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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.

Zegendijk 26 te Zieuwent aan de weg van
Zieuwent naar Beltrum. Tel. 05445-666*

zaterdags geopend.
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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. 05445-281Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 05445-461Penningm.: M.vh. Bolscher, De Haare 25, tel. 05445-660Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,tel. 05445-341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23,te15257

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838Secretaris: 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 8,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 stel, 591Penningm.: J. Domhof, Dorpsstraat 37, tel. 561Wedstr.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



MU CHIN

TTV DES

SLAGVAARDIG

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
PARFUMERIEËN

DROGISTER

DORPSSTRAAT 77
7136 LJ ZIEUWENT
TEL-O05445-982

DOPPEN
Voorde juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

voor

NIEUWBOUW

. VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef. 209
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INHOUD:pag., l.Van de redaktie
èVan de trainer
bLeZeGeVe gymastiek-nieuws
SeVan de Jeugdredaktie:

DaEDeVoorwoord
G.In de praatstoel?.Effe lagge
S.Show-balletjes
9ePuzzels
ll.Tennis

13.Flaporen;Zaalvoetbalnieuws
l&.Nieuws in het kort;Tohp nieuwsl6.Pacelli nieuws,

1 voor de binnensporten de kompetitie deze maandNsheeft het voetbal er al weervijf weken opzit=-

ist aan;hoewel het nu nog wel wat vroeg is aanntueel kampioënschap te denken, temeer omdat deiere tegenstanders, zoals Pax, Grol en OBW,n0g komen,ten ze het publiek zeer aantrekkelijk voetbal voortelen,wat o.a. tot uiting komt in de grote pro-titeit (18-6),mede als gevolg van goed kollectiefn spelvreugde.
eede dóet het“tegen de verwachting in minder goed,bleem ligt voornamelijk in de voorhoede,het scorenn nogal moeilijk af.Met Z punten uit 5 wedstrijden„ze onzerinziens toch wat beneden hun stand,maarde vele wisselingen binnen hun team zä_ daar debet



VIE
aan zĳn, Hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden ran het derd
en vierde, die eveneens tot nu toe nog bijna niet met eenzelfde elftal konden oefenen en kompetitie spelen,Maar voor alle drie de teams lĳkt de definitieve samen-stelling nu bekend, wat de TUst in die teams zeker tengoede zal komen, waardoor de betere prestaties op denduur niet kunnen uitblijven,
Van de lagere elftallen van ZVC doet vooral het zevendehet bijzonder good meeveneens 9 punten uit 5 wedstrijden,
De jeugd van ZVC doet het echter minder goed,wat ons in-ziens vooral zĳn oorzaak heeft in het felt dat in allejeugdelftallen een vijftal spelers moeten spelen die OLE Elieijk nog een elftal lager mogen spelen,waardoor deze steeds
moeten knokken tegen spelers die gemiddeld twee jaar ouder
zijn dan hun.De oorzaak hiervan ligt bij de KNVB dat geendispensatie wenstte te verlenen voor enkele spelers van de
A.selectie,met nls gevolg dat zowel in B1,C1l en de D puyilaen eigenlijk te jonge knapen spelen, waardoor nederlagenmet dubbelle geen uitzondering zijn, Jammer eigenlijk!
Zoals al gezegd beginnen binnenskort voor de binnensporten
de kompetities ook weer, zij hebben de afgelopen maand intenssief getraind en geoefend.Hún verwachtingen vindt U inhun bijdragen in deze Piot,fn natuurlijk vindt U weer aen uitgebreide bĳjdrags van de
jeugdreüaktie, ditmaal met enkele nieuwe rubrieken zoalsHin de praatstoel"
Verder zoals gebruikelijk het nieuws in het kort en de
Flaporen.

