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Sportblad PIOT
REDAKTIE: B. ten Bras, 8. Storkhorst, 8. Wensink, H. Wopereis,

J. v.d. Meij, R. Doppen.

VERENIGINGEN:

RKZV.C. Veld + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1287
Secretaris: W. Slot, Vragenderweg 37 °, Lichtenvoorde, tel. 05423-76950
Penningmeester: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1347
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 29, tel, 1257

H.V. PACELU: Handbal
Voorziter: H. Mooij, Staringstraat 54, Lichtenvoorde, tel. 05443-73054
Secretaresse: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, L'voorde, tel. 05443-75237
Penningmeester: C. Befterman, Batsdijk 40, tel. 1720
Wedstrijd-seer.: P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, tel. 1383

TOHP: Volleybal
Voorziter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 226,tel. 1875
Secr. J. Knippenborg, Generaalsweg 6, Heelweg West, tel. 08352-43798
Wedstijd-seer.: P. Cuppers:IJzereef, De Haare 29, tel. 2059
Penningmeester: G. Nijenhuis, Dorpsstraat 87, tel. 1649
Recreanten: A. Klein Tuente, Lantherweg 49, tel. 1409

TV: Tennis
Voorziter: J. v.d. Mei, De Haare 61, tel. 1629
Secretaresse: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1597
Penningmeester: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel, 1782
Wedstrijd-secr.: A. Klein Hoikonborg, Past. Zanderinkstraat 14, tel. 1933

GV: Gymnastiek. en Jazzgym vereniging
Voorz. L Hummelink, Oude Terborgsew. 269, Doetinchem, tel. 08340-80442
Secretaresse: José Wolters, Batsdijk 42, tol. 1711
Penningm.: M. Berendsen-Blankenborg, Veldweg 4, Halle, tel. 05245-1868
Wedstr:secr. L. Hummelink, O. Terborgscw: 269, O'chem, tel. 08340-60442

MU CHIN: Karate:
Voorzitter: H. Olthof, De Waareise 23, tel. 1262
Secretaris: L. ten Have, Kard. de Jongstraat 15, ‘voorde, tel. 05443-75912
Penningm.: 6. Rijnders, Kard. de Jongstraat 40, L'voorde, tel, 05443-74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter: J. Eekelder, Voshuttendijk 1, Lichtenvoorde, tel. 05443-71748
Secretaris: B. Huitink, Kleuterstraat 7, tel, 2112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374
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SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter: 8. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46,tel. 1269
Penningmeester: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr-secr.: K. Hummelink, Kennedystraat 10, tol. 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, Lichtenvoorde, tel. 05243-76506
Secretaris: G. te Molder, Dorpsstraat 53,tl. 1615
Penningmeester: A. Papen, De Haare 32, tel, 1970

BV. T KEVELDER:
Voorziter: 8. Hulshof, Zieuwentseweg 59b, tel. 1494
Secr/Penningm:: G. Schurink, J. v. Eykstraat 12, tel, 05443-73217
Wedstrijd-secr.: J. Donderwinkel, Zicuwentseweg 48, tel. 1282

BBZ: Biljarten
Voorziter: A. van Melis, Kard. de Jongstraat1, L'voorde, tel. 05443-74584
Secr/wedstrjd-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271
Penningm.: Mevr. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, tel. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter: H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, tol. 1217
Secr/wedstrijd-secr.: P. Domhof, De Haare 9, tel, 1824
Penningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel, 1277

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91
Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

OndeDorpsstraat 18, Telefoon 1209 kg? Goermsisilen
es GeanDorpsstraat 223, Telefoon 1928
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VAN DE REDAKTIE.

