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kollektie

dessin op voorraad.
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] 1 iënhu [4  INTERIEURVERZORGING

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

Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

dessopied
NOVILON® heuga

* Meer dan 500 meter tapijt van het mooiste

* 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.

INTERIEURVERZORGING

Werenfriedstraat 1 17136 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:
RKZVC 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

H.V. PACELLI Handbal

TOHP

ZTV

ZGV

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

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. KI. Tuente, Lantherweg 4A, tel. 1409

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 Jazzgymvereniging
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. SEBASTIAAN

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 55, tel. 1745
Secr./wedstr-secr.: P. Domhof, de Haare 9, tel. 1824
Penningm.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

KAPSALON
PARFUMERIEËN

DROGISTERI
DOPPEN

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

DORPSSTRAAT 77
716 LI ZEUWENT
TEL-O05445-1982

voor

… NIEUWBOUW

. VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48 - 224
Zieuwent - tel. 1209 - 1928
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lse jaargang nr 1, september 1987.

INHOUD: pag. 1 Van de redactie.3Ledexvergadering ZVC,
5 Van de trainer.

Programma ZVC-1.
2 8 in 't kort.Evenementen-kalender,

6

7
8 Jeustredaetie voorwoord.
9 Jeus .viijartkampioenschap.10 Competitieprogrsuma D+Ejun.ll ZVC-B junioren nieuws.

12 A/utocross Zieuwent.
13 Zaalvoetbalnieuws.
14 le Achterhoektocht.

VAN DE REDACTIE.
4td een verschrikkelijke rotzomer, vooral tijdensbouwvak-vakantie, rolt de voetbal weer. Datvoor PIOT altijd het sein om weer een nieu-cyclus te starten. "De redaktie! heeft ver-dert (dat gebeurt niet zo heel Vaak) en beslo-n is om het komende jaar, als het even Kan,er lO afleveringen uit te brengen, die op debruikelijke wijze in Zieuwent huis=-saarnhuiste bezorgen. Een enkele keer horen we wel eensdat dit mis gaat, vooral waar men niet op DeGelderlander geabonneerd is. Met klem willen.we de bezorgers dasrom vragen PIOT toch overalte brengen. Overigens is PIOT altijd in de can-tine verkrijgbaar. Mensen die buiten Zieuwentwonen, kunnen PIOT daar ook meenemen of tegenbetaling van de portokosten PIOT thuis bezorgBkrijgen via de post.
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PIOT wordt gratis huis-aan-huis bezorgt, omdatde Zieuwentse bedrijven/zaken ons steunen viasûvertenties, Birnenkort willen we hen weer



vragen om meiewerking. Wij willen hen bedan-
ken voor het afgelopen jaar, maar ook de Zieu-
wentse inwoners wijzen op het belang van een
goed florerends midtenstand: stel je voor dat
je voor elk klein dingetje naar Lichtenvoorde -
moet (zoals er in Marienvelde bv. geen kruide-
nierswinkel is): &e.middenstand helpt ons, help
ook de middenstand.
Nieuwe redaktieleden.

De huidige redaktie bestaat uit 5 perspnen.
Aan het einde van deze jaargang stoppen er
‘ägarvan waarschijnlijk enkele. Zeer graat 70u-
den wij daarm mu al versterking zien, zodat
ze alvast wat ervering op kunnen doen. inte-
resse in soort is natuurlijk roorwaardte. Grazg .

zouden we cok van Vandere-sporten-als-voetbal”
een redeïrtie-lid erbij willen hebben. Infor-
meer ecns hij @e huidige redaktie.

