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VAN DE REDACTIE
“

De huidige winter begint m.n. het voetbalgebeurendanig parten te spelen. [ag het programma in eersteinstantie nog duidelijk voor op het schema, momenteelbegint zich een steeds duidelijk wordende achterstandaf te tekenen. Ea:Naar aller waarschijnlijkheid zullen wedstrijden+z.t. door-de-week moeten worden ingehaald,De discussie over een verlengde winterstopandere voetbal-seizoen-indeling (b.v.model} laait links en rechts (niet 5te} weer op.



2.
De langs vorst-periodes hebben (wie weet het nog niet?)wel een 13e Elf-Steden-Tocht mogelijk gemaart.De “pessimisten en/of realisten" die verkondigdendat eeon veranderingen / economischergebruik van waterwegen / bovennormaal verantwoorde-lijkheidsgevoel, gebrek aan vertrouwen in mensen-massa’s en lafheid v.h, organisatiecomitéé) eendergelijke tocht nooît meer zou worden verredenkregen, gelukkig, ongelijk.Nederland (en volgens sommigen de Wereld) maaktetennis met “Het Carnaval v.h. Noorden*®, Een gigan-tisch schaats-festijn dat miljoenen een onvergete-lijke dag heeft bezorgd.In Nee pieten van 16.000 toerrijders bevonden zichook 7 Zieuwentenaren. Antoon Stortelder was deeerste Zieuwentenaar die de 11-Steden-Tochtvolbracht. Een intervieuw met hem, verzorgt door

‚ Ge jeugdredaktie van PIOT, vindt U in dit nummer.: Juist voor sluiting van de contrôle werd de rit‚gok nog volbracht door Jan Wolters, Joop EekelderenVincent Krabbenborg. E_liemmie Penterman, Frans en Win Dombof strandenmede__8eEVsblessures, onderweg:)Yoor de andere bijdragen en rubrieken verwijzenwij U naar de inhoudsopgave. Veel leesplezier !

‘De Redactie

” HALFJAARLIJKSE LEDENVERGADERING R.K.Z.V.C.el25-02-1985
9e 20.435 opent voorzitter Jan Cuppers de vergaderins,heet de geachte aanwezigen (+ eeen eewelkom en hoopt op een vruchtbare vergadering.Nadat bestuurslid BenHoenderboom geëxcuseerd is,krijgt de zecretaris, Theo Bekken, het woord, diede notulen van de vorige vergadering voorleest enter beoordeling aanbiedt, De voorzitter last aanteke.n maken van een correctie, ; t. het supporters-: isselink is geatten-= Ee :OS MRE 3ZS AOTIiLen,



voor al uw

. SPORTSCHOENEN

‚ SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

ä ADIDAS - PUMA - QUICK

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

=-



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
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 dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geldis er niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen???? Vraag danvrijblijvend inlichtingen bij:

|
Coöp. Gelderland
WELKOOP elanEEGo)

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.



Bij bet agendermmt med S$volgende ter attentie van gadering gebrachts
——=QOp initiatief van Ieo Stc borg, heeft hetbestuur besloten voor het nieuwe seizoen Ge wed-strijdballen voor het eerste elftal bij thuis-wedstrijden in de kantine ter adoptie aan te bieden,met een bordje eronder %... beschikbaar gestelddoor +..”. Iedereen die een wedstrijdbal beschik-baar wil stellen kan zich hiervoor melden bijLeo Stoltenborg. ie

Voorzitter Cuppers meldt, dat bij deze de eerstewedstrijdbal door hem beschikbaar wordt gesteld.
——=In de regio Groenlo zijn er initiatieven ontwik-keld, om een federatie te vormen, teneinde op deregio- en algemene afdelingsvergaderingen, meerals eenheid naarvoren te kunnen treden.In deze federatie, die voorgezeten zal wordendoor Dhr. Stokkers (voorz. v.v.Grol} zullen de

verenigingen Erix, Grolss Boys, Grol, ESH, KSV,Longa en ReK.Z VC. deelnemen.Het is niet de bedoeling, dat contacten m.b.t.D.V. jeugdkompetities, die buiten deze federatievallen, schade zullen ondervinden. Deze moetenzoveel mogelijk gehandhaafd blijven.
rr-De veilingen Bingo van 3 november *84 j.l. heefteen bedrag van + f6.000,= opgebracht.Het bestuur wil duidelijk stellen dat prijzenbehaald bij toernooien e.d. aan de vereniging Cedeverenigingskas ten goede komen. Een en ander ísredelijk, omdat anderzijds kosten, inschrijfgeldenetc. ook voor rekening van de verenigine zijn, enuit de verenigingskas betaald worden. «

