




Sportblad PIOT
REDAKTIE:

Verenigingen:
RKZVC

H.V. PACELLI

TOHP

ZITV

ZGV

B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,
M. Slot, J. v.d. Mei
Jeugdredaktie: Ilse Weyers,
Marieke Hamers, Henk Hulshof
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 Bomanstraat 13,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5542
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, 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

Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
telefoon 05445-294
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 ‘



S= 3 MU CHIN

à |
TTV DES

AG SLAGVAARDIG

PN, ST. SEBASTIAAN|
|

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

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

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: A. Meekes, Dorpsstraat 99, tel. 435
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Papen, de Haare 32, tel. 970

KAPSALON
PARFUMEREËN

DROGISTERI!

DORPSSTRAAT 77
/B6 U ZIEUWENT
TEL -O05445-982

DOPPEN
Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

voor

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209
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VAN DE REDACTIE ee l— \e NN
1985! Een nieuw jaar met nieuwe kansen, nieuws
idealen en hecnizsuwde voornemens. Voor men het weest,is de maand januariechter al weer vervlogen en

. blijven er slechts il maanden van 1955 over, als U
dit leest. Hopelijk worden vele v emens ook ë

werkelijk uitgevoerd, PICTeeweer 19x verwachten. Hopelijk interessant voor ievelen. hopelijk dik en hopelijk geschreven door
. velen.

Verder in dit nummer vindt U &en overzicht van wat
afgelopen jaar in PIOT heeft staan. ‘Een bijzonderfeit moet hier toch wel even art vermeld worden,

& ee”



Ae —_
de jeugdredactie. Een
rinieuws uit sen heel
de ‘ouwe redactie’,= E al het duidelijk zijn, datdeze vooral in het teken staat van de zaalsporten:net neme bijdragen van handbal, volleybal, biljartenen een aantal standen, van het voetbal is de agendavan de halfjaarlijkse iedenvergadering te melden,Aandacht krijgt hierbij ook de bescheiden viering 1

van het 49-jarig jubileum van de heroprichting na deoorlog.
Specials aandacht Ee evensmentenlijst î

die weer opgesteld is, Iederesn wordt gevraagd onzoveel mogelijk deze lijst aan te vullen, zodathierdoor cen zekers coordinatie mogelijk wordt enhierdoor voorkomen wordtdat tegelijkertijd of kortachter elkaar Z "grgte evenementen” georganiseerdworden. s

Hoewel er geen officiele ijsvereniging in Zieuwentis (de ijsbaan vartr'on cshssr van defeestcommissie), mogen we toch mel erg blij zijn metde ijsbaan. Blij zijn dat er mensen zijn die zichdaar vrijwillig voor inzetten en daarmee ook ditf vpor prachtig ijs gezorgd hebben {naaanvankelijke biemen). Daar kan Lichtenvoorde nagn! Prima werk!‘Alleen als we aan sport denken. ...zou er niet eeh swedstrijdje} te organiseren zijn? Misschien zijn er(andere) mensen, die dit zouden willen aanpakken?Het maakt het geheel nog aantrekkelijkers inZieuwent is altijd wel wat te doen! aTot slot nog sen wens voor 1985: wilt U meeschrijvenvoor PIOQT? Een verslag, zen kritische opmerking, eenoverpeinzing? U maakt er ons blij mee.

FLAPORENhoordedat.ST volgenèjaarbeter cies nieuwjaaarswedstrijd 5tegen Vrasselt Kan spelen i.p.v. tegen Grol: EEVrasselt komt na de wedstrijd tenminste nog evérin de kantine! (Grol verloor met 4-0),

sf

. DE REDACTIE.

sg



NIENHUIS
INTERIEURVERZORGING

Werenfriedstraat 1

Zieuwent - tel. 252

GROOT IN KLEINMEUBELEN

GOEDKOOP EN GOED!

ne
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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
breedte ontwerpen, overzichtelijk