Evenementenkalendcre.
=n hetbegin von deze nicuwe j

we alle verenigingen ook wecr VI
worken aen &c evenemnenten-kalond

sm Ge vele skitiviteiten van alle verenigingen
i2n beetje 12 coordineren. Heeft Uw vereniging
eer ‘-srprozgremma, stuur dat dan door aan ons
zodat “-n andere Vereniging die nog ióts wil
plannen ú:sr rekening mee ken houden , cmdat
het in de ev. _=ntenkalender bekend is...

bt |}

Plezier. |

Voor een. opsomming van û in dit nummer cpge-
nomen, artikelen veruijzen vs naar de inhouds-
opgave. Hopelijk leest U de ct+ukjes met plezier.
De voetballers zijn al weer aa: de competitie E

begonnen en veel andere sporten ‘tartende com=-
petitie in de loop van deze en vo.vende maand.
Bij deze succes en ook veel plezier toegewenst
voor het komende seizoen. Als laatste hopëawe
dat de supporters er ook plezier aan beleven;
en gaat 1t een keerwat minder, dan is er juiststeun nodig.

De redaktie.



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

telefoon 1205
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* 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



Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

NMS

Spaarbank

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

B assurantiën-financieringen-hypotheken
bzAN\ TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT Tei. 0544571461



Cn 20.30 uur cvende voorzitter Jan Cuppers de vergadering +en verwelkomde de 150 aanwezige leden van harte, Hij hoopte,
dat ret name de nieywe leden zich bij ZVC thuis zouden voe- ==
len en dat ZVC een dced seizoen zou gan beginnen.
De sslectie carnplimenteerde hij met de prima prestatie op
het IONGA-toumooi, waar ZVC een goed visitiekaartje had af-
Ssren. Hij zei, dat we in de toekanst nog wel mser kunner

achten van deze selectie.
Theo Bekken las Za notulen van de vor!ie vergadering voor
als volcend agendapunt en zag dezes zomer op- of aam» rking-
en geaccepteerd, waarna onderte!kening kon plaatshebben.
Frans Kl.Zeggelink merkte n.a.v. de voorgelezen notulen op,
Cat de zaarvengstijden van het 8e en het 4e elftal foutief
waren doorgegeven, gezien de vermeldingen in de O.M. van de
afa.gelderland. De wedstrijdsecretaris zegde toe, met de

KNVB contact op te zullen nemen.
Penningreester Van ‘’t Bolscher gaf hierop aansluitend een
toelichting op het uitgereikte financiële verslag en de be-
groting voor het volgend jaar.
Dhr.A.Dathof vroeg hoe de post materialen in elkaar stak,
omdat dit een relatief grote post was. Dhr. van ’t Bolscher
gaf hierop een duidelijke verklaring. M,b.t. de begroting
vroeg Dhr.B.Storkhorst waarom de post Huur,onderhou, ter-
rein etc. verhoogd was. Als antwoord kreeg hij, dat de deur-
en van de kleedkamers gerepareerd dienen te worden. De pen-
ningreester deelde vervolgens de vergadering mede, dat san-
mige leden binnenkort bericht krijgen, dat ze een boete van
de KNVB moeten betalen.
De voorzitter gaf de kas-commissie, bestaande uit de heren
A.Rcuwhorst en H.Toebes het woord voor hun controlebevind-
ingen. Woordvoerder A.Rouwhorst, bij afwezigheid van Toebes,
meldde de vergadering, dat hij geen orwettige dingen had °

geconstateerd en dat z.i. de financiële zaken in goede handen
waren. Voor de nieuw kas-commissie vond de voorzitter Stefan
Papen en opnieuw A.Rouwhorst bereid zitting te nemen.
Bij het agendapunt Bestuursmededelingen kwam aan de orde,
dat de nieuwe leden pasfoto's voor de pasjes dienen in te le-
veren bij Theo Bekken,
dat de uitbreiding van de Kleedkieraecomdatië niet door kan
gaan, amdat het financieel niet haalbaar is.



