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B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,
M. Slot, J. v.d. Meij
Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Hyacintha IJzereef,
Henk Hulshof, Stef Rouwhorst, Mark v.h. Bolscher.
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 1257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1281.
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 1461
Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 1838
Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, tel. 05443-5237
Penningm.: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720.
Wedstrijd-secr.: T. Venderbosch, Dorpsstraat 61, tel. 1272.

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 1875
Secretaris: J. Knippenborg, de Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-secr.: P. IJzereef, Reindersweg 12, 1242
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 1724

Tennis
|

Voorzitter: J. van de Meij, de Haare 61, tel. 1629
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
Penningm.: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel. 1782
Wedstrijd-secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 1668

Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitter: L. Hummelink, Mercurius 53, tel. 05443-1953
Secretaresse: L. Eype, Uranus 10, tel. 05443-4772
Penningm.: Y. Onstenk, Grensweg 8, tel. 1348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Merurius 53, tel. 05443-1953.

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat 77, tel. 1982
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262

Touwtrekken
Voorzitter: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7, tel. 1614
Secretaris: R. Kolkman, Waalderweg 39, tel. 1996
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374



SLAGVAARDIG

ST. SEBASTIAAN

BV. ’T KEVELDER

B.B.Z.

K.SV. DE HEMMELE

CLJ

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 1269
Penningm.: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416

Wedstr.-secr.: G. Hulshof, Zieuwentseweg 53, tel. 1204

Schietvereniging
Voorzitter; A. Meekes, Strausstraat 15, tel. 05443-6506
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningm.: A. Papen, de Haare 32, tel. 1970

Biljarten
Voorzitter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59, tel. 1494
secr./penningm.: G. Schurink, J. v. Eiykstraat 12,

tel. 05443-3217
Wedstr-secr.: J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

Biljarten
Voorzitter: H. Doppen, Churchillstraat 5, tel. 1642
Secr./wedstr-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

Penningm.: W. Knippenborg, L. Couperusstr. 19,

tel. 05443-5337

Klootschieten
Voorzitter: T. Beerten, Dorpsstraat 55, tel. 1745
Secr./wedstr-secr.: P. Domhof, de Haare 9, tel. 1824

KAPSALON
PARFUMERIEËN

DROGISTERI
DOPPEN

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

DORPSSTRAAT 77
7B6 U ZIEUWENT
TEL-05445-1982

voor

NIEUWBOUW

‚ VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent - tel. 1209
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INHOUD:l, Van de redaktie
ZeVan de trainer
JeGezond sporten(PSMO)J.Sport Medisch Onderzoek toelichtingG.Zaalvoetbalnieuws
?ePacelli nieuws ‘

i Gs Pakjesarond/Nieuvs In het kortlOs Van de jeugdredaktie:Voorwoord
ll.Wedstrĳjdprogramma ZVC F pun,Standen pupilllen ZVC

12.ZVC jeugd in DerenterVerslag ZVC C Juniorenl4.Verslag ZVC Bl juniorenlô.Standen ZVC juniorenli6.EffTe Lagge
17eShow-balletjes

3 5 i6.Puzzels
19.TennisdOsStanden ZVC senioren2e Nieuws v/d kiootschietvereniging25sÔOpen toernooi klootschieten24eDTV nieuws,ZVC 1 heeft voor de beker Réuni uit Borculo als volgendetegenstander toegewezen gekregen, De wvedstrĳd wordt gespeeldOD zondag 2 nov, te BorculO.Aanv, 14,00 Ueli.T.m, verleng, )

om

VAN DE REDAKTIE,

Zoals Ù ziet steekt Piot weer in geheel nieuw Jjasje,en zijnde verenigingsoverzichten weer aangepast en uitgebreidtmet de beide biljartveresigingen en de klooischietvereni.ging.Dok zijn de tel.,nrs, aangepast aan de situatie na n0-vember,en vindt U de nieuwe advertenties van Onze 2deteerders jk is dat iedereen:
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Tr moeten nemen 7
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Juist tegen:de zo. Vel wedstrijden tegen Srol en Pax
hun: oude vorm weer ILSEvieHet tweede heeft zich inmiddels op kunnen werken tot deie plaats en zoals trainer R.Jansen in zĳn verslagschrijft zullen ‘ze in staat moeten zijn ee de EL zeten binnen ts’halen,
Wat de andere teams van ZVC betreft iser weinig. veran-
derd in vergelijk met de vorig keer zoals U uit de. standen
kunt oOpmaren. ;

Naast de gebruikelijke rubrieken in deze Piot weer een
uitgebreide bijdrage van onze jeugdafdeling met 0,42. de
pupillenstanden van ZVC;hun vaste rubrieken en verslagen
van ZVC Bl en (‚alsmede van een verslag van de jeugd als
ballenjongens bij: de eredivisie-wedstriĳd Go Ahead Zagles
verder bijdragen van Pacelli;Tennis en de Klootschietver-
eniging, :

Ditmaal ook een bijdrage van het. Preventief Sportmedisch
Onderzoek (PSHO)}Lichtenvoorde, die deze nieuwe vorm van
sportonderzoek(keuring) in Piot toelicht omdat deze
in plaats is gekomen van de toch wel verouderde sport=
keuring zoals die tot nu toe plaats vond en waarmee ei-
gelijk iedereen zijn bedenkingen had over de waarde ervan,Het grote verschil is nu echter evenwel; dat het geheel
aan de sporter zelf wordt overgelaten of men zich aan de
nieuwe vorm van onderzoek wenst te onderwerpen, men ver-
wacht dat elke sporter zijn eigen verantwoordeliikheid be-
seft.Lees dus” dezebijdrage,

er D

De Redaktie

VAN DE TRAINER,ADe topper tegenOBW verloren wij ongelukkig, daar wij deeerste. helft 2 goede scoringsk‘ansen onbenut lieten en ;Ee eenmaalSe op daxkeeper afging;doe!

n’de hoop ís dat. ze”
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NOODZAKELIJK
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LICHTENVOORDE ZIEUWENT |
Fa. Krabbenborg

Int. Transportbedrijf
Ruurloseweg 10
tel. 05445-1215

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



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
_

054451509
Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld.)