De redaktie,

VAN DE TRAINER

Na 4 wedstrijden gespeeld te hebben, kunnen we conclude-ren dat we dit Jaar zeer goed van start zijn gegaannel.7 puntenen een doelsaldo van 15-5,A1l met al 'n zesr be=vredigend begin 1.0.7, het vorige seizoen, toen we slechtsl punt uit & wedbrijden hadden,
Het doet me deugd,diat het elftal collectief aan het voet.

kansen geeÎt.Het is nu este
Line te handhaven en

willen werken,Met



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



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
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 geld is er niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

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

Coöp. Gelderland
WELKOOP Telefoon05448:231 (vaudabnnae 210)

NIENHUIS
INTERIEURVERZORGING

7136 LZ Zieuwent
Werenfriedstraat 1

Postbus 7 (7136 ZG)
ì 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.



GEen . & goed spelendHelios hadden we het inhet begin zeer moeilijk,doch onze keeper stónd paraat,Daarna krgen wij meer grip op het spel en via de snelle
#dd

eL
counter scoorden wij 1-0,00k 4de Ze helft was Helios veelaan de bal,doch gevaarlijk waren ze.niet, Maar wanneer BGin balbezit was dreigde er meteen gevaar.Tenslotte stoot’den wij zeer verdienstelijk 2 goals. Resultaat I=,Silvolde viel dit keer op door hun goede conditie en werk=lust en zullen dit seizoen nog vele punten varken met ditwerkvostbai.Bĳ ons ontbrak de concentratie en men wan teveel met de tegenstander bezig i.DeY. met voetbal, De veletrainers die er aanwezig varen zagen Vgelukkig”! het schteZVC niet voetballen,Resultaat 1-1,
Tegen medekoploper Concordia konden we laten zien noe sterkwe waren, De eerste helft ging het gelijk Gp, doch oa de
pauze gaf ons de tegenstander de ruimte, waarvan wij dankebaar profiteerden, Resultaat 1-5,Voor de bekerwedstrijd tegen Dinxperlo ontmoeten we eerstDoesburg en AZC nog,die beide niet goed uit de start=blokken gekomen zijn, maardie tegen ZVC zeker op resul.taat zullen spelen.Eetgeen betekend,dat men met nog meerinzet en concentratie zal moeten spelen om dit karwelgunstig te klaren,
2e Eiftal
Het tweede elftal met een kern van oud le elftalspelerswil het in de competitie nog niet lukken om de goededraai te vinden,Tegen Lettele werd er een punt weggege-ven, daar we ruime afstand van de tegenstander haddenmoeten nemen, Tegen Gendringen verloren wij verdiend metl-3,0mdat zij het spel betar verzorgd hadden en wij enkelefoutjes maakten,Tegen Zasksbergen werd er hard Ypeknoktt!doch de laatste 10 min, hlunderde het centrum Zl,Tegen PH 3 werd er met veel inzet gesyeelddoch ontbrakhet geluk, 0-1,
Het zelfvertrouwen bij het Ze
zoveel srvaring in dit ten

mluitdrukwing komnen,

10E ietMaar met
soet dit toel cen keer Lot{3

bek in B. #$ ix
5 ifÈ



er een Activiteieten Commissie
geroepen, die sen zaalspelcom=-

etitie heeftDen kunnen de jongens en meis-
Jes van de Ze ‘t/m Be Se van de basisschool meedoen,
De kinderen kunnen zich dan meten met leeftijdsgenoten van
verenigingen hier uit de regio;in de vorm van allerleizaalsnelletjeges
Hieraan worden punten toegekend, waarna pas aan het eind van
de competitie,de groep met het meest aantal punten, als win=-
naar uit de bus komt.

Zoals u misschien al weet
HeEE in het leven
pe

Asndeze ee. doen verschillende verenigingen mese met
teams van + 10 personen,n.l. :Longa Lichtenvoorde

Ë Kedana Harreveld
Brix LievelderPSV Lichtenvoorde
ZolsVa Zieuwent,

De kinderen zĳn verdeeld in ze e/n ze groep en 6e t/m 3e
groep van de basisschool,
Zaterdag 21 september j.l. zĳn wij met 2 groepen naar Longa
bichtenvoorde geweest.
De stand is alsvolgt: 3 t/m 56 groep van de basisschool.
Plaats Team groepsaantal gescoorde punten.

i PSV. 1 9 89
2 Loga 3 9 85
3 Longa 1 3 82
4 Longa 2 í in 79

|

K.S.H. 2 10 79
4 Erix ft. 13 +77
7 Z.6.V. 1 AD DE8 K.S.H. 2 _w ke 15.

