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Sportblad PIOT
REDAKTIE B zen 8ras, 8. Storkhorst, B. Wensink, H. WopereisJvá Meij Doppen
Jeugdredaktie se Weyers, Mark v.n. Bolscher, Stef Rouwhorst
Correspondentieadres. Dorpsstraat 23, Tel 1257

VERENIGINGE

RK Z.V.C. Veld + Zaalvoetbal
Voorzitter J Cuppers, Oude Maat1 vel. 1281
Secretaris: Th Bekken, Werenfriedstraat 9, tel 1461
Penningmeester M vh Bolscher, De Haare 69, te! 1660
Wedstrijd seer. J. Lankvela, Dorpsstraat 40, tel 1341
Zaalvoetbal 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel 1257

H.V.PACELL : Handbal
Voorziter. H Mooij Staringstraat 54, Lichtenvoorde tel. 05243-73054
Secretaris. L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, L Voorde tel. 05243 75237
Penningmeester C Befterman, Batsdijk 40, te! 1720
Wedstrijd seerPKlein Goldewijk, Oude Maat 3, tel 1383

TOHP: Volleybal
Voorzitter H Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel 1875
Secretaris. J. Knipponborg, De Haare 57, tol. 1849
Wedstrijd seer P Cuppers ijzerreef, De Haare 29, tel 2059
Penning: G Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tel 1649
Recreanten: A Klein Tuente, Lantherweg 43, te! 1409

ZIV:Tennis
Voorziter. J. vd. Mei, De Haare 61, tel. 1629
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, el, 1597
Penningm- J. Domhof, Churchilstraat 7, tel 1782
Wedstrijd soer T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 1668

ZGV : Gymnastiek en Jazzgym.vereniging
Voorziter L Hummelink, Mereurius 53, L. Voorde tel. 05343-71953
Secretaresse: Jose Wolters, Batsdijk 42, tel 1711
Penningm- M: Berendsen-blankenborg, Veldweg 4 Halle tel 05445-1868
Wedstrijd seer L. Hummelink, Mercurius 53 L. voorde tel. 05443. 71953

MU CHIN: Karate
voorziter. H. Olthof, De Waareise 23, tel 1262
Secr Penningm: V. Doppen, Dorpsstraat 77. fel. 1982
Wedstrijd seer. H. Olthof, De Waareise 23, tel, 1262

TIV DES: Touwtrekken
Voorziter J. Eekelder, Voshutendijk 1, L. voorde tel. 05443-71748
Secretaris: R Hultink, Oude Ruurloseweg 30, tel 1320
Penning: M. Wopereis, Zegendijk 5, el 1378



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter A. Hoenderboom, Zegendijk 12, tel. 1324
Secretaris: K. Hummelink, Kennedystraat 10, tel 1715
Penningm: £. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1916
Wedstijd-secr. K. Hummelink, Kennedystraat 10, tel 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorziter: A. Meskes, Strausstraat 15, L. voorde, tel. 05443-76506
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60, tel, 1652
Penningm: A Papen, de Haare 32, tel 1970

SV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorziter. 8. Hulshof, Zieuwenseweg 59, tel. 1494
Secr/Penningm: G. Schurink, J. v Eiykstraat 12, tel 05443-73217
Wedstrijd-seer. J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel 1382

8.8.Z: Biljarten
Voorziter: Tijdelijke vakature
Secr. /wedstrijd-seer. T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271
Penning. Mevr. Goldewijk ten Bras, Churchillstraat 20, tel. 1653

K.S.V. DE HEMMELE:Klootschieton
Voorziter Tijdelijke vakature
Secr./wedstrijd-secr.: P, Domhof, de Haare 9, tel 1824

Penningm.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

Dorpsstraat 18, Telefoon 1209
Dorpsstraat 223, Telefoon 1928 “
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VAN DE REDAKTIE.

Voor de voetballers is de winterstop voorbij en dankzijhet prachtige weer kwamen allen nu reeds weer in aktie.Het eerste van ZVC startte weliswaar met 2 nederlagen,
maar gezien de tegenstanders DETO (beker) uit Vriezeveen
dat uitkomt in de hoogste zaterdag klasse (0-6) is dat
geen schande en tegen koploper MVR (2-3); waarvan gezegd
mag worden dat bijzonder goed werd gespeeld, zodat ertegen de lager geklasseerden met eenzelfde inzet zeker
de nodige puntjes nog zullen worden verzameld.
Een persbericht van de nogal eens op sensatie uit zijnde“De Gelderlander" dat Ben Klein Goldewijk (Tillas) naarZVC zou komen wilden wij nog wel uit de wereld helpen.Zoals hij zelf zegt weet hij nog helemaal niet waar hijhet volgende seizoen al dan niet gaat spelen. Alleenzeker is dat dit niet bij W.V,C., zal zijn. Alleen omzijn conditie op peil te houden traint hij nu met deselectie van ZVC mee.—



-2-
Het tweede en derde van ZVC startten beide met een over-
winning; resp. 2-1 en 6-0 waarmee ze hun hoge klassering
in hun klassen onderstreepten. Van de lagere teams moet
alleen het vijfde strijden tegen degradatie, mede veroor-
zaakt doordat ze 2 punten in mindering kregen als gevolg
van een communicatie storing. De overigen bezetten plaatsen
in de middenmoot.