11
dat het bestuur accoord is gegaan met het afstaan van een
groenstrook zaan de tennisvereniging, die deze nodig heeft

Voor een uitbreiding van hin accomodatie.
dat de donateursactie is gestart. Jan Lankveld zal dit ver-
zorgen. Hij vraagt nog cen helper. Paul Holkenborg verklaar-
de zich onmidleiijk hiertoe bereid. 5
De jeugdvoorzitter kreeg het woord en deelde mede, dat Hotel
Stoverink des A,B en C-jeugd in nieuwe shirts steekt. verder
meldde hij, dat er elke week éen pupil van de week met hetle elftal '’s-zondags meegaat. Eric Hummelink of Hemmie Hum-
melink zullen deze pupillen uitkiezen. i

Als jeugd-coördinator meldde Frans Kl.Zeggelink, dat ervoor de E-tjes en F-jes tijdelijk een trainer en acn lei-der gevraagd wordt. Joost van de mey verklaarde zich bereidtot oktober de E-tjes te trainen.
Jan Cuppers deelde vervolgens mede, dat met de fina Kenkens‘is overeengekomen de sponsorovereenkomst met 4 jaar te ver-langen. Het bedrag is met f 500,= verhoogd.

‘Bij het agendapunt bestuurverkiezing, worden de heren Cup-
pers, Van de Wetering en Lankveld bij acclamatie herkozen.
Nadat de trainers wat interne aangelegenheden aan de orde _

hadden gesteld, kon er verder worden gegaan metde rondvraag.Hier kwämen vragen over o.a. keepers-trainingen, het terug-trekken. van het 8e of 9e elftal, verwachtingen over leden-
aantallen, het kappen van 2 populieren, het publiceren vande notulen van de jaarvergadering in de PIOT, het organiseren
van een schaatswedstrijd door RKZVC, het mogen neerhangen vanmeerdere standenborden etc. etc.
De vraag van Paul Holkenborg aan het bestuur, of hij 1iavanZVC mocht worden veroorzaakte nog de meeste hilariteit. Het
bestuur antwoordde in deze bevestigend.
Aan het einde van de vergadering kreeg Jan Wisselink het
woord namens de suppotersvereniging. Hij oreerde, dat de sup-portersvereniging meer naar buiten wil treden en meer reclamewil maken. Er komt een speciale vergadering in septenber.
Hij bedankte het bestuur voor het gebruik van de telefoon,Harrie en Willemien voor de geboden ruimte en Henry Weikamp
voor het typewerk. verder hoopte hij, dat de scheidrechters
van RKZVC geen Cooper-test hoeven af te leggen, omdat ditwel eens verkeerd zou kunnen aflopen.Bij de afsluiting van de vergadering dankte Cuppers Dhr.J.
Lankveld voor het onderhoudswerk aan de velden, waarvoor deze
applaus kreeg en ook Harrie en Willemien met hun personeel
voor de gastvrijheid, die ze gedurende het seizoen geven. Na-
dat de leden bedankt waren voor de prettige manier van verga-
deren sloot Cuppers de vergadering en hoopte op een goed seizoen



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

zalen voor grote en kleine feesten
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

meWij



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

} Kantine van Z.V.C.é9
tel. 1607

AUTORIJSCHOOL

05445-11939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
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VAN DE TRAINER.

—8888588SS
nninds donderdag 30 jul£ is de selektie" -nKZVC zich. aan het voorbereiden op het nieu-
we voetbalseizoen. De selektie, die dit jaareen aantal nieuwe gezichten laat zien, terwijleen aantal spelers die jaren tot de selektie
behoorden er niet meer bij zullen zijn o.a.Vincent Bokkers, Bennie Storkhor&t en Cuus Slot.Maerten Bokma is voorlopig niet meer beschik-baar Vanwege drukke werkzaamheden.
Daartegenover staat âe komst van een aantalnieuwe / jonge spelers, die de opengevallenplaatsen op moeten vullen, nomelijk Barend
Wassink, (A-jeugd), Raijmona "icin Goldewijk(Batienmalde): Frank Wolterink (Erix), Stef vanHandenhove (Longa) en Richarà Stortelder (2eselektie).
De voorbereiding van het eerste verliep ondankshet inpassen van een aantal nieuwe spelersredelijk succesvol. Het was daarom teleurstel-lend dat we in de eerste competitiewedstrijduit tegen Gendringen pas na 20 mimuten begon-
nen te voetballen. Toen stonden we echter alwel met 2-0 achter. Een kwartie na rust wisten
we 2-2 te scoren en net toen een 3-2-Vo0rsprong
voor ons in de lucht hing, wist Gendringen via
een uitval te scoren. Tijdens het slotoffensiefbleek de doelverdegiger van Gendringen onpas-seerbaar te zijn, terwijl 2 ballen op de latook beter lot hadden verdiend.

