


“} | iénluió INTERIEUBVERZORGING

Omdat tapijt de brede
(woon)basis is...

Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

NOVILON® heuga 5

“ Meer dan 500 meter tapijt van het mooiste
dessin op voorraad.

“ Scherp geprijsd en een goed advies

# Gratis gelegd op 400 en 500 cm breed.

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

] | iénluid INTERIEUBVERZORGING

Werenfriedstraat 1 7136 Zieuwent  - telefoon 05445-1252



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

J. v.d. Meij, R. Doppen.
Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Jacinta IJzereef,
Henk Hulshof, Mark v.h. Bolscher, Stef Rouwhorst.
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 1257

Verenigingen:

ee RKZVC Veld- + Zaalvoetbal
9 Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat1, tel. 1281.YW Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 1461£ Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660© Wedstrijd-seer.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341

Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257

© H.V. PACELLI Handbal& Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 1838NA Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, tel. 05443-75237== Penningm.: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720.
Wedstrijd-secr.: T. Venderbosch, Dorpsstraat 61, tel. 1272.

TOHP Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 18875
Secretaris: J. Knippenborg, de Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-secr.: P. IJzereef, Reindersweg 12, tel. 1242
Penningm.: G. Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tel. 1649
Recreanten: A. Kl. Tuente, Lantherweg 4A, tel. 1409

ZTV 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

ZGV Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging
Voorzitter: L. Hummelink, Mercurius 53, tel. 05443-71953
Secretaresse: L. Eype, Uranus 10, tel. 05443-74772
Penningm.: M. Berendsen-Blankenborg, Veldweg 4, Halle,tel. 05445-1868
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercuri us 53, tel. 05443-71953

MU CHIN 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

TTV DES Touwtrekken
Voorzitter: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7, tel. 1614
Secretaris: R. Huitink, Oude Ruurloseweg 30, tel. 1320
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374



SLAGVAARDIG

ST. SEBASTIAANJAM
B.V. °T KEVELDER

B.B.Z.

K.SV. DE HEMMELE

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 64, tel. 1269
Penningm.: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr.-secr.: E. Waalders, de Waareise 25, tel. 1785

Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, tel. 05443-76506
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. 05443-73217
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.: Mevr. Goldewijk-ten Bras, Churchillstraat 20,
tel. 1653

Klootschieten
Voorzitter: T. Beerten, Dorpsstraat S5-del.-1745
Secr./wedstr-secr.: P. Domhof, de Haare 9, tel. 1824
Penningm.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

KAPSALON
PARFUMERIEËN

DROGISTER!
DOPPEN

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

DORPSSTRAAT 27
7136 LJ ZEUWENT
TEL-O05445- 1982

voor

NIEUWBOUW

VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48 - 224
Zieuwent - tel. 1209 - 1928
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VAN DE REDACTIE.

Terwijl voor de buitensporters eindelijk weer een begin isgemaakt met het competitievervolg, zit de competitie et voorde binnensporters weer bijna op. Konden we bij hen de vorigemaal de A-aspiranten van Pacelli als kampioen in hun klasbegroeten, nu hebben zich daar maar liefst S kampioenen aantoegevoegd.
In een beslissingswedstrijd tegen Grol wisten ook de meisjesB-aspiranten van Pacelli deze titel binnen te halen.
In de hoogste klasse van het biljartdistrikt (le klas) werdhet eerste team van BBZ (Biljartver. Bongers) overtuigend
kampioen en plaatst zich daardoor rechtstreeks voor degewesielijke finales,



£
Naar ook Biljartver. ‘’t Kevelder kende twee kampioensteams, | ZAHet eerste ‘am werd in de op een na hoogste klasse (2e) Leekampioen en het 7e team van ‘t Kevelder behaalde de titel inde 4e klas C, Beide teams strijden zaterdag 11 april met 2andere teams uit de Ze resp. de 4e klas voor de kwaiifikatievoor de gewestelijke finales,Dan werd ook nog het eertse team van deklootschietvereniging De Hemmele afgelopen zondag kampioen,Al deze kampioenen onze felicitaties en succes in devolgende rondes.
Weliswaar niet kampioen maar wel Sepromoveerd is het tweededamesteam van Pacelli. Ook hiervoor onze felicitaties.Hoewel wij in ons vorige nummer nogal pessimistisch warenover de te verwachten prestaties van de selektie van ZVC,bieek deze zeker voor wat betreft het tweede niet terecht:zij behaalde maar liefst 3 overwinningen op rij en hebbendaardoor zelfs al ietsje afstand genomen van dedegradatie-plaatsen, Voor het eerste geldt dat in minderemate: zij behaalden 2 punten uit 3 wedstrijden, hoewel ermet een beetje geluk en minder afmeldingen waarschiijnlijkzelfs nog meer in had gezeten,Wat de overige elftallen van ZVC betreft, hebben deB-junioren een grote kans op het kampioenschap (ilapril?) enzijn verder alleen nog het derde en de A-junioren in resp.Promotie- en degradatiestrijd verwikkeld. Voor de overigeelftallen zijn de laatste wedstrijden min of meer eenformaliteit,
in het maandelijkse interviey gaat de aandacht dit maal uitnaar de gymvereniging ZGV., Verder vindt U in deze PIOT degebruikelijke rubrieken van Tohp, Pacelli, standen ZVC,zaalvoetbal, etc. Daarnaast zijn erenkele verslagen vankampioensteams. De tennisvereniging start een dezer dagenhaar aktiviteiten ook weer; daarover leest U in hun extrabijlage. Veel leespiezier.,