Longa 4 9 75

62 t/m 86° groep van de basisschool.
Plaats Team

_

groepsaantal gescoorde pünten.
3 Erix 2 . 83
2 Longa 1 10 È0

Erix 1 7 £6
& GV. 1 14 78

: } :
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het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
TEL205 * 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 reparatiës

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



E
Slagvaardig sparen e
doetu bij deNMS.

D)

NMS
Nederlandsche Middenstands

Spaarbank

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kuntu terecht
bij ons agentschap:
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de stand op de ho

Namens het bestuurLucie Hummelink,

Hallo Jongelui,

Deze keer treffen jullie sen nieuwe rubriekaan in ie Piot, namelijk ten rubriek over tennis,Elke maand omt er gen Stukje bj over dezegeweldige sport (dat ook in Zieuwent ergPopulair ig 114),
Maar dat is nOg niet alles, want nadatalle delen opgespaard zijn komnen er razen
bedoeling of je alles ëoed gelezen hebt,Dus : gooi de komende Piot NIET VEEwantdan loop je de kans Pis Op een PriĳjsjeilijigMaar we hebben 208 een nieuws rubriek, namelijk“IN de Praatstoeltgasrin de jengdregaktie spreektwet iemand uit de sport,



De Piot-jeugdredadtieviel ‘dit keer met de deur inhuis bĳ Thea Wopereis (24) de enigstê vrouwelĳke -

trainer bĳ Rek.Z.V.C. Ze traint de aller kleinstetalentjes bĳ onze vereniging, de beruchte F-pupillenDe eerste vraag v/d red. luidt:Zoe ben je hier terecht gekomen?
THEA: Een pasar jaar geleden was er een verschrikke-lijk tekort aan jeugdleiders. Op een gegeven momentkomt mijn buurman, Paul Knippenborg, met een bossleutels v/à kleedlokalen van de Greune Weide enzeì dat ikzaterdag maar moest komen naarhet goet.balveld. De jongens zouden er wel zijn.Paul zelfkwam niet dus moest ik uit noodzezk een Ervep on-bekende jongens trainen, Ik had bij Angerlo vooruitook al een paar jaar training zegeven, De eerstejaars kinderen die bj het voetballen gingen warenniet bepaald geemancipeerd, Een meisje als trainerdat kon toch niet want meisjes kunnen toch nietvoetballen. Ze vonden trainen wél leuk maar alleenals Paul het deed. Ik train nu al voor het ‘derdejaar bij Z.V.C. endat ik eenvrouw ben wordt alwel gewardeerd, Met de namen van de voetballertjesuit. Zieuwent heb ix in het begi wel problemenmeegehad. ze hebben allen bijna dezelfde naam. Ikbeldemeestal zo maar. ergensheen want inhet telefoon-boek moest je soms kiezen uit 10411 namen, Vaar ikdan heen belde wistén ze meestal wel wie ik hebbenmoest. Door het .voetbalheb ik wel veel mensen lerenkennen.BED. : Hoelang doe je dit a1 2
[HEL : Zeven jaar in totaal waarvan 3 daar bĳ ZVC,Voorheen i jaar bj Angerlo vooruit Zolang ik er nogtĳd voor heb en het nog leuk vindt ga ik er BOEnee door, *



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

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

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 ì|

Dorpsstraat 30 Zieuwent tel. 05445-517

WOPEREIS =.ec7r0
T.V. -VIDEO - RADIOELECTRO TECHNISCH BUREAU
WASAUTOMATENZIEUWENT ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED (lego)



HDENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

wm UTILITEITSWERKEN

| SEN dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

telefoon 05445-3320
[D

1

voor een
gezellig partijtje CAFÉ

biljarten E Kevelder==
of een groot feest H HOLWEG

|

in ’t klein
Teelen DI,

moet je toch wel bij
't Kevelderzijn!