Het voetbal heeft na de winterstop dankzij het goede
weer al weer enkele wedstrijden kunnen spelen. lenig
voetballer maakt er zich bijna ongerust over dat de
kompetitie, die door dat goede weer reeds zover gevor-
derd ís, al eind maart afgelopen is. Zodat wanneer het
mooie voorjaarsweer er îs In april en meizijOp non
aktief zullen staan,
lu echter een korte indruk van
strijden in 1939.

de paar gespeelde wed-

ilet eerste behaalde 2 puntenuit de 2 gespeelde wed-
strijden, na een intensieve net wisselende resultaten
verlopen oefenperiode, Dankzij de komst van Maarten
Bokma en !fartin Krabbenborg is de selektie zeker in de
breedte gegroeid, maar dat is zeker ten goede gekomen
aan de fysieke kracht op het middenveld van het eerste.
In de eerstewedstrijd tegen koploper Gendringen bleek—_—__._



dat zeker de eerste helft en wist men zelfs een 1-0
voorsprong te nemen. Onbegrijpelijk was echter de terug-
val en falende taktiek in de 2e helft tegen een op dat
moment tot 10 man gereduceerd Gendringens team, Dat het
vaak moeilijk spelen îs tegen een extra geladen team van
10 man is bekend, maar 4 tegentreffers lijkt ons toch wat
te veel van het goede. De tweede wedstrijd tegen Doesburg
bleek dat het goede spel van de Iste helft tegen Cen-
dringen ook een hele wedstrijd gespeeld kan worden, wat
resulteerde in een prachtige overwinning.

llelaas pakten diverse mede degradatie kandidaten ook
punten, maar het spelpeil heeft de fanatieke supporte:
toch weer goede hoop gegeven op klasse behoud.

Van de overige teams hebben het 3e en 5e nog
kampioenschap, terwijl het 4e en Se in degradatie gevaar
verkeren.

Van de overige sporten zijn de volleyballers, handballers
en zaalvoetballers nog fanatiek met hun kompetitie bezig
zoals blijkt uit hun verslagen. De tafeltennisserszijn
pas aan hun 2e kompetitie-ronde begonnen, vandaar dat daar
nog weinig over te vertellen valt.

In deze PIOT opnieuw een bijdrage middels een interview
van onze speciale verslaggever, Naast het kompetitie
programma voor de pupillen van ZVC en verslagen van de A-,
Ben F-junioren vindt u in deze PI9T de gebruikelijke ru-
brieken,

Wij wensen u veel leesplezier.

De redaktiekeksiseks
Half-jaarlijkse ledenvergadering ZVC maandag d.d. 27
februari. Aanvang: 20.30 uur in de kantine.
Agenda: 1. Opening

2. Notulen
3. Mededelingen bestuur
4. Mededelingen trainers
5. Pauze
6. Rondvraag“eek



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ “=S
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij al uwNeIiongIZ0s huisslachtingen

de beheerder
van het Voor een goede

ä ° 2e hands of nieuwe auto
parochiehuis Verder alle soorten reparaties

ook A.PK:keuring
wenst

naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds Garage
AANGENAME T. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zeuwensaeg da, Zonetelefoon 1603
en veel succes!
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EE dorpsstraat 27
BEDRIJF ZIEUWENTVV telefoon 054451332
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BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN

‚
CORSAGE'S

Dloemenleelich GRAFWERK
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Dorpsstraat 11 tel 5445-1544

DROOGBOEKETTEN Je,BLOEMSTUKKEN —



3UWS IN HET KORT

LEUSIN
HET

KORT.

co: het volgende nummer van PIOT dient uiterlijk2art in het bezit te zijn van de redaktie.ze datum. HHse leden vergadering van ZVC is op maandag
ie kantine van ZVC,

HAT
vakantie zullen de leden van tafeltennis

SVAARDIG weer bij u aan de deur komen metijkse pennen aktie. Mogen zij hopelijk weer opnen?

HAruisjas avond voor leden en donateurs van
2 13 maart in de kantine. Aanvang: 20.00 uur.

IC

HOH
26 april zal er weer een groot video scherm

23x2 er) worden opgesteld voor de IK kyalif> d
Ned

Duitsland bij Hotel 't U

HAT
vakantie zullen er weer de zen,enschappen" worden gehouden tu:

de basisscholen van Zi

“Hazima tafel-
en de leer-

euwent, Îlarreyeld en
= Op dinsdag 28 maart.HH: 31 maart kunnen biljart liefhebbers zich opgeven© Open Zieuwentse Biljart kampioenschappen voorsczioren als junioren die gespeeld worden vanaf april(finale). Voor opgave en inlichtingen de beide
iljartverenigingen van Caf Bongers en Caf&

HTee



BEZVC ieugd
RKZYC — F-PUPILLEN.