u

Bij het tweede verliep het juist andersom,
Na een minder succemvolle voorbereiding wisthet de eerste competitiewedstrijd uit tegen
Yoorwaarts 2 (Twello) overtuigend met 5-1 ‘e
winnen! Sj 5Voorzichtige conclusie na deze voorbereifing:er is bij beide.teams getoond, dat wannesr ermet inzet gespeeld wordt, de resultate-. ook
Koren. Drarsoms blijwen 4nokken wen DJ. „wengeloven in wengooi resulted.äk oop en werezint Ban ouk Dit we zoe aeit
inst werste iks lett Umeeöe mop eeamarital in-itsressgrite on wuvvesrolke wedstrijden kunnen
baten zien, Buus Btruerdrik



NIBIJWS 5 KO

'Kopievoorhet volgende nummer van PIOT
(l5e jaargang nr. 2} dient uiterlijk zondag
27 september a.s. in het bezit te zijn van. de
redaktie. Noteert U deze datum ?!

== a0ze
De redaktie wil nogmaals alle verenigingen wijzen

' op het bestaan van de evenementenkalender.
Door op tijd Uw activiteiten aan eenieder kenbaar
te maken, behoeven de verschillende te ciganiseren
activiteiten niet in elkaars vaarwater te liggen,
hetgeen U, de ander, dus iedereen ten goede komt.

e= ae <07 2e
Op 20 september 2.5. organiseert ToT Ve DeEeDe
wederom een auto-cross in Zieuwent.
Terrein: Boschlaan Aanvangs 12.00 uur

Zen oo ee en

ReKeZoVsC. z COMFETITIEFROGRAMMA VAN HET EERSTE

6 sept. s Concorâia (W} - Zaaksbergen
E O-B.W. — SC. Doesburg

MeV.Rs -_ SD. OeUeCe
Columbia - Grol
Genäringen — ReK-ZeVeCe
Velpse Boys — Vijdo

°°_. 13. sept. Sc. Doesburg — Concordia (W)
'SeDeOsUeCe e= OBW.
Grol - MeV.Rs
ReKe ZeVoCe S= Columbia
Vijdo — Gendringen.
Haaksbergen - Velpse Boys

° Sc. Doesburg — Haaksbergen
Concordia (W) — SDOUC.
Oe BoWe == Grol
MeVoRe e= Nok del els
Columbia - Vijdo
Gendringen - Velpse Boys

20 sept.



Sportief en goed gekleed
door uw Modehuis

ponhut
LICHTENVOORDE ZIEUWENT

TRANSPORTBEDRIJF S=…KRABBENBORG c‚v.
&

Ruurloseweg 10
1136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-11509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

3 Hulzink& Zn. souwseDRIJF
NIEUWBOUW ,

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT Tel. 05445-1214
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

WW4SiAN 7
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Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 03445-127]

Het adres voor: Bruiloften - Partijen X, +
Droppings

Uitstekende keuken voor diners i *Elke woensdagavond grote super bingo
Ook gelegenheid voor een gezellige klootschietavond

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent Pia
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

‚ aannemersbedrijf

== HULSHOF
054451494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s ERN

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-1777 b.g.g. 1601

zij



z7 sept. :

4 okt.

BOLL

25 okt.

l nov.