Zalig om Navratiloy EL ETer
i COEZSR Over elks:te zien staan, Ik kijk soms wel tot diep in de acht,: Hoe groot is de groep die je traint,‚Bfh 1 15 jongens train ik. Helsas geen meisjesvorig jaar had ik 2 meisjes onder tĳjn hoede, Wehebben î vriendschappelijke vedstrijd gespeeld tegenK.d.H, en we wonnen wet 1.0, De Harreveldsepeutertjes v/d serste klas hadden Og geen benulv/ù rogels, Ze speelden buiten de lijnen door enaftrappen kostte hun waarschijnlijk ook teveel tjd,De esrsts competitiegedstrijd “OLDE we Leyens tegenERIX met 1.0,

Wal doe je in het dagelijks leren?De hele dag gerk ik. Ik zit Op kantoor,Wat is je lievelingseten?
|Vooraf een bordje groentesoep dsn een bie.Stuk met Champignons, éewone aardappelen met sla enals toetje Yoghurt,BED. : Wat is je iievelingskleur Sokken?THEA : Ik vind Wit de mooiste kleur Sokken, ik hebOOK weinig andere kleuren; ESSn dus, Je kunt zeLevens bij alle’was in doen,t : Wie is de grootste boef onder de voetballertjesTHEA : Stuk voor Stuk zijn het allemaal boefjes maar

O

ZO grappig,

3|eo{

Lees in de voigende piot het spectaculaire wedstrijd.verslag van "the Fe PLAYERSn

DE JEUGDREDAKTIEeeA



6
Om elke maand weer nieuwe moppen Le verzinnen isniet zo gemakkelijk, dus weet je goeie mop stuurhet dan gerust in met naam erbij dan kunnen wij hemPlaatsen,
Moeder vraagt aan haar kinderen wie er uit de koel-kast heeft Zesnoent, ee"Ik zie duidelĳk iemands vuile handen op de deurstaan“ 5 :

:

"De mijne zĳn het inelk geval nietfzegt Jantje"Iw schop de deur altĳd dicht”.
Dat moet toch gen Vergissing zĳn zei een leerïingtegen een leraar op het eindexamen. i

_
Ik kan me niet voorstelien dat ik voor wiskunde’ern nul ‘heb, Daar heb je gelijk in zei de leraar
maar dat is nu eenmaal het laagste cijfer dat we
Hogen geven S

1

Hans: Zorgt je vrouw goed goor jou? jeLucas: Enorm ikkanaanalle kantenin mijn sokken,

—DE SHONBALLETJES!!. Teis onze nieuwe TUDTISEGEICUKSdingen in te zet.ten zoals bĳ de flaporen hoorden. sve szoseesvsssesof als je iets te koop hebt kunje dat ook evenbij Henk Hulshof door de brievenbus doen. ef
Le KooD Ee
1 paar voetbalschoenen
merk: Puma
kleur: zwart met groene streep
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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 4%
Droppings fUitstekende 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

aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop enreparatie van merkauto’s ,

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



NIENHUIS
INTERIEURVERZORGING

Werenfriedstraat 1

Zieuwent - tel. 252

Supermarkt

LANKVELD
GOEDKOOP EN GOED!
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gest van Kleur.SWU TTIER V die uitnodigendeIS AN ICGTI 7 VN] Jp|
29

<ie AN Becorama gordijnen-WE IN presentatie.IN ZZ 22 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> A»
120CM- bijeen in de unieke Becorama

prijzen vanaf 115.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT - telefoon 05445-207

voor al uw

VERZEKERINGEN hapsalon

=|TEBEErASSURANTIEKANTOOR

STORT2LD FE= De Haare 30, Zieuwent, tel. 797
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

ee
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De overgebleven lettersZieuwents persoon,

s als
Middeneirkel Gele-kaartDoelgebied PenaltyAchterspeler VerdedigerTerugspelen Val
Rechtsbinnen BuitensvelerSpelbepaler ScheidsrechterBack Duw
Linksbuiten LinkshalfTribune Hun
Hoekvlag KopbalGrensrechterylag Aanyal
Supporter ShirtSpil Ingooi
Aangeboden door: Peter Holkenborg

Doellijn
Dribbelaar
Paal
btopper
TrefferÎrainss
Vleugelspeler
Grasmat
Corner
Heservespeler
Rode-kaart
bornervlag
Invaller
GS.