De redaktie,

NIEUWS IN -T KORT
Kopy voor het volgende nummer van PIOT uiterlijk zondag 26april inleveren. : :
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Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-1271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen A+Droppings
Uitstekende keuken voor diners *
Elke woensdagavond grote super bingo
Ook gelegenheid voor een gezellige klootschietavond

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent Drmsteaz

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445-1494 ZIEUWENT

Garage
Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

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



Uverpeinzingen bij het eerste.
Wat er ook gezegd wordt over de kwaliteit van het voetbalvan het eerste in de laatste 3 wedstrijden, conditioneelblijkt het best vel redelijk goed in elkaar te zitten (integensteliing tot wat in het redactiewoord van de vorigePIOT werd gesuggereerd). De 3 tot nu toe gespee]decompetitie-wedstrijden werden in de Ze helft van alle 3 dewedstrijden vooral op de helft van de tegenstander gespeeld,Het rendement is echter tot nu toe matig.‘In de eerste wedstrijd was Concordia voor rust gretiger enfeller, vooral het tweede kwartier kregen ze nogal watruimte. Zij scoorden ìn die periode ook viaeen goedopgezette en snelle aanval. Het laatste kwartier voor rust,maar vooral na rust kregen we steeds meer vat op het spel ende gelijkmaker was dan ook terecht, Duidelijk was In dezewedstrijd wel te zien dat de spelers van beide teams gretigwaren na de |ange winterstop maar nog ritme misten: veeltackles en veel slidings, maar vaak nog niet erg goedgetimed waardoor ze vaak net iets te laat waren en detegenspeler wel pakten, De scheidsrechter wilds Diljkbaarook graag weer fluiten, met ais uiteindelijk. gevolg dat hetspel erg veel stil lag, cg kapot gefioten werd.In Zevenaar tegen OBV was de start weer enigszins moeilijk,mèar naarmate de wedstrijd vorderde werd ZVC gevaarlijker,Door de natte Sneeuw en hagel was het veld zeer Zwaar. Hetconditionele overwicht kon niet omgezet worden in goals,ondanks een aanta] uitstekende kansen.Uiteindelijk in Silvolde werd het missen van de vele kansenin de laatste wedstrijden ons helemaal fataal, Twee goedemomenten van Silvolde (concentratiegebrek bij ons?} warenvoldoende voor Silvolde om de punten thuis te houden, Ook indeze wedstrijd bleek er voldoende conditie te zijn, maar datextra beetje motivatie om ook tegen *voor-depunten-knokkende® ploegen te winnen was duidelijk afwezig,Er is een duidelijke parallel met vorig jaar in deze fasevan de competitie: Toen werd van de nummers 2, 3 en 4gewonnen, maar daarna werd ook van nummers 10, it en 12 (dedegr“datie-kandidaten) verloren, egVoer ons is er een geluk, zeker afgelopen zondag toen we vanSilvolde verloren: Lochem en Grol verloren ook, zodat we 5punten van de degradatieplaats afstaan met nog 5 wedstrijdente sprlen, Hoeuel ’t Programma nog vrij zwaar 's ‘Drempt,SDOUC, Daventria, Velgse Boys en Colmschate), is er dus sen



2
goede kans dat we volgend jaar weer in de 3e klas KNVB

spelen. ZVC is tegen hooggepiaatste ploegen blijkbaar
gemotiveerder als tegen laaggeplaatsten; als dit ìn de
komende S wedstrijden ook nog weer blijkt, dan komen er in
ieder geval nog een aantal boeiende wedstrijden, die de
moeite van het aanzien zeker waard zullen zijn.

Bennie Storkhorst.

