


Reparatie thermostaatkranen, radiatorkranen, leidingen
ontdooien, C.V.-ketel/boiler/geiser reinigen, reparatie lekke
waterleiding, reparatie expansievat, overstortventiel, ther-
mokoppel, reparatie alle soorten verlichting, reparatie
riool, C.V.-installatie ontluchten en bijvullen, reparatie
verstopte afvoer keuken/badkamer, C.V.-pomp repareren,
gasdruk van C.V.-ketels opmeten/afstellen, waakvlam-
brander reinigen, reparatie drinknippels, schrikdraadappa-
ratuur, ventilatoren opnieuw wikkelen + lagers vernieu-
wen, reparatie intercom-installatie, C.V., lood bijwerken,
schoorsteen vegen, reparatie gasfornuis, wasmachine,
vaatwasser, koelkast e.d. reparatie luchtheaters, reparatie
ketelthermostaat, kamerthermostaat, klokthermostaat,
reparatie alarm-installatie.

Tienduizend verschillende
installatie-artikelen in voorraad

INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS B.V.
ETaEATEI weg vanZieuwent naar Beltrum. Tel. 05445-666*

zaterdags geopend.



Sportblad PIOT
REDAKTIE: B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,

í

M. Slot, J. v.d. Mei
Jeugdredaktie: Ilse Weyers,
Marieke Hamers, Henk Hulshof
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 05445-257

Verenigingen:
_RKZVC 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 i

Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, HAT

tel. 05445-341 í

Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 257
f

© H.V. PACELLI Handbal
à Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838

NAi Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5237

Em Penningm.: A. Krabbenborg, Godfried Bomanstraat 13,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5542
Wedstrijd-secr.: M. Spekschoor, Zegendijk 2, tel. 972

TOHP Volleybal e

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

ZIV Tennis
Voorzitter: J. van de Meij, Hofesch 8, Lichtenvoorde,
tel. 05443-5848
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 591
Penningm.: J. Domhof, Dorpsstraat 37, tel. 561
Wedstr.secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668

ZGV Gymnastiekvereniging
y x Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,

/ à telefoon 05445-294

Omas D= Secretaris; L. van Schie, Uranus 10, Lichtenvoorde,
tel. 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk-Schepers, Grensweg 8,
tel. 05445-348
Wedstrijdsecr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde: tel. 05443-1953



MU CHIN Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat 77,

tel. 05445-982
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,
tel. 05445-262

TTV DES Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, tel. 05443-3597
Secretaris: W. KI. Holkenborg, de Waareise 7,
tel. 05445-614
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 374| SLAGVAARDIG Tafeltennis

9 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

G ST. SEBASTIAAN Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Dorpsstraat 99, tel. 435
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60

JN E
:

Penningmeester: A. Papen, de Haare 32, tel. 970

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEËN 7B6 LJ ZIEUWENT

DROGISTERI! TEL-O05445-982
DOPPEN

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

voor :

|
BOUWBEDRIJF

‚ NIEUWBOUW WOPEREIS
- VERBOUW en Dorpsstraat 48
. ONDERHOUD Zieuwent — telef.209



l2e JAARGANG - DECEMBER 1984 Dr.lOUD:pag, 1.Van de Pelie2eVan de trainer
S.Nieuws inhet kort

u4.ZIV :Mededelingen jeugd ZUC, ERG.De Jeugdhoek : PRg. 6.Van de jeugdredaktie
7.Kleurplaat voor de kleintjes8.Verslag ZVC D 1
J.ioe goed kennen

Puzzelrubriek
lO Verslag ZVC C jil.Jeugdredaktie 1

ltullie Zieuwent?Gaite

4

gw Dee

dode

iT,

ngs de 1w in14.Tohp nieuws
i5.Pacelli nieuws
18.ZVC sen, kerst zaaltoernooi20. Zaalvoetbal