-&
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4

Ss DeÜeUeUs = SC. IJOeSDUurgGrol - Concordia (W}
isKeZe Vel. — Oe BeWe
Vijdo —M.V.R.
Velpse Boys - Columbia
Haaksbergen - Gendringen
See Oels Cs =— Haaksbergen
SC. Doesburg - Grol
Concordia (W}) — ReK.Z.V.C.
Oe BeW. e= Vijdo 2

MeVaR.s ee Velnpse Boys
Columbia - Gendringen
Grol  SoDe Oe U.Cs
ReKeZ:Vs Oa == SC. Doesburg
Vijdo — Concordia (W)})

Velpse Boys — O.B.Wl.
Gendringen - M.V.R.
Haaksbergen - Columbia
Grol - Haaksbergen
SeDs Os Ue C. 5 nekZe Vet,
SC. Doesburg - Vijdo
Concordia (W}) - Velpse Boys
Os BeW, sn Gendringen

RekeZeVels = Grol
Vijdo _- Ss Ds OU. Cs
Velpse Boys - Sc. Doesbur
Gendringen - Concordia (wi
Columbia == OBW.
Haaksbergen — MeVeR.

EVENEMENT ENKALENDER
sept.
sept.
sept.
sept.okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
jane
jane
jan.
jan.
jane

Notenkrakers JeugdmusicalKoffieconcert Harmonie MariënveldeAuto-cross Zieuwent (T.T.V. D.E.S.)Old Zuwentsendag
_

Revue Notenkrakers
Revue Notenkrakers
Revue Notenkrakers
Revue Notenkrakers
Revue Notenkrakers
Harmonie concours te Doetinchem
Uitvoering Semper Avanti
Uitvoering Semper Avanti
Uitvoering ‚Semper Avanti
Uitvoering Semper Avanti
Uitvoering Semper Avanti



DAIHATSU -EENSTERKSTAALTJE COMFORT vanaf f 12.399,

Dorpsstraat 103,
Autobedrijf Voorhuis

Mme 7126 LJ Zieuwent
telefoon 05445-1319

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-1703

Voor verzorging:
Complete boekhoudingen
Belasting-aangiften
Computerverwerking
Etc.

Adviezen:
Startende ondernemers:
Eigen woning
Koop- en verkoop
Etc.



VOOr

VERKOOP en REPARATIES
van k

_ MACHINES en TRACTOREN

BOMERS Lx Mx Bx

Zieuwentseweg 71 - ZIEUWENT - telefoon 05445-1620

Steun onze adverteerders
zij steunen ons!

BLOEMEN
# BRUIDSBOEKETTEN

PLANTEN
# OIENideyia

DROOGBOEKETTEN Dorpsstraat 11 - tel. 05445-1544
BLOEMSTUKKEN =



BALLO JONGELUI !1tt,

Hoewel de school alweer begonnen is, hopen wijdat jullie toch nog enige tijd zullen vinden om
de Piot en natuurlijk de Jeugdredactie te lezen,
Wat hebben we zoals
We hebben ZVC - pupillen programma en junioren nieuws
en we hebben een verslag van de jeugdkamnpicenschappen
biljarten,
Tevens zoeken we enige nieuwe leuke jeugdredaktie-ledenin de leeftijd van + 14 t.n. 18 jaar,Heb je interesse bel dan naar:
Ben ten Bras, tel. 05445- 1257.

De Jeugdredactie.

Worden somnige verslagen
zo gemaakt!!

Schrijf ze op en stuur ze naar de
redactie! !!!!
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259 |

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

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!

Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maaktdit overbodig

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

Coöp. Gelderland
deri :

WELKOOP Ee



die uitnodigende
Becorama gordijnen-
presentatie.
Kiezen uit de fantastisch
mooie Becorama-kollektie.
Met uni- en streepweefstoffen,
stoffen met ingeweven en
gedrukte dessins.
Een weelde van mogelijk

(Baan heden; keus uit vele
breedte ontwerpen, overzichtelijk

S / /20cm- bijeen in de unieke Becorama
prijzen vanaf {15.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-1207

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Dames en heren

Zieuwentseweg 75 kapsalon
Zieuwent
Jel. 1227 “CECIEL”

Telefoon
1797



J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 05445-1452

VOOPJDOMHOF,
BESTRNINaSBEDnJ?

