972

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,
tel. 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, tel. 05445-534
Wedstrijd-secr.: A. te Molder, Kleuterstraat 3,
tel. 05445-266
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 724

Tennis
Voorzitter:J. van de Meij, Dorpsstraat 42, tel. 864
Secretaris:H. Wopereis, Harreveldseweg 28, tel. 859
Penningm.:J. Domhof, Dorpsstraat 37, tel 561
Wedstr.secr.:T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668



GymnastiekverenigingZGV 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 05443-19533

Mu Chin Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.:V. Doppen, Dorpsstraat 77,
telefoon 05445-982
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262

TTV Des Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. KI. Holkenborg, de Waareise 7
telefoon 05445-614
Penningm.:M. Berendsen, Veldweg 4,
Mariënvelde, tel. 05445-365

:

Slagvaardig 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.:E. Roelofsen, Dorpsstraat 29,
tel 416

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

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

Drogisterij - Parfumeriën

DOPPEN
voor de juiste aanvulling en verzorging

bij uw sport
Dorpsstraat 77 - ZIEUWENT - telefoon 982
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Van de redactie,nsLeoactie
Na lang wachten begint het er nu toch zo langzamerhandop te lĳken dat we voorjaat krijgen, Dit betekent Oa. veelvoor het voetbal.Voor de meeste voetballers geldt dat zede pest hebben aan vgötballen op winterse dagen met veelallage temperaturen,met soms veel wind en harde velden en

:veel kans op afgelastingen en meestal weinig publiek, :

Laten we eerlijk ziĳn;het beste voetbalweer hebben we meeshlin het voorjaar, Voor enkele spelers,van vooral de lagereelftallen,kan het weer een stimulans zĳn om weer eens eentraining te bezoeken,
Desondanks is er toch nog gespeeld in de laatste maanden,Het eertse van ZVC wisselt nog steeds goede met mindergoede prestaties af.,Ze zijn en blijven daaron hopelijk eengcede middenmoter,
Het tweede doet het dit seizoen echter niet zoals vanhun verwacht werd.,Ze zullen nog wel alle zeilen bij moetenzetten, wil men het degradatiespook doen verdwijnen,

Lee



iet derde,zesde achtste en negende draaien goed mee in hun
klasse,terwijl het vierde het dit jaar erg goed doet en tot
nu toe bovenin meedraait.
Het vijfde en zevende daarentegen zitten een beetje in het
zelfde schuitje als het tweede,maar hopeloos mogen we er
nog niet van worden,
In deze Piot vindt U verder het wedstrijdschema van het
‘Jan Kniprenborg ' toernooi,dat op konnginnedag zal worden
gehouden,
Ook dit maal het wedstriĳjdprogram voor de vupillen van ZVC
en weer een bijdrage van de B pupillen van Pacelli en verder
de gebruikelije rubrieken,

De redactie,

Op zondag 1 april begint het tennisseizoen.Dan gaan
de tennisparken open na een winterstop.Als het weer
meewerkt dan zijn we in Zieuwent ook gereed voor een
zomer vol tennisplezier.Voor het zover was is e 4
wat werk verricht; de banen zijn losgewrikt en weer
vast gerold, de belijning is weer aangebracht en de
banen zijn (bijna) speelklaar.Al met al was dit een
heel karwei en ik wil iedereen bedanken die hieraan
zijn medewerking heeft verleend.De vereniging zelf
is ook gereed voor het nieuwe seizoen.De kompetitie-
indelingen, de toernooien, de uitwisselingen en de
trainingen voor de jeugd en de senioren zijn
uitgewerkt en de leden krijgen hiervan een uitgebreia
overzicht.
Ik wil alle gebruikers van de tennisbanen verzoeken
om de banen goed te onderhouden en het park te
beschouwen als je eigen voortuin.De automobilisten
worden verzocht om de uitritten van de bejaarden-
woningen vrij te laten.Met de medewerking van allemaal

£88



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. 05443-2415

B U tel. 05445-253-526

LANKHVELD
GOEDKOOP EN GOED!