Van de Redacties,
Eerst willen wij U allen prettige kerstdagen en een voor.spoedig 1985 toe wensen,
Nog voor het einde van 1984 kunnen we reeds de eerstekampioenen uit de zieuwentse sport geluk wensen en wel

|het eerste meisjes Leam van tafeltennisver, Slagvaardigbehaalde onlangs het kampioenschap in de Ze klas van deafdeling, waardoor ze begin volgend jaar in de hoogsteafdelingsklasse mogen spelen. Van harte proficiat en veelSucces in die klasse, :

Op voetbalgebied trekt voor ratonze aandacht, na een zwakke start wis!zes wedstrijden liefst 10 punten te vecen goede middenpositie innemen,Van de andre elffallen kunnen we het

de laatste tijd
ze nu de laatste

ze

de ige Piot,Zoe het Ge : vereningingen gaat leest U in dit-numserin hun bijdragenbn 5 sonbaarnaast in deze
F3eugdhcek;yerder’

=/áé
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3 Kersten Nieuwlaar: ÌV/ wensen zeik
Het kantine-personeël, am aka on sup=
porters prettige kerstdagen en een voorspoedig
1983. de : 7

+aesstit24 :

De H.H. adverteerders. ei alls sporters en
PIOT-lezers prettige kerstdagen en een voor-
spoedig 1983, &

A44AttertHet bestuur van R.K.Z.V.C. wenst spelers, trainers,
verzorgers, leiders, sponsors, donateurs, supporters,
personeel en alle anderen, die onze voetbalclub
een warm hart toedragen prettige kerstdagen en èeen°
veorspoedig en sportief succesvol 1985 toe.EES
ReKeZe Ve Ce HET le ELFTAL

De stijgende lijn van het voetballen heeft zich
verder voortgezet in het vergaren van puntens-”
Uit de laatste 5 wedstrijden behaalden we 8 punten.
Yorig jaar werden we thuis door PAX flink afze-
straft (0-6) door zeer aanvallend voetbal te speien
en üaaràoor PAX de ruimte te geven om te SreiDit keer hebben we een ander uitgangspositie.
genomen, mede het feit dat PAX toch weleven
kampioen werd, door PAX te laten komen en zo.’

. proberen 1 punt in Zieuwent te houden.
Het eerste kwartier kwas dan ook voor PAX, &

dankzij een gelukkige zoal van Goldstein, wa
het na 5 min. reeds 1-0. Daarna "vocht" het hie 3elftal wat men waard wag en na een schittersmschot op de kruising van Paul Knippenborg,: mogt
even later Ben storkhorst de zelijkmaker sco ee
De tweede helft heeft PAX wel aangevallen, dose
ransen krecen ze niet, terwijl wij er wel ent = !

EE

NEE

EE



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN,
OOK VOOR UITVAARTVERZEKERING UW ADRES

Zieuwent - Dorpsstraat42 - telefoon 05445-290

CAFÉ - CAFETARIA

TIMP
op maandag-, dinsdag- en donderdag-

A avond is ons café beschikbaar voor ver-
gaderingen of andere bijeenkomsten
vooral voor kleine feestjes is ons café
uitermate geschikt.

TEL. 05445-269

AL

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

JL

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

af
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



SIAl met al een verdiend gelijkspel en zullen we2 3
5

Wij L:7 mk

januari 1985 opnieuw tesen PAX proberen een zoedj 3 p E Pp &resultaat te behalen. :

%xs

De eerste helft van de competitie zit er op en
behaalde wij 10 punten uit 11 wedstrijden {vorigjaar 12 punten uit 11 wedstrijden.)AS. zondag spelen wij de zeer moeilijke uìitwed-
strijd tegen Lochem, Wanneer we daar 2 punten h

mee kummen nemen naar Zieuwent, kumen we met een
gerust hart de winterstop ingaan, î