3 VOPmen de Naam ven zen bekend

Ss voorbeeld gegeven, Zoek de volgende

Fluit
Veld
Bal.
Net
Dosl
Coach
Goal
Aftrap
Misser
Geweld
Natrap
Dug=out
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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)

BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulzink& Zn. VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



.Het woord dient rondom het gets geplaatst te vorden, netmoetboven het getal beginnen, E
1. Hemellichaam

5 ile Tijesbepaling2eSchaapkamsel a 12.StripblaZeEiland op.Griekenland 13.niët dE DAAN 50004Goal ë
£ l4.EikschillerDe Dank : i 15.sGetroffenG.Tegen 16. Uniek7e. Dobbelstenen 17. GeldS.De stam van breien 18. Jongensnaam9.Braziliaanse voetballer’ i9.Verharde huid10. eetgerei 20.ledereen,



VARNDIJIJ IE WETTEKOMIRELIJKE HEDER
EOD :

De XMITB is de Op Één Na grootste
sportbond van ons and. De bond heeft
ONQEVEEr 425.000 leden En van 2} die
leden zijn er zo'n 75.D00 die deelnemen
aan de verschillende competities inhettennisselzoen, Er zijn ongeveer 1200
VEENINGEN in 7E ahd en tkBakomen ermeer bij De bond organiseert
verschilende opleidingen zoals die voor
tennisleraar, scheidsrechter, etc.

WAAR ZUN JE SPELEN

Bijna In elke plaats in Nederland vindJe
wel 66 Ofmeer tennisclubs. Bij die
LIDS Kun je terecht voor inbchtingen otOiJe als id 16 laten inscyijven, Het kon
wel eens voorkomen dat de club ‘vol is.

Zazennnemmmmemseemeame se eeee

WE

Woeste KUNJeje dan 0Deen wachtijst
Wien zetten Áls er veg] mensen O0 (2
Waclilijst staan, dan kan De KMITE
Dresse titpefenen Op de overhzid om
tuimte beschikbaar Ie stellen voor
Dieuwe tennisbanen. Vooralleinlichingen over tennis, tennisclubs,
mogelijkheid van inschrijvingen, ett. knterechtbij het districtskantoor van te
£r zijn 15 tennis-districten in ons land.
Voor het adres van je districtskantoor
Kun je schrijven naar de KNLTB, postbus
107, 1200 AC Hilversum.

Tanameer zeemee _oomdmaEIST
S= DAT ALLES TEGEN BETAALBARE PRIJZEN!!!

Oest LOB
BENOMI

JONATHAN

MUN-ROSE

ALCHAENE

Wisselink
Zanddijk
2 j

fruittders bedrijf



OO

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-

Se! avond is ons café beschikbaar voorver-
gaderingen of andere bijeenkomsten
vooral voor kleine feestjes is ons café
uitermate geschikt.

TEL. 05445-269

voor advies
‘aan-enverkoop

_

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 436



attend

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



‘cen speler van het eerste opmerkte na jd LegenSilvolde:'Foei wat slecht, zeg Willy je nag SrSlaE Yandeze wedstrijd voor de Elna wel zo klein maxen dat het bij dekeitjes kan!“lat Robbie IJzereef veel last heeft van steenpuisten,dat komt zeker omdat hij veel bĳ ome Jassen op de bank zit,ss. Cen D pupil na de wedstrijd van het eerste zaterdags’tegen Silvolde opmerkte:"G8nh en Du zei Guus vanmorgentegen Snssdat we niet zoveel moesten pingelen!,VESTIASPAAR BIJ EEN GOED ADRES : SPAAR BIJ DE MMS t°®