Voorde zaalsportverenigingen lopen de kompetities naar
het einde toe. De komende twee maanden zullen moeten be-
slissen over hun kansen in hun diverse kompetitie:
Opvallend is dat de tafeltennis vereniging meer aan de
weg wil timmeren (ook in deze PIOT) en dankzij cen reorga-nisatie in het bestuur de tafeltennis sport in Zieuwent
extra wil stimuleren met alleen voor Mun prestatie teams,
maar vooral ook haar jeugd en tevens wil zij het recreatie
tafeltennis stimuleren.

Naast de vaste bijdragen in PIOT vindt u in deze PIOT
verslagen van de jaarvergadering van ZVC en ZV. Verder
bijdragen van TOHP, PACELLI, Zaalvoetbal, Slagvaardig
en 't Kevelder jeugdbiljarten. Daarnaast in de jeugdhoek
0.a. het competitie programma van ZVC pupillen en een
verslag van de Bl junioren.
Wij wensen u veel leesplezier.

De redaktie.

HALFJAARLIJKSE LEDENVERGADERING

De voorzitter begon precies op tijd met de vergadering,
zodat een aantal leden het begin miste. Vervolgens las
de secretaris de notulen van de vorige vergadering op.Zonder op- of aanmerkingen werden deze goedgekeurd.
De voorzitter deelde verder mede dat met alle trainers
een verlenging van het contract is afgesproken en dat er
ook bij de jeugd op dit moment een aktief jeugdbestuur
goed funktioneert.
Naar aanleiding van een verloren wedstrijd voor het vijfde,
wegens het niet opkomen waarvan volgens het bestuur per-
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Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

cierinsEEE



Aftredende bestuursleden in augustus zijn de heren Bekken,Stoltenborg en Domhof. Of ze herkiesbaar zijn ís nu nogniet bekend.

Opde rondvraag waarom voor de kruisjasavond in een anderePlaats prijzen gehaald worden en niet in eigen plaats,merkt de voorzitter op dat het verschil te groot is erdat ze geleverd worden door het bedrijf dat meer an zvlevert. Na nog enkele kleine opmerkingen sloot de voor-zitter binnen het halve uur de vergadering.

DE TRAINER

RKZVC — DETO 0-6 (0-5)
De eerste officiële wedstrijd na de winterstop betekendeeteen een tegenstander van formaat. De KNVB had ZVC inde beker gekoppeld aan de zaterdag eerste klasser DETOuit Vriezeveen. Op papier een leuke tegenstander, maar.om belangstelling van toeschouwers en regionale pers tekrijgen was PAX of WVC leuker geweest.DETO bleek op alle fronten superieur; desalnietteminwerden sommige coals veel te gemakkelijk gescoord.Uiteindelijk werd het 0-6. Een dik verdiende nederlaag,die wel iets lager had kunnen uitvallen, als iedereenbij de les was geweest.

REZVC — MVR 2-3 (0-1)
De koplopers op bezoek in Zieuwent. Dit betekent altijdcen leuke wedstrijd. MVR kwam ook met een grote Suppor-tersschare naar De Greune Weide.
Het werd een wedstrijd vol inzet, waarin MVR technischen taktisch iets slimmer speelde dan ZVC. Na 20 min,kwam ZVC op een 1-0 achterstand door een bekeken goalvan Rick Bosch, die de bal van 16 meter in de rechter-bovenhoek draaide. ZVC kwam goed terug. Vlak voor rusttwee kansen op de gelijkmaker voor Henri Weikamp en RenePenterman. In de tweede helft ging ZVC în cen hoog tempodoor. De MVR-verdediging werd regelmatig onder druk gezet.Toch werd ZVC verrast door fraai uitgespeelde counter,die Tonnie Abbenhuis fraai afrondde.ZVC Dleef er in geloven en kwam op 1-2 door cen goal vanHenri Weikamp, die ietwat gelukkig in balbezit kwam na—_—..



een kopbal van Clemens Bokkers.
Rene Doppen miste even later een unieke mogelijkheid op
de gelijkmaker, maar doelman Rob Gebbink stond op de
juiste plaats, die de bal met een schitterende reflex
uit de goal werkte.
Vlak voor tijd scoorde MVR 1-3, die de ZVC verdediging
fraai uitspeelde. Tonnie Abbenhuis schoot een voorzet van
rechts in én keer achter de uitstekend keepende Jos
Knippenborg. In de laatste minuut scoorde Jos Heutinck uit
een vrije trap toch nog 2-3, maar dit bleek helaas te laat.
Een wedstrijd waarin ZVC liet zien het vechten niet verleerd
te zijn. Met zo'n inzet zullen de resultaten binnenkort
ook wel weer komen. We zijn weer op de goede weg.