= ? == ex “rra TT Tua TR.K.Z.Y.D. HET 2e ELFTAL
2

À

Ook het Ze elftal heeft de helft van de competitie
erop zitten en doen âìt jaar nog volop mee om de
bovenste plaats. Vorig jaar zaten we nog met de
grote blessurs-golf, doch dit jaar mogen wij nietxlagen, n.l. géén enkele blessure.Er wort behoorlijk gevoetbaläá in het Ze elftal,vooral door inzet en voor elkaar te willen werken,moet het mogelijk zijn om de bovenste plaats meete doen, Het tweede elftal heeft 15 punten uiti2 wedstrijden {vorig Jaar 9 punten uit 12 wedstrijden)

ct

= 253Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik te maken
om alle supporters van ZVC te bedanken voor de stemdie wij mochten ondervinden in het aïzelopen jaaren hopen dat dit zo mag blijven. ‘
Tevens wens ik iedereen prettige feestdagen en eenvoorspoedig 1985. Trainer R.Jansen

| Nieuws in het kort ei
Kopie voor het volgende nummer Yan Piot dien t nitsfliĳjkzondag 13 januari in het bezit te zijn van de redakiiás!Noteer deze datum!!!

es «oons

Trainer Ruud Jansen van ZVC zsl ook volgend sslzosa 4eselectie van ZVC. onder zĳn hoede nemen, nj verlengdeèeovereenkomst met ZVC met 1, jaar, ì

| HAESEEEE AtER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZY
DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE

erder

HeeAE



7®
GUNIOREN … PUPILLEN RKZVC2 pupilles in januari geen training doch wedstrijden in den=zani Legen dsrreveld en Mariënveldeserste wedstrij EE5 jenom 10,00 uur in de gymzaal van Meriënvelde

D + E pupillen in januari weùstriden in de ss tegen KSE.
en Marienvelde. Voor nadere mededelingen zie vanaf 3 jan,voetbalkast je.NorbertKuyper zaaltournooi'op De dec,Zie voor tijden en ind eling voetbalkestje vanaf 20 dec,
AcBoljs junioren 27 dec, tournooi in de sporthal in Iichten=voorde tegen MEDDO.In hal aanwezig A-12,45 uur B=10, 45 uurC-È, 45 Ull
Training:van 23 dec t/uiiaining “—2 jan. geen training.
Flessenaktie: 2 januari door de spelers van C.,ee NIGLNG

rienâjes en vriendimetjes.wij dan nu met een uitzebreide
afgelopen gehouden elubkarmpJa hoor, zoals Wij al

OET-wildevan de
schappen want,
hadden, hêbben de meesten van U de "gavehelaas gemist. Daarom hebben wij ief.nemers, (alhoewe l het bestLuur ait zakelijktte, toch naar Kramer éen nieuwe gezocht35). Onze eerste ballposint. (7 ost)55 stuks (3,95) die het waars voegbegaf, weer aan onze vergadeen het een en andere op papie:
door’onze secretaresses, die
nieuwe laag verf toe is, Dedit Jaar door nog meer lederafgelopen jaar, was al met a 4‘voornamelijk Be de uitstekend: nisatiHet niveau vergeleken bij het voris SLZOENn Was

aanzienlijk verbeterd, daardoor Wasen niet te
voorzien welke deelnemers er in de finale zouden14mna

belanden, wat al met leuke en ortievewedstrijd het eind var arnooiierbl resultaten volgt:
: l. Marian S Schoor

Ze Ivonne De
‚ Ll. Petra Hogenkamp

2: Fatra Bekken
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NIËNHUIS |
INTERIEURVERZORGING |

Werenfriedstraat 1 fZieuwent - tel. 252 i

‘|

Í

|

|

GOEDKOOP EN GOED!
|



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; keusuit vele
breedte ontwerpen, overzichtelijk

. NV
120cm- bijeen in de unieke Becorama

prijzen vanaf {15.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT- telefoon 05445-207