Huizink& Zn. souwseDRJF
NIEUWBOUW .

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

Tel. 05445-1214ZIEUWENT



[teOok nu lie gensdat wij gemakkelijk op 1-0 voorsprong kwame
gebruik konden maken van ons geliefde spel namelijkde counter.Doch deze middag was Ge opbouw zeer slechtverzorgd en namen een veel te vesl afwachtende houdingaan,;zodat Daventria zich heerlijk kon uitleven,In 5 min,werd de wedstrijd beslist, daar wij’niet fel genoeg speel-den en de motivatie ontbrak.

|

Wij staan nu met beide benen weer op dae grond en 245. |

zondag tegen SDOUC (hetgeen voor mij een thuiswedstrijdis)moeten we maar weer eens laten zien dat de wedstrijdtegen Daventria een Noff-day! was,
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Het 2e elftal voetbalt nog steeds zeer wisselvallig,doch de wedstriĳd tegen Drempt V werd met veel inzet enwilskracht gespeeld.Via zeer goed opgezette aanvallenwerd er verdiend gewonnen 2-3, Wanneer we deze Overtui-ging en wilskracht kunnen vasthouden moeten er nog velepunten volgen, m:

Ruud Jansen,

(PERS) INFORMATIE j

PREVENTIEF SPORTMEDISCH ONDERZOEK (PSmo)

Het Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg(NISGZ) heeft het Preventief Sportmedisch Onderzoek(PSMO) aangeboden aan de Nederlandse sportwereld.Dit DS de kritiek
FTT

co
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4.
# manier te wijzen op Geiessu kunnen voorkomen of bestaande PODefwijkingen gunstig kunnen beinvloeden.Deze efficiënt

wordt bewerkstelligd enerzijds door de selectie in
risicogroepen via een uitgebreide vragenlijst en
anderzijds door het probleemgericht en specifiek onder-
zoek van met name pezen, spieren en gewrichten.
Op basis van het vraaggesprek met de sporter en de
bevindingen tijdens het lichamelijk onderzoek geeft de
hiervoor bijgeschoolde PSMO-arts een sportmed\ sch
advies, dat materiaal, techniek, training of medische
zaken kan betreffen.Dit advies wordt aangevuld metvoorlichtingsbrochures over verschillende risico's
en prventieve maatregelen. |
Jongeren tot 18 jaar ontvangen een sportmedisch advies
van de schoolarts.Als dit niet het geval is,bestaater voor deze leeftijdsgroep het PSMO-Junior. Bij deze
jongeren vindt geen selectie plaats via een vragen-lijst.Zij ondergaan altijd een totaal lichamelijk on-derzoek. Sporters die een uitgebreid onderzoek wensenof voor hun. tak van sport gekeurd moeten worden, kunnenterecht op een Sportmedisch Adviescentrum (SMA).
Met de introductie van dit PSMO is naar de mening vanhet NISGZ aan de kwaliteit van de sportgezondheids-
zorg verantwoord vorm gegeven binnen een adequateinfrastructuur, Sporters -georganiseerd of ongeorgani-seerd- kunnen via het PSMO een basissportgezondheids-
zorg ontvangen op zo’n 200 PSMO bureaus. Voor de meer
uitgebreide en specifieke zorg zijn 40 SMA's toegan-kelijk. De Nationale top kan gebruik maken van de
sportmedische afdelingen van de KNVB en de NSF.
Al deze instanties functioneren onder een kwaliteits-
toetsing van het NISG7, dat de kwaliteit van de
sportgezonheidszorg verder zal uitbouwen.
Voor meer informatie: PSMO

LICHTENVOORDE
DS443 — 2346
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EETMarkti
REYMER

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. o®zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden k xOgewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
_

Tanken van benzine kunt u dagennacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld is er niet bij nodig - de credietkaart maaktdit overbodig

Bezit u er nog geen??7?? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zi fWELKOOP Ë Telefoon0545-1221 (Dardenne 1210)
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.… die uitnodigende
x 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

ps

- WV
120cm- bijeen in de unieke Becorama

prijzen vanaf 115.90p.m.) Presentatie.

voor een complete woninginrichting
Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-11207

=

voor al uw

VERZEKERINGEN _
Kapsalon

aa "CECIEL"
ASSURANTIEKANTOOR

STO RT£L D5 IE De Haare 30, Zieuwent, tel. 1797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent

Tel. 1227 DN



PREVENTIEF
SPORT
MEDISCH:

_ ONDERZOEK
Naar aanleiding van de vele reakties
van belanghebbenden en de berichtge-
ving in de pers over de start van het
P.S.M.O.-buro Lichtenvoorde, volgt
hierbij de belangrijkste informatie over
het P,5. M.A),in het algemeen: á® - Het P.S.M.O. komt in plaats van de
„Oude sportkeuring”’.

& - Hetis bedoeld voor alle sporters/sters
in clubverband of ongeorganiseerd, die
regelmatig, maar niet te intensief spor-
ten {minder dan 7 wor per week).

® - Hetis vooral ontwikkeld voor de leef.
tijdsgroep van 18 t/m 40 jaar,

®- Een in te vullen vragenlijst van 86.
vragen is de basis van het P.S.M,0O,; de
antwoorden van de vragen bepalen of
een sporter/ster alleen sportgerichte.
adviezen {mondeling of schriftelijk)

_ krijgt of eventueel zich nader kan laten
onderzoeken,®. De verplichting voor de leden van de -

zwem-, krachtsport-, korfbal. en voet-
balbondis niet meer dan het zanschaf-
fen en beantwoorden van de vragen-
lijst; eventueel verder onderzoek is niet
verplicht, maar gewenst,
DL. De K.N,V.B. heeft 5 districten in
Gelderland verplicht voor een proefpe-
riode van 1 jaar mee te doen aan het
B.5.M,D,; de regio rond Lichtenvoor-
de hoort hier niet bij, ander sportbon-
den zullen binnenkort, naar verwach.
ting, volgen,

® - De eigen verantwoordelijkheid van de
sporter/ster is dus duidelijk naar voren
gekomen, maar vooral in verenigings-
verband kunnen de leidinggevende per-
sonen dit proces sturen en stimuleren,
- De ongeorganiseerde sporter/ster,
meestal zonder begeleiding, heeft dus
voortaan ook de mogelijkheid om ge-
richte wlviezen te vragen en zich even-
tueel te laten onderzoeken.