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 WOPEREIS
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 1217-1576 ‘

T.V.-VIDEO - RADIO
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en
SPEELGOED (lego)



HOENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

GEN dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

À telefoon 054451332
[1

Natuurlijk gaat U naar:

Café Rest. ’t Kevelder
voor.

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



Afgelopen weekend werden in Groenlo de
j eugdbiljartkampioenschappen van hetdistikt Oost-Achterhzek gehouden. Na de
voorrondes, Waaraan 40 jeugdbiljarters
deelnamen, bleven er uiteindelijk 8 overvoor de finale- ronde. Opvallend was dater 5 spelers van “t Kevelder in de finalezaten.

‘mm Na de finale-ronde bleven uiteindelijk …

Deniel Kolkman en Ben te Braak (’t Zwijn-
; tje, Haaksbergen) over om de finale te
i spelen. Daniel Kolkman bléek uiteindelijkde sterkste. Naaste belager Ben ie Braak
werd naar de tweede plaats verwezen,

‚De strijd om de derde en vierde plantswerd gewonnen door Jelle Krabbenborg
voor Richard Holweg.
Het Was een zeer geslaagà toernooi û
volgend jaar een vervolg zal krijgen

at
*

Uitslag: Daniel Kolkman, ‘4 Kevelder
Ben te Brask, °t' ZwijntjeJelle Krabbenborg, t Kevelder
Richard Holweg, t Kevelder
Stef Rouwhorst, ’t Kevelder
Jan Heeremans, B.C.G. Groenlo
Bas Hulshof, t Kevelder
S. Roerdink, B.C.G. Groenlo .

OJ

NN)

HettAAA AAAAAAAAAAAATe koop: l paar voetbalschoenen
fierk; Quick Maat; 33.
Massop, Dorpsstraat 39a (Tel. 1739)

+44ttt AAA AAA AAAAAAAAA AAT
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RK. Ze" .C. s KOMPETITIEPROGRAMMA D-JUNTOREN

_—_ De aanvangstijd is telkens om 10.00 uur.
—— De speeltijd is 2 x 25 minuten.

zaterdag 5 sept. 1987
RekKeZeVelCe AsZeSeVe D3

Zaterdag 12 sept. 1987
Marienve d _- Heke VsCs
Zaterdag 19 sept. 1987
Gro D2 Si Reede Vee
zaterdag 26 sept. 1987
Ke S:Ve ze ReKeZeVols:

Zaterdag 3 okt. 1987
RoKeZeVeCe e= AZS V. D2

R.K.Z.V.C. : KOMPETITIEPROGRAMMA E-JUNIOREN

——- De aanvangstijd is telkens om 11.00 uur.
Zaterdag 12 sept. 1987

Winterswijk Eil = ReKeZeVeC. El
Zaterdag 19 sept. 1987

ReKeZeVeCe Ë _ Fortuna We El
Zaterdag 26 sept. 1987
SKeVoWa El - RekKeZeVeCs El
zaterdag 3 okt. 1987 |

Longa 30 E2 Be ReKeZeVeÛe El
Zaterdag 10 okt. 1987
ReKeZeVols El -— Ratum El
Zaterdag 24 okt. 1987
Roks ZeVo Ce Ei = Winterswijk El
Zaterdag 31 okt. 1987
Fortuna We El =- ReKeZeV.C.e El

november 198



ADIDAS - PUMA - QUICKCRUYF - SPORTS .
RUCANOR - ROBEY
voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
‘e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 1257

Voor levensmiddelen vangoede kwaliteit en een primaservice, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

VOOR BLOEMEN

Dorpsstraat 11

N/GNZ
==: TAALBOU wa

Boersweg 2, 7136 KkZieuwent - Holland
tel. 05445-19714

Levering
- Staalconstructies

Prijs opgaaf Vrijblijvend.