A van kieur.

voor al uw

VERZEKERINGEN Kapsalon

aa CECIEL”
ASSURANTIEKANTOOR -

STO RT= L D- [E) De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent
Tel. 227

N



md==
Heren Enkel 3 1. Guus2 Laur
Dames Dubbel Doule A: 1. Tree

- Ivonne Ov

2. Hedwig Hulshof enJe Spekschoor
Dames Dubbel poule B: I. Amie Seesinx en

IAdysSeesink kl2. Willemien Domhof en
Riky Weyers

Heren Dubbel ‚ 1. Bennie Storkhorst en
Clemens Storkhorst

2. Bennie kl.Goldewijk enJo, 5 ippenborg
Mix Dubbel 1. Marian Spekschoor en

n op een welgeslaagd toernooi,
2 ‚aanbeheer en xantins-

ken nu al uit
‘happen, want wijit Jaar niet zal

v ieuwd.
DeDELEieneers,AS #

De Z.T.V. kan nog wel enkele leden plagtsen. Ù

kunt zich aanmelden door het invullen van onder-
staand formuliertje en dit bij een van de bestuurs-
leden in te leveren.
Ik word lid van Z.T.V. / wens informatie;
Naam:



HALLO ALLEMAAL,

Ook in deze drukke decembermaand gaat ‘t sporten
gewoon door. Bij de meeste vereniszinsen zullen de
Zwarte Pieten 't nodige gestooid hebben om iedereen
weer op te peppen.
Ook wij zijn na 't pepernoten eten weer aan de
slag zegaan om weer een zo gezellis mogelijke
jeugdhoek te maken. Dit keer heeft het voetbal-elftal D-1 een stukje geschreven en valt er voor
kinderen van 4 tot 10 jaar een pak viltstiftente winnen, Dus laat in de vakantie je fantasie !
de vrije loop: Natuurlijk staan de vaste moppen-rubriek er“*%hoe goed kennen jullie Zieuwent" er
ook weer in. Jammer dat ook dit keer *t aantal
oplossingen van de puzzel gering was. We hopen
nog steeds op een groter aantal inzendingen.

De Jeugdredaktie.

KLEUREPILAATIf!

Deze. keer hebben we een REbijlage voor de
jeeugd van’ 4 bot en met 10 jaar. De bedoeling isSboom, ajehier staat afgedrukt,

sieren. Je mag zelf ween
kleuren knippen, plakken,



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a, SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

A. Knippenborg
Dorpsstraat 21
tel. 579 - Zieuwent

Kom eens kijken naar onze
ruime keus in planten,
droogboeketten, sierpotten,
vazen e.d.
Ook verzorgen wij uw bruids-
boeketten en rouwstukken.

Knippenborg
Dorpsstraat 11
tel. 544 - Zieuwent

Ee



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.a.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.o. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen NELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld is er niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

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

Coöp. Gelderland
_

Past. Zanderinkstraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

NIENHUIS
INTERIEURVERZORGING

7136 LZ Zieuwent
Werenfriedstraat 1

Postbus 7 (7136 ZG)
telefoon 252 (05445)

:

Kom kijken naar onze uitgebreide
collectie gordijnen en vitrages, welke wij
vanaf f 17,50 per meter gratis voor u
confectioneren.
Ook hebben wij een grote collectie wol,
katoen en nylon tapijt. Gratis gelegd.



7

Je hoeft „dus alleen maar de mooiste bc …“ te maken
en die vóór 1 januári in te leveren bij Marieke,
Kermmedystr. 9 ‚, Zieuwent.
ZORG DUS DAT JIJ DE MOOISTE HEBT !!!
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ZVG D-1 - grolle D-1 eind
txomt omdat Jellie eruit w

2e wedstrijd tegen Breder
lijke wedstrijd {voor de

Oel gewonnen.
3e wedstrijd tegen XK S H {Krome stieve hurken}
met 3-0 zewonnen. Met sen jammerlijk afstands-
schot van Ard Wissink on de goal makers zijn
Guido Jelie Jurgen He.