—-sElftallen, die voor eén “dagje uit", of om eenandere reden volgend seizoen în een bepaaldweek-end geen competitie-verplichtingen willen,moeten dit L juni 85bij Lankveld aan-melden, die dan een aanvraag bi:GeVeB. zal indienen. Na deze datum worden aan-_vragen om vrijstellingen niet meer in behandelinggenomen.
“-=Volgens het rooster van aftreden is in 1985bestuurslid Ieo Stoltenborg aftredend.

me ze oade —_ ee AL BOFdE Oee#
ct



4Er bestaan plannen om binnen de K.N.V.B. te komen_ tot een geheel andere opzet van de sportkeuringen.Men wil een nieuw model inyoeren, dat gebruik wil . 55maken van enquète-formulieren met gezondheidsvragen.De kosten van dit everituele nieuwe model ‘zullen:per persoon hoger uitvallen, dan bij de "oudekeuring” het geval was.
Een en ander moet nog in de rèzio en in de afdelingbeslist worden. Er zalnader over bericht worden.

——W. Slot geeft een uiteenzetting over het te houdenjubileum-marathon-toernooi op 27 en. 28 april.(elders indeze PIOT hierover meer)
—--Bestuurslid-A.-v.d. Wetering zegt, dat de jeugdzal deelnemen aan een marsthontoernooi in Ïichten-voorde op: 8 en 9 juni, Er zijn twee A teams inge-schreven. Spelers tot 20 jaar mogen inzo'n A teamoptreden. Er wordt een beroep gedaan op de senioren-spelers tot 20 jaar zich beschikbaar te houden -

|

voor een A team voor dit toernooi. beer
==Eyp is een uitnodiging ontvangen voor deelneaingvan het eerste elftalaanhet ILonga-toernooi,voor aanvang van het nieuwe seizoen. -

Voorzitter Jan Cuppers stelt voor on even te pauzeren,omdat hij dorst begint te krijgen. Het gebruikelijkePondje uit de verenigingskas ‘krijgt ook deze keer een .De 5|

… (pauze) | “SBSWa de pauze deelt voorzitter Cuppers mede,dat detrainers Ruud Jansen ‘en Wim Domhof hun contract zeteen jaar verlengd hebben. Van Aloys Wieggers wordtafscheid genomen. De voorzitter bedankt hem voor degeleverde prestaties en de prettige wijze van samen-werken en hoopt dat hijals speler voor R.K.Z.V.C.behouden zal blijven. Guus Slot zal zijn werk alsjeugdtrainer overnemen, EEHet woord wordt vervolgens. gegeven aan de trainers:
Ruuê Jansen zegt, dat hij het oefenprogramma voorhet volgend seizoen rond heeft. Er zal worden gespeeld‘ezen cen. ABS, Dronttúts, Vibitedbt 238 zen Wittkanpees.rrHaagt Hijj dte vermatitiinsen  uikieesmmkeen cop



’s Zomers buitenJ. WAENINK esSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw

à wandafwerking
!

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

| BESTRATINGSBEDRIJF
| VOORIDOMHOF

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 Pr

Dorpsstraat 30 Zieuwent tel. 05445-517

WOPEREIS e.ecrr0
ELECTRO TECHNISCH BUREAU eeDDIZIEUWENT ELEKTRISCHE en

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



HDENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

z NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

| SE |

dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

5 telefoon 05445-332
E |

voor een
gezellig partijtje CAFÉ

biljarten 't Kevelde
of een groot feest H_ HOLWEG
in ’t klein

: EE
Telefoon DIT

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!



5.
de vorige vergadering te kunnen verwezenlijken.Volgens hem is het eerste elftsl op de goede weg enis er dit seizoen nog het een en ander mogelijk,
Wim Domhof deelt mede, dst de lagere elftallen overhet algemeen genomen erg goed drsaien, Een xleineuitzondering volgens hem is misschien het Ze elftal.Hier zijn de resultaten nogal wisselvallig en draaithet elftal niet helemaal zoals eigenlijk zou moeten.„Hij erkent de problemen van de leider van het 8e,enhoopt dat een en ander in goede banen geleidzal worden,
Aloys Wieggers bedankt voorzitter Cuppers voor zijnwoorden, en zegt altijd prettig bij ReKeZ.V.C. tehebben gewerkt. De samenwerking met bestuur, leidersen spelers was prima geweest, Hij looft de organisatie. atruetuur en het functioneren van trainers met bestuurbij ReKeZ.V.C.. Van zijn kant had hij er als trainernog graag een jaar bij aan vastgeknoopt, maarhader begrip voor, dat er na 4 jaar een wisseling vande wacht kwam. Of hij als speler voor R.K.Z.V.Û.actief zou blijven kon hij nog niet zeggen,

Rondvraag
“He Hummelink vraagt of er van de 2ijde van deGemeente een verbod bestaat, om bij een algeheleafgelasting van de K.M.V.B., van de veldengebruik te maken,