EVENEMENTEN-KALENDER
18,19,20april Paaspop
30 april Jan Knippenborg-tournooi
30 april Jong Nederland Koninginnedag-spelen
3 mei Koetsendag te Zieuwent
29-31 mei : klein kamp
8 Juni Klootschiettournooi (Ze pinksterdag)
17-20 juni : x avondvierdaagse
28 juni Koffieconcert harmonie Zieuwent
19-21 juli Kermis
20 t/m 26 Juli D2+E tournooi ZTV-tennis

„20 Juli Jong Nederland kermis-spelen
23-28 juli £ zomerkamp
7-2 aug 5 ouderkamp
20 sept, Koffieconcert harmonie Marienvelde
22 nov. Harmonie concours te Doetinchem

“Zondag 24 mei Buurttournooi HV Pacelli
“Weekend 22-23 av”. Int. Handbaltournooi EV Pacelli

DO ELPUNTJE

Te koop voetbalschoenen ;merk Adidas ;maat 34inf:Waalderbos Dorpsstraat 2 A Zieuwen& tel. 1884



Sportief en goed gekleed
door uw Modehuis

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

ff

TRANSPORTBEDRIJF —KRABBENBORG c‚v. B

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-11509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld.)

?
\ Hulzinkg Zn. BOUWBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT Tel. 05445-1214
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HV PACELLT NTmiweBVPACELLI NIEUWS,eeen
Op het eind van de com-petitie waren er toch nogenkele leuke verrassingenvoor HV PACELLI. Het 2de
damesteam moest door de
hulp van Vios Beltrum nogeen d-tal beslissingswed-strijden spelen om het kam-
pioenschap in 3-D met daar-aan verbonden promotie voorà van ia 3 teams die moesten@ strij. a voor het kampioen-schap. Onze dames hadden gunstig geloot en hadden2 uur pauze tussen de wedstrijden, tegenstanders indeze halve competitie waren Breek'76 uit Zutphen enVios Beltrum. zondag 22 maart was het dan zover,Breek'76 Was onze eerste tegenstander, van begin afaan dicteerde Pacelli het spel en het was al snelduidelijk wie hier ging winnen, door een goede con-centratie en stevig spel werden de dames van Breer?76naar een duidelijke nederlaag gespeeld, 9-5, Met dezeoverwinning op zak was promotie aì vijna een feit, dewedstrijd Breek'76 … Vioes eindigde hierna in een af-getekende overwinning voor de dames uit Beltrum,zodat de promotie gevierd kon worden.De wedstrijd Vios - Pacelli moest uiteindelijk debeslissing brengen over wie zich kampioen mochtnoemen. De dames van Vios lieten van af het beginzien dat zij het meeste recht hadden op deze titel,bij de dames-2 bleek de zojuist behanlde promotienog niet geheel verwerkt en dat stukje concentratiesverlies gaf de uiteindelijke doorslag in het voordeelvan Vlos. uitsls:; 9-7,De meisjes-adsp. B zorgden voor de wigende verrassing,door dat men in punten gelijk met @rol in de com-petitie geëindigd was, moest een beslissingswedstrijdin Zelhem bepalen wie zich kampioen mocht noemen. Dewedstrijd begon doorde zenuwen wel een beetje rommeligraar gaandeweg kwam ér bij beide partijen toch eenbeetje lijn in. Beide partijen hadden in deze faseook met veel pech te kampen, paal en lat voorkwamenmenig doelpunt, een glaszuiver doelpunt van Grolwerd door de scheidsrechter afgekeurd, Na rust blekenonze meisies over de betere conditie te beschikken ‘en
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<wam Grol er niet meer aan te ‘pas, eindstand 12-6.Na afloop waren er de bloemen en de felicitaties vanhet Bestuur,
De dames die het afgelopen seizoen gezorgd hebben voorhet Lotto en Toto-gebeuren Zaan het Pinkster-weekendop bezoek in Coesfeld. Zaterdags en zondags zal menbesteden aan van alles en nog wat, Pinkstermaandagzal men deelnemen aan een handbaltournooi van DJKEintracht Coesfeld,

Voor de zaalvoetballer zit de competitie er weerop.Afgelopen vrijdag speelden beide teams hunlaatste wedstrijd.Het eerste eindigde dezecompetitie op een verdienstelijke vierde plaats,hoewel er misschien wat meer in had gezeten alsze een wat vaster team hadden gehad.Het tweede moet afwachten wat Longa 3 de laatstewedstrijd heeft gemaakt anders lijkt degradatievoor de hand te liggen omdat zij tegen compioens-kandidaat ZVU speelden.
Voor het komende seizoen speelt ZVC haar Thuis-wedstrijden weer op vrijdag of misschien zelfsde woensdagavond in Beltrum omdat ons verzoekom speelruimte in Lichtenvoorde weer niet werdgehonoreerd. : EE :Wel kunnen wij vcor het volgend seizoen nognieuwe leden gebruiken doordat sommigen wegens.studie, verhuizing e.d. er mee stoppen.Hebt uinterresse om het volgend seizoen te gaanzaalvoetballen, geef je dan op bij B.ten Bras.