Ze wedstrijd A ZS V. In de laatste minuut werd
er door A Z 5 V een goal gescoort en nog zeen
10 seconden later de gelijkmaker van Taco Vosters
Se wedstrijd Longa. (uit) eindstand 0-3 voor
Longa. Guido stond alleen voor zoal en schoot
natuurlijk Misse oe
be wedstrijd Marienveld - ZVC. afgelast, {ze

1 cker niet)
e wedstrijd Grolse Boys uit. In de pauze ze

ranja hmm... maar sommigen (die geen goede conditie
hadden} kregen buikpijn
Se wedstrijd: tegen longa 0-5 verloren (âat kwam
omdat we allemaal van ijs waren) Daniël was ziek
(hijhad geelzucht} van harte beterschap.
9e wedstrijd tegen Bredevoort. werd met 3-1
gewonnen. Teco heeft er twee semsnakt.
lOe wedstrijd tegen K S H. gewonnen met 4-0.
{bijna allemaal mazzel goaltjes)
lle wedstrijd tegen Grolse boys gewomen met 2-0

=Kortom zoosde leiders zi 11nà DIK EVY REDEN over
hun elftal. 5].Rn:—_—



ZIEUWENT

Fa, Krabbenborg
Int. Transportbedrijf

Ruurloseweg 10
tel. 05445-215

Tankstation:
Benzine - Autodiesel - L.P.G.



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-509

Werenfriedstraat 21-7136 LZ ZIEUWENT (Gld)

A BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulzink& Zn. VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214
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- °t woord van L latters moet rondom de cijfersor :vuid. We ‘beginnen boven het cijfer
Kleur 2. Getal 3. Insekt 4, Je voeden
Vloeistof in een pen 6. deelbaar door tweeSlot 8. Grondsoort 9. Een dom dier

inleveradres:Keinedystr,9
Ke ZV: Ca G=JUNIOREN

‚msnal AUS £ee is7

(2:

vu
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> De week erop
14.

moesten we tegen Ae ZSV. Na 20minuten stonden we met 0-3 achter. Maar we kwamenin vorm en net werd al gauw 3-3, Helaas verlorenwe toch met 3-4, :

Tm oen
4 Se in 5 mn ai 3 ToWas Zoed Ìn vorm. Maar we sloten de wedstr

lgenae tegenstander, Joost Herw ijd
streekderby tegen Paul KX. {leideram de DVios B° 1gek. Gen goede wedstrijd was deeitstans l-1, mede dankzij het goede keepwerk o{van Karel H.,

Zoen moesten we weer uit tegen Ratum, We womenmet O-l door een fraaie krulier van ingelo D,De volgende wedstrijd was tegen Fortuna #. Deeinds
Y r niet over !

7e

W ijdwerd winnend
a 31

*$:ed id ie
EE z

= #4and was 4-1, Verders praten we e
ovoor de winterstop tegen Kottenafgesloten, 7-0, Binnen 5 minutenErik Petsas een hairick,

Na de winterstop gaan we weer vrolijk verder enwe hopen op een volle bak op de Greune Heide,
2fz. C-SelectieEIeeDE NMS ; VEILIG Ex VERTROUWD VOOR Jong; EN OUD ?aDe jeugdredaktie langs de lijn}

Volleybal,
Volleybal is een
partijen van zeseen net geslaren

Spel dat gespeeld wordt tussen tweespelers waarbij een lichte bal overoet vorden,het vel in ty



tot zaan de w > band is het
re

De bal,
De bai is een soepel leren buitenbal met een rubhbererbinfienbal met een gewicht van 260-280 gram,De omtrek van de bal is 63-67 ct :