Met de F-pupillen hebben we ook niet stil gezeten. De
afgelopen winter hebben we een zaalvoetbal toernooi ge-
had, die gezien de zeer jonge ploeg heel redelijk werd
afgesloten. Verder hebben we samen met de D en cen
spelletjes middag gehad.

Eerst hadden we een vossenjacht en daarna spelletjes
bij 't Witte Paard. Het was een zeer geslaagde en nooie
middag.

De rest van het seizoen willen we nog andere dingen or-
ganiseren zoals een wedstrijd tegen Longa Fl en Grol F1
voor en tijdens de rust van het eerste, maar helaas hebben
we bij de F-pupillen een tekort aan spelers. Dus daarom
aan alle jongens en meisjes van groep 4 en 5; heb je be-
langstelling voor voetbal, kom dan geheel vrijblijvend
eens een kijkje nemen of train een keertje mee.
Wij trainen van 9.09 tot 10.00 uur in de gymzaal aan de
Zegendijk.

Nopelijk tot ziens. Namens de F-trainers
John Krabbenborg

PROGRAMMA PUPULLEN RKZVC.

RRC
vIs®
ASV 3

RC Lomm 3
RKC Grol 3
Erix  -RIZW
RKC  — VIosB

Aanvangstijden wedstrijden D-pupillen: 19.00 uur.____‘.



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 0544514259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders
eaostmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
rawvoeders w.0. hoof: stro bierboste enz. oPzaal- en pootgoed, tuin en bloemzaden Ns)gewasbeschermingsmiddelen WEgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt udagen macht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag,Kontant geldis erniet bijnodig - de credietkaart maakt dit overbodig,

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

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon 05445-1221
van Reedestraat 4, Lichtenvoorde
Telefoon 05443-72421



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
0544541509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

Hulzink & Zn.
BOUWBEDRIJF

3X NIEUWBOUW
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25febr.
4 maart

11 maart
18 mart

1 april
8 april

15 april2 april

Aanvansstijden wedstrijden E-pupillen: 11.00 uur.
ZNC B1 JUNIOREN — NA DE WINTERSTOP.

Na de eerste seizoenshelft met 11 uit 11 afgesloten te
hebben, begonnen we vol goede moed aan de tweede helft.
Al met al werd er namelijk geconcludeerd dat die 11 punten
veel te weinig was. In praktisch alle wedstrijden werd er
beter gevoetbald dan de tegenstander, maar toch werd er 5x
verloren. Vijf nederlagen dus, allemaal verloren met 1

doelpunt verschil. Na een bespreking bij sponsor 't Witte
Paard werden echter alle krachten vereend en besloten dat
het qua voetbal nog beter moest. Iedereen kwan afzonderlijk
aan de orde, zowel positief als negatief on zo alle neuzen
dezelfde kant op te laten wijzen. Uiteraard is nog niet te
zeggen dat alle probleem gevalletjes de wereld uit zijn,
maar de overwinningen die volgden met respectievelijk 5
en 2-0 geven toch te denken. let voetbal in die wedstrijden
was namelijk van dien aard, dat er weer hoopvol omhoog
wordt gekeken door de jongens

Het is logisch dat de leeftijd van de B-junioren bepaalde
problemen met zich meebrengt, maar alles bij elkaar genomen
kunnen we toch zeer tevreden zijn over het reilen en zeilen
van RKZVC-Bl dit seizoen. De trainingsopkomst en inzet is
vrijwel optimaal, terwijl er voetbal technisch zeker pers-
pectieven zijn, Als iedereen zijn hoofd er bij houdt en
denkt aan zijn eigen funktioneren binnen de groep, dan
kunnen we over enkele maanden inderdaad spreken van cen ge-slaagd seizoen. Éen seizoen waarin naast het voetballen,
dat uiteraard ruimschoots aan bod kwam ook aandacht werd
besteeds aan 0.9. cen bezoek aan Feyenoord, een flessen-
aktie, enkele zaalvoetbal toernooien, video middagen etc.
Voor de nabije toekomst staat er een week-endje Texel
gepland, terwijl ook op 4 juni het penalty-festijn met
Stanley Menzo nog op het programma staat. A] met al leeft
de ZVC-Bl dus volop.—_—......