Wor de standen van het zaalvoetbal, zie pag, 10

zamenZssmmn== ZEEzSstasmmsssnnmmm me oane me en enenDn ==— == REN.SPAAR BIJ EEN GOED ADRES : SPAAR BIJ DE NMS :
Zanna



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN En
HYPOTHEKEN,
OOK VOOR UITVAARTVERZEKERINGEN

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-1290

Café-Cafetaria
'DE TIMP’

Ons café is beschikbaar voor vergaderingen
of andere bijeenkomsten.
Vooral voor kleine feestjes is ons café uitermate
geschikt.

TEL. 05445-1269

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’
Ook voor uw feestjes en fuiven zijn wij tot uw dienst!

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

í Jos Lageschaar
voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpsstraat 17A - Zieuwent
telefoon 05445-1954



Verslag van de algemene ledenvergadering van deZieuwentse Tennis Vereniging op donderdag 19 maart.
De voorzitter heet de aanwezige 35 leden welkom.Hierna volgen de mededelingen.
Aangezien we bijna 200 leden hebben gaan we, bijhet bereiken hiervan een ledenstop invoeren. Ookwijst hij erop, de circulaires goed te lezen. Hetgebeurt vaak dat leden bellen overzaken die in decirculaires vermeld staan. Wasrschijnijk ErijgEZIV een extra subsidie van. de gemeente omdat webij de oprichting geen geldelijke bijdrage hebbenontvangen.In totaal doen 46 leden van onze ver-eniging mee aan de competitie.Alle leden krijgen een enquette-formulier betref-fende tennissen in het winterseizoen in de hal inLichtenvoorde.Hieruit zal moeten blijken of erbelangstelling is omeen vaste avond te reserveren‘in de hal. Ge‘Door Benny Storkhorst en Guus Slot wordt een uit-‘eenzetting gegeven aangaande een open toernooi datgepland is in de week van 20-27 juli op ons tenniscomplex.Er worden nog enkele vrijwilligers gevraagddie bereid zijn om te helpen met de organisatie vandit toernooi. &

In het najaar wordt er weer een ledenvergaderinggehouden.Het bestuur zal dan met een voorstel |

komen over eventiele mogelijkheden voor een tebouwen clublckaal, derde baan, enz.
Het bestuur.

Activiteiten. ZTV -april
12 april:Dubbel tóernooï Senïoren,aanvang 12.00 u.

Opgave via lijst in de kantine oftelefonisch op 1668. Opgave tot en metdonderdag 9 april.



fl.
13 april:eerste les jeugd en seniore.14 aprijs ij si ‘a 1
15 Ee w * senioren.24 april:Openingstoernooi jeugd van 18.00-21. 00u.”Opgave telefonisch bij Jeanet Knippenborgtel. 2037 da 18.00 a:l4 april:eerste speeldag DE competitie25 april u Y aterdag competitie26 april n if GO competitie
Koffie tennis elke maandagmiddag van 14.00- 16.00 u.elke vrijdag avond van 21.00- 23.00 u.

COMPETITIEDATA 1987.

Zondag Zaterdag Dames Zomer- Buurt-
comDs COMP. COD, avond zomer-

COMP» avondconpe
le speeldag 26 apr. 25 apr. 14 apr. 27 me 19 aug.Ze speeldag 3 mei 2 mei 2 Des 25 un. 26 aug.3e speeldag 10 nei 9 mei 2B apr. 10 jun, 2 sept,he speeldag 17 met 16 mei 5 mei 17 jun. 9 sept.5e speeldag 24 mei 23 mei 12 mei "24 jun. 16 sept.6e speeldag 31 mei 30 mei 19 mei £ jul 523 sent.
le inhaaldag 30 apr. 30 apr.2e inhaaldag 28 mei 28 mei
3e inhaaldag 8 jun. &-Junsbe inhaaldag EE
le promotiedag 14 jun, 13 100. J=juns2e promotiedag 20 jun. 8 jun.

==sers men 2m me an en Gs Ze de en (es ee ed meen ome va Se we ns 60 2e es Pee ene 1E EG LS Ge EE 2008 LAD EE TE ON Dea——sSEnLESESEZSNsZIZEEnnnmmnssmER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GEID ZITTEN !
.DIE ZITTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.
REzenmenssranmnssnsrssssrnmsssrscesnseremnsmmnsrmaseEne annSnSEErRENSSEsNmImsNsnmmmcsee



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYF - SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
-e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 1257

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

VOOR BLOEMEN

Dorpsstraat 11

I/GNZ
STAALBOUW,

Boersweg 2, 7136 KK
Zieuwent - Holland
tel. 05445-1971

Levering
- Staalconstructies

Prijs opgaaf vrijblijvend.