Hij mag nietZroter en zwaarder zijn.
De service,ZLELScivice

De service kan geschieden door een bovenhandse of cenonderhandse opslag,
D



’s Zomers buitenJ. WAENINK ReSCHILDERS. en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30 x 30 en 40 x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen |

Dorpsstraat 30 Zieuwent tel. 05445-517

WOPEREIS ELECTRO

T.V. -VIDEO - RADIOELECTRO TECHNISCH BUREAU
WASAUTOMATENZIEUWENT
ELEKTRISCHE en

: HUISHOUDELIJKE ART.Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED (lego)



HDENDERBODM BU
AANNEMERSBEDRIJE

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

SENS dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENTVV telefoon 05445-332

IE

voor een
gezellig partijtje CAFÉ
biljarten E Kevelder
of een groot feest H. HOLWEGin ’t klein
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Verslagvande dameswedstrijd T.0.H.P. =_VIV.
Na al S wedstrijden te hebben gespeeld, waarvan
3 gewommen, moesten we zaterdag ] december aan-treden tegen nummer 2 VXV 1 uit Yzervoorde.,
Opüracht van onze trainster was om minstens gelijkte spelen, omdat we dit jaar bij de eerste 6 moeten
eindigen willen we in de le klas blijven.in de ie sst gingen we vrij goed van start, de
opslag was goed en de passes kwamen behoorlijk
goed aan, zodat er cok mooìe nanvallen uitkwamen.
we stonden dan ook op een riante voorsprong 12-3,toen er de klad in kwam. De passes kwamen niet meer
zoed en de aanvallen mislukten dan ook volledig.
Onze tegenstanders putten hieruit hun moed en
kwamen sterk terug. Deze zet ging dan ook door een
diepe terugval van ons verloren met 12-15.In de Ze set hadden we ons voorgenomen om weer
van start te gaan zoals we het in de le set
zeùaan haûden. Maar de klad zat er nog steeds in.
Geen enkele opslag gins goeâ en de zes van VYV
scoorden punt na punt. Time-outs bij de standen
0-7, en 0-12 hielpen niet en deze set sing wederom
verloren, maar nu met 1-15.
De Ze set pakten we alles uit de kast, want er konniets meer verloren gaan. De opslag werd op zeker
gehouden, de passes kwamen weer voldoende aan om
nog een behoorlijke set-up te geven. Bijtijdswerd er goed ver en strak achterin gespeeld zodat’
VYV moeite had met het terug brengen van de bal.
Ook de tactische ballen werden goed geplaatst,afwisselend in het centrum en dan weer buitenkantblok, Via een 7-4. en een 12-7 stand in ons voor-



VÓÓR- TIJDENS EN NÁ
_

IEDERFESTIJN
KUNT U BIJ:

„t Witte Paard”
en

Café „Stoverink”
HEEL GOED ZIJN!!

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

elektriciteitswerken
M stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenbor2
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

ee)
AUTORIJSCHOOL

8 Guus Kolkman
05445-939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK



#8
deel werd het nos een spannende slotfase, Bij de
stand 14-10 duurde het een poos voordat we de bal
goed in de hoek konden prikken, waar VYV seenantwoord op had.
De laatste set was evenals de derde set een
spannende aangelegenheid met vaak zenuwachtig en
paniekerig spel van beide kanten. Door een paartactische ballen en een paar rake smashes, die nuniet goed afgeblokt konden worden door onze tesen-standers, kwamen we terus van een achterstand van3-5 tot 7-7. VYV kwam weer aan opslag en met twe
goede opslagen liepen ze weer uit tot 7-9. £drvoetfout van de serveerster van VYV bracht hen in
paniek, waardoor wìj met goeds aanvallen en af entoe een tikkeltje seluk konden uit: pen tot 13-9,
De laatste paar puntjes wilden ook toen weer nietzomen en VYV kwam langzaam dichterbij. oeh Liet
we het deze keer niet zover komen en do twee
goede opslagen werd het zelijkspel toch nog ver-
kregen (15-11).
Volgende week spelen we een uitwedstrijd û )

tegen Sparta 6 (Zelhem) en de week daarna een
thuiswedstrijd tegen BVC (Barchem) om 14.30 uur.Beide teams staan boven ons, maar als we zo blijvevechten als zaterdag moet er ook een gelijkspelinzitten Wi 0amesteam T.0.H.P. 1

BY PACEILI NIEUWS.