Beide zaalvoetbalteams van ZVC beginnen langzamerhand beterte draaien,nu ze na enkele wedstrijden ook het vedstrijdritmeweer te pakken krijgen en zodoehde de achterstand die ze inhet begin van het seizoen altijd hebben í.T.m, andere vereni.gingen die wekelijks kunnen trainen, beginnen in te lopen,Ook de nieuwelingen bij de zaalvoetballers hebben zich goedweten aan te passen,
|Het eerste teamwist na twee nederlagen vervolgens twee wed.strijden op rj te winnen, terwijl het tweede eveisens na cenmoeilijke start haar eerste puntje in de vierde wedstrijd bin-nen heajde, Gezien hon steizgende.lĳnenrzullen beide teamszich zeker nog in de middenmoot of hoger moeten kunmnenopwerken, HiHet programma voor Okt is als volgt: :Vrijdag 4 okt. Brasil Z-ZVC 2 te Terborg aanv, 19,00 uurZVC 1 deze week vrijVrijdag 11 okt, ZVC 1-Gonero 2 te Beltrum aanv.20,30 uur2 tE DEE, ZD Dee Eagles 1 Aant 2l15 uor$ i ee 5 ZeZE

5 Hdee5 ax



NIEUWS IN U! os

Kopy voor het volgende nvmaer van Piot dientEELOdag 27 oktober ìn net bezit Ze zĳn van de redaktie {Noteer
deze datums

onan venin enHon

Yolgends maand wil de redaktie opnieuw proberen de aktivie
teitenkalender als vaste rubriek wser op te nemen, Hood
zaak is dan wel de medewerking van alle verenigingen, Um die
kalauder wat aantrekkelijker te maken denken we daarbij ook
om alle thuiswedstrijden van de eerste teams van alie sport=-
verenigingen hierbij op te nomen.Maar daarnaast blijft ook
de inbreng van o.a, de cultureleverenigingen belangrijk. DUS
GEEF DE DATA VAN UW AKTIVITEITEN TIJDIG DOOR 1111111

KekeKoeKe KX

Zondag 13 okt. is er een speciale Jongerendag te Lichten»
voorde.Voor program zie vorige Piot.

Je&t4tpestersthtDE WMS 4 VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD !44deAtAATHallo volleybalvrienden
Nu de vakantie voor de msssten erop zit, en de
trainingen weer volop bezig RD willem we al=
vast sen Diik vooruit werpgn naar Ge bekerved=
strijden on de kompetitie-igdeling.
Allereerst de bekerwedstrijden ‘voor, de 1% taems
van de. dames on heren. Beiden hebben zowel ecn
thuiiswjsdstrijd geloot ais een gelijkwaardigetegenstander. De dames starten op 3 oktober om
20.00 wur{donderdag) tegen VIJN uit IJzervoorde
Vorig Jaar speelden ze in kompetitie-vrerband
tegen elkaar, waaruit leuke wedstrijden voort DEdens-De horen zuilen het e moeilijker-krijge
(op zaterdag okt.iewar),daar enkele heren

1 4, Boreniüien spealt
% ietbemim

Lt volley
gen de2 VSS



VÓÓR- TIJDENS ENNÁ
_

IEDER FESTIJN
KUNT U BIJ:

…tWitte Paard”
en

Café „Stoverink”
HÉÉLGOED ZIJN!!

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

elektriciteitswerken
MW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° 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

Mj Guus Kolkman
05445-939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK

JL

—



— zóIs
De recreanten zijn ook weer volop bezig, Hammeerdeze PIÙTverschijnt hebben de dames reeds £&ntournooi ín Zuurlo achter de rug. DE heren moetenechternog even geduld hebben. Half oktober mogenzij hun sportieve inzet in Ruurlc, demonstreren,Voor de aspiranten zit er dit Jaar nog geenkompetitie aan, daar er te weinig leden zijn,Meisjes/Jongens van 12 t/m 1h jaar dïe graag eenvaliletje willen slaan kunen elks woensdagVars 11.30 2215, 30 uar komen kijken en/of mee=doen, Je bent vun harte Welkom, RSVoor meisjes/dames ran 15 jaar of ouderdiekompetijtie willen spelen iser op de donderdag-avond en kijk/doe avond, enwel van 20,00 —21.15 uur, Daarna is er voor de heren/ jongensgelegenheid ‘de volleybalspórt meester te wordenwil je liever rekreatief bezig zijn dan kaa datop (le maandagavond. Voor de dames vanaf 20.30uur tot 21,45 en voor gemengd:vanaf 21:45 tot23.00 uur, GEen = | esHeb je belangstellà&ig kom dan gerust, Loe meérzielen, hoemeervreugd. FE