IN oostEIER
die uitnodigende
Becorama gordijnen-
presentatie.
Kiezen uit de fantastisch
mooie Becorama-kollektie.
Met uni- en streepweefstoffen,
stoffen met ingeweven en
gedrukte dessins.
Een weelde van mogelijk

) (Baan heden; keus uit vele
&1breedte ontwerpen, overzichtelijk

NV

120CMm- bijeen in de unieke Becorama
prijzen vanaf {15.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT - telefoon 05445-207
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voor al uw ok
VERZEKERINGEN “SNiedogcd

naar

:

. VERBOUW en

ASSURANTIEKANTOOR - ONDERHOUD

STORTELDER|! WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209



Kapsalon

"CECIEL"
De Haare 30, Zieuwent, tel. 797
b.g.g. tel. 707

—— elke beweging onberispelijk op zijn

De nieuwe Hollandia sportslips zijn
speciaal ontwikkeld voor sportieve
mannen die hoge eisen stellen aan
bewegingsvrijheid en draagkomfort.

Elastisch materiaal, speciaal
ontwikkelde pasvorm. Meteen
speciale Hollandia sportband die bij

plaats blijft. Hollandia sportslips,
voor sportlieden die hoge eisen stellen!

ZIEUWENT
LICHTENVOORDE



AUTOLEASING
TAXI

Leo Krabbenborg
05445-509

Werenfriedstraat 21-7136 LZ ZIEUWENT (Gld)

IE BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulizink4 Zn. VERBOUW

‘

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



kunnen we een goed seizoen tegemoet zien en ik wensiedereen een prettig tennisseizoen met erg veel goed
tennisweer,

Joost van der Meij,

XokoKokeXeXoXeXeNsXoXeXoKsX-KoKoXoXeXa XXXXe XaxamSpaar bĳ een goed adres, Spaar bij de NMS.
K-X-X- XXX XK XXe XX K-X- XXe Ke XXXKXe XXe K Koko Kayak”

WEDSTRIJD PROGRAMMA ZVC Pupillen |

Zat. 31 mrt, :Mariënveld D.1 - ZVC D 1 ÄZVC D2 - AZSV D3 5)Bredevoort E 1 =- ZVC E 1 ë
AZSV E 2 - ZVC E 2Zat. 7 apr. :Brdevoort D 1 …— ZVC D1
ZVC De = Grolse B, D2
Grol sss B tE lsssIVGSESt
ZVC BE 2 = Erix & lZat li apr. :ZUG D 1 vrij
AD Da - ZVC D 2
ZVCEs 1 - Longa E 1
ICE 2 = Longa E2Zat. 21.apn, ZG D 21 - Grol D1
Bredevoort D2 — ZVC D2
AZSV E 1 - ZVC E 1
JVCsE 2 vrij

Zals 28 apt; :ZVC D 1 - Longa D 1
ZVC D 2 vrij
ZVOCsE 1 - Marienveld E 1
Grol E 2 - ZVC E 2

Zat. 5 mei :SVC D 1 vrij
GrolsDe, - ZVC D2
ZVC E 1 vrij
ZVC E2 - KSV EL1

Zat. 12 nei: 220 Da SnD 2 vrij
GrOlsE 1 - ZVCE 1
AZSV E 2 - ZVC E2

Dan is er op de zaterdagen 19 en 26 mei het POLIO-Toeprnooi
waaraan alle D, E, en F pupillen deelnemen,Dit toernooi wordt in Groenlo gehouden,