& - Het onderzoek is veel meer dan vroe-
ger, gericht op het steun- en bewe.
ginzsapparaat {botten,

Bekretariaat:
Aly van Roek

sures of eventuele door verwijzing
nav. blessures near huisarts, specia.
list of S,M.A. (Sport Medisch Advie-
Scentrur).
- Op het P.S.M.O.-buro wordt niet be-
handeld, maar onderzocht en geadvi-
seerd {sporttak gericht).

®- Jongeren, dan 18 jaar, kunnen op het
P.S.M.O.-buro terecht als zij geen
sporimedisch advies van de schoolarts
hebben gekregen, Deze jongeren vullen *

__
een andere vragenlijst in dan voor-
noemd, worden altijd geheel onder-
zocht en krijgen een sporimedisch ad-
vies,

®- De schoolartsen dienen dus ook bij
geschoold te zijn om een goed sport-
medisch advies te kunnen geven,®- Ouderen dan 40 jaar, die al enige ja-
ren sporten krijgen het advies zich te
laten onderzoeken {ook indusief vra-
genlijst) bij een 5.M A, Iedere andere
(öudere) sporter/ster, die niet regelma-
lig traint of van plan is te gaan spelen,
kan altijd op het P.S.M.O.-buro te-
recht,

®. Regelmatig herhalen van het
P.S,M.O. bv. na 2 of 3 jaar, is pe-
WER,

. Polgieterstraat 5
_JIBI NK Lichtenvoorde

Sl. 0544393458



Het eerste team van ZVC staat bovenverwachting bij debovenste drie(met het minst aantal verliespunten) doordathet na een nederlaag in de eerste wedstrijd vervolgensalle wedstrijden wist te winnen,Het team raakt steedsbeter op elkaar ingespeeld en er owrdt- ook steeds ge-diciplinairder gespeeld, wat o.a. vooral in de laatstewedstrijd tegen AD 2 duidelijk tot uiting kwam (19-0 winst)Het tweede team dat nogal eens problemen heeft met eentekort aan motivatie, wist afgelopen vrijdag haar eerstewedstrijd te winnen en daardoor de laatste plaats te ver-laten (5-3 winst tegen d'n Dreajer 2) en ook bij hen ==valt er ondanks hun lage positie vooruitgang te con-stateren in hun spelveil,
Het programma:Vrijdag 15 nov. Gonemo 3-ZVC 1 aanv. 22.00 u.ZVC 2 deze week vrij

Woensd.20 nov, Halfweg 5-ZVC 2 19.05 u,
:

VPDGGE ZP nov, AZSV 2-ZVC-1 5 19.00 u.Vrijdag 29 nov, ZVC 1-WZV 2 9 20430 Ue
Vrijdag 29 nov. ZVC 2-DZC 1 25 plise;

STANDEN:

ReKeZeVeC. ZAALVOETBAL (Bijgewerkt t/m 25-10-85}
2eklasseA 2eklasseC
F.C. Gonemo 2 7-10 Kitco Iabs 6-12DS. 9Bi 6- 9 Halfweg'78 5 6-9RekKeZeVe Ce 5= 8 De Eagles 5= 8Asz.S.1. 2 6-8 Brasil*77 3 6- 7Brasil*77 4 7-8 Ds Ze O. 68 7-7WeZaVe 2 7 8 Fe. Knudde 2 6= 6
Longa*30 3 7- 6 YyG'25 2 4 5Grol 2 7- 5 De Eagles 2 6- 5
Bredevoort S= #4 …ZeV.0981 3 6-3Fet. Gonemo 3 5=- 2 FC D'n Draejer 2 5- 1
AD?69 2 0 Rek ZeVale2 7= 1

FiT+44 14e kPALA



hetbeste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
telefoon 1205

* tevens verzorgen wij al uw
huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e hands of nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK.-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



Sparen bijde NMSis scoren
in open doel.

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



HV PACELLI NIEUWS,
De handbalcompetitie isinmiddels in volle gang,de dames-1 zijn de com-
petitie prima gestart met
2 duidelijke overwinning-
en op respectievelijk
UDI en Erix, afgelopen
zondeg moest men op bezoek
bij het ook nog onge-slagen HV Angeren uit
Bemmel, sen verres reis opâe vroege zondagmorgen.De eerste helft liet een gelijk opgaandestrijdzien waarin de beide verdedigingen de overhandhadden, Angeren kwam op voorsprong door 2 zeerongelukkige momenten, 2 afspeelfouten leverdenoven zoveel goals op voor de thuisploeg, deze klapkwamen onze dames niet meer te boven, break-outskwamen terecht op paal en lat en tot overmaat vanramp werden te eersté helft ook nog 2 strafworpengemist. De ruststand gaf welliswaar nog hoop, 4-2

voor HV Angeren. Na rust bleek echter al gauw dathet beelà uit de eerste helft, door de dames nietgewijzigû kon worden, wat men ook probeerde, erlukte niets, pas bij een 8-3 achterstand kon menwat terug doen, toen ook was er even een periodewaarin onze Dames-1 in hun normale doen kwamen,
HV Angerenechter liet het er niet opaan komen
en kon de wedstrijd zonder problemen uitspelen,eindstand 6-11, een lichtpuntje was het feit datde Dames het falen niet bij de medespeslstersoÎ coach zochten, men was bereid te mokken maarhet liep gewoon niet.
AS Zondag kunnen de dames tegen DEV in Doesburglaten zien dat dit een eenmalig gebeuren is ge-weest,
De âames-2 zijn de competitie ook min of meergoed begonnen, lukte het de 15ste wedstrijd tegends dames Yan Quintus nog niet zo best, in de ?de

E _ 2
3eN EN TET TS sa 1 Sz ATI omme Td a “Ï a |wegssrijn egen DGI LLSp O8% ALLSMSE. Sd Toe