De consul T. Domhof, antwoordt hierop dat eenzodanig verbod niet bestaat. Als het terreinbespeelbaar geacht wordt, ken ook in zo'n gevalvan de velden gebruik gemaakt worden, Hij heeftmet ds gemeente kontakt, via de persoon van Dhr,van den Berg over kwesties dienaangaande,
——-René Doppen vraagt of er een rookverbod in dekleedkamers geldt,Voorzitter J deelt mede, dat er inder.TC ie F stelt duidelijk, dstervoden is in de



: S: 6. 6

—--Bemmie Storkhorst vraagt, of in de toekomst kansbestaat dat uitbreiding van de kleedskroumodatieinderdaad gerealiseerd wordt en zo nee, of hetlaten spelen van 1 senisrenteam op zaterdag inde zaterdagkompetitie, onder strinzente voorwaar-den, geen uitkomst kan bieden. PeVoorzitter Cuppers sntwoordt, dst na contact metde gemeente is gebleken, dat nochthans een uiít-breiding van de klecidskkommodatie niet te realiseren is. Bovendien bestaat er ook geen mogelijk-heid tot verherding van de parkeerruimte.Heb.t. het idee of het laten spelen van een elftalop zaterdag een uitkomst kan bieden, dcelt hijmede dat het bestuur hierop zal stuierene:Deu.Y. een intekenlijst zal er gepolst worden,of er voor een zodanig plan enige animo binnende vereniging bestat.Voorzitter Cuppers wijst op de mogelijkhèid, dsthet lasten spelen Yan b.v. het derde elftal in destandaardcompetitie s'middags om 14.30 uur mis-schien het een en arder kanoplossen. Ook hieropzal gestudeerd worden.
—-Ben ten Bras vraagt, n.n.v. het artikel in PIOTover damesvoetbal, hoe het bestuur Überhaupt overdamesvoetbal denkt,Jan Cuppers antwoordt dat het bestuur deze kwestierustig zal afwachten en op zich af zal laten komen,
—--Iec Hulshof vraagt of m.b.t. de jeugà in de winter-maanden, waarin er niet gespeeld kan worden, nietandere zaken m.b.t. de voethalontwikkelins vanjeugdspelers (al vana? d-pupillen) gedaan kunnenworden. Hij vindt, datde jeugä zo weinig mogelijknaar huis teruggestuurd moet worden, bij dergelijkecnstandigheden. Verder vraagt hij of er evontueslgeen zaalruimte etc. gehuurd kan worden. Hij wilweten wat het bestuur in deze onderneemt,ândre v.d. Wetering meldt, dat er alles aan gedaenwordt, om de jeugd bezig te houaen en te latenvoetballen, Er worden onderlinge zaalvoetbaltoer-nooien gehouden, er zijn viáecfilas vertoond etc.M.D.t. het afhuren van De. een sporthal merkt hijop, dat hot voorz? vastleggen v: t

zen sporthal een ie groot Tincn22ë:imiouden, omdat bij goed weer hiervzebruik gemaakt wordt.
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DOPPEN ASSURANTIEN

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

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-290

CAFÉ

UE
- CAFETARIA

TIMP
® op maandag-, dinsdag- en donderdag-
je 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

: EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



9Na deze rondvraag geeft Jan Cuppers het woord aanJan Wisselink, die het woord wil voeren m.b.t. hetsupportersblaadje.Hij oreert, dat de supporters allen er van op dehoogte zullen zijn, dat er een supportersblaadjebij thuiswedstrijden bestaat. Hij verzoekt een iederdie ideeën heeft of wil meewerken aan het totstand-komen van het blaadje volgend jaar zich te melden,Hen is van harte welkom. :

Verder bedankt hij de redactie van PIOT, het bestuurvan ReK.Z.Y.C., de heren W.Holkenborg, B. ten Bras,W. Slot, on alle adverteerders en sponsoren voorüe spontane medewerking, de geleverde inspanningen,de financiële bijdragen, de telefoonkosten etc,
Om + 22.00 uur sluit voorzitter Cuppers de vergade-ring en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en deprettige wijze van vergaderen. Hij hoopt met mooiweer op dezelfde voet de kompetitie tot sen goedeinde te brengen. :

Het Bestuur

tebtd4+ 4544444444444}4d+e444 4444444344446 44
SPAAR BIJ EEN GOED ADRES «+ SPAAR BIJ DE MMS 6NNTPRESTATIE-LOOP ZIEUWENT s 3 MAART a.s,
Naar verwachting nemen Jos Sasse, Willy te Marvelde,Herman Jolink, Frank Coenen en Jan Wolbrink deel aande derde prestatieloop die 3 maart in Zieuwent wordtgehouden.
De afstanden zijn 2,5;6 en 9,75 km.De start en inschrijving is bij café BongersDe starttijden zijn: 2,5 km 14,00 uur voor lopers:

: t/m 14 jaar
: km 14,30 uur
3 9,75 xm 15.15 WU.