e5



BILJARTEN
OPEN KAMPIOENSCHAPPEN VAN ZIEUWENT

De Zieuwentse biljartverenigingen B.B.Z. en 'tKevelder organiseren dit voorjaar een open biijart-toernooi om het kampioenschap van Zieuwent, Hier-voor Kan iedereen inschrijven die deze wedstrijd-Sport een warm hart toedraagt. De spelers wordeningedeeld in poules van + 6 spelers, waarna dehoogste 18 geplaatsten näar 3 halve finale poulesovergaan. De bovenste 2 van de halve finale poulesgaan over naar de finale poule, De winnaar daarvanmag de daarvoor beschikbaar gestelde wisseltrof-fee voor een jaar in zijn bezit houden, want hetis uiteraard de bedoeling hiervoor een jaarlijksterugkerend festijn te main. De biljartkwali-teiten van de speler spelen slechts een geringerol voor dit toernooi. Er wordt gespeeld met debij de KNBB gebezigde competitie-interval, Dusbij opgave ook uw gemiddelde opgeven. Er wordtgewoon het vrije spel, het “libre”, gespeeld.De gebezigde moyerme-interval bij de KNBB luidt:
moyenne SS moyenne gaLe IS 129 Si)0;20 - 0,34 = 17 1330 - 1,39 2 UiDe > 0,39 = 19 1,40 l,4g = 470,40 — 0,44 = 21 1,50 - 1,59 = 500,45 - 0,49 = 23 1,60 - 1,69 = 530,59 == 0,59 FE 25 4 == 279 = 560,60 - 0,69 = 27 1,80 - 1,89 = 590,70 — 0,79 = 29 1,90 - 1,99 = 620,80 - 0,89 = 31 2,00 - 2,2% = 650,90 he 0,99 = 33 9) = 2,49 == 701,00 - 1,09 = 35 2,50 - 2,74 = 751,10 = = enZes4,19 38 nUw aantal te m&ken caramboles kan elk momenttijdens net tournooi door de wedstrijdleidinggewijzigd worden, Men kan zich opgeven bij beideclubhuizen, te weten: café Bongers en café *tKevelder, enwel voor &4 april ‘84, Naast uw vol-ledige adres dient u ook gemiddelde en de voor-keurs speelavond (en) opgeven. Het inleggeld be-draagt f7,50 per persoon, Naast dit inleggeldis men geen biljartgelden verschuldigd.

Het organiserend comite: W. Paul Je Donderwinkel
4 Te Bongers B. Hulshof888



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



Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

NMS
BME|/ 5

TV! °° Nederlandsche Middenstands
’ Ki) . 6, Spaarbank

| TI.

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kuntu terecht
bij ons agentschap:

assurantiën-financieringen-hypotheken
ee1



volleybal TOHP
De volleybal competitie loopt al weer aardig naarhet einde toe. Nog 3 wedstrijden zijn er te gaanvoor de teams die in competitieverband spelen.De dames doen dit jaar mee in de senioren klasseht en blijven goed in de middenmoot meedraaien.Het vorige seizoen speelden ze nog in de juniorenklasse,
Het Ze herenteam komt uit in de Le klasse B. Deeerste helft van de competitie waren de resultatenzeer matig met maar één punt. De Ze helft gaf eenommezwaai en de punten werden achter elkaar ver-gaard in een tempo dat deze groep in zijn bestaannog niet heeft gekend. In &én week moesten 2 wed-strijden worden gespeeld, waarbij 3 punten in dewacht werden gesleept. De laatste plaats is ver-laten en met nog enkele punten erbij komen ze nogbijna in de middenmoot terecht. Heren IT ga zodoor en laat de stijgende lijn die erin zit nietverloren gaan.Het eerste herenteam blijft op een goede Ze plaatsmeedraaien met 4 punten achterstand op Longa 5de koploper in de 3e klasse B. De kampioensaspi-raties hebben we laten liggen in de wedstrijdtegen Boemerang 2 in Eibergen. De motivatie envechtlust waren in deze ontmoeting niet te be-speuren. Dit was een negatieve uitschieter t.o.v.de voorgaande wedstrijden. Boemerang speeldeonbevangen en gemakkelijk in deze partij (ver-toefd in de middenmoot) en profiteerde van defout die wij maakten. De wedstrijd was amperbegonnen of wij meenden de scheidsrechter on zijnfouten te moeten attenderen. Misschien was debeslissing weleens partijdig, maar het is enblijft zo dat de scheidsrechter op dat moment hetlaatste woord heeft. Hopelijk is dit een goedeles geweest voor een volgende keer, en moetenwij ons eigen spel spelen en dat gebeurde niet.Na deze les in Eibergen hebben we ons goed gere-vanceerd door 5 punten uit de volgende 3 wedstrij-den te behalen. Zelfs tegen A.S.V. dat altijdeen moeilijke tegenstander voor ons is hebben wegemakkelijk met 3-0 verslagen. De setstanden



waren 15-7, 15-4 en 15-6, Deze wedstrijd hebben zwe voornamelijk gewonnen door een zeer sterke ed
opslag.