:
MV

120cm- bijeen in de unieke Becorama
prijzen vanaf f15.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT- telefoon 05445-207
JL—

voor al uw

VERZEKERINGEN kapsalon

"CECIEL"
ASSURANTIEKANTOOR

STO RT= L D =R De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent
Tel. 227

eenen
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Toch nog even en overzicht van wat in 19984gepresenteerd is.totaal 172
NuURMSrS van januari,dunne kant met 12 Slaverder een overzicht van alle bijdragen,geeft aan in h
geweest.1x

Dx
Ex

Xx

3x

4x
ax
dx
5x

Van de redactie
HV Pacelli
Zaalvostbal
Van ds trainerNieuws in Lt kort
Thop nieuws
Bestuur ZVC
Jeugdbestuur ZVC
Evensmentenkalender
Standen ZVC
Standen Toahp
Standen Pacelli
Flaporen
ZTV tennisBiljarten
DES touwtrekken
Top-12

ZX

ix

PIDT verscheen 19x en bevatte in:bladzijden copy. Vooral de eerste 3februari en maart waren aan dedzijden. Hieronder vindt U
Het getaloevsel nummers er sen bijdrage is

Hendrik en Mina 0langs de lijnJan Kaippenborgtournooi
Humor *

Verslagen C-1-.
er mf

ZVG-3
88 - {

ë

ë D- í
Ei B-pupillenSchietver.St, Sebastiaan

Kermisprogramma
ZVC-elftalindeling“ —cefenprogramma

“cometitieprogramma
Oprichting jeugdredactie

. Gevonden voorwerpenLotto en toto
Tournooien-PZ #2

“ —kerstzaalvosthal
De jeugdredactie had Zx een eigen hoekje met devolgende inhoud:
3x Redactiewsord

Humor
: ä

Hoe goed kennen jullie ZieuwentPuzzel
ix Voorstellen van de rtedactieKeurplaat |

De jeugdredacties langs de lijn {volleybal}
Zoals U ziet toch wel erg gevarieerd. Iedereen



9,
nogmaals hartelijk dank voor de bijdrage inafgelopen jaar.
op rekenen?

EVENEMENTEN-KALENDER

Mogen we het komend jaar er ook weer
De redacties,

“ s > vadsntin vsn DTAnredactie van Piu}.eeEEEN

26 jan. sToneeluitvoerins “Semper Avanti" i27 jan. :Toneeluitvoerins "Semper Avanti"
30 jan. sToneeluitvoering "Semper Avanti“ voor

: bejaarden en alleenstaanden2 feb. ;Toneeluitvoering “Semper Avanti"
3 feb. 1:Toneeluitvoering "Semper Avanti"
9 feb. :Nationale jeugd biljartkampioenschappen Ze klas5 libre bij café 't Kevelder

10 feb, :Nat, jeugd bitjartkamp. finales,
23 feb. ;Dia-serie "KERK" (film/foto-club}._25 feb. :Halfjaarliĳkse ledenvergadering ZVG‚2 mrt. sDia-serie "KERK® (film/foto-club}4 mrt, :Jaar-vergadering van feestcommissie: en Zieuwents-belans.
23 mrt. sUitvoering Harmonie24 mrt. +Uitvoering Harmonie ee30 mrt. :Tentoonstelling over de Bevrijding;0rg. de

|Oudheidkundige Vereniging31 mrt. :Tentoonstelling over de Bevriidise.6 apr. :PAASPOP
î7 apr. sPAASPOP en PAASVUUR

8 apr. 1 PAASPOP £27 apr. ;Jubileum-marathon-voetbal RKEYZ28 apr. :Jubileum-marathon-voetbal RKZf z30 apr. :Géén Jan Knippenborg Toernooi & NT5 mei 1:4erste Communie
G Juni Vormen
8 juli :Kermis
Q juli :Kermis

10 juli :Kermis
(Het kan in Uw eigen belans zijn,evenmenten/data zo snel mogelijkseas

wk
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VÓÓR - TIJDENS EN NÁ
EDER FESTIJN

_ KUNT UBIJ:

„t Witte Paard”
en

Café „Stoverink”
HEEL GOED ZIJN!!