De trainer.
zye 2

Het 2e elftal heeft een voortvarende overwinning achter
de rug. Naast een nederlaag tegen SDOUC werden er goede
resultaten geboekt tegen onder meer een le en 2e klasser.
Tegen Be-Quick Zutphen BV werd een 3-0 overwinning behaald.
Mede door een goede trainingsopkomst en de inzet aldaar
gingen we aldus met goede hoop de 2e competitiehelft in.
De le wedstrijd was thuis tegen Doetinchem 2. Na een 2-0
voorsprong tot 7 minuten voor tijd werd de wedstrijd nog
bijna uit handen gegeven, maar toch werd de partij met
3-2 winnend afgesloten. Door de nederlaag van koploper
Haaksbergen (de tegenstander van a.s. week) staan de meeste
ploegen vrij dicht bij elkaar, waardoor de behaalde 2 pun-
ten erg belangrijk zijn om een rol te kunnen spelen in de
kopgroep. Met de reeds genoemde trainingsopkomst en de
inzet in de wedstrijden heeft het 2ezelf er wel vertrouwen
in.

Andre en Marieke staan garant
voor het beste advies op het

7 architektuur.
Tel 05423



JTezMASSEY-FERGUSONUEA]
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

TEVENS VERZORGEN WIJ AL UW LOON- EN
GRONDWERKZAAMHEDEN.
GESPECIALISEERD OP HET GEBIED VAN
KLAUWVERZORGINGSBOXEN EN GEREED-
SCHAPPEN.

OPA:,
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415



vanaf
DAIHATSU - EENSTERKSTAALTJECOMFORT £12.499.-

Dorpsstraat 103,

ma7136 LJ Zieuwent
telefoon 05445-1319

E= Autobedrijf Voorhuis

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-17103

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



NIEUWS IN HET KORT.

Kopy voor het volgende nummer (7) van PIOT dient uiterlijkzondag 20 maart in het bezit te zijn van de redaktie.Noteer deze datum.

HHDe volgende kruisjasavond voor leden en donateurs vanZVC ís op maandag 14 maart in de kantine.
Aanvang: 20.00uur.HEWilt u ook eens gezellig tafeltennissen?Dat kan op woensdagavond van 20.00-21.30 uur òf vrijdag-avond van 20.30-22.00 uur. Ook kunt u dan in groepjesdaarbij training krijgen als u dat wenst.Kom vrijblijvend eens kijken op een van deze avonden;er staan 4 tafels voor u gereed.ATEVENEMENTEN KALENDER

20 mrt. EHBO districtwedstrijden te Zieuwent
25 mrt. Sterrit ZVC Selectie
26 mrt.  Winteruitvoering Harmonie
27 mrt.  Winteruitvoering Harmonie

2 apr. Paaspop
3 apr. Paaspop
4 apr. Paaspop

30 apr. Jan Énippenborg Voetbaltoernooi
30 apr. Kinderspelen t.9.v. koninginnedag (Jong Nederland)30 apr. Fietstocht voor het hele gezin12 mei Hemelvaatsdag "Harreveld on Wheels"23 mei (2e Pinksterdag)Klootschiettoernooi voor Zieuwentse

verenigingen/bedrijven/buurten/familie's enz.27 mei  Kleinkamp (Jong Nederland)28 mei  Kleinkamp ,, ”29 mei Kleinkanp ), a3 juli Volleybaltoernooi voor straten/buurten/familie's enz.24 t/m 26 juli KERMIS
25 juli  Kermisspelen (Jong Nederland)25 t/m 31 juli Open Tennistoernooi ZIV voor DI;D2 en E-dubbels28 aug. 2e Achterhoektocht-Fiets en Skeelertoertocht (20:40
Grootkamp Jong Nederland nog niet bekend. en 1007)—



6
H.V, PACELLI NIEUW

Het eind van de competitie komt
langzaam maar zeker in zicht.
Voor de dames 2 ziet het er alle-
maal niet zo rooskleurig uit, wed-
strijden die men moest winnen van
de concurrentie gingen helaas ver-
loren, op een manier die een beter
lot verdiend hadden.
Tegen mede-degradatie kandidaat
werd met 1 doelpunt verschil ver
loren, terwijl een gelijk spel of
overwinning ook mogelijk geweest
was. Afgelopen zondag werd ín de
laatste minuut een gelijk spel uit

handen gegeven en werd weer met 1 doelpunt verschil verloren
tegen de dames van Arnhemia. Men begon deze wedstrijd goed
en kon door consequent verdedigen de meer aggressieve dames
van Arnhemia behoorlijk afstoppen, 6én en anderkostte wel
de nodige gele kaarten. De irritatie's liepen af en toe hoog
op en was min of meer op het konto van de scheidsrechter te
schrijven; híj was veel te laks in het affluiten van aanval-
lende fouten van de dames uit Arnhem. De gasten konden zich
zo ongeveerd alles veroorloven wat volgens de spelregels
verboden is. Ruststand: 3-4.
Na rust konden de gasten een voorsprong van 2 doelpunten
nemen, maar de dames 2 kwamen sterk terug en konden de
stand weer gelijk trekken. In de eindfase kwamen de gasten
in de laatste minuut op voorsprong, hiervan scoorden de
dames 2 een regulier doelpunt, maar de scheidsrechter vond
het nodig om een overtreding van Arnhemia voorrang te geven
boven het toekennen van het doelpunt.
De resterende wedstrijden zullen het lot van de dames 2
verder bepalen.
De dames 1 zorgden afgelopen zondag voor een prima
prestatie, door het boven aan geklasseerde Udi cen
nederlaag toe te brengen.
De dames begonnen de wedstrijd goed geconcentreerd
en konden in de beginfase dan ook een voorsprong
nemen, waarna zich een gelijk opgaande strijd ont-wikkelde die voor de rust beslist leek te worden in
het voordeel van Udi. Na de speeltijd mochten de dames

mm
____/



HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt: Zaal tot 400 personen

Div. kleine zalen voor ale doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme buffetten,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen

— En alles wat U bij en ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0S345-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

ia D
trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden doorons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer

Zieuwent ®:



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensTG.L. + TH.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 derust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTORIJSCHOOL

IE Guus Kolkman
05445-1939
Ruurloseweg 16 Zieuwent

IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE



7-van Pacelli nog een vrije worp nemen die schitterendin de uiterste bovenhoek terecht kwam.Ruststand: 5-5.
Na rust kwamen de dames van Pacelli goed los en waaranders altijd een terugval te zien was werd nu primagespeeld met als gevolg een 10-6 voorsprong.De dames van Udi probeerden door fysiek geweld de zegenog uit het vuur te halen, maar de tijd liep în hetvoordeel van de dames 1.
De zege kwam niet meer in gevaar. Uitslag: 10-11.

Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 18 febr. jl.van de Zieuwentse ten i

De voorzitter Joost van der Mey opent de vergadering enheet iedereen van harte welkom.
Hierna volgen de mededelingen:-

1. Het belangrijkste agendapunt van deze avond is, datde leden het bestuur toestemming geven tot het aan-gaan van een geldlening ten behoeve van de realiseringvan een nieuw clubgebouw. De eden geven unaniem hungoedkeuring.
2. Er komt een contributieverhoging voor de jeugdledenen wel t/m lÌ jaar FI. 55,00 en t/m 17 jaar F1. 100,00inkl. 10 lessen.

Het open toernooi wordt dit jaar gehouden in de weekvan 25-31 juli a.s
4. Het ledenaantal is momenteel 196. Bij het bereikenvan 200 wordt er weer een ledenstop ingevoerd.
5. Het koffietennis is dit jaar weer op maandagmiddagvan 14.00-16.00 uur en donderdagavond van 21.00-23.00uur.

Daarna leest Ria Krabbenborg de notulen van de ledenver-gadering d.d. 19 maart en 10 september 1987 voor.Deze worden goedgekeurd.

—8



De kas is gecontroleerd door de kascommissie en BennieKemkens geeft zijn goedkeuring hieraan. Ruud Krabbenborgwordt voor de volgende 2 jaar benoemd ín de kascommissie.Daarna volgt het financieel verslag 1987 on begroting 1988door Jan Domhof.

Na de pauze is er een bestuursverkiezing. Trees Kemkens enJoost van der Mey zijn aftredend en eerstgenoemde is nietherkiesbaar, Joost bedankt Treesvoor het vele werk, voorde vereniging verricht. Anke Kl. Holkenborg neemt hoarPlaats in het bestuur over.
Gerard Gerritsen geeft namens de aktiviteiten-commissieuitslag over de werkzaamheden van deze commissie. GerrySlot en Albert Seesing zitten ook in deze commi e.
Voor de jeugd komt er een aparte vergadering samen metde ouders.
Om 21.15 uur sluit Joost de vergadering.

AKTIVITEITEN VOOR DE TENNIS-VERENIGING VAN ZIEUWAALIELIENVOORDE TENNIS-VERENIGINGVANZIEUW
9 april stoernooi Jeugd10 april stoernooi Senioren12 mei Dauwtennis Senioren29 mei Dauwtennis Jeugd20 juni t/m 26 juni Clubkampioen:

3 juli t/m 10 juli Clubkampioen:
Dubbel en Mix

17 juli Koppeltoernooi (gemengd)25 juli t/m 31 juli Open toernooi DI D2 E dubbels22 aug. t/m 28 aug. Clubkampioenschappen senioren dubbel

chappen Senioren enkel
chappen Jeugd, Enkel,

en mix met aansluitend een barbecue11 september Groot-kleintoernooiEind september Als afsluiting van het temisjaar de
ladiesday en gent lemensdayus® DEDAUTIE

Hier weer een verslag van de A-jeugd. De laatste wedstrijdvoor de winterstop was tegen Vios, Beltrum. Op eenzeer



Sportief en goed gekleed
door uw Modehuis

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

3 </ daar Oude Ruurloseweg 28
Ig 5 moetik Zieuwent Tel. 1436A zijn 1860

#*

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



ZIEUWENT DORPSSTRAAT 31 54451259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen

°ruwvoeders w‚0. ooi, stro-, bierbostel enz.
zaaien pootgoed, tuin en bloemzaden woogewasbeschermingsmiddelen WENgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als cis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt udageen macht - bij onze zelfbediening 24 wur per dagKontantgeldisernietbijnodig - de credietkaart maakt dit overbodig
Bezit u cr nog geen??7? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
WELKOOP Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent

Telefoon 05233:221



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
054451509

Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gld.