B on » ge xe 0 eg sd} 3 ais
ë vaMeer informatie via O5445.-8B7 en 05443-43156 of 5S7IR,



8.
R.K.Z.V.C. 5 HET EERSTE ELFTAL ++...
in de incubatieperiode tussen besmetting en open-baring van de eifstedenkoorts werd er in Zieuwent
nog kans gezien een kompetitiewedstrijd af te werkenin de derde klasse C, nl tegen het bezoekende E

‚ Haaksbergen.
|

Tegen deze tegenstander behaalde Z.V.C. in de uit-wedstrijd haar eerste kompetitiepunt, hetgeen een
gehele opluchting was na drié verloren wedstrijden,waarin overigens niet echt slecht gespeeld was.
Omtrent de afloop van de wedstrijd durfden de
trainers, Fillippo en onze eigen Ruud Jansen vooraf
geen voorspelling te geven, omdat de speelkracht
van een elftal na een winterstop ook voor voetbal-trainers blijkbaar moeilijk is in te schatten.
Gelukkig voor Z.V.C. werd het duel gewonnen en konden
er twee punten aan het totaal toegevoegd worden,dat nu veertien punten uit dertien wedstrijdenbedraagt. (4.4. 25 februari).Als we deze stand vergelijken met die van het vorigseizoen blijkt dat er nu al een punt meer behaaldis uit dertien wedstrijden. Op 25 Maart ‘Bl gaf de
standnl. dertien uit dertien aan. Geen slechtresultaat dus.
Als het goede spel van b.v. de tweede helft tegen
Haaksbergen gehandhaafd kan worden kunnen we onzeblik voorzichtignaar boven gaan werpen en de duels
tegen de koplopers met gepast zelfvertrouwen tegemoetzien, zonder dat we in overmoed moeten vervallen.Er wordt hard gewerkt op de trainingen, de sfeeris goed, er zijn weinig blessures {mede dankzij de
perfecte verzorging en advisering, zowel lichamelijkals geestelijk, van Dhr. Singh, waarvoor waardering.)Kortom niets staat een goede voortzetting van de
xompetitie ín de weg,

Voor het PZ-toernooi is op het moment van schrijvenvan dit artikel de uitwedstrijd tegen Avantiinmiddels gespeeld. In een veel te harde wedstrijdverloor ons eerste met 3-2. Hierm
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. Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

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

Het adres voor: Bruiloften - Partijen 5%
Droppings ĳUitstekende keuken voor diners

elke woensdagavond grote super bingo

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

: DORPSSTRAAT 29Zieuwent Te 9343 41e
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
vee-en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508

2

SEE”et* int . emee"
== ee5 ee)

aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

|Garage
Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

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



doelpunten verschil zijn we nog direct geplaatst. |

Wordt er met slechts éen doelpunt verschil gewomenis plaatsing middels verlenging enevt. strafschoppen
mogelijk. Nog niet getreurd dus ! E

Tot Ziens.
|

‘ De leider van het eerste

 ReKeZeVeC. ZAATVOETBAL

Het eerste staat nog enkele belangrijke wedstrijdente wachten, 0.8. tegen kampioen Ionga, RFC en tegenmede degradatie-kandidaat Rietmolen.zeker van laatst genoemde dient op11 maart te Neede
gewonnen te worden om de dreigende degradatie nogte kumen ontlopen.
Voor het tweede is het doek reeds gevallen. Zij hebbenhet dit seizoen in hun zware klasse niet kunen bol-werken en zullen volgend seizoen in de 2e klasseuitkomen.
Programma ‘

Vrijdag 8 mrt. 3ZVC-2 — Grol-2 te Groenlo 19.45 uur: (thuiswedstrijd in Groenlo !}
Maandag 11 mrt. sRietmolen-l - ZVC-1 te Neede 19.00 uur
Vrijdag 15 mrt. :0ró1-2 - ZVC-2 te Groenlo 20.40 uur
Vrijdag 22 mrt. sZYC-2 > Vios B.-1 te Beltrum 20.30 uur
Standen (t/m 15-02-1985) |

|

ieklasse A :
. le klasse B E

Longa °30 15 29 126-36 A ZD Ve 16 26 92- 42
Sp. Polacel 15:21 85-5083 A.D. '69 15 23 84. 47
ReFeCs 14 20 80-41 SD. Meddo 13 19 83- 34Ruurlo 14 17 58-60 Grol 16 19 96- 71SpeEibergen 2 15 12 86-975 Brasil 977 2 16 17 65- 61Yelocitas 15 10 66-83 YVios B. 17 17 68- 61Rietmolen 14 9 62-86 longa °30 2 15 13 54 51RK. ZeV.C. 15 9 59-85 Pavanda 2 14 12 67. 61internio 14 8 57-97 Re De D. 15 i2 69m 68

 DeScDsËe
: 15 7 37=B1l Grol 2 15 5 0-12Z RoKeZeV.0. 2 14 3 46-133S 2 winstpunten in

mindering gebracht.