Inmiddels zijn de dames
op de helft van de com-
petitie geraakt en kunnen
we een kleine terugblik
maken.
Men startte de competitie
erg zwak met 2 nederlagen
op rij, zodat alle goede
pedoelingen om bovenin mo,
te spelen al direct een ù
hoorlijke deuk opliepen.
De Zewedstrijd tegen heiBe ne uit „zev



'É,
strijden, hierdoor kwamen de dames terecht in eenfavorietenrol, met het gevolg dat de laatste wed-strijden opgebokst moest worden tegen tegenstandsters‘die probeerden door middel van mandexking het ritmeuit het spel van de dames te halen, voorlopig echternog zonder resultaat.Afgelopen zondag kwam abrupt een eind aan de zegen-reeks, jammer was dat Erix deze eer op kon eisen,IO min. in de 2e helft leken de dames tegen eenhopenloze achterstand van 8-3 aan te kijken, maarplotseling was het ritme weer terug in de ploeg,men scoorde door uitstekend spel 7 keer op rij zonderì tegendoelpunt en Êrix leek verslagen, maar ookErix vocht äch terug tot 10-10, in de laatste min,werd het zelfs 11-10 voor de gasten, de tijd hier-na was te kort om er nog een gelijkspel uit te“sliepen, Jammer is dat de dames in iedere wedstrijdeen periode hebben waarin men elkaar niet weet tevinden en er in de verdediging zaten vallen waardoorhet voor de tegenstanders mogelijk wordt om tescoren, steeds ziet men in de wedstrijden dat mendan aanvallend ook geen vuist kan maken, komen deDames zo'n periode door waarin de tegenstandster Onevoldoende gebruik heeft gemaakt van de geboden kansen,dan is men er opeens weer en loopt het team weer goedte handballen. De hoop op een hoge klassering in doordeze nederlaag nog niet vervlogen want de koploperverloor afgelopen zondag ook onverwacht zodat hetgat 4 punten blijft,De dames 2 lijken regelrecht af Le Zaan op hetkampioenschap ìn hun klasse, men is nogsteeds on-geslagen en het vertoonde spel geeft ook voldoendevertrouwen voor de komende wedstrijden.De heren-1 hebben inmiddels ook 6 punten bij elkaargespeeld en zien met vertrouwen de komende wedstrijdtegen Erix-1 tegemoet, men heeft nog wat tegoed.

Het BESTUUR van HV Pacelli
wenst alle leden en inwoners van ZIEUWENT

een ZALIG KERSTFEEST en een GELUKKIG NIEUWJAAR,
PROGRAMMA HV PACHLLI.

HAer 45] Se ER esGea 5J Uli BiBi.
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goed
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Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS

Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen +Droppings äUitstekende 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

ee 5

1 :
Es ee _i4- ° ze

aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601
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tfKERST. zadvoethalt
TED 220 ED AE Des SD EER B

Team 1 : wit Team 2 3 groen
W. Weijers (aanv.) P. HolkenborgR. Hogenelst S. Rouwhorst é

Y. Kl, Nienhuis H; Krabbenborg ‘W. Eekelder - E. te Roller :

*. Wanlderbos P. EeftinkB. Hummelink #. Venderbos (aanv. )
W. Rouwhorst {sp.).