IS Hulzinka Zn.
BOUWBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

GED
NVOEBEDROF

Viv
ZIEUWENT Tel. 0544541214



J. WAENINK eeSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

JUP DUN?
voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
-Tegels 30x30 en 40 x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Bene
Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544514517

VOOR AL UW ee |

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voor de aan- en verkoopvan
VEE en VARKENS
naar

Nl

5 dq

2
& 4

== > LdA.KL. HOLKENBORG
veeen varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - el. 1508ES ==== er

h aannemersbedrijf

HULSHOF
0544514494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a oOBENG,

tVerkoop en Senreparaties 95 >
Y °van merkauto'’s E N



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

telefoon 1205
* tevens verzorgen wij ai uw|

huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties
ook A.PK:keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603
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AANNEMERSBEDRIJF
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Ee dorpsstraat 27
NVOEBEDRIJF ZIEUWENT

Ù telefoon 0544541332

Ù[BLOEMEN.ns BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN CORSAGE'SBloemenwinkel

Fnihhenborg
Dorpsst at 11 {el 054451544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



9Slecht veld werd er verloren met 3-0. Ondanks dit resultaatwerd er toch wel goed gevoetbald. Toen kwam de winte. Stop,enten We goed en fanatiek hebbengetraind afgewisseld mtenkele leuke aktiviteiten zoals een middagje naar de sauname cen fittnes gelegenheid er bij. Ook zijn wij een paarkeer ín de zaal bezig geweest, Omdat het weer mie zat kondenwe enkele leuke maar wel zware oefenwedstrijden spelen.Tegen Grol, Reuni, SDOUC, AZSV en Lochuizen. Alleen tegenLochuizen kon een gelijkspel worden behaald, de anderegingen met kleine verschillen verloren. Na enkele afgelasLingen moesten we tegen Markelo laten zien hoo we de winter-LOD waren doorgekomen. Het resultaat bleek positief. Nadrie keer tegen een achterstand te hebben aangekeken werdhet uiteindelijk 3-3. We hopen in de rest van dit seizoennog menige punten te behalen, zodat we in de middenmootzullen eindigen. Met deze leidersen trainer moet dat haal-baarzijn. Ook uw steun kan hieraan bijdragen.
ZVC-B

We moesten de winterstop stortief doorkomen, omdat wede tweede helft van de competitie nog wat zocht te zettenhadden. Wij gingen ten eerste de zaal in, vaar we ovestechnische hoogstandjes konden schaven. Ômdat hier 12Zieuwent nog steeds geen sporthal is moesten we uitwijkennaar Ruurlo en Barlo (Groot Deunk). Om onze spierballen,borstkas etc. te vergroten zijn we naar een FitnessGie nun geweest Tesamen mot de A-selectie. Nadat we zyetenduit het krachthonk kwamen vonden we onze rust en warmtescrug in de sauna. We zijn ook nog een middagje naarStoverink (onze hoofd sponsor) geweest voor Cin filmpje.Dat hebben we samen met de C-selectie gedaan.Onze trainer (René Doppen) had op een gegeven momentEeteS Van ons. Hij is er een week tussen uitgeknepen enzocht zijn vlucht op de Canarische eilanden.Om weer een beetje wedstrijd ritme op te doen speelden webegan [wee Aaltense clubs; respectievelijk AD '69 on AZSY.Beide keren wonnen de clubs uit Aalten. ie zijn reeds weerbegonnen met de 2e helft van de competitie.He speelden met 2-2 gelijk tegen RietmolenVerder willen wij u nog bedanken voor de bijdrage aan deFlessenaktie 2 januari jI., waardoor drngen mogelijk zijndie zonder u niet mogelijk zoudenzijn,Daarvoor nog onze hartelijke dank.

De B-selectie.

—
888



-10-ZYC-F.

ok de F heeft in de winterstop niet stilgezeten. Elkezaterdagochtend werd er getraind in de Gymzaal aan deZegendijk. We hopen dat het weer mee zit en dat ue spoedigweer op het veld kunnen trainen. Maar er werd niet alleengetraind, ook werden er enkele toernooien gespeeld en welin Lichtenvoorde en Winterswijk. In Lichtenvoorde liep hetWaeco) oorspoedig, gekeken naar de uitslagen. Maar inNinterswijk was dit al een stuk beter. We hopen dat we aandeze toernooien vaker kunnen deelnemen, maar Zan moeten we°r nog wel enkele spelers bij hebben.Kom zaterdag 's morgens maar eens in de gymzaal en traingerust eens mee.

Namens de trainers
‘John Krabbenborg en Joris Wassink.

Programma D3 klasse voorjaarscompetitie 1088
27 februari RKZVC — Fortuna W.5 maart AZSV 2 — RKZVC12 maart RKZVC Bredevoort19 maart RKZVC - Longa 226 maart Meddo — RKZVC
De aanvangstijd is 10.00 uur;De sppeltijd 2 x 25 min.