P.
beter en gi men met 2 punten op zak huiswaarts;S7 ls en, OOK zij verloren de Îste wed-strijd uit. tegen Grol maar wisten thuis te winnevan de Gazellen zodatZij,ook 2 punten.VeZNstrijden hebben. on
De clubaktie die.An ei ‘Herfstvakantie Gieheeft aan de verwashtingen voldaans
sE plantjeviel bijde meerderheid van.de bemi:king in goéde aarde, 00Ede verkoop vanJoten;de grote clubaktie. verliep goed, namens het besthartelijk dankle pit #: mePROGRAMA. Ey Pacelli
DAMES-1. :ZONG. TOdir OTTeN 14.50 uurzate. 16 nov.Pacelli '— Duiven 20.15 uurzond. 24 nov. Pacelli -— Athomic-2 19.00 uurDAMES=2:: 03 ein)

|
Bis *zond. 10° nov De -Vossen- Pacelli 13.05 uarzond. 17nóv* Pacelli — Fireball-2 12.15 uur …DAMES-JUN. & oo |

|

E GEEr Pacelli — Swift-a 11.15 uurzond.24novPacelli —: Brummen 18.00 uur
Tq _ —.Pacelli-a. 12,45 wrzond, 17‘nor Lee —Brigsa *OSzond: 24 nov “Pacelli … UGHY-a a 1de43 BanMeisjes-ads 3. D s

+

zonde 10 n0Y “WY-b = Pacelli-bh. 12.00 uurzond. ‘24 nov Pacelli … Grol-b 5 16.30 uurMeisjes=adspec de es & asin 91

zonû. 10 nov DHV-b - — Pacellice 11.00 uur.zonde 17 nov Pacelli - Groessen-d- 09.00 uurzond, 24 nov Pacelli — W.Euissen-c 15.45 uur

add

Heren-1.
zonde Ee EE zl

Meisjes=pun, 5

: Sza05OTTe Yioa Pacelli. ‘12.80 uur



Hotel - Café - Restaurantt Witte Paard”
05445-1282 - Zieuwent

zalen voor grote en kleine feesten
ook voor grote en kleine vergaderingen

Al uw #

c.V.=installaties
B loodgieters- en

elektriciteitswerken
BW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 1346



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

JAN HOLKENBORG
Verfassortiment 0.a.: Supralux, Allinol, Ceta-Bever Bijtsen,

SikkensTY.L. + T.H.B., Pehalin Edelhout
kwasten - gereedschappen etc.

Tevens uw adres voor alle glas-, verf- en behangwerk.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

: na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

==]|
AUTORIJSCHOOL

05445-1939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK.



Ee El doHeren=fur,idZEN oeiZonde 10 nov Avan
| Ee es9Uurzond, 24 noy Pacelli …— 20405 uur

JONnZens-adn : |

zondes
if

nOV Pacelli — Erix=g 10.30 uurzond. 24 nov Gazellen — Pacelli aide 30 Uur

DOELPUNTJE

De dames-2 van HV Pacelli zoeken voor het komendeseizoen een teamleider (ster) voor de begeleidingtijdens de competitiewedstrijden. Ee
Men kan zich opgeven bij een van de bestuursleden.

Doen IS!

PAKJESAVOND,

& Ook dit jaar stellen Sint en Piet zich beschikbaarAon ondanks drukke werkzaamheden in het hele land‘toch ook weer in Zieuwent de cadeautjes thuis teFbezorgen, vrijwilligers van HV Pacelli zullen &it‚alles voorSint en Piet coördineren.Een telefoontje is voldoende, tel nr: 838.

”

NIEUWS IN EET KORT/NIEUWS IN HET KORT/NIEUWS IN HET BORT

Kopy voor het volgende nr, van Piot (4) uiterliĳk inleveren.op zondag 24 november bij een van de redaktieleden,In | ee
De volgende kruisjasavond voor leden en donateurs Yan ZVCis op maandag 11 nov, in de kántine, Aanv, 2Oe0D UUTsoeer



0 » Schonk de eige EA OY iotel-Re ' #t WITTE PAARD'het twe an ZVCalie spelers een nieuwe voetbal uitrusting. öpelrs en leidernamen deze dankbaar in ontvangst,
ENENfiet eerste team van zaalvoetbalver, ZVC kreeg van haarsponsor Eotel-Caf&-Restaurant Bongers een wedstrijdbal,waardoor ze voortaan de mogelijkheid hebben voor de wed=strijden zich actief’in te travpen!,

Zie Zaan Zoen Blo onea

HALLO PIOT-LEZERS, PIOT-LEZERESSEN(Dit in het kader van de emancipatie)
In de november editie hebben weer een stukje over temmis,enkele lachwekkende moppen, de show-balletjes en eeu Duz,zel,Er werd mij laats bevraagd of het werk voor Piot alle.maal vrijwillig is, |

fsJasdat is het, wel Saan we met de gehele redaktie eens inde twee of drie jaar een keer uit,dz-arvoor sparen we, opdatwij jeugdredaktieleden gratis mee kunnen, We waren van planom met de hele club naar Nederland … Belgie, de kuip, Rot.terdam, te Saan Helaas is dit door een foutje aan onzeneus voorbijgegaan, (De kaarten hiervoor waren al langen breed uitverkocht!)Nu zoekt de speciaal hiervoorissi



#7,

WEDSTRIJÜPROGRAMMA rupillen RKZVG

Het wedstiijdprogramma voor de D en E pupillen is afhankelijk
van de afgelastingen, vandaar dat er voor hen nog geen defi
tief program is.Zij zullen dus wekelijks in het kastje bĳ
het voetbalveld te kijken of ze moeten spelen.
Voor de F. pupillen iser het volgende programma:
(tenminste als het weer. dat toelaat)

Ki D nov. ZVC Fl = Longa Fl
16 nov. ZVC Fl — Mariënvelde Fl
23 nov. Longa F2 =— ZVC Fl.
ZO nov, Bredevoort Fl = ZVC FL
7 dec. . ZVC Fl — AD 69 F1
14 dec. Marienvelde Fl - ZVC Fl

R.K.Z.V.C. Standen (Bijgewerkt t/m 12-10-1985)