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

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



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

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.
tel. 607

JL

AUTORIJSCHOOL

EE Guus Kolkman
05445-939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK
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Reken Val. £ HALPJ.
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Le Opening !2. Notulen vorige halfj.ledenverg.3. Mededelingen4. Jubileumviering 27/28 april a.s.5. Rondvraag6. Sluiting
in (Het Bestuur}SNSmeene ee ee ee enee a eeeesooSNSmn

NIEUWS IN HET KORT

Kopie voor het volgende nummer van PICT dientuiterlijk zondag 17 februari a.s. in het bezite zijn van de redactie.
CsOsC-0e0

De volgende kruisjasavond voor leden en Gonateursvan R.KeZ.V.Ci is op maandag ll febr. a.s.
0:0:0.0.0

Denkt U aan de Malf jaarlijkseeevan ReK.ZeV.C. op maandag 25 feb, 4.8.
O:0+0.0.0 |

Het zaalvoetbaltoernooi voor veldselectie’s vanLonga, ZVC, Erix, KSH en KSV op zondag 30 jan. Jel.werd gewonnen door ZVC, die daardoor de wissel-trofee in ontvangst kon nemen. °

90:8.0.0.0 ne
De Zieuwentse Tennis-Vereniging organimn Ot

TETET oe En = :
a 3 ä 3+ ISD. fe JCS GOTGre N= e vn L GGacdindoor-tennistoernooi in de tennishal

O4O20.0.0 : Ïe
Naast trainer R.Jansen heeft nu ook, W. Domhofzijn trainers-contract met ReKebe Vele VOOrL jaar verlengd
De jeugdtrainer
van het Îa] AGEWOrUen Ove

ie

ÁET



in deze wintereditie voor de jeugd natuurlijkweer de vaste rubrieken. Nog steeds hebben wegeen geschikte naam gevonden voor onze afdeling.Nu vragen we jullie om 'ns een leuke naam tebedenken, Diegene die de leukste naam inzendt kan‘n leuk prijsje verwachten. Stuur dit san één vanons.
E

Yerder, als je over je tak van sport, wat dan ook,iets wilt vertellen en uitleggen, zendt het dangerust in.
De oplossing v.d. puzzel kan ook weer 'n „zhper-eervolle vermelding opleveren zoals je weet.Dus wees actief !

MOOISTE KERSTBOOM

Masja Harbers Brandersdijk 6 had volgens het oordeelvande Jury de mooiste kerstbogmtkleurplaat gemaakt. Zij zaldaarom deze week de prĳs van ons ontvangen.

Hoe zoed xEmen jullie Zieuwent D
zee ev ze B Ge ae 0 2 ostjaze ae co — == an oe

De bekende versoon deze keers
Hij loopt zo trots als een pauw door Zieuwent
de laatste t;jd: Zijn "kuikentjes" zijn ookja: et hun nieuwe behuizing.ze5 ee AnRe, wie is dit 77

(De oploqesiÁg van&e-vortge keer is Jos Knippenbors. )
ne”

hana

heen 5 8eg ee = p= e= nn==



’s Zomers buitenJ. WAENINK S Winters binnen
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw

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

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 =L=crr0
ELECTRO TECHNISCH BUREAU -V. VIDEO - RADIO

WASAUTOMATENZIEUWENT ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.

Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED (lego)



HDENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

| GEN dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

5 telefoon 05445-332
&

oor een Ge)Vv ie)erfgezellig partijtje CAFÉ EN ÍSe" ot Kevelder@
of een groot feest H. HOLWEG

TATIT

in ’t klein Telesis
moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!