Programma D6 klasse voorjaarscompetitie 1988
27 februari AZSV 4 — RKZVC25 maart RKZVC 2 Longa &12 maart REZVC 2 AD 219 maart SKVW 2 RKZVC 226 maart Vios B 2  — RKZYC 2
De aanvangstijd is 10.00 uur;De speeltijd 2 x 25 min,

DE NMS : VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS
RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPOATSCHOENEN
- SPORTKLEDING
- ea. SPORTARTIKELEN

schoenen. en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 1257

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

vooral uw

VERZEKERINGEN

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

naar

ASSUBANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel 1227

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel



Ook vooru hebben wij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering, Dorpsstraat 33, Zieuwent
rolluiken enz, Tel. 05445 - 1207

|
KAPSALON:Cécië

u tel. 0544: 797

Boersweg 2
7136 KK Zieuwent

Tel. 05445-1971



11
sevoorjaarscompetitie 1088rogrammaEl k1

27 februari AZSV = RKZVC
5 maart RKZVC Longa19 maart Grol RKZVC

26 maart RKZVC Longa 2
2 april WVC — RKZVC
9 april RKZVC — Vosseveld

De zanvangstijd is 11.00 uur,behalve bij AZSV,daar is deaanvangstijd 10.00 uur.

KEVELDER JEUGDBILJARTEN

Dit seizoen werden er door biljartvereniging 't Kevelderwee jeugdteams ingeschreven voor de competitie. De eerstewedstrijd van de competitie was tussen de beide teams van’t Kevelder, Kevelder-II won uiteindelijk met 5-2,Daarna ging het voor beide teams wat moeizamer. Dat vasook te zien op de ranglijst na de le helft van de competitie,nl. een vierde plaats voor Kevelder-II en eenzesde plaatsvoor het eerste. De tweede helft van de competitie begonvoorbarig voorhet eerste. Ér werd met 5-2 gewonnen van hetiweede. De vier volgende wedstrijden werden door zowel hetcerste als het tweede gewonnen. Dat resulteerde dan ook totgen tweede plaats voor Kevelder-T en een vierde plaats voorhet tweede. Met nog vier wedstrijden te gaan zijn or nogYolop perspectieven voor beide teams om de competitie winnendaf te sluiten.
Met de individuele prestaties gaat het ook zeer goed, wantelke speler is vooruit gegaan op zijn gemiddelde.De prestaties zijn dus goed en er wort leuk en fanatiekgebiljard, waardoor deze competitie voor de jeugd een grootsucces zal zijn.
Heb je zelf interesse in het biljarten kom dan eens eenker kijken op zondagmorgen van 11.00-13.30 uur bij caf&‘t Kevelder.

Verder willen wij het bestuur en andere leden en HermanHolweg hartelijk bedanken met hun inzet voor de jeugdbil-jarters.

Ls Van de teamaanvoerders van== Kevelder I en IT
John Krabbenborg en Rob Waalderbos.



Op zaterdag 30april a.s. (koninginnedag) organiseert
de feestcommissie een fietstocht voor het hele gezin.
De start vindt plaats tussen 13.00 en 14.00 uur bij
hotel Bongers.
De kosten zijn Fl. 2,50 per persoon boven de 16 jaar
(inkl. 2 consumpties). Kinderen gratis.
Bij voorbaat dank. De Feestcommissie

G. Beerten.

aralympics volleybal-toernooi.Het pré

Zondag 31 januari was het weer zover, het jaarlijks
terugkerende TOHP-onderlinge toernooi bij ’t Kempken
te Harreveld. De publieke belangstelling was weer
enorm ondanks 't mindere weer en een concurrerend
toernooi te Amstelveen (pré-olympisch kwalificatie
toernooi).
Alle acht teams, bestaande uit TOHP-leden en hun
introducées, maakten er een ware cup-fighting van.
Door de organisatie was een dusdanige wedstrijdindeling
gemaakt dat ieder team 7 maal op het centre-court moest
spelen. Zodoende had iedereen evenveel kans op het be-
halen van het befaamde TOHP-Stoverink slaatje.Alle wedstrijden werden in een moordend tempo afgewerkt
en de oh's en ah's werden ook menigmaal geslaakt door
het enthousiaste publiek. Na 8 uur spelen kon de balans
opgemaakt worden en toen bleek dat team no. 2 o.l.v.
captain Andr& te Molder met de eer ging strijken op de
voet gevolgd door team no. 6 en 7.
Team no. 3 o.l.v. Ton Hulshof ontving de gevatheids-
prijs bestaande uit niet minder dan 7 rollen TO(B)P-drop!
Na het uitreiken van de prijzen en het tekenen van
diverse contracten (op verzoek van Arie Selinger) ging
een ieder voldaan naar huis.

Namens het organisatie-team
uw barkeeper R. Hulshof.|



Bomeró LxMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

VerkoopKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

Weegbrug 50 ton, 7136 KM ZIEUWENT
15.00 x 2.90 meter Grobbenweg 4

Tel. 05445 - 1534PLUIMVEEBEDRIJF

BAM. Krabbenborg
Openingstijden werkdagen 24 uur.