Klasse_D-2 | KlasseE-2
AD'69 D1 * 6311 31- 3 RK&VC El 6-10 12- 4
Marienvelde Dl 6- 8 (32-11) AZSV E2 6-9 (31-14
AZSY D2 6-8 {24- 8) Longa E2 5- 5 (17-17
KSH Dl 6- 5 (18-26) Vios B. El 5- 4 (13-14
Erix DL 6- 2 (12-35) KSH El 6-0 { 5-29
RKZVC Dl 6- 2 {( 8-42)

lassEF F-Klasse
i Grol E2 5-8 (14- 3) Longa Fl 4.8 (45--0})

RKZVG E2 5-8 (15- 5) Bredevoort Fl 3-6 (19- 4}
AZSV E4 4.2 { 3-12) EE) F2 bt (13-23)

Longa E4 4-0 ( 2-14) AD°69 Fl 4-3 (12-22)
RKZVS Fl b1 ( 2-23}
Marienvelde Fl 3-0 ( 14-23)

GEZOCHT!T11!
De supportersclub van ZVC zoek &én of twee jeugdige spe-
lers die bereid zijn zondags bij thuiswedstrijden van ZVC de
supportersbladen en competitie cogram aan de bezoekers uit
te delen t/m een! È Laat



De BekeZeVele-jsugd naar Derenter.
Toen vorig jaar Jos te Molder iDerks } naar oenwedstrijd van de Go Ahead Zagels ging kijken >kreeg hj aan de kassa cen folder, waarmee jejeKON opgeven om met een jeugdteam te komen ontefungeren als ballenjongens, Hij EaÎ ons op.Nu was het dan zover, Det was de wedstrijd tegenSparta, We vertrokken bij de kantine vol zoedsmoed. Daar aangekomen kregen we de- trainingg-parken (soms wel te klein) aangeboden, Om 19,15 uurmoesten we het veld Op. we verdeelden ons rond hetveld en de wedstrijd begon, Het was soms wel watkoud , want er waren veel dooie monenten(geen rel.letjes op de tribune, geen doelpunten, en geen geleof rode kaarten) Na de wedstrijd werd een mooie foto’van Ons gemaakt. We gingen weer richting Zieuwent,berst nog even een patatje etenen toen snel naarZieuwent, want de wedstrijd kwam op de t.v.Het was een mooie belevenis en we willen Jos ende andere leiders hiervoor bedanken, : 2E‘ famens de ballenjongens :Stef Rouwhorst.

ZVC C- JUNIOREN 85-86
Wier is hef eerste verslag van de ZVC-c juniorenVOOr dit seizoen,Eerst iets over de resultaten. Na een zeer moei.zaam begin werd er steeds beter gevoetbald. Ditis uiteraard grotendeels te danken aan de Overgangvan úÚe D naar de Cf, Ze hadden zen beetje zanpassings. …probiemen met het spelpeil, hierbĳĳj komt, dat ze te.sen iets grotere Jongens moeten en in die leeftijddenken ze vaak nog; Als je groot bent, ben je ookeen goede voetballer. Maar on een iang verhaal kort.te maken, in de vefenperinde wisselende resultaten,In de competitie werd gestart met 3 nederlagen,MaaTn3s we à4 “edslriĳden op rij misten te winnen tegenct ij}

EP
d © niten als kantlijn %

VOR tenen de 3 OVEI-
eo

ij
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9Hierbij een kort verslag van hetdie vast iets willen weten over
& rTste elftal.

Keeper: Patrick Nijenhuis. deze keeper is fn;S fa gen Vr)matige seizoenstart uitgegroeid:tot een ‘be-trouwbare keeper, vooral sterk op de lĳn/
Achterhoede:rlaatste man Mathieu te Morsche is een|

erg goede libero, met zoals het een goed li.bero betsamt een uitstekend LAzZicDt Adsbacks staan Peter Petas en Raymond Spekschoorze8r goed hun mannetje. Op hun kan altĳd ge-rekend worden. Voorstopper Jurgen Hulshof is.een moderne voorstopper, die veelvuldigsins’“schuift en dat dan Jook. goed doet,
Middenveld:Hier zorgen enkele zeer fanatieke spelersSFVODOT, dat er een duidelĳk zichtbare lijnin het spel miarneembaar is, Regisseur isEtik Petas, die meestal assistentie heeftvan guido Nobbenhuis en Ard Wissink of JellieKrabbenborg. Van het middenveld moeten wehet kortgezegd-hebben. fier zit het talent,
voorhoede: Zoals in ieder normaal geacht elftal,k dienen hier de goals gemaakt te worden.Daar zorgt Taco Vosters dan ook voor enook Luc Vos draagt zijn steentje dasrsaan

bij. Vanaf de linkerkant zorgt Martin WD-pereis ervoor, dat het van 2 kanten komt.
Al met al kunnen we neerzien op een erg leuk team,waar Zeer zeker enkele jongens zitten die hogeropkunnen komen. misschien is het raaüzamer'om dit zelfte komen bevoordelen zalerdagsmiddags.Bĳ dezen bent ee
U uitgenodigd.
Aan de trainingsopkomst te bevoordelen hebben nietalleen de trainer en de leiders er plezier in, maarook de jongens zelf. Sĳjna altĳd zĳn de 12 jongens er.
ä
e



en 14

Geachte lezers,
Na een zwaar oefenprogramma tegen oa Viod DLVarsseveld en DZC gingen we nogal negatief de competitie tegemoet. Het resultaat Hiei was een 6-5
nederlaag tegen Fortuna Winterswijk. Na een 3-1] voor-
Sprong en een ongeconcentreerde tweede helft gaven we
de voorsprong weg aan Winterswijk. Ook de tweede wed-
strijd. werd verloren; dat was tegen Vios Beltrum.
De inzet was goed, 3-1 was de stand. De nederlagenreeks
werd tegen KSV voort gezet. Mede door de afwezigheidvan Freek Krabbenborg: en Angelo Domhof werd verdiend
verloren met 0-8, :

De eerste overwinning werd behaald tegen Vosseveld.
We speelden een uitstekende wedstrijd met veel samen-
spel. Reeds vlak na het begin kwamen we met 2-0 voor. «