… hieronder;

in de jaren dertigkende Zieuwent reeds geöraniseerd .voetbal (vv D.I. Û. en later VoVoZe Vel} -Deze vereniging ging echter tijdens W.0.-IT ter ziele,
In 1945 (na W.0.-II} werd de voetbalverenigingheropgericht onder de naam v.v. RK. ZVC. .In 1985 bestaat de vav.R.K.Z.V.C. dus 40 jaar.
Een feit, waarbij de vereniging even stil wil blijvenstaan en wel door het organiseren van een 24-uurs-voetbal-marathon-gebeuren voor eigen leden, donateursen Supporters. |

Dit “spektakel” vindt plaats vanaf zaterdagmiddag27 april a.s. tot zondagmiddag 28 april a.s. op ketSportcomplex “De Greune Weide*,
Een voorlopige globale indeling van het gebeuren volgt

za.middag :Opening+ ‘Wedstrijden voor FP, E en D pupillentegen VeYe Ruurlo.
sWedstrijden voor B en C juniorentegen v.v.Ruurlo.
:Penalty-bokaal Jeugd.sDisco voor de Jeugd.sVideo-films in de bestuurskamer.

Za.avond + ;Jan Knippenborg-Toernooi {senioren_z8.nacht. 1 t/m 9 + A-jm.)
_

…  sBarbegue + snacks.:Yideo-films in de bestuurskamer.
s:Gezelligheidsmuziek in de kantine.

zo.morgen :Û0nderlinge wedstrijden voor F, E,D, GC en B jeugd.
sEindwedstrijden Jan KnippenborgToernooi.
sKolderieke weastrijden‚Buutreedner ?
:Optreden Harmonie/Schutterij
sAfsluiting



ll,
is gesugsereerd wordt het jubileum alleenzen zelederen (leden/donateurs/supporters)

Zonls reebinneneigevierd,
Eon receptie en grotere evenementen zijn geplandvoor het 50- jarig jubileum in 1995 !

Voor meer informatie verwijzen wij U naar de PIO?van Maart/april; de Elna; de Gelderlander en het |

nog uit te brengen speciale ZVC- jubileum-boekje.
De ReK.Z.V.C.-Jubileum-commissie

2 mrt. sDia-avond KUNSTWERKEN KERK" doorfilm/foto-club i.s.m. OudheidhmdigeYereniging en Harmonie.3 mrt. sPrestatie-loop Zieuwent
& mrt. :Jaar-vergadöering van feestcommissie

en Zieuwents-Belang. :ll mrt. ;Jaarvergadering Zieuwentse Tennis-Vereniging23 mrt. sUitvoering Harmonie24 mrt. Uitvoering Harmonie H30 mrt. sTentoonstelling over de Bevrijding;org. de Oudheidkundige Vereniging31 mrt. Tentoonstelling over de Bevrijding31 mrt. sUitvoering door Gym.ver./jazz.gym., Z.G.V.6 apr. sPAASPOP
7 apr. :PAASPOP en PAASVUUR
3 apr. 1PAASPOP

27 apr. :Jubileum-marathon-voetbal RKZVC28 apr. 1Jubileum-marathon-voetbal RKZVC
| |5 mei sEerste Commmie E

Ï 27 mei :Volleybal-toernooi; org. KPJ a9 jummi Vormen :‚8 juli Kermis ER 79 juli sXKermis
: ZE:10 juli :Kermis

(Het kan in Uw eigen belang zijn, nieuwe
evenementen/data zo mel mogelijk te melden : |

bij de redactie van PIOT).ENENROUND VOOR JONG EN OUD !

KIELERLEEet 5aeeeeeeeee
NE Vea …„ VETT Ta Tm esDE NHS + VEI iNEN



Antoon:

jered.s.
Antoons

jered.s
ántoons

ur.

PRIESCHE ALVE-STÊDE-TOCHT

34 jaar,Ee ook wel Antoon van
Holkenborg-Frens genoemd. 5
Waar heeft U het schaatsen geleerd en
wanneer >op ‘n graven abhter + huus. Ongeveer vanafmn 5e jaar bênik begonnen. Ik heb 2 jaarbij ‘’n studentenclub gezeten in Nijmegen. >
We kregen er 2x in de week training optechniek en conditie.
Hoe heeft U zieh voorbereid op de ll-steden-
tocht ?
Ik heb ’n redelijke basisconditie. Ik loop
2x in de week 10 km. Je moet veel tochten
rijden cou kilometers in de benen te krijgen.oor às elf-stedentocht eet ik barstend
voel {bunkeren)}.