Zat. tot 18 uur.
Vanaf Feb/Maart 1988:
Kunstmest (kas. mas) los
Diverse overige soorten kunstmest en
landbouwzout gezakt

Dit in samenwerking met: MENGVOEDERSBEDRIJF
WILLEMSEN

LICHTENVOORDE

——————

8888



| w) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

*  FAMILIEDRUKWERK
*  HANDELS- EN REKLAMEDRUKWERK

* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207

—AUTOVERHUUR
 HOLKENBORG

Waareise 5 Zieuwent



De dames die in de 4e divisie landelijk uitkomen, moestenin hun eerste wedstrijd "de vuurdoop" tegen het le teamuit Groningen genoegen nemen met een 8-2 nederlaag.Deze uitslag kwam tot stand doordat maar lx een enkel spel
gewonnen kon worden; dit gebeurde door Tanja Hoenderboom.
De tweede punt werd door Marjan en Karin Donderwinkel in
het dubbel spel behaald.
Toch is er gezien de stand 8-2 wel een lichtpuntje voorde volgende ontmoeting in Zieuwent, want bijna alle set-standen werden na een gelijk opgaande strijd 17-17 of
18-18 toch nog verloren. Hierin speelt toch de ervaring
en leeftijd een grote rol.
lietzelfde kunnen we zeggen van de 2e wedstrijd thuis tegenMariënheem. Deze tegenstanders waren beduidend sterker en
wonnen dan ook gemakkelijk met 9-1. De enigste wedstrijd-
punt werd door Tanja Hoenderboom gewonnen.Gezien de resultaten in het vorige seizoen hebben we dan
mu ook 2 van de 3 kampioenskandidaten gehad.

De kans op de eerste winstpunten moest dan in de 3e envolgende wedstrijd worden behaald. Litac uit Lichtenvoorde,ook nog zonder &ên punt, was onze volgende tegenstander.Het begon uitstekend, we kwamen zelfs tot een 4-2 voorsprong.Tanja had in de 7e wedstrijd alles kunnen beslissen, tegende zwakste van het Lichtenvoordse drietal werd de 3e setmet 21-19 verloren. Dit was een domper die we niet zo maar
&ên, twee, drie konden verwerken. De kansen werden gekeerd
en Litac kwam op een 5-4 voorsprong. De laatste wedstrijd
moesten de 2 eerste meisjes van elk team tegen elkaar.

ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN
Die zitten dan zonder de hoge rente van de NMS,



ag
Karin was in een uitstekende vorm en na een zenuwslopendePartij werd de 2e set (nadat ze de le al had gewonnen) meteen achterstand van 20-16 toch nog met 22-20 gewonnen; zodatuiteindelijk de streekderby eerlijk in punten verdeeld werd.
De nu eerstvolgende wedstrijd is uit naar Zwolle. Deze
hebben evenals ons maar 1 punt. Dus we zullen alles op allesmoeten zetten om de broodnodige punten te pakken om ons zoin deze klasse te kunnen handhaven.
Het eerste herenteam bestaande uit Arno Doppen, Karel
Hummelink en Eugène Hoenderboom doen het in de 3e klasseredelijk. We hebben tot nu toe genoegen te nemen met cen4e plaats en zullen naar vermoeden wel 1 òf 2 plaatsenstijgen, maar een kampioenschap zit er volgens de spelersdit jaar hoogstwaarschijnlijk niet in.
Heeft er iemand verder zin om eens een keer een balletjete slaan dan bent u van harte welkom op woensdagavond van20.00-21.30 uur en op vrijdagavond van 19.00-22.00 uur,Tot dan!

Eugène Hoenderboom.

STAND DAMES 4e DIVISTE.

l.De Toekomst (Lochem) 3
2.Effect (Mariënheem) 3-3.G.T.T.C. (Groningen) 3
4.Slagvaardig (Zieuwent) 3 -
5.Litac 2 (Lichtenvoorde) 3 -
6.Seine Meubelen (Zwolle) 3 —

ï nhrwoo

COMPETITIE-PROGRAMMA SLAGVAARDIG.

Speeldatums Dames 1 4e divisie.
zat. 27 febr. Zwolle 1 — Slagvaardig 1 17.00 uurzat. 12 maart Lochem 1 — Slagvaardig 1 13.00 uurzat. 19 maart Slagvaardig 1 - Groningen 1

zat. 9 april Marienheem 1 - Slagvaardig 1 14.00 uurzat. 16 april Litac 2 - Slagvaardig 1 13.00uurzat. 23 april Slagvaardig 1 - Zwolle 1

zat. 27 mei Slagvaardig l — Lochem 1—.



DOPPEN ASSURANTIËN

voor al uw
VERZEKERING
HYPOTHEKEN,

OOK VOOR UITVAARTVERZEKERINGEN

FINANCIERINGEN En

Zieuwent Dorpsstraat 42 telefoon 05445-1290

Café-Cafetaria "DE TIMP*
tel. 05445- 1269

ZIEUWENT.DEESnackwagens vooral uw evenementenEECafé de Timp:

Ons Cafe uitermate geschikt voor feestjes, vergadering e.d.
voor max. 60 personen. Nu ook in de weekends.

INFORMEER ER EENS NAAR.

voor advies
aan- en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

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



Bekken wijst u de weg
naar de juiste verzekering en

EG financiering GF

uitstekende vrijblijvende
service adviezen

CNEEepremies

inancieringen-hypotheken
BEKKEN ZIEUWENT zer 05445141



jsMeisjes Ze klasse A (speeldag zaterdag).
27 febr.

5 naart
12 maart
26 maart

2 april
16 april
23 april

Slagvaardig 1

Lentemorgen 1

Slagvaardig 1

Hetac 1

Slagvaardig 1

Gentac 1

Slagvaardig 1

Heren 3e klasse D.

vrij. 4 maart
vrij. 11 mrt.
maand. 14 mrt. Winterswijk
vrij. 25 mrt.
vrij. 1 april
vrij. 15 apr.