Dat was tevens de ruststand.In de. 2" helft lieten we
de touwtjes iets vieren maar wonnen toch met 3-0.
De week erop gingen we positief de wedstrijd tegen
Longa tegemoet. Na een wedstrijd met veel samenspel,inzet en goede kansen van beide kanten deelden we
de punten met Longa.
Na Longa stond Ruurlo voor de deur.Na een slechte
beginfase (1-0) begonnen we langzaam in de wedstrijdte komen.We trokken het spel naar ons toe en na goede
aanwijzingen in de rust door onze leiding resulteerde
een 3=-l winst.
Na een week van zware trainingen gingen we de wedstrijd
tegen SSSE tegemoetr.SSS5E, toenmalig lijstaanvoerder,
kwam er de eerste leìft goed uit,dit resulteerde op
slag van rust in een 2-0 voorsprong voor SSSE.
De tweede. helft gingen we offensief van start. Dit
leidde: tot een score van 2-1.Door aanvallena voetbal
van onze’ kantontstonden er foutjes in de verdediging
waarbij de uitslag 4-1 een feit was. De volgende wed-
strijd. traden we op tegen AD'69.Door inde eerste helftte laconiek te spelen stonden we in de rust met 2-1
achter;:na enkele luttele kwaaie woorden van de leiding
gingen we de tweede helft in met veel moed en dat
resulteerde in een 3-2 voorsprong.Door éen foutje in
de achterhoede kwamen we IeL1jK: 3.We willen nogSL
sven de sch id
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5 cen gr aapjezocht mede door goed trainPot voetbal voorscho
zin rkUw aanwezigheid kunnen.

van
wetelen,We 21uilen ookmede hierrdoor onder goede leiding van J:Heutinck enC-Wijngaarden menig puntje pakken *

DE SPELERS vAg BT,

klasse B-24 «+
VD SG BEEN VES LT Me Aers Leen

Ss5s5:E. bl S=16KSV, bi 8-10
Longa?%30 b2 8-10Vol. OS EE bl 8-10Erix bl 7-0Vorden bl 3-8Yosseveld bl 7-6Ratum bl B 6A.D. '6G pl 7 5Rek Ze Val, DE Ba 5Fortuna-W Db 8- 4Ruurlo bl 7-3

klasse C-17
: Gendringen clSe Neede el

Dverg. klasse DB ED AE UE 0E KN Uns 200

„Zelos al
Reumie al
Diepenheim alBeKeV.W. glRuurlo al
Zelhem al
Vols0eS.-B, nl
Keijenb.boys allongat30 22
ReES2al
WeVel, a2

klasSe B=28
Marienveld bl
Witkampers b2
Reunie 13
SeVaBV. blGes, 163 b2
Erix b2
Grol b4
Sp.Neede b3
SeSsSeË. bj.EE B

ZokeVeW. ol
 Ulftse boys el

Jt

nt

Oikos!

vee
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Boer: He, wat doe je in: mijn appelboom?
Jongen:Er waren een paar appels naar beneden gevailen,

‚ie maak ikeven voor u VaSte

Tom en Miesje hebben op school les gehad over goede
manieren.Ze vertellen het thuis en moeder wil wel
eenszproberen of ze er iets van hebben opgestoken.
Ze pakt twee stukken taart en houdt die de kinderen
voor."Nu wil ik eens zien wie van jullie goede manieren
heeft, "zegt ze."0, die heeft Tom wel,” zegt Miesje,
en pakt het grootste stuk taart.
Eerste buurvrouw:"Mijn man heeft al z'n geld verloren
aan speculaties". .

Tweede buurvrouw:"Spikkelasies? Ik wist niet-dat die
man ‘van jou Zó snoepte". == E E

Rechter:"Vijf jaar geleden werd ‘u veroordeeld wegens
diefstal van een overjas,en nu staat u weer hier 1"

_Verdachte:"Wat dacht u dan, Zo'n jas duurt niet eeuwig”.
8 aen en 0 eene we —zac en me woeen ee Ee ee de ES zoe enn te wee wee memnzzWIJ VERKOPEN EEN RUIME SORTERING ZOMERAPPELS

DAT ALLES TEGEN BETAALBARE PRIJZEN! !1

O8: JONA GOLD

fruittders bedrijf Wisselink
Zanddijk 14



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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYF - SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING

…— e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 1257

Dorpsstraat 21

VOOR BLOEMEN

Dorpsstraat 11

l/NNenmus
STAALBOUW

Boersweg 2, 7136 KK
Zieuwent - Holland
tel. 1971

Levering
- Staalconstructies
- Hekafscheidingen
- Konkurrerend

Prijsopgaaf vrijblijvend.



ESEnaardejuiste verzekering enie
| ro:SINdEadviezen

STETeIES
assurantiën-financieringen-hypotheken
TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT Te. 0544541461



Te Koop :
Jonge konijnen ‚verschillende kleuren bijsAd Rouwhorst td, 05445 Z281h, :

ì

Dat de jeugdredaktie aktueel is,pleek wel in het vorige_nuumer;toen in het zelfde weekeng dat Piot uitkwam IvanLendl in een tennismatch een bijzondere tennissitustier”'demonstreerde, zoals wij die hadden gepubliceerd,
WARE SENSATIE!1{{1:1111111

DIE JEUGD VAN TEGENWOORDIG:
De ac ht jaar oude Richard John, een Amerikaans jongetje,liet in Idaho Falls duizenden toeschouwers versteldstaan: hij ‘deed! namelijk 25.222’ sit-ups (je weet. :wel,met gestrekte rug uit liggende stand tot zit komen)än 11 uur en 14 minuten, hetgeeri“niëerkomt op 37,4Sit-ups per minuut. Wie doet hem dat na? :

DAT ZIJN TENMINSTE SNELHEDEN! ES ejDe Franse wielrenner José Meiffret,die geen grotewedstrijden heeft gewonnen en daardoor ook onbekendis.wist wel van wanten.Hij bereikte op een Duitsesnelweg in het kielzog van een personen auto op zijnspeciale fiets een snelheia van bijna 200 xm perUur, Hij deed dit in 1962. :

HEEL GEDULDIG!
=Op 24 november 1926 begonnen 2 Schotten cen schaak=partij, die nog steeds niet is afgelopen!De twee schrijven elkaar enkele malen per jaar om te.laten weten wat de volgende zet is, SB:

COEEEEEIEIIIA
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DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN enHYPOTHEKEN,
OOK VOOR UITVAARTVERZEKERING UW ADRES

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-1290

CAFÉ - CAFETARIA

avond is ons café be

uitermate geschikt.

op maandag-, dinsdag- en donderdag-
schikbaar voor ver-gaderingen of andere bijeenkomsten

vooral voor kleine feestjes isons café

TEL. 05445-1269

IE

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1436



Voor een avondje gezellig uit

café - dancing
‘de Zwarte Hengst’

Ruurloseweg 20, tel. 1634

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT- tel. 05445-1705

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-1703 (1294 privé)

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning

Computerverwerking Koop- en verkoop
Etc. Etc.

oc





20.
De £ ‘ASA ELcxotgk vorrtl:EE voor zarfainfel aanleggen oan warbain

Hatanoeitien onderken. ges bplenbingen.fet on
ven plobrebsiisl

NOS CAGESCHAAR
Abrpsstraat IEA Ziesunent
TEL: De 054

BKZ. Vv: Ce STANDEN (bijgewerkt t/m 30-10-1985)

jeKlasC Res.jeKlasC
OeBeW.e -  B-14 Sp. Lochem 2 BIL”Pax 7-12 Gendringen 2 8-11RekZV Cs 8-11 PoHe 3 8-11

_ Helios 8-9 lettele 2 7-9Grol 7=- 8 D.eVs6s 26 3 B- 9Daventria 8-8 Haaksbergen 2 8-8Sp. Lochem 8-8 Doetinchem 2 7-7Concordia-W 8-7 De 8-7SDO. 8-6 rempt Vooruit 2 8-6Silvolde B- 5. EeSesCeÂ, 2 8-6Sc.Doesburg* 65 8 3. “AasZels 2 8- 5
Â» Ze ease _B= 3. Sp-.Eibergen 2 8-4
2eklasseK jeklasse0Keijenb. boys 2 8-11 Sp.Meddo 1 8-14Velo O.S-Bs 2 7-10 KsSeH. 2 E 8-11ReKoZeVel, B-19 È Longa 30 5 7-10Witkampers 3 7-9. Noordijk 2 7-10Longa*30 4 Bm 8 WeVe Ca 4 7= 9Ruurlo 2 7-7 Lochuizen 2 8-7zelhem 2 Don ? Vela 05. B, 4 ë= 7
Vorden 2 7- 6 Erix 3. 7-6

mn 5 \
3} 7. 5

4
w
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

Hotel-Café-Restaurant- Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-1271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen AA *
Droppings

Uitstekende keuken voor diners *Elke woensdagavond grote super bingoOok gelegenheid voor een gezellige klootschietavond

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent Dorpsstraat 29 . |Tel. 05445-1416

trouw-, rouw- en 3

ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENIBORG
vee- enae batsdijk 46 Zieuwent- tel. 1508.zVSN” ;I=

aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445:1494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-1777 b.g.g. 1601



ie Ee’eklasseX HeklasseYA.D.63 ó Ge15 Yel oek Jd 7-13Ratum 3 B-12 Grolse Boys 3 7-13Grol 6 Gell + Sp.Weede & B=11Kotten 5 Tl Grol 7 7-10Varsseveld 6 8210 _ SPeEibergen 7. 7=- BSp.Eibergen 10 7-9 Ruurlo 6 8-8Keijenb, boys 5 7= 6
j ‘Reka ZeV.C, Ì Es oen DReKeZeV. 0, 8 g= 6 SD. Re en 7. 4WVE 7 Z=- 6

E Marienveld 3 3=- 4Winterswijk 5 7- j . Ke SeVe 5 7 2Vosseveld 4 8-1 Longa°30 10 7-1Bredevoort 5 8-0
teklasseAZ |

He klasseBZDiepenheim 4 7-12 lenga'30.7 - ‘8.12Erix 4 He 2e 7-12 f RekZV. E 7-1ilKeSeV. 4 7-9. Diesen
‚

#BelĲ
Rete Ze Van, 6 E 7- ë Kotten 6 ĳ 7- 8Sp. Neede Be B GeSV "65 2

Ee febDE 2 7 SpeRekken 3 noe 4Sp.Rekken 2 8-6 SD.Eibergen 11. 7-4longa’30 9 7-5 EE BRuurlo 7 7-4 Grol 9 SPE)Rietmolen 4 8-0 Reumie 5" 7-1
jeklasseDZ
Ratum 6 7-12Fortuna-W 5 7-10_Ionga*30 12 6-9D.eE.0. 6 6- 8KeS:V 6

: 7- 7ErIx 8 7 7Sp. Meddo 6 6-6VYios=-B, 3
; B 6Sp.Eibergen 12 e= 5

ReKeZeV.Û. rogge;Rr. 721
ViAEitTIteteER ZIJN NOG STEEDS IN GELD

if 7} f F é



KLOOTSCHIETNIEUWS

Als nieuwe Zieuwentse vereniging zal de klootschiet-
vereniging "de Hemnele”" zich dit jaar voor het eerst
presenteren en u op de hoogte houden in het sportbiadPiot, Ê

Na een half jaar van werkzaamheden als oprichting,trainingen, toernooien e.d. is de KSV'"de Hemmele" in
september begonnen met deelneming aan de competitie
van de Achterhoekse Klootschiet Federatie (AKF} af£-
deling Oost. De eerste competitiewedstrijd tegen Ei-.
bergen begon voor ons wat met een handicap, omdat dui-’
delijk niet het sterkste viertal aanwezig was,om een
goede prestatie neer te zetten.Ton Beerten, Louis Wo-_
pereis,Antoon Wopereis en Paulien Domhof deden wel-
iswaar hun uiterste best,maar konden desondanks niet
voorkomen, dat ze behalve van hun directe tegenstander
verloren, daarnaast ook nog net op de laatste plaats{10°} eindigden, met een schot meer als de op de negendeplaats geëindigde.Toch tevredenheid omdat men voeldedat er de volgende keer meer in zou zitten en onze
vereniging beslist aan het einâ van de competitieboven in de middenmoot kan eindigen.
De ZE competitiewedstrijd op zaterdagmiddag 19 okt.
moest afgewerkt worden in Winterswijk.Vol optimismestond het viertal Theo Goldewijk,Martin Domhof,Antoon
Wopereis en Louis Wopereis aan de meet en dit optimismewerd niet geloochenstraft.Het eerste beste schot vanAntoon Wopereis was meteen al 220 meter, zodat hun
tegenstander Eibergen 7,een team van gemiddeld 60 jaarjong, alle zeilen bij moesten zetten’om de Zieuwentse
jongens bij te benen.Tot de 4 km. ging de strija gelijkop;maar toen bleken de Eibergse oudjes, die al 20 jaarschoten, over meer routine te beschikken.Ondanks een
geweldig laatste schot van Louis Wopereis van 176 m
verloren we de onderlinge strijd met 68.tegen 65