RKZV UNIO

Dankzij het mooie weer in de winterstop hebben we enkele
oefenwedstrijden gespeeld tegen Ulftse Boys, PAX, Grol

en Marieïvelde. Ze werden allen met een redelijk resultaat
afgesloten. We konden dus met een gerust hart de tweede
helft van de competitie in gaan.

Verder hebben we nog twee zaalvoetbal toernooien gespeeld.
Hlelaas was dit iets minder goed.

De tweede helft van het seizoen werd hervat tegen Longa.
le hebben goed gespeeld en gaven Longa geen kans. Toch
werd het slechts 4-0, wat gezien het aantal kansen veel
meer had moeten zijn.
De tweede wedstrijd was tegen Bredevoort. De tweede helft
hebben we uitstekend gespeeld, alleen de bal wou er niet
in. We hadden geen enkel geluk, niet alleen hierdoor maar
ede ook dankzij de slecht gespeelde eerste helft verloren

we met 1-0. Met nog 5 wedstrijden te spelen staan we nog
als 4e geplaatst en hebben we nog volop kansen om bij de
eerste drie te komen.

Zaterdag 25 februari (vandaag) kunnen we al dichterbij
komen, want dan moeten we tegen de nummer 3 SSSE. Tussen
al dat voetbal door hadden we ook nog een spelletjes-niddag
samen met B en C, georganiseerd door de jeund aktiviteiten

commissie. We begonnen met een "vossenjacht" in de Schans.
Helaas waren enkele vossen te slim voor bepaalde groepen.
Ondanks enkele struikelingen in de modder werden de meeste
vossen gevangen. Daarna werden er spelletjes bij onze
sponsor Stoverink gehouden.

Al met al was het een geslaagde
we de organisatie dan ook hartel

vond en daarvoor willen
jk bedanken.

Zaterdag 25 februari spelen we thuis tegen SSSE
dat zien.

dus komt

AJEUGD.

DE NMS : VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN

SPORTKLEDING
ea. SPORTARTIKELEN

schoenen-en sporthuis

TEN BRAS

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel

vooral uw

VERZEKERINGEN

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel 1227



Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

{ ONSTENK3 AGENTUREN

Dames
Voor al uw: Reklamebordenen Gevelborden

VlaggenHeren Aaaneagrecfoiëien
Stickers
enz. enz.

CéGKABDBALel Dorpsstraat 85 64
tel. C1 797 Tel 05445-1485
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1-2
1319

112
6. Bredevoort Al 1412 2

7. Witkampers AL 1311 2

8. S.KV.N, AL 11 3

9. Ruurlo AL 1210
10. Vossoveld Al 138IlonaA2 1405

L Witkampers Cl 10418

-

Wiersjk Cl 1218
Ve C2 1217 5

1347
1316
1483

1103
1103

De jeugdteams

Meede Al 1435 1

1413 3

IB211248 3

BIJ

B-Junioren
Overzanpsklasse D

37-12 Grolse Boys BL 1321
5517 Erix B] 1319
DA 3. Noordijk B 1+16 3

30-25 1315
2% 14 3

237 1314
229 1213
DT 11-112

153 0. UlftBoys BL 1408
27-47 10, Kotten Bl 1107
1352 11. Sp. Rekken BI 1401

C-Junioren
Klasse Cl4

VO 1D. 'W2 12 10382
, Vorden C2 155 81%
 W‚VLC, C2 1421272

V.N, C2 1517 5531
IE ip. Neede C3 1316 394730 6. Loma DC 116 47

1515 5-38
12 363
107 2347
146 9-6
15% 1813
1402 1495

(7)
(9)
(10)
(8)1. ZVC 7 9,84 (11)3) 12. DCS  -0,48 (12)

zijn blijkbaar beter uit de winter-
stop gekomen dan de seniore: Behalve A wisten ze allen 1

of 2 plaatsen te stijgen. Bij de senioren víelen vooralhet Ze (3 plaatsen) en 4e (2 plaatsen) terug.