Slagvaardig
Slagvaardig

Slagvaardig
Slagvaardig

agvaardig

wonnen

SPAAR BIJ EEN GOED ADRES

maand. 18 apr. Reflex 2
maand. 25 apr. Vios 1

vrij. 6 mei Unitas 3

Pupillen/welpen klasse A (speeldag zaterdag)
27 febr. Grol 1

5 maart Slagvaardig 2
12 maart Reflex 6
26 maart Slagvaardig 2

2 april Slagvaardig 2
16 april Slagvaardig 2
23 april Hetac 5

Gentac 1

Slagvaardig 1

Atac 1

Slagvaardig 1

Pelgrim 2

Slagvaardig 1

Lentemorgen 1

Vios 1 me:

Unitas 3

Slagvaardig 1

Litac Zeiler 3
Hercules 3
Atak 2
Slagvaardig 1

Slagvaardig 1

Slagvaardig 1

- Slagvaardig 2
Hetac 5

Slagvaardig 2

Pelgrim 8
- Heen en Weer 1

- Grol 1

- Slagvaardig 2

27 febr. RTTV 1

5 maart Slagvaardig 1
12 maart Hercules &

26 maart Slagvaardig 1

2 april Gentac 3
16april Slagvaardig 1

23 april Hetac 2

- Slagvaardig 1

- Hetac 2

- Slagvaardig 1

= Smash 1

- Slagvaardig 1

SPAAR BIJ DE NMS !!!

RTTV 1

lagvaardie 1



zaalvoetbal 3
Voor de zaalvoetballers zit de competitie er bijna op.Het tweede team kan degradatie zo goed als niet mecr
voorkomen en zullen het volgend seizoen in de 3e klas
uitkomen, waar ze beter aan hun trekken zullen komen
dan dit seizoen in de 2e klas.
Het eerste team eindigd in de middenmoot, maar had
zoals reeds eerder betoogd om het kampioenschap kunnen
meedingen als het in een wat constantere samenstelling
had gespeeld. Nu werd soms van lagere teams knulligverloren en van kampioenskandidaten met gemak gewonnen(onlangs werd EGVV met 8-3 opgerold).
PROGRAMMA

Maandag 29 febr. ZVC 1 Dynamo 1 te Ruurlo 22.00 uur
Vrijdag & mrt. ZVC 2 Bredevoort 1 te Beltrum 21.05 uur
Vrijdag 11 mrt. Pavanda 4 -ZVC 1 te Lochem 22.20 uur

ZVC2 vrij
week 14-18 mrt. -beide vrij

Zaalvoetbal Senioren 2e klasse A Stand bijgewerkt
1. Markelo 16-28 106-46t/m15februari1988.2. EGVV. 17-26 88-41
3. Grol 3 14-22 79-40
4. Ruurlo 2 16-21 70-49
5. RKZYC 17-17 66-626. Sp. Eibergen 3 13-14 56-39
7. Dynamo 15 59-69
8. Dynamo 2 14-77 29-73
9. ZW Meilink 1577 43-92

10. Pavanda 4 146 3584
11. S.SSEI2 154 42778

aalvoetbal Senioren 2e klasse B

1. ZVV. 81 2 14-23 52-18
2. F.C. Gonemo 2 14-20 39-17

on 14-20 42-22
&. Brasil '77 4 11-16 31-24
5. Halfweg '784 16-16 40-42
6. Bredevoort 11-13 35-20
7. Grol 2 13-12 46-41
8. Veldhoek 2 14-8 24-41
9. F.C. Gonemo 3 13-4 20-453 14-2



Vroeger ondoordringbaar houtgewas
Met hier en daar een modderplas
Rust thans de toerist onder de linden
En kan erzijn fijnste borrel vinden

Hotel - Café - Rest.

„'t Witte Paard”
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

Lichtenvoorde - Zieuwent



Verkoop van Nieuwe en gebruikte auto's

Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor APK. staan wij klaar garage Elschot

Tevens bouwen wij L.P.G. in Waalderweg 322 -
7263 Mariënvelde

en Repareren wi schade auto's Tel. 054as/1855

Hetvervoereistmeerdanooit derne, uiterstefficiënt gebouw-
specialisatie en kwaliteit, ook de produkten, die hun naam
op het gebied van carrosse- danken aan beproefd vakman-
rieën. Cuppers biedt hiervoor schap gedurende meer dan
eenijzeren gerantie door mo- 20 jaar.

champignonkweke

a. holkenborg -
voor verse champignons
ruurloseweg 28, 7136 MD
zieuwent. tel. 05445-1389



EE| om
val te worden ge-

1 de toont Wee
ook langer mooi.

Dat is één van de plus-
puntenvan het kopen
van tapijtbijons als

tapijtspecialist. Net
zoals goede,eerlijkene Vóór,

en schriftelijke g-
== rantie ná de koop.
eed Als u Desso kiest

/ tenminste!
Welkom.

ĳ GARANTIE!
NIENHUIS interieurverzorging
Werenfriedstraat 1, 7136 LZ Zieuwent.
Tel. 05445-1252 desso



Ookwij zitten niet stil…
U houdt niet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening oppeil te
houden.

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

te zijn.