=In de volgende Piot uitgave kunnen we misschien +de definitieve standen vermelden, en zal blijkenof de Ze plaats is vastgehouden.Binnen de vereniging hebben we er 5 scheids-rechters erbij gekregen:Annemieke Kolkman en Alfons Krabbenborg voor hetcompetitie verband en voor de recreatieve wed-strijden: Rieke en Frsns Harbers en Annie Hulzink.Allen van harte proficiat,
Tot slot wil ik vermelden dat wij op woensdag-avond van 17.30 - 18,30uur weer zijn gestartmet de groep aspiranten. é/Jongens en meisjes die groag willen volleyballen #zijn op dat tijdstip van harte welkom. Ea Te
Om een leuk partijtje te spelen zijn nieuwe ledenhard nodig.
Inlichtingen kunnen worden verstrekt door IrmaKnippenborg tel. 544 en Paula IJzereef tel. 24

Namens T.O0.H.P.
Henk Krabbenborg

Nieuws in het Kort
Kopie voor het volgende nummer van Piot dient uiterlijkzondag 15 april in het bezit te zijn van de redactie,Noteer deze datum!!

Zok KoXeXeXx

In het volgende nummer van Piot verschijnen o.a, de toer-nooi datums voor de jeugd van zVC,alsmede die voor dehandballers(sters).,
ZeksKexeXex

Angelo Domhof zal op lb april meedoen aan de district-selectie wedstrijden voor de D pupillen.
AX koXs{- XX



VÓÓR - TIJDENS EN NÁ
IEDER FESTIJN

KUNT UBIJ:

„t Witte Paard”

Café „Stoverink”
HEEL GOED ZIJN!!

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

elektriciteitswerken
MW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenbor5
tevens het adres voor de ’’ doe-het-zelver’?

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
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

Ee. | KRABBENBORG telefoon 215



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

lage prijzen bloempotten
in Ievensmiddelen sierpotten

5 | bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met o.a.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen í

ruwvoeders w‚.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. oPzaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden Ogewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden
Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen???? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon 05445-221 (bandopname210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman
Ruurloseweg 16
ZIEUWENT
telefoon 939

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT

ei

alten



HV PACELLINIEUWS.,NLUws
De zaalcompetitie ziter voor alle teams weerOp, behalve voor Ge
Dames-2, zij spelen aszondag in Lochem nog17 minuten tegen Avanti,welke minuten beslissendzijn voor het verblijin de 3de klasse, menbegint met een achter-stand van 5 doelpunten,maar in 17 min, is nog heel veel mogelijk. DeDames-1 hebben 4e competitie afgesloten Zoels zebegonnen zijn, nl, Det een overwinning, de afge-lopen wedstrijden gaven een goed herstel te zien naSen periode van 3 nederlagen op rij tegen degradatie-candidaten, De heren-1 speelden hun laatste wedstrijdthuis tegen het lastige Reflex, men moest minimaal1 punt halen om Vrij te zijn van een degradatiewed.-strijd tegen Dynamo, ook zij lieten er geen grasOver groeien en in een goed gespeelde wedstrijdwas Reflex kansloos, als de dames-2 gs zondagSuccesvol blijken te zijn, betekent dat, dat Fecelliafgelopen seizoen goed meegedaan heeft in de div,klassen met als hoogte-punt natuurlijk het kamp-ioenschap van de Dames-junioren met promotie naarde hoogste afg, Klasse,In de komende tijd zal er weer aan diverse tour-tooien deelgenomen worden ook staat voor eindjuni het familie-buurttournooi weer op de kalenderen in augustus het af, veldhandbaltournooi,ook de traditionele kenpweek zal niet ontbreken,hierover meer in de volgende Piots,Donderdag 12 april as, spelen de Heren voor de beker.competitie hun eerste wedstrijd tegen Quintus inEengelo (Gld) aanv, 21550 ur,De Dames Spelen op 17 april hun eerste wedstrijd inNijmegen tegen HA-STU, aanv, 21,00 uur, Op papierzijn d$ tegenstanders die normaal gesproken teverslaan zijn, maar ook de handbal-bal is rond,