7.
Deze xeer hebben we een extra-attraktie op depuzzelpaginas

Puszelvaginneeee den en ee ssvez mee oe

Zet de letters in de juiste volgorde;
Begin met: G

ELAEKGNIREOOTF
Begin met: M

ILVOTIEGMEENRRLDU NID
EERVOLLE VERMELDING

Erik Klein Goldewijk en Cristiaan Wopereis
Zij waren de twee enige i

k goede inzenders van de Duuit het kerstnummer, pass
Humor

+Frans, let jij nu eens goed op. Als je moeder
aan de huiseigenaar veertig gulden schuldig is,aan de kruidenier twintig gulden en aan de slagerzestien gulden. Hoeveel heeft zij dan aan dezedrie samen te betalen ? :"Niets meneer. Als het zover is, gaan we altijdverhuizen!"
Er staat een man bij een lantaarnpaal.Er komt een politieagent voorbij, die vraagt:"U staat hier al een hele tijd. Wat heeft dat tebetekenen"
Man. "U weet toch dat de aarde ronddraait. Nou,ik sta hier te wachten tot mijn huis voorbij komt!"
Mijnheer Schutter gaat op jacht met drie honden.
Na enkele uren is hij alweer thuis. "En" zegt zijnvrouw “de patronen nu al op>"
Mijnheer Schutter: "Nee, alle drie de honden."

Op een zaterdagmiddag komt een geraamte een cafébinnen en zegt: "Ober, mag ik een pilsje en eendweil”

4
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18 Ss"Tja" a twoordde kleimeisjeEE moest ik: doen wat mijn moeder zei,en toen oma klein was, moest zij weer doen watháár moeder zei."
"Hm" zei de kleine met een zucht. “Ik zou wel eenswillen weten wie er met dat spelletje is begomnen!”,

DES TEN VAE EE CRE ES EK ES Tee

Willem stoat in Leevelde op *t stationum zich-in Winterswiek te melden bi*j 4e Maisaeg Willem, wet i'j wat dat Ge: N.5.op d'n trein betekent»>"
Willems “Poh jowal, dat betekent: No steet'e”Gait: "Oooooooh... no wet ik ok wat dat N.L. open auto‚betekent den wi’ j straks tegen-kwammer.

lem: “Wat eet: “No löpte...."

Gait eroe 18 Ak

OET EHEA+ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP DE GELD ZITTEN!DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.UEDENWERFAKTIE

Wij zoeken damesdie zich beschikbaar wil]stellen voor damesvoetbal in ZieuwentDiegene die hiervoor belangstel] ing hebbenkumen zich aanmelden bi js Ellis of Heidy
Stoverink
Dorpsstraat 49
7136 LG Zieuwenttel. 05445-282Bij voldoende deelname kan bekeken worden ofmen, danwel recreatief, dan wel in competitie-verband gaan spelen, Damesvoetbal in Zieuwentmoet kumen !! Ellis en Heidy Stoverink



DOPPEN _ ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN, :

OOK VOOR UITVAARTVERZEKERING UW ADRES

Zieuwent - Dorpsstraat42 - telefoon 05445-290 |CAFÉ - CAFETARIA

JE TIMP
op maandag, dinsdag- en donderdag-
avond is ons café beschikbaar voor ver-

- gaderingen of andere bijeenkomsten
vooral voor kleine feestjes is ons café
uitermate geschikt.

TEL. 05445-269

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

5 EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
TEL. 205

1,

EH, Ty IV JRR a /\e 7 Dl NJBV AA
* 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 reparatiès