__‘“‘‘‘)ìn.,_-_/„.„/ÜÖÜ#Ò‚___

KT T/M 15 FEBRUARI 1989.



EVENEMENTEN KALENDER

6 Maart Jaarvergadering Feestcommissie en Zieuwents
Belang in Parochiehu:

25 Maart Paaspop
26 Maart Paaspop
27 Maart Paaspop

1 April Uitvoering Harmonie
2 April Uitvoering Harmonie
6 Juni Open jeugd-marathon klootschieten

11 Juni Familie, straten volleybal-toernooi — org. TONP
3 Nov. Oostenrijkse avond van de Harmonie

11 Nov. Open klootschiettoernooi van Zieuwent voor
buurten, straten, familie's etc.

INTERVIE

Interview met Raymond Wopereis die al sedert jaren bezig
is met zijn sport en hobby, wielrennen en cyclecros

Raymond Wopere
Leeftijd: 28 jaar
Beroep : timmerman

Eeven voorstell

Red: iloe en wanneer ben je aan het fietsen begonnen?
Raym: In de zomer van 1983 ben ik uit nijzelf beginnen tefietsen en toen een jaar later twee broers van m:

betrokken waren bij de oprichting van tourelub "de
Keitrappers” in Lichtenvoorde ben ik ook lid van die
club geworden.

Red: Hat houdt dat precies in als je met de club fietst?
Raym: Met de club naken we vele tourtochten door heel Neder-

land. De club is in 4 categoriën verdeeld. Onderver-
deeld in snelheid: groep 4 - basis rekreanten

roep 3 - gewone rekreanten
roep 2 snelle rekreanten (tempo

fietsers)
groep 1=prestatie gericht (wed-

strijden)
Ik zelf fiets in groep 2. Verder hebben we gedurende
de winter maanden ook iedere dinsdag avond zaaltrai-
ning onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Red: Kies je bewust voor het materiaal van de fiets en de
kleding?



Bomers 2xMxBx
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop vKARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

Weegbrug 60 ton, 7136 KM ZIEUWENT
15.00 x 2.90 meter Grobbenweg 4

Tel. 05445- 1534
PLUIMVEEBEDRIJF

BAM. Krabbenborg
Openingstijden werkdagen 24 uur.

Zat. tot 18 uur.
Verder verkrijgbaar:
Kunstmest (kas. mas) los en gezakt
Diverse overige soorten kunstmest en
landbouwzout gezakt.

Dit in samenwerking met: MENGVOEDERSBEDRIJF
WILLEMSEN

LICHTENVOORDE



mm) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
* HANDELS EN REKLAMEDRUKWERK

+* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 - LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207

AUTOVERHUUR
HOLKENBORG

o5445-2102

Past. Zanderinkstraat 28 - ZIEUWENT
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Mijn eerste fiets was een goedkoop fietsje. Toen iklater bij de club kwam en eerst in groep 3 fietste
kocht ik een Gazelle Tour Vitesse. Later kreeg iklichamelijke klachten en kocht weer een andere fiets
van mijn broer die toen stopte. Dat was een Allan metvele extra gespecialiseerde onderdelen. Later bleekdat ook die fiets niet goed was en door dat het frane
te klein was kreeg ik weer lichamelijke klachten,
vooral mijn knieën kregen het zwaar.
Toen kocht ik de nu huidige fiets met frame maat 60
die nu uitstekend bevalt. Het was een dure fiets metdure opbouw onderdelen van het merk Concorde Columbo
in de PDM uitvoering. De kleding krijg ik via de club
die gesponsord wordt en daardoor is dat al goedkoper.
Verder is het een dure sport.