ENA wijst u de weg
naar de juiste ENT Je
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concurrerendeEn
assurantiën--financieringen--hypotheken
TH. J. BEKKEN . ZIEUWENT Te. EERE
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DAIHATSU - EEN STERK STAALTJE COMFORT vanaf f 12.399,

Autobedrijf Voorhuis
Dorpsstraat 103,
TAG] Zieuwent
telefoon 05445-11319

DAIHATSU

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-] 703

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoopEtc. Htc.



voor |

VERKOOP en REPARATIES
van
MACHINES en TRACTOREN

BOMERS LxMx Bx
Zieuwentseweg 71 - ZIEUWENT- telefoon 05445-1620

Steun onze adverteerders
Zij steunen ons!

BLOEMEN —e BRUIDSBOEKETTENPLANTEN
: CORSAGE'S

Fafpenborg
DROOGBOEKETTEN Dorpsstraat 11 - tel. 05445-1544BLOEMSTUKKEN
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Hotel - Café - Restaurantt Witte Paard”
05445-1282 - Zieuwent

zalen voor grote en kleine Jeesten
ook voor grote en kleine vergaderingen

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

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 1346



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensT.G.L. + T.H.B., Pehalin Edelhout
kwasten - gereedschappen - plakletters 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

EE Guus Kolkman
05445-11939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE



Hallo,
Ditmsaal een wat kleinere bijdrage van on8, doordat in ver.band met Oa. Proefwerkweken er voor ons weinig tĳd overWel is het ons Op het laatste nippertje gelukt om effe.kletse met een jeugdlid van d i‚jam. er is het dat dat de hoo fdredak tie net hetvan die vereniging miet gelukt is aVerder bestaat onze bijdra ge uit

de logge,
Nik ben nog niet zo don als ik eruit ziet!"Gelukkig maar,dat zou ook wel erg zijn"

:effe lagge en effe katte,

& JE niet meer roken van je vrouw?"Jan:"Nee,ze vindt dat de gordijnen zo gauw vuil worden, als er twecroken!"



INTERVTEN ELLES KRABBENBORG V/D GYMNASTTEKVERENGING ZV

Elles Krabbenborg (Van Frans van de banke}Naam s
Leeftijd: 17 jaar
School _: HavoGroenlo ( 5e klas }

Op welke sport zit je
Op gymastiek bij de Zieuwentse gymastiekverenging.Dit altijd zaterdags een uur lang. De verenging be-staat hoofdzakelijk uit meisjes van allerlei leeftijden.
Hoe lang ben je al lid
Ik ben er vanaf het bégin al bij, 1l jaar'dus,
Op welk niveau spelen jullie
Nou, het is hoofdzakelijk recreatief, We hebben welaf en toe een tournooi. |

Bij gymastiek kun je 6 graden halen en ik heb nude 5e graad, dus ik zit denk ik toch vrij hoog. Ditis in Zieuwent temminste nog nooit door iemand behaalgen van de huidige groepen zit ik ook het hoogste,
Hoevaak train je en ”_or wie wordt die gegeven
We trainen Ì uur per week en die training wordt ge-geven door Karel Kolkman, Die is nu voor het eerstejaar wrkzaam in Zieuwént en kan erg leuk met dejongsten omgaan, Voor ons is hij af en toe niet echtgeschikt want wij maken er af en toe ee kletsuurtjevan en dat vindt hij. niet zo leuk, x |

Spelen jullie veel wedstrijden
Nee niet zo veel, want de animo is bij de meestenniet zo groot, Zelf zou ik graag meer wedstrijdenspelen, maar ja.



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

telefoon 1205
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* tevens verzorgen wij al uw
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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



Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

PIT
A Ks Nederlandsche Middenstands

où ‚te Spaarbank

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



Pe
Wat zijn voor jou de leuke kanten van de sport
Nou, je hebt natuurlijk veel Lichaamsbeweging en ook
vind ik het wel leuk om allerlei nieuwe vonnen uit teproberen en te verbeteren :

Wat zijn de minder leuke dingen bij de verenging

Natuurlijk staat die verschrikkelijk gymzaal er nog altijd
. en ook de slechte toestellen, die verouderd zijn vindik niet leuk, Eenander ding is, dat er eigenlijk te

weinig tijd is omdat de groepen te groot zijn. Je kmtdus geen nieuwe vormen vaak defenen,
Heb je idolen of grote voorbeelden

Nee eigenlijk niet, maar dat kont omdat er zo weinigaandacht aan besteed wordt in de krant of op de tv. .