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



5 Slagvaardig sparen
doet ubij de NMS.

Nederlandsche Middenstands
Spaarbank

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

i

cori

Sg

<A
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Didn un €eken er spannende tijdenan. De dames-1l hebben detoch wel hooggespannen ver-wachtingen op een hoge eind-klassering de afgelopenweken in rook op zien gaandoor een nederlaag Legenkoploper Groessen, uitslag13-6 en een gelijkspel af-gelopen zaterdag tegen hekkesluiter SDZZ, Tet.Een wedstrijd waarin men de klap van Groessennog niet geheel verwerkt had en daardoor hetvertrouwen in eigen kunnen, tweemaal moest meneen 3 doelpunten voorsprong uit handen geven entoen vrouwe Fortuna het ook al voor gezien hield,mocht men misschien nog wel vlij zijn met ditgelijke spel,De nog resterende wedstrijden tegen Trias, DuivenFortuna en Erix kunnen er nOg Toor zorgen datde dames alsnog eindigen op een plaats bij debovenste 3 van de rangschikking.Voor de dames 2 gaat het er zolangzamerhand ookspannen, de concurrentie is er in de vorn vanUGEV en Vios. UGHV op gelijke hoogte en Vios met1 verliespunt meer zullen iedere vorm van zwakteafstraffen, A.s. zondag al kunnen de dames-2 zeenige duidelijkheid brengen in de ranglijst alsUGHV op bezoek komt, de uiteindelijke beslissingvalt waarschijnlijk op zond. 2 febr. wanneer deDames op bezoek gaan bij Vios, de ploeg die tot
4 nu toe de enigste was die onze dames 2 punter&4f-handig maakten,

Wel is het zo dat men de kansen in eigen handheeft maar de weg is nog erg lang met 5 wedstrijd-en voor de boeg, afgelopen zaterdag werd gemakke.-lijk gewonnen van Operatie uit Veenendaal, uit-slag 14-7., zodat men nu in wedstrijden en puntengelijk staat met UCHV, nl: 9-16,De uitslag van de Dames-1 tegen SDZZ is ook nogniet in de stand verwerkt, de stand wordt dusPacelli 10-11 en SDZZ Ori,0%

á
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De Heren hebben de afgelopen periode ook flink aan
de weg getimmerd, waarbij de wedstrijd Legen Erix
weer eens duidelijk bewees dat men z'n mannetje
staat. De lste competitiewedstrijd werd door de
gasten uit Lichtenvoorde nog vrij gemakkelijk ge-
wonnen door gebrek aan wedstrijdritme bij onze
Heren, maar toen al beloofde men elkaar een andere
confrontatie in de return.
Erix ging goed van start en verkreeg door goed spel
een voorsprong van 3 doelpunten, maar intussen had-
den de Heren ook het ritme te pakken en werd de
voorsprong niet groter en bij de rust had men al-
weer wat goed gemaakt, stand 12-11. Het plubiek
van Erix zag de bui alweer hangen en werd erg stil.Het mooiste ín de rust is altijd de taktiekbe-
spreking van de Heren waarbij men bij afwezigheid
van een coach niet vervalt in veel taektische..
aanwijzingen, maar alleen maar praat over aanpakken,
Na rust ging er fysiek dan ook nog een schepje boven-
op. waarop Erix het antwoord schuldig moest blijven,wel kon Erix een achterstand van 3 doelpunten nog
weg werken maar toen was het gebeurd met de tegen-stand en won Pacelli op grond van doorzettings-
vermogen met 22-20.
zond. 20 jan een zelfde spelbeeld in de wedstrijd
tegen Reflex waar men in de 2de helft nog tegen een
achterstand van 14-11} aankeek, de taktische aan-
wijzingen: 6-0 verdediging en aanpakken"! waren hier-
na voldoende om met een 30-20 overwinning naar huiste gaan.
De meisjes-adsp. B o.l.v. Marianne Boekelder mogen
zich na afgelopen weekend bijna kampioen noemen,
im theorie kan alleen Erix-b, de meisjes nog in-
halen, maar. als zond. IO feb. as gewonnen wordt van
Grol-b dan kan de vlag in top. -Delegaties van de besturen van Erix en Pacelli heb-
ben de afgelopen week voor het eerst sinds jaren
weer eens aan de tafel gezeten om te praten over
een aantal zaken in de handbal. sport, speciaal de
jeugd. Zo wil men met ingang van het komende seì-
zoen komen tot een uniforme regeling voor de pup-illen en adspiranten om deze groepen gratis toe-
gang te zeven tot alle thuiswedstrijden van Pacelli
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LICHTENVOORDE

Fa. Krabbenborg
Int. Transportbedrijf

Ruurloseweg 10
tel. 05445-215

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

LJ



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

LeoKrabbenborg
05445-509

Werenfriedstraat 21-7136 LZ ZIEUWENT (Gid)