Volleybalver, "T.0.K,P..
Heren k1, 3B Heren ki, 3A Dames kl, 5C1. Tornax 1 Tornax 3 Longa 92 Favorita 2 Oynamo 5 Volga33e Gemini 3 Gemini ó Halle 24. Ubbiak Orion 6 Avanti b Veldhoek |Sa Vo. Vs 3 KoSsV. 2 KB. V. 23.6. Longa 5 Marvo 3 S.en OD, 1.TatDH. Ds 1 1.0.5; 2 PODOD, 18. Vios 2 BOV07

| eid Vv. 3:3. Ubbink Orion 4 Tornado 3 AanV, 1
10, Wivoe 4 Wivoc 6 Pe11. Marvo 1 Longa 6 Vollverijs 612. Boemerang 3 . Boemsrang 7 Sede ee

FrttitibetbtrdettER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GED ZITTENDIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE WMS.PEETEER EE EHATAAAAI£f 4mmm



HV PACELLI NIEUWS

Afgelopen maandag
50 sept jl. hield HV
Pacelli haar jaar-lijkse ledenvergader-ing in clubhuis't Kevelder. Voorz,Wensink kon met eenkwartiertje ver-traging een behoor-lijk aantal leden wel-kom heten, Na de opening was het de beurt aanLinet Kl, Holkenborg om de notulen van de vorige jaar-vergadering voor te lezen, deze werden ogveranderdgoedgekeurd, ook het jaarverslag gaf geen reden totop en/of aanmerkingen.T. Krabbenborg deed hierna verslag over het finan-ciële gedeelte van de vereniging, het seizoen '84/185kon worden afgesloten met een batig saldo, devoorzitter beaamde nog eens dat de maatregelen, ge-nomen op de jaarvergadering van okt 84, een kleinecontributieverhoging en afschaffing vaf een reiskosten-vergoeding voor de Senioren, het nodige effect gehadhadden, Nieuwe maatregelen voor het komende seizoenkonden zodoende achterwege blijven, wel blijft het op-passen zoals iedereen kon zien aan de begroting voorhet komende seizoen,De kascommissie stak een pluim op de hoed van de

M. Wopereis bereid gevonden zitting te nemen,Hierna volgde de bestuursverkiezing, aftredend en nietherkiesbaar waren: M, Spekschoor en T, Krabbenborg,Aftredend en herkiesbaar was B. Wensink, nadat de voor-
in de vereniging gedurende een lange periode, gingzen over tot verkiezing van de nieuwe kandidaten,welke door het bestuur aan de vergadering werden voor-gesteld, nl: C. Belterman en J. Mooij, uit de ver-gadering kwamen zeen tegenkandidaten zodat C. Belter.man, J. Mooij en B.Wensink met algemene stemmen werdengekozen c.q. herkozen,Hierna deed de voorzitter diverse mededelingen aan devergadering betreffende het komende seizoen,De rondy: ag leverde ook geen problemen op zodat devoorzitter rond 22,00 uur de vergadering kon sluiten,



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

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEEN 7136 U ZEUWENT

DROGISTER! TEL-O05445-982
DOPPEN

Ook de praktjk bewijst dat

het meest rendabel zijn.
Neem de proef op de som.

VAN WIJNGAARDEN'’S MENGVOEDERS -

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. 05443-2415B V/ tel. 05445-253-526



Totuw dienst
| met alleswaar u maar ooft |

’n bank voor nodig hebt.

SPAREN e PRIVÉREKENING
VAKANTIEREIZEN e BUITENLANDS GELD e

VERZEKERINGEN e HYPOTHEKEN e
PERSOONLIJKE LENINGEN e

FINANCIERINGEN e
BELEGGINGEN e BEWAARGEVING °

de bank voor iedereen
ZIEUWENT -MARTENVELDE



Bekken wijst ude weg
naar de juiste verzekering en

G- financiering g>

service adviezen
otelileilddie |]
premies

uitstekendey vrijblijvende

assurantiën-financieringen-hypotheken |

ae1