Eet en drink je bewust en ga je op tijd naar bed vooreen grote tourtocht of wedstrijd?
Raym: Tijdens het fietsen had ik eerst alleen water in de

bidon. Later werd dat isostar (piep) maar daar kreegik maagklachten van. Nu gebruik ik druivesuiker in de
vorm van Dextro. Eten doe ik gewoon normaal, geen: on-nodige tuusen doortjes. Vlak voor een wedstrijd eet ikveel macaroni of spaghetty om veel koolhydraten te ver-krijgen en ga niet uit en op tijd naar bed.

Welke tourtocht fiets je ieder jaar weer in het bijzonder?
Luik-Bastanaken-Luik, ieder jaar met pinksteren fietsik met nog enkele anderen van de club de amateur versieover cen afstand van 235 km. met de vele heuvels vantoch zeker 20%. Dit jaar ga ik voor de 4e keer naarBelgië waar zo'n 6.000 rijders —de meeste Nederlanders”
aan mee fietsen. De aller eerste keer moest ik op &ên
van de laatste beklimmingen van de fiets, omdat ik zo
kapot was dat ik met de fiets lopen moest en daarna hetlaatste stukje afdalend naar beneden kon. De tweede
keer had ik de smaak te pakken maar kreeg halverwege
eet problemen omdat het brood niet naar binnen wou enik toen nog geen vlosibaar eten had, maar toch wederom
de finish haalde. Vorig jaar ging helemaaÏ goed. De hele
dag op de fiets met veel mensen langs de weg die vooralbij de "klimmetjes" stonden aan te moedigen. Af en toebij een controlepost even van de fiets en dan weerverder. Het mooiste moment van die koers is de binnen-
komst in Luik waar duizenden mensen je toejuichen als
je de verlossende finish tegemoet gaat.—
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Red: lianneer ben je met cycle-cross begonnen?
Raym: Via alweer anderen van de club die al aan cross deden

heb ik cen oud fietsje op de kop getikt, een gewone
wegfiets met crossbandjes er op die me zo'n Fl. 125,00
heeft gekost, een Empo Montereal.
De eerste veldrit in Vorden was voor mij loodzwaar, Tk
was imaers geen bospaden, weilanden, maaipaden en veel
nodder gewend; dus dat was afzien. Later ging ik met
veel mensen van de club veldrijden waarna het beter ging!
Toen was het fietsje op nadet het frane twee maal gelast
was, stond het frame helemaal scheef. Toen besloot ik
weer een andere fiets te kopen, alweer geen echte cro:
fiets omdat dat nog te duur was.
Daana heb ik nog 3 maanden lang vele veldritten mee
gereden toen aan het eind van het seizoen in de
"Schans" de fiets totaal brak.Toen ben ik nog met an-
dere mensen uit Zieuwent die daar met de hond waren
naar huis gereden.Toen besloot ik toch maar om een
professionele crossfiets te kopen,waar ik dit winter
seizoen mee gefietst heb.Nu ga ik iedere zondagmor-
gen met een stel naar georganiseerde veldritten in
de hele Achterhoek en Twente op mijn nieuwe gazelle
Cross Trophy.Maar nu begint het fietsseizoen op de
weg al gauw weer.

Red: Wat doe je het liefst op de we of cross?
Eaym: Allebei; zomers op de weg lange afstanden in binnen" en

buitenland en 's winters korte cross-afstanden. Zo
hou je het hele jaar door je conditie goed op peil.

Zit er echt veel verschil in cross en wenfietsen?
Raym: Ja, veel verschil. Op de weg kom je haast niet van jefiets af en met de cross moet je nogal eens lopen met

de fiets op je nek en in het zand en in de modder, ishet in vergelijking gewoon loodzwaar.

Red

Red: Ben je wel eens bang om flink te vallen?
Raym: Tijdens het tourtocht fietsen kent iedereen ín de

groep de fietsstijl van elkaar, dus dan is de kans opvallen al heel wat minder. Maar toch met afdale:
het echt hard naar onderen naat net veel flauwe
ten en steentjes op de weg ben ik wel eens bang om tevallen.