Ara NIEUWBOUW

Huizink&Zn. vesow
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

- e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Voor levensmiddelen van Kom eens kijken naar onzegoede kwaliteit en een prima ruime keus in planten,service, slaagt u bij: droogboeketten, sierpotten,
vazen e.d.Buurtsuper
Ook verzorgen wij uw bruids-KNIPPENBORG boeketten en rouwstukken.

altijd

Knippenborg
Dorpsstraat 11
tel. 544 - Zieuwent

A. Knippenborg
Dorpsstraat 21
tel. 579 - Zieuwent



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap 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 geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen??? Vraag danvrijblijvend inlichtingen bij:| Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

mm

| NIENHUISkl:

| INTERIEURVERZORGING
| | 7136 LZ Zieuwent

# Werenfriedstraat 1

5 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.
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APPELS TE KOOP g5

JONA GOLD
GLOSTER
JONATHAN
GOLDEN DELICIOUS

Tegen Sportgoedkope Prijzen Gijs

üitteers bedrijf

Hallie
emme zn: mmm Zeiss ERI SanzreSmeer me ere
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Blljartvereniging 't Kevelder heeft qv haadistrict de nationale jeugdkampioenschappen
3e klas libre toegewezen gekrgen.
Op 9 en 10 februari zullen 8 jeugdige spelerstot en met 17 jaar in een onderlinge competi.-

zE tie uitvechten wie zich Nationaal kampioen
mag noemen. De spelers die om dit kampioenschan mogenstrijden, zijn de 8 kampioenen van de 8 'provinciale!! kam-
pioenschappen. Zij spelen allen een gemiddelde van tussen
de 1,70 en 2,50.Dus ook voor het vele te verwachte pu-bliek belooft het 2 leuke biljart dagen te worden,

H. DAVINA UIT BORNE GEWESTELIJK KAMPIOEN Je KLAS LIBRE

Op 4, 5 en 6 jan. werden bij °t Kevelder in Zieuwent de
gewestelijke kampioenschappen Je klas libre kl, gespeeld.Na de eerste dag leek het dat maar 1 speler zanspraak kon
maken op deze titel. De afgevaardigde van het organiserendedistrikt Oost-Achterhoek H. Hogenkamp uit Weede voerde delijst aan met 4 punten en een moyenne van 4,57, na de temaken 80 caramboles in resp. 20 en 15 beurten voltooid tehebben. Het pakte echter geheel anders uit, Hogenkamp bleekerg wispelturig te zijn en verloor in de 4e en 6e ronde.In de finale partij moest hogenkamp aantreden tegen Davina,die ook in de Ge ronde verloren haa. De nog Jeugdige ved.Duin uit Apeldoorn kreeg ook plotseling nog weer kansendoor in de 4e, 5e en 6e ronde ie winnen van o.m. Hogenkamp
en Davina stond hij Je met ook8punten en een moyenne van3s11. In de finale partij liet Hogenkamp het volkomen af-weten hij verloor met een moyenne van 1,50. Zeer verassendwerd de als Be geplaatste H. Davina uit Borne kampioen, ditoverigens zeer verdiend. Hij toonde zich de meest gestagebiljarter met een goede weasrijdmentaliteit, De eerste parn-tij wist hij in niet minder dan 40 beurten te winnen op ë
caramboles, waarna een gestage groei te bespeuren was metals enige misser verlies in de zesde ronde. Davina zal sordit resultsat ons gewest vertegenwoordigen op de nationale
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& +kampioenschappen te Haatsheuvel.
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

JT 7 7
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Hotel-Café-Restauran [-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen
Droppings

Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

WITIJT

4
+

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

A.KL. HOLKENBORG
vee-en varkenshandei - patsdijk 46 Zieuwent - tel. 508

#en
aannemersbedrijf

=== HULSHOF
| 05445- 494 ZIEUWENT
ie

ge

| Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601
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Je kampioen werg zehu zi

ul een aamien.
bood namens Ge

} H. Holweg voor iedere spelereen fraai bloemstuk in petto had,
De einduitslag luiëts