EE wijst u de TE
EET MAG verzekering en
gp financiering  =

uitstekende7 vrijblijvendee= adviezen
oto]sle IKN Te"

EE ‘

assurantiën-financieringen-hypotheken
En1a USEEEVI



E RKZVC .B.1

het feit, dat er van het kampioens-team van vorig jaarslechts eenklein aantal personen ‚verbleef. Met de aan-wezige voetbalcapaciteiten van dezè groep hoeft echterniemand bang te zijn, dat er niets overblijft.

kracht af moeten leggen t.o.v. de zecrnrtanders. Voor dewedstrijd-beschrijving zorgen de sp_iers hieronder zelf.Enkele randverschijnselen zijn er ook dit jaar helaas weer;Iedere wedstrijd kumen 2 spelers niet deelnemen aan dewedstrijd gezien het maximale aantal wissels van 2 spelers.

ZVC — Dinxperlo {1-2} Ondanks onze goede inzet werd eentechnisch beter voetballende tegenstander winnaar van deze -

Bredevoort — ZVC( 0-10) Na een matige le helft gingen wetoch verdiend met 3-0 de rust in. ‚Na een korte maar hevige

doelpunten beloond. . e eeBredevoort - ZVC 2-5)Een slechte le helft, Daardoor gingenwe met een 2-0 achterstand de rust in, maar na een geweldigeZe helft wonnen we dus met 5-2.Reünie -— ZVC (11-1) De tegnstanders hebben dankzij hun leef-tijd ruim gewonnen.
|We hopenmét deze wedstrijden en de fanatieke trainingen decoarpetitie met veel publjek en succes te beginnen.

Ë Martijn, Raymond S en Dion R.



AUID CROSS ZIETDoor de steeds groter geworden belangstelling:voor de auto cross heeft T.T.V. D.E.S. wederom :

dit jaar weer besloten een cross te organiseren.Op de t.v. was onlangs in een sportprogramma
nog eens duidelijk te zien wat dit precies inhoud.Als we alleen al nagaan in wat voor omstandignedengereden moet worden is na te gaan dat et veelStuk kan gaan. Maar door ervaring en handigehandjes veel reperatie's weer snel verholenkurmen worden voor de volgende manche weer begint.
Op 20 september zal op het terrein van de fam.te Molder aan de Boschlaan om 12.00 uur het leStartsein gegeven worden. Men hoopt om 6 uur‘s avonds weer te kumen spreken van een spannendeen indrukwekkende auto-cross.
Er zal worden gereden in 5 klassen:

—= Standaard klasse
sport klasse junioren
Sport klasse senioren

—- Super klasse
—— Plaatselijke rijders

Onder de plaatselijke rijders zullen voor eigenpubliek onder andere verschijnen Frank Iankveld,Ronny te Plate en Herman Beerten. |

Verder allen nog hopen dat de weergoden nog aanons zullen denken ! î

P.T.V. D.E.S

t
==ì
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DOPPEN ASSURANTIEN

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

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-1290

of andere bijeenkomsten.
Vooral voor kleine feestjes is
geschikt.

Café-Cafetaria
'DE TIMP’

Ons café is beschikbaar voor vergaderingen

ons café uitermate

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

‘+ Jos Lageschaar
voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpsstraat 17A - Zieuwent
= telefoon 05445-1954



R+K.Z.V.C. s ZAAIVOETBAL NIEUWS

De zaalvoetbalcompetitie is inmiddels weer vanstart gegaan. Het eerste team speelt deze compe-titie haar thuiswedstrijden op de maandagevondte Ruurlo, terwijl voor hen praktisch alie uit-wedstrijden op de mzandag- of wo.nsdegavond
gespeeld dienen te worden, waardoor ook seleciie-
spelers âe mogelijkheid hebben te zaalvoetsallen.
Daarona voor dit team een strijd om dec
bovenst plaats tot de mogelijkheden te benorer.
Het tweede team speelt zoals voorgaande jare:
haar thuiswedstrijden op de vrijdeepndern te
Beltrum. Voor srgenillende veldroetballers c.a.
e= or sidie e.d at mogelijkheden hebben