Red: Wat is je slechtste ervaring tot nu toe?
Eaym: Ik heb niet echt een slechte ervaring gehad._..._..
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cI1-Red: Wat is dan wel de leukste ervaring?
Zaym: Me fiers-vakantie in de Pyreneën in Zuid Frankrijkafgelopen zomer. 'lot acht personen, uiteraard fietsers,hebben we daar door Zuid Frankrijk over vele bergengefietst, waarbij ook enkele Tour de France, zoalsCol! de Peyresourde met een hoogte van 1563 mtr., Col!

de Aspin hoogte 1439 ntr., Col' du Tourmalet hoogte2115 mtr. en Col’ d Aubisque net een hoogte van 1700 mtr.
We waren daar met de bus met die 8 man en de bus dien-de tevens als bezemwagen.Onder de enorme hitte diedaar was,was het soms moeilijk om boven te komen.

Raymond Wopereis op
een van de vele
bergen tijdens zijn
fietsvakantie in
Zuid Frankrijk.

Red: Welke sport naast het wielrennen vind je leuk?
Raym Ik kijk araag naar voetbal en daarbij vind ik dewinter en de zomer tríathlon fantastisch mooi. Daar-

naast spoel ik sraag af en toe een potje volleybal.

Tot slot vragen we je op de volgende vragen kort teantwoorden.



* PIOT — Goed blad 12-* Zieuwent = Hooi dorp
*Triathlon — Watervrees
*Bewonderaar — Steven Rook:
* Doping — Taboe
* Trouwen - Geen antwoord.

Red.Bedankt en veel succes het komende seizoen!
"DI PECTALE ER"VERSLAGG!

H.V, PACELLI NIEUWS

Dhr. Ted Treebusch heeft op 1

februari jl. onze vereniging
verlaten. lij heeft 1: seizoen
lang de senioren en de junioren
getraind. De twee seizoenen heeft
hij niet vol weren te maken,
Spijtig dat de relatie tussen
trainer en leden dermate ver-
slechterde, dat de motivatie on
trainingen te bezoeken voor het
gros van de leden minimaal werd.
Hlet bestuur was dan ook de mening
toe gedaan terstond het contract
te verbreken, zodat het plezier
in de handbalsport weer optimaal
kon worden bij haar leden, Dit
alles is in goede verstandhoudingmet de heer Treebusch besproken en zo heeft dan ook een af-scheid (met bloemen en een attentie) met leden, bestuur ende heer Treebusch zelf plaats gezonden.

DAMES 1:

Udi — PACELLT.

Dames 1 konden het tegen Udi niet bolwerken. De eerste helftliep ongeveer gelijk op. Udi moest duidelijk wennen aan eennieuwe verdedigingsvorm van PACELLI-zijde; ecn offensieve4-2 verdediging, waarbij er veel 6én tegen &ên wordt gespeeld.Maar dat de verdediging niet helemaal goed liep, met namedoor een aantal persoonlijke fouten, blijkt wel uit het fcitdat Udi toch een paar maal kon doorbreken.
Ruststand was dan ook 8-5 woor Udi.
In de tweede helft ging dat door, maar ook de aanval liep—



JS &;
MASSEY-FERGUSON

WEAR
OFFICIEEL
MASSEY -— FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
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| ichtenvoorde

Hetvervoereistmeerdanooit derne, uiterst efficiënt gebouw-specialisatie en kwaliteit, ook de produkten, die hun naamop het gebied van carrosse- danken aan beproefd vakman-
rieën. Cuppersbiedt hiervoor schap gedurende meer dan
eeniĳzeren garantie door mo- 20 jaar.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,

Telefoon 05445-2103 Fax 05451703

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop: en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Ee. Etc.
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Diet aan PACELLI-zijde. Vanaf het moment dat een 12-9 standwas bereikt, liep di een beetje over PACELLI heen. Delaatste 10 minuten waren dan ook erg moeilijk voor PACELLI.Men geloofde er dan ook niet meer in en ook door conditie-gebrek liepen de dames achter de feiten aan.
De wedstrijd eindigde dan ook in een 21-10 overwinning voorUdi. Deze stand is erg geflatteerd, daar in de laatste 10minuten 8 zoals werden gemaakt door Ui.
DAV — PACELLT