Team 3 : D'blauw Team 4 4 oranjeR.Bank (kemkens)} \

Te Elschot W. Rouwhorst ({r.)I= SIS G. HulshofRe kl, Holkenborg W. DomhofJe Hoenderboom Â. Spexgoor (aanv)H. Wopereis is BStoltenborgFP. Domhof (aanv. ) Fe kl.Zeggelink
Team 5 : L'blauw Team 6 : GeelHoenderh,
P. Hummelink - He Wopereis (v.})T. Hulshof E J. Kolkman.A. Stortelder Ls DonderwinkelA. Beerten J. Wolters (aanv. )C: Te Molder (aanv) H. Stortelder - :

J. Hulshof
. B. Dijkstra 3Le Kolkman B. Eouwhorst

Team
7

3 Rood LEIDERS
#. Krabbenborg B. WaalderbosJ. ten Bras G. Kl. HolkenborgEe kl. Holkenborg Je Krabbenborg(aanv. )

SCHETDSRECHTERS .5. Roelofsen mennen&. Rouwhorst Be Kl, GoldewijkB. Rouwhorst B. SlotW. Kolkman
AANVANG 9.00 UUR ——AANWEZIG 8.30 UUR

—



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
TEL, 205 * tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

 eieerje: voor een goede
|

Ven B6L 2e hands of
|

e ° nieuwe |

parochiehuis auto
verder alle |

wenst soorten reparatiës

alle sportmensen
naar een erkend

steeds :
adres :

|

|

AANGENAME garage
WEDSTRIJDEN T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
en veel succes! Zieuwent

tel. 603



5 Slagvaardig sparen
#)

doetubij de NMS.

NMS
Nederlandsche Middenstands -Spaarbank

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:

‚B assurantiën-financieringen-hypotheken
ze TH. J. BEKKEN- ZIEUWENT Tei. 05445 - 461
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7 =1 9,33 uur 7 11.36 uur2 4 lb uur 1 - 5 11.45 uur+5 9.55 uur 2 = 3 11,56 uur6 - 7 10.06 uur 4 — 6 12.07 uurde} 1 ED4 - 5 10,28 uur 6-1 12.29 uur2 5 10:55 aur 5 =— 7 12.b40 uur7 3100 ms
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fruittders bedrijf Wisselink
VERKOOPT: FIJNE HAND. en BEWAARAPPELS

TEGEN SPOTGOEDKOPE PRIJZEN

GOLDEN DELIECIEUS
MONAGOLD
GLOSTER
LOMBARTSHEALVILLE
CARMINE
EL-STAR
JONATEANS

KOM KIJKEN Bij : Wisselink 5
Zanddijk 14
Halle Tel. 08343

+
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U stelt hoge eisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEËN 7B6 LI ZEUWENT

DROGISTERI TEL-O05445-982
DOPPEN :

Ook de praktjk bewijst dat

VAN WIJNGAARDEN’S MENGVOEDERS
het meest rendabel zijn.

Neem de proef op de som.

VAN WIJNGAARDEN'S MENGVOEDERS EN KUNSTMEST
Dorpsstraat 81 - telefoon 200 - Zieuwent



VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

- accu's, banden en uitlaten (gratis montage)
- in- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- betrouwbare onderhoudsbeurten
- ook voor tectielbehandeling
- snelle en vakkundige reparatie

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN

Waalderweg 324 - 7263 RV
Mariënvelde - telefoon 05445-855

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

eee

-



Totuw dienst
met alles waar u maar ooit |

’n bank voor nodig hebt.

. SPAREN e PRIVÉREKENING
VAKANTIEREIZEN e BUITENLANDS GELD e

VERZEKERINGEN e HYPOTHEKEN oe
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FINANCIERINGEN e
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Bekken wijst u de weg
naar de juiste verzekering en

wij financiering Ez

Ae adviezen
concurrerendeIUI

uitstekende=| vrijblijvende

B assurantiën-financieringen-hypothekenLNGA