H.V. PACELLI

0-0-0 4



MAANDNIEUWTJES VAN PUPILIEN B (PACELLI)

zondag Pacelli b_- Ughv
In het begin waren we erg zenuwachtig, want we
ontmoeten onze rivalen Ughv. In het begin warener goede aanvallen. Er werden sterke ballen ge-gooid, maar de keepster wist ze tegen te houden.
In de eerste helft bleef het 0-0.
In de tweede helft liet Ughv het er niet bijzitten want na de 5e minuut werd het 1-0 voor
Ughv. Maar dat vonden ze blijkbaar niet genoegwant het werd al gauw 2-0. Dat vonden wij niet :zo leuk en toen gingen we er hard tegen aan. EA áDat had blijkbaar niet zoveel nut want de keepster A.hield de bal tegen. Toen kwam er een break-out Àen werd het 3-0. In de lóe minuut kwam er een ES
stuiterbal en het werd 4-0, De keepster gooide
de bal uit naar simone. Simone deel break-out
en het werd 4-1,

EDe einduitslag bleef l-1 en verslagen gingen we
naar huis. dit is geschrevendit ís gedaan

Corine en Heidi
is onze naamHendrik en Mina langs de lijn,

Hendr.:Ho vondt êy den naam dee et tennisbestuur veur ef :hun complex bedacht had? Ik vondet ok niks, & í is“ina ;lx vond utwal un goeien naam. ''de Moat!' affeleid £ á ff4%hvan 'Schaymans moat’ zoas dee weide vrogger heetten»Had êy soms leever iets e'had as '! de rooien plaszo noast de greune weide 7 dd :

Hendr.;da moar in ZOwent hew al 'olde Moatt en'neeje Moat' A, *%

nee veur mien is dee moate al vol,Bovendien ik zee )mien al;ak straks goa tennissen zo van ik g0a in demoate loop'n,of as beide banen bezet bunt van '! demoate is vol.En zo kan ik d'r nog wal mêr verzinn'u‘tonder de moate blieven!! ak slecht Sprull,''met 2moaten metten'! nee,nee Jan Rao en zien collega kuntmien wat,
Mina ;Needat vind ik neet,ik bun veur historische naam'n,boavendien is d'r veur ut anlegg'n nogal wat te doon!

e wes Oaver de preciese moaten van ut veld en denkik juist an ut moatgeveul wat ne goei'n tennissermot hemm!n.
9



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN enHYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 42 . telefoon 05445-290

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

voor ONDERHOUD en VERBOUW
in en aan uw woning, schuur, stal, enz.

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT -tel. 05445-705

VOOR AL UW SCHOENEN

:
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



EVENEMENTEN KALENDER EVENEMENTEN KALENDER

2 April Vergadering Zieuwents Belang en Feestcommissie
9 April Algemene ledenvergadering Sportraad Lichtenvoorde21,22 en 253 April PAASPOPSO April JeKnippenborg toernooi18,19 en 20 Mei Muziek weekend in tent bij Bongers26 en 27 Mei Expozie, grootse zakenbeurs

20 t/m 23 Juni Avondvierdaagsedi Juli Éringconcours Schutterij Zieuwent8,9 en 10 Juli Kermis Zieuwent,

LichtenvoordeeeDe MMS . Veilig en Vertrouwd voor jong en oud,KrXeXoxeeRKZVC : JAN KNIPPENBORG-TOERNOOT 1984
strijden worden gespeeld op 30 april 1984,Koninginnedag, Aanvans van het testis. 09.30 uur,REGLEVENT:;

“—=Êr wordt sespeeld volgens een 2 Poule-systeenmet kruisfinales,
foule-indeling;
DOT TD En 1] shijt 7

an Ì Word+,
POUIE 1 ; Elftal ALSUr shirt waarin gespeeld wordt;7e rood van H, lankveld5e Sroen van Stoverink3e blauw van HoenderboomBe Oranje van Dee2e wit van Zev,POUIE 2,

Le blauw van ZVC,le wit van Ze VIC;A-jun. geel van Holwege groenge wart

3



—--De wedstrijdduur is 20 minuten, zonder dat ervan speelhelft gewisseld wordt,
---Het laagste elftal heeft de doelkeuze. ({4A-jun.gelden in deze als l0e).
—--De waardering van de gemaakte doelpunten is alsvolgt:

“Elk doelpunt van het le en Ze telt voor 1
-Elk doelpunt van het 3e en Le telt voor 2
=Elk doelpunt van het 5e, 6e en A-jun. teltvoor}“Elk doelpunt van het 7e, Se en 9e teltvoor 4

-—-De twee hoogst-geplaatste teams in elke poulegaan over naar de kruisfinales,
—--Indien teams in de poule-stand gelijk geëindisdzijn, dan is het doelgemiddelde beslissend.

Brengt dit géén oplossins, dan zullen er straf-Schoppen genomen worden.
---Bij een gelijke stand na 20 minuten speeltijdin de eerste ronde van de kruisfinales, zullenstrafschoppen de beslissing brengen.
—--Bij een gelijke stand na 20 minuten speeltijdin de tweede ronde van de kruisfinales, wordter JO minuten verlensd, zonder dat er van speel-helft gewisseld wordt. Eventueel hierna zullen

strafschoppen de beslissing brengen,
-—--Met inachtneming van het voorafgaande, zijnverder de normale K.N.V.B.-veldvoetbalspelregels

van toepassing.
—--Waarin dit reglement niet voorziet beslist de

toernooi-commissie.
——-De leiders dienen zich een half uur vóór aanvang

van de le wedstrijd te melden bij de toernooi-commissie,
-—--De leiders zijn verplicht te zorgen, dat hunelftal op tijd speelklaar staat.
—--De wedstrijden zullen volgens het wedstrijd-schema, dat verstrekt is, afgewerkt worden.
KeXeX-XoXoXoknXoXo XX Ko XX Koko Ke Noo Koko XoXoKKeKKma Xa KoxX-
De NMS : Groot voor kleine spaarders,
K-X-XoXe NexX ZoXsX-XoXeXeXo Xa XoXe{a XXe Zaken K-XeXn Xa Ko Koko}

1DNN



J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING Dorpsstraat 30
ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

WOPEREIS zuecreo
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



HODENDERBEDOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

dorpsstraat 27
ZIEUWENT

telefoon 05445-332

voor een où
gezellig partijtje CAFÉ aen 't Kevelder=&
of een groot feest H HOLWEG

TR

in ’t klein !

Telefon 27/7
moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!



het juiste brood voor de
Sportman is brood metenergie v,4,

* tarvo
* volkoren Yu bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

< tarwe

telefoon 255

Hotel-Café-Restaurant- Slijterij BONGERSDorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271
Het adres voor: Bruiloften - Partijen  %=>1%

Droppings
Â

#

Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

:
DORPSSTRAAT 29Zieuwent Tel. 05445 _ 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 ——==VANEL er" iet Ë Ê—

aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

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



WEDSTRIJDSCHEMA:

PSULE13 VEID1
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER
09.30-09.50 uur 2-3 Dhr. Vink09, 55-10, HS uur 57 DEE: Vink10.20-10.40 uur 8-2 Dhr. J. Wopereis10.45-11.05 uur 3-5 Dhr. Je Wopereis11.10-11.30 uur 8-7 Dhr. F.kl.Zeggeling11.35-11.55 uur. 2-5 Dhr. F‚kl.Zeggeling12.00-12.20 uur 3-9 Dhr, Bekl.Goldewijk12.25-12.45 uur 8-5 Dhr. B.kl.Goldewijk12.50-13.10 uur 2-7 Dhr. Vink
15:15-13535-0u7::3:8 Darss- Vink
POULE 23VEID2 |

DLJ WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER
09.30-09.50 uur jun-6 Dhr. F.kl.Zeggeling09:55-10,15Culr 6453 Dae, F‚kl,Zeggeling10.20-10.40 uur 9-6 Dhr: B. kl, GoÎdewijk10.45-11.05 uur &-Ajun Dhr. B,kl.GoldewijkIlslG=11s30 uur 1-9 Dhr. Vink11.35511:55 uur 6-4 Drips Vink
12.25-12.45 uur 1-6 Dhr ds wopereis12.50-13.10 uur 4-9 Dhr. F.kl.Zeggeling13.15-13.35 uur Ajun-1 Dhr. B.kl.Goldewijk
13.35-13.50 uur PAUZE

KRUISFINALES;
Eerste ronde: VEID 1

Tweede ronde

13.50-14.10 uur;
VELD 2
13.50-14.10 uur ;

s VELD 1
14.15-14,35 uur
VEID 2
14.15-14.35 uur “0

PRIJSUITREIKING:
+ 15.00 uur in de kantine door Mevr, Knippenborg.