5 cie. gelegenheid vrijd£áritme en Lelgovoel te doen:9
&

EG
zarnasst hebben Dssponsors tw. Hotel Zong7 teem) en Hotel *t Witte Psard (2e team) wee

hun volledige medewerking ioergezegd.
Hei programma voor de maand september ziet erals volst uits:

ers
L

keandeg 7 sept. z ZVC 1 - Eibergen 5 te Ruurlo 22.00
Vrijdag 18 sept. s Grol 3 - ZVC 1 ' tc Groenlo 20.40
Yrijdeg 18 sept. sz Grol 2 - ZVG 2 ‘te Groenlo 21,25.
Maandag 21 sept. : ZVC 1 - Markelo 1 te Ruurlo 22.00
Vrijdag 25 sept. : ZVC 2 - ZVU 2 te Beltrum 19.30
Woensdag 30 sept. : SSSE 2 — ZVC 1 te Eibergen 21.25
Vrijdag 2 okt. : Halfweg ug- zve 2 teZelheim 22.20

zsscssssssommmsr en en en UE Se ee en Sn SD me ee NV LS Or LE Ne NE eeNDEEENIEIER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN.
DIE ZIPTEN DAN ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE NMS.

fSE=zcesscscsssseendrrsmninsnnnssssssssnnsnsssnssnsen



PIETS EN SKEELER TOERTOCHT GROOT SUCCES

De door de ijsbaancommissie en biljartvereniging*t Kevelder georganiseerde le Achterhoektocht op30 aug. j.l. was mede door de goede weersomstandig-heden een groot succes. Ruim 30 skeelers en bijna200 fietsers namen aan deze tocht deel,
De skeelers konden kiezen uit 25 of 45 xm.Zij werden vooraf gegaan door een auto met zwaai-licht terwijl de z.ge.n. bezemwagen de stoet volgde,terwijl de voornaamste kruispunten werden afgezet.De meeste van hen reden de 15 xm en allen warenbijzonder te spreken over de kwaliteit van de route.
De Sietsers konden kiezen uit 20-40 of 65 xm,Deze rcr*es waren langs verschillende toeristischeattracties 2 Huize Ruurlo en de bossen, deKappebuiten, Si-:renburg en langs de Slinge.Allen zonder uitzonde::»>s waren enorm te sprekenen opmerkingen als "Gôh ik wist niet dat het hierin de buurt zo mooi was” zeggen genccge E

Afgezien van het feit dat beide verenigingen erfinanciëel ook iets beter van werden, is hetenthousiasme van de deelnemers, die tevens ergwaren te spreken over de leuke herrinnerings-medaille, zeker een reden om ook volgend jaarweer een Ze Achterhoektocht te organiseren.

EZSme ve me en me
SSTEGSIEEIIIEsSInnnesnssnssnsern menen



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

KAPSALON DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEEN 76 LE ZEUMZENT

DROGISTERI TEL 05445-19862
DOPPEN

NNSSVeilig onder de paraplu

met

VAN WIJN GAARDEN'S VMERGVOEBERSEN 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 klaar 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



_/ Ook wij zitten niet stil …
U houdt niet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ook wij blijven het liefst 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

<>. BabobankBG



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

*
k
*
*
kx

*

elektrotechniek
centrale verwarming
luchtbehandeling
loodgieterswerk
sanitaire installaties
optimalisering en energiebeheer

Zegendijk 26 = 7136 KN Zieuwent - Tel. 05445-1666

W.A.KEMKENSbv.
INSTALLATIEBEDRIJF