Wat zou je graag willen bereiken in de sport
Ik vind dit niveau eigenlijk wel prima, Het bevalt me
tenminste erg goed zo, dus
Wordt er bij de club veel georganiseerd voor de jeugd
Ja, we hebben vaak een spelmiddag of we gaan met de eigen
groep een avondje bowlen. Dat is ook erg gezellig natuur-lijk en verder zijn er dus de tourncoien.
Doe je op school ook veel aan je eigen sport
Ja met de gymles natuurlijk, maar toch krijgen we meestal
een een aof andere balsport, dus erg veel leer ik er
op gymgebied niet bij daar
Wat zijn de leuke en de minder leuke vakken op school

Engels en biologie vind ik het leúkst. Mijheer Geurtsvoor Engels vind ik een leuke leraar en biologie is ge-woon erg interessant.
Duits vind ik echt verschrikkelijk,



Ig.
Wat vindt ‘- eigenlijk van de PICT

ik vind de PICT erg leuk, vooral de jeugdredaktie leesik altijd. Vroeger toen dit er nog niet in stond, lasik de PIOT niet eens.
Heb je verder nog iets te zeggen of wil je iets kwijt
Ja, ik zou natuurlijk graag willen, dat we een nieuwegymzaal kregen en ook zou ik het leuk vinden als weallemaal dezelfde turnpakjes kregen, want als we nu eenkeer een toumooi hebben heeft iedereen andere kledingaan en dat is eigenlijk ceen gezicht.
ELLES, BEDANKT VOOR DIT INTERVIEW EN NOG VEEL SUCCES

Oké en jullie ook bedankt natuurlijk.

SERERELEEROEVERRLEERE ERR ISEREEN LANENENNE
Sese smmmm : =BEESsmmemmernereEmmen TTV SNSEEEZEESnzsssanrneeneemerUE MEIS « VEILIG EN VERTROIJJD VOOR JORS Ex.GED 1.lsstmwemmmmmmsmsmame de me on

- EVEN KATTEN

LIJST VAN AUTO-AFKORTINGEN

ALFA RUMEG Allen Lastige Fiut Auto's Roosten Onder Meest
Eenvoudige Omstandigheden

AUDI 5 Als U Duwen Iateressserg
AUSTIN ‘Autotechnisch Ultgstorren Stuk Tachnlek In

Nood
:B.L. : Bijzonder Lullig

'BM.W, 3 Soeren Mon WagsnCITACEN tElaxorTadeukkenTarwijl Roesug Onderstel Even
Nhellssrd :

DAF, « Duwen Anders Fietsen



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

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 05445-1452

BESTRATINGSBEDRIJF
JVOP DOUNDEF

voor al uw bestratingswerk
-Kuil en erfverharding

- Sierbestrating
- Tegels 30 x 30 en 40 x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel, 05445-1517

INSTALLATIEBEDRIJF WOP ERE ; S
ZIEUWENT

T.V. -VIDEO - RADIO
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.Dorpsstraat 63 SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 1217-1576

‚ SPEELGOED (lego)



HOENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

dorpsstraat 2/EE ZIEUWENTVV telefoon 054451332

[
Natuurlijk gaat u naar:

Café 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 sterritten.

Kleine speeltuin - minicars

Zieuwentseweg 46 - Zieuwent



=
DAIHATSU : Dit Avtootis Is Helemaal Aute Technisch Sloop

klaar Uitgerust
DAIMLER : Door Allerlei Interesssnte Mechsnieken Langdurig

Extravagants Reparsües
DATSUN : Door Allerlei Technische Snufjes Ultermate Nood-

behoevend
D.KW, : Duitse Kinder Wagen
FERRAR! : Fanatieke Egolstische Rakkers Rijden Alleen Rat

 . echte Ltalisnen
FIAT : Fiasco la Auto Techniek
FORD « Ford Onderdelen Rammelen Dagelijks
F.S.0. : Fabrleksmatig Siecht Ontwerp
HONDA : Hoge Onderhoudskosten Na Dura Aanschaf
ISUZU : instabiel Slecht Uitgerust Zwabbersnd Ultspuugsel
JAGUAR z Jarenlang Allerlei Gecompliceerde Uinleke Auts-

technische Revisies
JEEP _ : Je Eerste Echte Psard
LOTUS : Laat Onze Trecteren UJ Slepen
LADA : Lelijkste Afvsi Der Autotechniek
LANCIA : Lullig Autootje Naar Cstastrofsle leellaansa Af

beelding
MAZDA : Miserabsle Auto Zonder Degelijke Afwerking
MERCEDES : Met Enige Rijlessen Controleert Elke Dwass Een

Slagschig
M.G. : Massaal Gerammel
MITSUBISHI : Met Interessante Tocnnisk Speclssl Ultgevoerde

Saktiets In Siechts Hegendazgse Improvisstie
NISSAN : Na ledera Start Snel Alles Nakijken
N.S.U, : Ns Starten Uitgeput
OPEL : Overal Pech En Last
PEUGEOT : Probeer Eens Uw Geluk En Ondervindt Tramslant
RENAULT : Aoest En Narlgheid Achtervolgen U Lange Tijd
ROVER : Roest Overal Voortijdig En Razandsnel
SAAB ‚ Steeds Allerlei Abnormale Bskbeesten
SEAT : Sariematige Ellende Als Toekomst
SIMCA : Steeds Interessante Mechanisch Cabast Achurin
SKODA. - :SomsKlapperrOok DitAfval ©