Winnaar poule 1
Tweede poule 2.
Winnaar poule 2 -
Tweede poule 1.

Winnaars eerste
ronde tegen elkaar.
Verliezers eersteronde tegen elkaar,

De toernooi-commissie
U



ZAALVOETBAL

Met nog éên wedstrijd te gaan voor beide zaalvoetbat
teams zit de competitie er weer op.Een comnpetítie die
beide teams met een redelïĳjke middenmoot-positie af-
sluiten.
Zoals tĳdens de ledenvergadering van ZVC al bleek, zal het
zaalvoetbal op de zelfde voet doorgaan als dit seizoen.
Wel zĳn we aan het proberen de thuiswedstrijden in Beltrum
mogelijk naar de maandagavond te krijgen, maar of dat zal
lukzen is nog zeer de vraag.
Ter overbrugging van de zomerperiode zullen de zaal-
voetballers nog aan enkele toernooien deelnemen, terwijl
de nieuwe competitie reeds in de laatste week van augus-
tus van start zal gaan,

RK2VC : ZAALVOETBAL : STANDEN t/m + 16-03-1984

le Klasse A(004) le Klasse_B_(005)

2e SE 20-32 2. Halfweg'78 20-33
5 Rietmolen 19-27 je AZSV 2 21-32

«. Pavanda 2 21-26 it. Longa'30 21-29
5. NOoFdiIjk 20-23 Ds DOE 305 20-28Dl. n65 19217 6. Brasii'7;3 21-18
7. Intermio 21-16 Pe Da Ven 21-17
8. Sp.Eibergen3 20-15 B. GE0L Ee 20-16
9. Sp. Peters 20-14 9, Sp.Polacel 20-15

10. Grol: 3} 21-13 10. Grol 4 20-13
11. EGVV 19-12 11, Sp.Eibergen 2 21- 8

“ +DI AntDDrn hoorden

cat—-=J0ost vond dat het vijfde van het 1 j
C ì bestuur eigenlĳk welcompliment verdiende, want géén enkel elftal is zoop als het vijfde,—=--âigelopen zondag het zevende, d Ì i i

: net ‚dat hooguit 5 minuten voor.begin van hun wedstrijd naar het hoofdveld ging;,met een boonlawaai van het veld moest,En dan te bedenkenwi 23 : dat afgelopenwinter bij afgelasting alleen in Zieu Opee wer eJuist op die velden, } werd gevoetbald,
fdmm



U stelt hogeeisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

DAMES- en HERENKAPSALON

DOPPEN
Dorpsstraat 77 - Zieuwent - tel. 05445-982

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%
* *

tel. 200
Zieuwent



cARAGE ELSCHg,
% 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 5. 08342EE 7263 RV MARIENVELDE*°C 2057

NIENHUIS
interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 - ZIEUWENT
telefoon 05445-252

garage

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.





’ngoede start
Een goed begin is 't halve
werk en dat gaat ook in het
gewone leven nog altijd op.
Neem sparen bijvoorbeeld.
Of het boeken van een
vakantiereis, de ontvangst
van uw salaris en het
verzorgen van betalingen,
het afsluiten van een
verzekering, het regelen
van financiële transakties,

het behartigen van een
effektenportefeuille en wat
allemaal al niet meer.
Geen beter begin dan er
eenvoudig even voor
binnenstappen bij de
Rabobank. Met 3000
vestigingen overal en altijd
gemakkelijk dicht in uw
buurt. Voor alles waar u
maar een bank voor nodig
hebt in uw persoonlijke of
zakelijke leven …

Rabobank
de hank voor (edereen

ZIEUWENT/
MARIËNVELDE