Naam Distrikt Pnt. Car, Brt, Moy. HS,1, BE. Davina Hengelo e,0, 12.335, 203 2563 18Ze B. v.d, Duin 4peldoorn e.o, 10 524 1482 2,87 163E Hogenkamp O-Achterhoek 8 500 +450 3:12 244. HE, v. Duuren Enschede e:0. 8 514 186 2:76 263e M. de Vries £peldoorn 1] 1) 96. I, v. Gemert Doetinchem e.0. 7 434 176 2,46 207. F. Dreeyers Slingerland . 48. EH. Witzand : ÖZutphen S.s
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Het zaalvoetbal nadert zijn ontknoping.
Voor ZVC-2 zal dat waarschijnlijk betekenen dat
ze een stapje terug zullen moeten, omdat de
laatste 2 in elke klas degraderen en hun achter-
stand op nr.9 reeds 7 punten bedraagt. :

Toch hoeven ze qua voetbal niet zoveel voor
hun tegenstanders onder te doen, dan de stand
doet vermoeden, getuige hun laatste wedstrijd
tezen koploper AZSV die maar nipt verloren. werd
met 6-7
Het eerste team is ook nog niet uit de gevaren-
zêne en zal de laatste wedstrijden toch noch
enkele punten moeten pakken om het eersteklasser-
schap veilig te kunnen stelien.
Programma
Vrijdag 25 jan. Brasil 2 - ZVC 2 ‘Terborg (19.00)
Vrijdag 1 feb.: ZVC 1 - Velocitas 1 :Beltrum (20.30)
Vrijdag 1 feb. ZVC 2 - Pavanda 2 ‘Beltrum (21.25)
week 3-9 feb. beide vrij
Maandag 11 feb.: Ruurlo 1 -ZVC 1 Ruurlo (22.05)
Vrijdag 15 feb.: R.0.D.1- ZVC 2 sAalten (19.00)
Standen (bijgewerkt t/m 11-01-1985)
le klasse A le klasse B

Longa 30 11-21(92226)} A.ZiS7V 11-18(62-29}
Raf eCs 22-16 64-39) As De 69 12-18(67-41)

. Sp.Polacel 11- 6-34). Grol  _ 13-17(82-59).
Ruurlo 11-13{39e4 Sp.Meddo 10-15(57-21}
Sp.Eibergen2 11-10(63-68}). Vios B. 13-13{51-41)

i Velocitas 12-10{53-62) Ionga'30 2 12-11(42-35})
Iintemmio 12- 8 #7-83) Brasil*77 2 12-11(45-48}

Rietmolen 10- 5(42-61)}) Pavanda 2 10- 9(44-47}SS I2- 5(29-62) Grol 2: in 11- 363 89)
EWa RK. Z.V.C.2 11- 2039112}

2 winstpunten in mAsdering DE



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

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEËN 7B6 LJ ZEUWENT

DROGISTERI TEL-05445-982
DOPPEN

Ook de praktjk bewijst dat

VAN WIJNGAARDEN'S MEN GVOEDERShet meest rendabel zijn.
Neem de proef op de som.

VAN WIJNGAARDEN ’S MENGVOEDERS EN KUNSTMESTDorpsstraat 81 - telefoon 200 - Zieuwent



cARAGE ELSChg,
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

—

me

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 4 tel. 05445-253-526



Tot uw dienst
met alles waar u maar ooit

’n bank voor nodig hebt.

SPAREN e PRIVÉREKENING D
VAKANTIEREIZEN e BUITENLANDS GELD e _

VERZEKERINGEN e HYPOTHEKEN e
PERSOONLIJKE LENINGEN e

FINANCIERINGEN e
BELEGGINGEN e BEWAARGEVING e

Rabobank
N de bank voor iedereen

di ZIEUWENT -MARIENVELDE