NIËNHUIS
INTERIEURVERZORGING

Werenfriedstraat 1

Zieuwent - tel. 252

Supermarkt

LANKVELD
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

„> 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

voor al uw

VERZEKERINGEN Kapsalon

=
|

TCECEL
ASSURANTIEKANTOOR

STO RTEL D Fr I= De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent
Tel. 227

W



jered.;
4ntoons

jJered.s
Antoon:

j.red ss
Antoon:

jered.s
Antoons

j.red.;
Antoons

De Holland-Venetiëtocht (
5 7

is,
Welke tochten heb
zereden ?

e voor deze ll.-stedentocht
i 50 km), de Noord-West-Hoek (75 km},

+ 65 \m., ‘’n lage landentocht van 50 Xm.,de l6-dorpentocht (80 km) en de ll-merentocht(klassieker), dit is *n warmloper voor dell-stedentocht, $

Met wie bent U gegaan naar Friesland en hoeiaat 7 epeHet 6 anderen uit Zieuwent (Frans en WimDomhof,Vincent v.Euten, Jopie Cuppers,Hemmy Penterman en Jan Vellas) in ‘n busje.
Wanneer bent U gestart in welke groep ?Half 7 gestart, Na 2 km. lopen moet je deschaatsen onderbinden. Dit moet uiterstzorgvuldig gebeuren. Om 7 uur zijn we pasecht begormen, in het donker. e
Hoe lang heeft U er over gedaan 7Yan half 7 tot half 8 ; Dertien Uur dus.

Gedurende de tocht, wat had U bij U ?Drinken had ik niet bij me, dit krijg jetoch genoeg onderweg. Ik had wel fruit bijme, sinaasappels, manderijnen, peren, appels.Te veel dus. Rozijnen, krenten, gedroogdenutten had ik gemengà en 10 pakjes vangemaakt. Endie Friezen geven ook van allesaan, onderweg krijg je erwtensoep en druiven-suiker, :

Was de rit voor jou zwaar of viel het wel
mee >
Ik was geconcentreerder dan bij andere tochten.Je moet zorgen dat je de boel heel holt.iedere barst moet je ontv Ik was/!
nogz là zeintieregssserdë Nd BOLSj



jered. ë

Antoon:

jored. 2

ântoon:

j.red, £

Antoon:

jered.:8

Ki,
Wat was je streven: Ging 't om de snelheid
of gezelligheid 7
Geen van beiden. Het gaat srom om hem te rijden,het idee Een al. Ds zankomsttijd doet erniet toe. Als je alle contrêlestempels hebt,
heb js de EE gereden. Je rijët niet tégen
maar wêt elkaar.
Wat heb je tegen de nattigheid en de kou {7}
gedaan ?
Ik had ‘’n bivakmuts maar die was te warn
over de gewone muts heen.
Handschoenen: te warm. Onderweg raakte ik
met m’n handen de grond, waarbij m’n vinger-
handschoenen nat werden.
Hoe was de conditie ven het ijs ?
De ijsdikte was goed. Er zaten nergens echt
grote gaten in het ijs. Het ijs was redelijk

__ Snel ondanks de zachtheid.

Wat vond U van het klûnen 7?
Het houdt ontzettend op. Je komt snel uit jeritme. Je wordt je maten vaak kwijt.
Waar lang geklêânt moest worden, deden we de

_- schaatsen uit en de schoenen aan. Je kon
. lekker ’n paar honderd meter lopen, heerlijk

jered. 3

äntoons

voor je voeten. Het was geweldig oppassen F

geblazen voor wat betreft je schaatsen.
Waar of wat was het gezelligste ?
Het was overal uiterst gezellig. ’s Morgens
om 7 uur stonden aìie bruggetjes al vol.
In iedere grote stad stond ‘n hoop volk.
De mensen waren zeerSD Als ze



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENKBEERTEN °°
TEL. 205 * 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



FE
Slagvaardig sparen 5
doet ubij de NMS.

AIN
Nederlandsche Middenstands

Spaarbank

se{|°

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

assurantiën-financieringen-hypothekenZNASE]



5,
jered.: Heb je nog ’n inzinking gehad °Antoon: Nee, 3x kon het goeg volhouden, Ik heb er| nietaan gedacht on op te houden,Ik kreeg wel lastvande enkels,jered.s Vindt U dat Cr‘Nnmedische ‘keuririg moetWe worden gehouden voor deelname > =Äntoons Nee absoluut niet, De vrijheid van hetindividu wordt in Nederland toch al zóaangetast. Overal heb je formulieren voornodig. laat iedereen 4at zelf weten.j+red.; Klopt het dat er geheime contrôles zijn ?4Antoon: Ja, tussen de steden Zou je bij wijze van: Sprekende auto kunnen pakken maar dar kmje wel *n contr8le (gehöime) missen en dànheb je ‘ook geen recht op *n kruisje, 22