h hadden we 11 schot beter 3 al

io ie j ì

Chot.7



’s Zomers buitenJ. WAENINK SeBnSCHILDERS- en BEHANGERSB EDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

: qe >beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37isolerende en ZIEUWENTbijzondere beglazing TEL. 05445-1452

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

Dorpsstraat 30 Zieuwent - tel. 0544541517

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
ZIEUWENT

T.V. -VIDEO - RADIOELECTRO TECHNISCH BUREAU
WASAUTOMATENZIEUWENT
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.Dorpsstraat 63

_

SCHOOLARTIKELEN enTelefoon. (05445) 1217-1576
‚ SPEELGOED (lego)



ee
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_ NVOB BEDRIJF

HDENDERBOOM BV
AANNEMERSBEDRIJF

u NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS-en

m UTILITEITSWERKEN

dorpsstraat 27
ZIEUWENT

telefoon 0544541332VIV
Natuurlijk gaat u naar:

Cafe Rest. ’t Kevelder
VERGADERINGEN - PARTIJTJES tot 70 pers.

EEN GEZELLIGE PARTIJ BILJARTEN

En natuurlijk serveren wij 1e-klas eten en drinken
Tevens start- en eindpunt voor al uw droppings en SteIEKleine speeltuin - minicars

Zieuwentseweg 46 - Zieuwent
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Klootschietvereniging’de Hemmele” Ba
Zieuwent oktober 1985

: ES
KLOOTSCHIETTOURNOOT :_

Zaterdag 16 nov. a.s, houden wij-ons eerste open :klootschiettournooi.Wij nodigen u'uit aan Ait tournooi”deel ta nemen.Start om 14,00 ur. kunt inschrijvenvanaf 12.30 tot 13,30 uur, in de zaal van vafé Bongers,Dorpsstraat 36 te Zieuwent.Het inschrijfgeld is JB >=per team.Een team bestaat uit3 of 4 personen;Er wordt gespseld in de. volgendeklassen: SeA.K.+F, klasse Heren Vrije klasse HerenA.K.F, klasse Dames Vrije Klasse Dames

prijzen beschikbaar,cing in H.C.R, Bongers5 w JN os Ed es »



IITTMAIT NIGING NIEU 1BIL Mike DA, ie Ï Vi ENLiEUWEN sn icNNls VERENIGING MICUWS

ÙOK DEZE WINTER ORGANISEREN WIJ VOOR ONZE LEDEN
WEER ENKELE AKTIVITEITEN IN DE TENNISHAL IN
LICHTENVOORDE. Üp :6 NOVEMBER_IS ER VOOR DE
SENIOREN EEN TOERNOOI EN OP 27 DECEMBER VOOR
DE JEUGD, s

EDEN DIE ZICH WILLEN AFMELDEN WORDEN VERZOCHT
DIT vgoR Ì JANUARI TE DOEN, NA DEZE DATUM MOETEN
WE £ 9,50 ADMINISTRATIE KOSTEN IN REKENING
BRENGEN. ÜOK WILLEN WE EVENTUEEL NIEUWE LEDEN
VRAGEN ZICH VOOR DEZE DATUM AAN TE MELDEN.
HIERVOOR KAN MEN SRE Big MEVR, BR. KRABBEN-

ORG, DORPSSTRAAT Ì, TEL, 591,

VENALS VORIG JAAR ZULLEN WE DE BANEN. NET. ZO
NG OPEN HOUDEN ALS HET WEER DIT TOELAAT,

LS DE NETTEN ER AF ZIJN KAN ER DUS NIET MEER
GETENNIST WORDEN,

DAN VOLGEN HIER DE STANDEN VAN DE ZOMERCOMPETITIE,

HEREN B 6 KLAS E KOEM 32
UURLO
TEUWENT
ELTRUM 4

GEMENGD B 6 KLAS JSELW,
TEAM2_ EEDE |

IEUWENT
|

ALL.M, 6

GEMEKED B Db KLAS IJSELW, 2
#

TEAM IEUWENTLEM:EEDE

DAMES 3 KLAS DE KEI
LTEC
INTERSW,

ZIEUWENT
1

P,S. ER IS NOG VOLOP GELEGENHEID OM TE TENNISSEN,

Dese ag ee *PNJOOST VAN DER MEIJ,ee



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

KAPSALON DORDSRAAL ZZ
PARFUMERIEEN ZBE IJ ZEUWENT

DROGISTERIJ TEL-05445-1982
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 1200 - Zieuwent



ett

dede

cntACE ELSCy07
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 05445-1855

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. 05443-2415BVtel. 05445-1253 71526



Ook wij zitten nietstil, eU houdtniet van stilzitten. De Rabobank
evenmin. Ook wij blijven hetliefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil teou

En om het . nog makkelijker te maken,Zo heeft ieder een goede reden om aktief bezigZijn

63,Pabobank 59



} iëmluió INTERIEURVERZORGING

Voor uw senioren zitcomfort en kleinmeubelen.

Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

: B9 aDE!
3 =

LE!8='6

Zowel uit voorraad als op staal
Scherp geprijsd en gratis gelegd.

Uitgebreide kollektie gordijnen en vitrages
vanaf f 17,50 gratis gemaakt.

| liën huió  INTERIEURVERZORGING
Werenfriedstraat 1 - 7136 Zieuwent el 0514454252