SUBARU : Steeds Uitermate Belachelijke Abnormale Aamme -

lende Uiwindingen
SUZUK! : Sjees U Zelf Uw Kist In
TALBOT : Techniscn Als Lullig Bestempelde Orvervalste Te-

leursteiling
TOYOTA : Totaal Onveilig Japans Ontwerp Tegen Afva!prijs

VAUXHALL : Volgens Allerlel Uitgesproken Xenomanen Haast
Altijd Lullig Langzaam

VOLVO £ Volgens Onze Lereren Volkomen Onveilig
VW. : Volkomen Waardeloos
YAMAHA ;Yapanss Arbelders Maken Alles Helft Af
ZASTAVA : Zielig Autotechnisch Systeem Tenslatts Ais Vull:

nis Aanvaard
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Eindelijk was het dan weer zover. Rijkhalzend
heeft nagenoeg ieder volleybalhart naar die ene
belangrijke Zondag in het jaar uitgekeken, wanneer
onze vcileybalvereniging TOHP, het onhandige, maar
tevens roemruchte en beruchte onderlinge toernooi,
met introducé's organiseerde.F:t toernooi werd in het Dorpshuis in Harreveld“ehouden.Je Carnaval was maar net afgelopen, of het volgende
grootse spektakel stond al weer: voor de deur.
Na "lange" voorbereiding en organisatie van een
speciaal daarvoor opgerichte activiteitencommissie
werd 8 maart j.l. als de dag aangegeven. 5 Morgens
om 10 uur (wel erg vroeg, maar dat hadmen er wel
voor over), zou het startschot klinken.‘Eehter al
voor tienen druppelden de sportatleten al binnen,
gespannen zoals iedereen was. Men wist namelijk op
de eerste plaats niet bij wie men ingedeeld was.
Ten tweede de spanning van het onbekende, Er kwamen
discussies opgang, de kansen berekend om tot de
finale door te kumnen dringen. Men stond'te popelen
van ongeduld. Iedereen wilde op het scherpst van
de snece spelen en zeker niet voor elkaarOEEdoer.
Het toernooi was ingedeeld in twee SIvan elk
vier teams. Zodoende moest in ieder geval elk team
op z’n minst 3 wedstrijden (2 x 10 minuten} spelen.
Om tot de kruisfinales door te dringen moest men
eerste of tweede in de poule worden. Om die finale
te bereiken, moest er verbeten worden geknokt en
gevochten. Soms tot aan de grenzen van het toelaat-=-
bare toe.
Maar ja, topsport ís keihard en er kunnen maar 4

oegen tot de kruisfinales doordringen. De uit-
hak lde ploegen verlieten echter met opgeheven

n onder luid applaus van collega spelers
publiek} de arena. Alhoewel ze een beeije



eerMarkt

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

fn$:mJD

MEN

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maaktdit overbodig

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

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZiWELKOOP Telefoon54451221



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
1 breedte ontwerpen, overzichtelijk

„> /
120Cm-— bijeen in de unieke Becorama

prijzen vanaf f15.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-1207

Ee
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| |
| N 7
NAA \Ve

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Dames en heren

Zieuwentseweg 75 kapsalon
Zieuwent4 “CECIEL”

Telefoon
1797



7de
waren, fÍriste de douche ._: weer op,teleurgesteld

om daarna aan de bar, onder het genot van eendrankje, het verlies te verwerken,
7treuren duurde niet lang, want de kruis-finales begonnen en dat wilden ze voor geen goudmissen.

Er heerste een gespannen sfzer, niet alleen bijde overgebleven ploegen, maar vooral ook bij hetpubliek. Hoe zal dit schouwspel aflopen ? Wie zaler tot de finale doordringen ? Hoe zit het met deconditie van de spelers, het zelfvertrouwen ?
Zullen ze onpartijdig blijven fluiten, of bezwijken
ze voor het vele geld, dat c-:werd geboden ? Ik heb
namelijk geruchten van die strekking gehoord. 44:
Tijdens de kruisfinales werden de ploegen hart-stochtelijk en oorverdovend toegejuicht. De :