Pen
Jered.g Onderveg nog geholpen of gestimuleerd doorhet publiek 2

|Antoon: Voortdurend ! De Friezen staan er ais. éénman achter, Het is ’n grandioze ervaringts zien hoe alle rijders worden gestimuleerd,Water heb ik nie meegenomen en toch heb ikliters gedronken. iet water was 21 iekker.op temperatuur gebracht dus je kon het inÉn keer aar binnen gooien,jered.s Heeft U nCg nare dingen meegemaakt onderweg ?Antoons Ik heb wel Ersen gezien die lelijk gevallenwaren. ZX heb ik gewoon iets horen mailenachter mij. Mensen met dikke ogen en bloedcop de wangen reden er rond.Jered.s Na de tocht, hoe word je dan Opgevangen ?Moet je je dan maar zelf redëen of ve?Antoon: Zerst moet je stempelen, Daarna ga je zo’nbeetje door ‘n tunnel van ZSnsen naar debussen, Cá je naar des Frieslanêhallenbrengen, Daar moet je de kaart me einieveren en je Krijgt een bewijs temAlles was keurig verzorst.
Ë
0



Antoons Om + half één (na eerst op de anderen gewacht
te hebben). We waren om half 4 thuis !

jered.s Waar heeft U zich eigenlijk ingeschreven ?
Antoons In Vaassen. Daar begon het meteen al,

Het was or bere-gezellig.
Wat mensen, die zich daar ingeschreven hebben,
heb ik later teruggezien.
Iedereen werd ook ingeschreven. Iedereen
dacht van te voren dat de vraag veel groter
zou zijn dan het aanbod, maar wonderbaarlijk
genoeg bleek vraag en aanbod prachtig overeen
te komen. í

Tien jaar lang heb ík er eigenlijk '’n beetje
rekening mee gehouden dat de tocht zou plaats-
vinden. Het is nu gebeurd en ìk heb hem uitge-reden. Ik heb het beleefd en dat vind ik
prachtig!

j.red.s Bedankt voor de medewerking aan dit inter-Ee De Jeugdredaktiene== _ Henk Hulshot/5tef Rouwhorst

:

6.
_

jsred.s Hoe laat ben je vertrokken ?

|

Vaste jeugdrubriekenin volgende nummer,

Mede door de vakantie en het schaatsen en het interview
vinüút U in dit nummer niet de rubrieken die we maandelijksin Piot plaatsen.Die verschijnen weer in het volgende num-
mers
Wel zoeken we nog steeds een gemchikte naam voor onze
“Jeugd-Hoek* Daarom vragen we jullie nogmaals on ‘ns eenleuke naam te bedenken, Degene die de leukste naam inzendt

eon leuke pris Tre worden. Stuur dus een naam%

can van de jeugdreds Leidens



ee

LICHTENVOORDE

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)

JS BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulzink& Zn. sow
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214
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NETSeenen de opeen woee eere

Tegen Sportgoedkope Prijzen bĳ:

fini TE a

en
EE eere er en aeeERremeere Sk

.NIEUWS IN HET KORT

Kopie voor het volgende nummer van PIOT dientuiterlijk zondag 1? maart a.s, in het bezitte zijn van de redactie,
OeODs0s0.0

De volgende kruisjasavond voor leden en donateursvan B.K.Z.V.C, is OP maandag 11 maart äe Se
0:0.0.0.0 8Algemene Leden-vergadering van de ZieuwentseTennis-Vereniging op maandag 11 maart 2.5,bij café Bongers ; aanvang 20:30 uur.“020:0.0.0 #

Denkt U aan de jaarvergadering vän de feest.commissie en Zieuwents Belang op4 maart.O:0.0.0.0 :Denkt U aon de prestatie-loop a.s. zondag3 maart

GOLDEN DELICIOUS

fmitteters bedrijf Wisselink
… Zanddijk 14 En Ee

HalleTet 08343 130Ïed /
aesgen zi

9; E Dia
‚a en Re EE HL

ed

i.



tetboorebtstteterr ertsttidER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN !
DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.
FESTEDDeEedeAAAAAL

HV PACELLIT NIEUWS.
De eerste Kampioen binnen
onze vereniging is bekend.
Zondag 10 febr. jl. werden
de Adspiranten-B olv
Marianne Boekelder door een
gemakkelijke overwinning opGrol-b kampioen in hun klasse,
Van harte proficiat!!!
Namens het bestuur was er vooriedereen na afloop van de
wedstrijd een bloemetje en

| werden de dames voor de
eeuwigheid vastgelegd, Onze 2de kampioenskandidaat,Dames-2, deed afgelopen zondag weer een grote stapvoorwaarts naar het kampioenschap door ditmaal con-current Vios-B aan de zegekar te binden,Vooraf was de gespannenheid binnen het team groot,omdat de dames uit Beltrum de enigste ploeg geweeswas waartegen de Dames-2 het onderspit moesten delven.Dit keer begon men gesterkt door de prima overwinniarenop UGEVen Olympus, wel was er wat nervositeit inde beginfase maar door regelmatig te scoren kwande overwinning geen enkel ogenblik in gevaar, uitslag15-39 in het voordeel van Pacelli,Wanneer UGHV geen misstappen maakt, wat aan te nemeis, dan valt de uiteindelijke beslissing in delaatste kompetitiewedstrijd, op zondag 10 rte 28euit tegen Fortuna-2, aanvang 10.45 uur in Winterswijk



_ VÓÓR TIJDENS EN NÁ
EDER FESTIJN
KUNT UBIJ:

‚t Witte Paard”
EM:

:-

= Café „Stoverink”
HEEL GOED ZIJN"!