Harreveldse bevolking vroeg zich al af, wat er toch’aan de nand was in het Dorpshuis. Het was net een ::
gekkenhuis zouden ze later zeggen, toen ze wistendat het de volleyballers uithet naburige Zieuwent’waren. 3
Ondertussen steeg inmiddels de temperatuur tot eenastronomische hoogte. De leiding echter hield _(althans dat probeerde ze) het hoofd koel en wisthet uitzinnige publiek in bedwang te houden. Daarzullen ze in het westen jaloers op zijn (i.Ve,het voetbalvandalisme van de laatste tijd).Tegen drieën waren dan eindelijk de finalistenbekend en kon men zich opmaken voor de ereplaatsen.Ondertussen was het aan de bar doodstil, want
natuurlijk niemand wilde dit spektakel missen.
De barman en barvrouw zaten een beetje treurigvoor zich uit te kijken. Ze konden zich natuurlijkwel voorstellen, wat er zich aan de andere kantvan de muur afspeelde. In hun achterhoofd speeldenatuurlijk nog de gedachte, dat ze ooit een keeruit de zaal zouden komen om het eventuele kampioen-schap te vieren.
De strijd om de derde en vierde plaats begon.Zou de constructie van het dorpshuis het steedsweer aanzweliende gejuich kunnen verdragen. Erwerd geknokt, alsof hun leven er vanaf hing. Naarer kan maar één ploeg op de derde plaats eindigen,Dat gebeurde dus ook.



12.

Daarna de klapper. De strijd, of moet ik zeggen
veldslag, om de eerste plaats. De finalisten pro-
beerden zich te concentreren, dat werd hen natuur=-
lijk verhinderd door het gejuich en de steeds maar
stijgende temperatuur. :

Maar eindelijk kwamen dan toch de matadoren het
veld op. Het publiek ging nu helemaal uit z'n bol
en men was bang dat het uit de hand zou lopen.
Vaar ja, we heten niet voor niets Volleybalvereni-
ging TOHP met de door iedereen bekende discipline.
De zenuwachtige en gespannen scheidsrechter ver-
richtte de toss. De teams stelden zich Op.
De finale was begonnen. Na het eerste fluitsignaal
verangerde de zaal in een arena met een oorverdovend
lawaai. Onder luide aanmoedigingen werd er gespeeld.
Ieder speelde boven eigen kunnen, tot groot
enthousiasme van het publiek.
De eerste set (er werd gespeeld om 2 gewomnen sets)
was het spannendste en eindigde in 15-11. De tweede
set ging gemakkelijk naar de andere finalist,
Tedereen maakte zich op voor de beslissende set.
Iedereen hoopte op de climax. Die climax kwan er
helaas niet. De set ging met duidelijke cijfers
(1-15) naar de ploeg, die ook de tweede set veroverde.
De wimnaar was bekend. Het publiek beloonde de fina-
listen daarna met een minuten lange staande ovatie.
Nadat ze zich hadden opgefrist, werden ze als helden
onthaald in de nu wel overvolle kantine, waar de
prijsuitreiking volgde. Daarna was het nog gezellig
naborrelen. î

Tegen half zes keerde de rust in Harreveld terug.
Het Dorpshuis stond nog steeds op dezelfde plaats.
De activiteitencommissie kon en kan nog steeds op
een geslaagd toernooì terugzien. E

De Harreveldse bevolking haalde weer opgelucht
adem en wacht met angst en beven het toernooi van
1988 af.
Alhoewel dit verhaal een KIEIN beetje is aangedikt,
hoop ik toch duidelijk gemaakt te hebben dat voliley-
bal een mooie sport is en dat iedereen welkom is,
om die sport te beoefenen.

Y. Krabbenborg Heren-1l



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

BONDSINA ZZ
7136 LJ ZIEUWENT
TEL -O05445- 1962

DOPPEN

KAPSALON
PARFUMERIEEN

DROGISTERI

met

VAN WIJNGAARDEN'S MENGVOEDERS
EN KUNSTMEST Dorpsstraat 81 - telefoon 1200 - Zieuwent



Verkoop van Nieuwe en gebruikte auto's
Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K. staan wij klaar garage Elschot

Tevens bouwen wij L.P.G. in Waalderweg 324 -
7263 Mariënvelde

en Repareren wij schade auto's Tel. 05445/1855

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds k/aar met de
modernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON-EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-72415
tel. 05445-1253-1526

l



Ook wij zitten niet stil.eeU houdtniet van stilzitten. De Rabobank
evenmin. Ook wij blijven hetliefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden. |

En om het u nog makkelijker te maken.
Zo heeft ieder een goede reden om aktief bezig
te zijn.

<> Rabobank 69
Blijft aktief.



INSTALLEREN
|

installeren van elke grote
of kleine technische
installatie t.b.v. woning-
bouw en utiliteitsbouw is
ons vak!

* elektrotechniek
+ centrale verwarming
* luchtbehandeling
* loodgieterswerk
* sanitaire installaties
* optimalisering en energiebeheer

Zegendijk 26 - 7136 KN Zieuwent - Tel. 05445-11666

W.A.KEMKENS by.
NS TALLATIEBEDRIJF

B