Deef]

Al uw
B c.v.-installaties
B 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

AUTORIJSCHOOL

05445-939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK



De dames-] hebben de afgelopen Periode een 2.t91Zware wedstrijden achter de TUS. In de eerste ved.strijd tegen Trias moest men met een 11-10 neder.laag genoegen nemen na een goed gespeelde wedstrijdwaarin een gelijkspel beter op zin Plaats geysegt Was,Afgelopen zondag moest men aantreden tezen Duiven, eenPloeg met hetzelfde aantal punten op de ranglijst,Men begon ongelukkig door 2 goals tegen van Duiven , dieEEScoord werden uit 2de instantie, Men liet zichechter niet ontmoedigen en door rustig op de kansente loeren kwam men OP Slag van rust zelfs op een 6-4YOOrsprong, in de beginfase van de Zde helft werd

Zingen aan die Onzekerheid meedoen zodat Duiven tocnOg langszij kon komen. Eindstand 10-10, In de nogresterende wedstrijden, zond, 5 mrt. 16.45 uur Pacelli.Fortuna en zond. JO mrt, 14.25 uur Erix-Pacelli zal.
BOS alles uit de kast gehaald moeten worden om nietvoor onaangename verrassingen te komen, _ fDe Heren-1 hebben zond 3 febr, jl. Apollo reedst kampioenschap geholpen door een sen-sationele Overwinning op de heren van WWV uit.Winterswijk, 19-18, Momenteel heeft men reeds 14punten vergaard en dit betekent pen record aantal

de ploeg, einduitslag 329},
|

De komende wedstrijden tegen UGHV en Gazellen kunnenSr NOg voor zZOrgen dat men als 3de eindigt in dezetoch wel zware klasse, een Prima resultaat,Het traditi iP VOOr Pupillen en AdspirantenZal dit jaa n worden in de Week na de bouw.vakvakan
n 29 Juli tot/met zFoteer a nadere bijzon.



20.
GYM.VER./ JAZZ.GYM. Z.G. ZIEUWENT

ondernomen, tot deDEvan een gymnastiekvereni-
ging. Dat daaraan behoefte bestond bleek al gauw, want
in 1 jaar, tijds hadden wij al een ledenaantal van + 90
gymnasten.

-

Vooral de ‘jeugd t/m 15 jaar waren hierin goed vertegen-
woordigd. Maar‘zoals ookandere verenigingen ondervonden
liep na verloop van tijd het aantal jeugdleden door na-
tuurlijke oorzaak sterk terug.
Aanleiding voor ‘t bestudr om eens te kijken in hoeverre
er belangstelling bestond voor jazz.gym, Dat bleek een
schot in de roos te zijn. In 't begin was 't een rage.
Uit Groenlo, Lichtenvoorde, Beltrum, Harreveld, overal
kwamen ze vandaan. Het liep als een trein. Dit voorbeeld
werd al gauw opgevolgd door de omliggende plaatsen en de

jazz.groepen rezen als paddestoelen uit de grond.
Daardoor werd het ledenaantal wel iets minden, maar een
vaste groep, zeifs uit Lichtenvoorde, bleven er toch wel

over, zodat wij ook aan hun verwachtingen hebben kunnen
voldoen.
De laatste maanden wordt door iedereen hard geoefend, want
de uitvoering staat voor de deur. Dat moet zeker, nu het
een J]Ö-jarig jubileumuitvoering is, een knaimiddag worden.
Nou, aan de leden zal het niet liggen.
Wij hopen dan ook op een grote belangstelling van familie
kennissen, oudleden en geïnteresseerden, Uw komst zal ie-

5t bijzonder onzet

c Harreveld.
Het bestuur,n__n



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

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEËN 7B6 LI ZELWENT

DROGISTER! TEL -O5445-982
DOPPEN |

Ook de praktjk bewijst dat

VAN WIJNGAARDEN'S MEN GVOEDERS
het meest rendabel zijn.

Neem de proef op de som.

VAN WIJNGAARDEN'S MENGVOEDERS EN KUNSTMEST
Dorpsstraat 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

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 V/ tel. 05445-253-526



Tot uw dienst
met alles waar u maarooit |

’n bank vo

SPAREN e PRIVÉREKENING
VAKANTIEREIZEN e BUITENLANDS GELD eVERZEKERINGEN e HYPOTHEKEN ePERSOONLIJKE LENINGEN e

FINANCIERINGEN eBELEGGINGEN e BEWAARGEVING e

Rabobank
de bank voor iedereen

ZIEUWENT -MARIENVELDE