De eerste helft zing gelijk op; PACELLI had eerst nog moeitemet de aanval vm DIV, omdat ze telkens vanuit de hoek in-startten en daardoor de cirkel konden aanspelen, die gemak-kelijk scoorde. De aanval verliep in het begin goed; er werdgoed rondgespeeld en vooral gelet op geen balverlies.Ruststand: 6-7 voor PACELLI.
In de tweede helft ging PACELLI goed van start; de verdedi-ging liep beter omdat men het systeem van Doesburg door had.Ook waren de dames erg fanatiek op de bal en werd er in deaanval goed afgesloten, waardoor de PACELLI dames met 2doelpunten voor kwamen te staan. Daarna komt dan toch weerhet beruchte Zieuwentse kwartiertje, bal verlies, fouten inde verdediging, onrustig spel en zenuwen. Het lukte de dameshelaas niet om de voorsprong uit te bouwen, maar DAV kwamJuist terug. Fen paar minuten voor het einde van de wedstrijdbenutte Doesburg een penalty en kwam dus met één doelpuntvoor te staan, PACELLI probeerde nog op gelijke hoogte tekomen door mandekking te gaan spelen, maar het mocht nietbaten. Er werd weer net verloren met 16-14, van een ploegdie toch op de tweede plaats staat. Hier baalden de damesnatuurlijk ontzettend van, want het was al zo vaakzogegaan.Toch gingen de PACELLI dames niet geheel ontmoedigd naarhuis, want er was goed gespeeld en de fouten zijn besproken.

'let nog vijf wedstrijden te spelen hoopt men toch nog degra-datie te kunnen voorkomen. er wordt fanatiek getraind en desfeer is goed. Daarbij heeft men nog vier thuiswedstrijdente gaan en men hoopt op steun van het publiek. Dus komtallen, want een kcer moet het toch lukken, Veel succe:
De thuiswedstrijden zij

26 februari 11.55 uur PACELLI — Angeren
5 maart 11.55 uur  PACELLI — Duiven

11 maart 19.45 uur  PACELLI — f, Mluissen12 maart 15.25 uur  PACELLT = Gazellen—
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Ondanks het feit dat dames 2 cen erg wisselend team heeft
en vaak met “invallers” moet spelen, doen de dames het nu
erg goed in de competitie. De start was slecht, want de
eerste vier wedstrijden van het seizoen hebben ze verloren,
maar de rest hebben ze tot nu toe allemaal nog gewonnen.
Men staat op de derde plaats, 3 punten achter de koploper,
dus wie weet wat er allemaal nog mogelijk is?
PACELLI-2

—
Breek '74-2

De wedstrijd was begonnen en voor de PACE dames het zelf
in de gaten hadden stonden ze al met 6-1 achter. Dit kwan
voornamelijk door verdedigingsfouten, maar ook de aanval
lukte nog niet helemaal; met name de afronding was slordig.
Maar na verloop van tijd ging men wat zuiniger met de bal

elen, zich beter concentreren in de verdediging en zo
kwam men terug. Ruststand: 7-8 voor Breek.
De tweede helft was erg spannend; er werd over en weer ze-
scoord, maar PACELLT kon op een gegeven moment toch op
voorsprong komen. Bij een 12-11 stand voor PACELLI kreeg de
scheidsrechter (mede door een aantal dubieuze beslissingen)
ruzie met beide coaches, waardoor een grote chaos ontstond.
Misschien wist juist PACELLI hiervan te profiteren, want in
de laatste 10 minuten liep men uit naar 15-11.

PACELLI 2tinerv:

De thuiswedstrijd tegen Minerva hadden de dames verloren,
dus moest er revanche worden genomen. De dames begonnen dan
ook goed; de aanval werd goed opgebouwd en ook de verdediging
zat prima in elkaar. Er werd vaak uit de vrije ballen ge-
scoord, waardoor de ruststand 4-9 voor PACELLI was.
De tweede helft verliep moeizamer; er werd nauwelijks gescoord
aan PACELLI-zijde en de verdediging was slecht georganiseerd,
Minerva bestrafte een aantal afspeelfouten net break-outs
en kon zo dichterbij komen. Maar gelukkig niet dichtbij ge-
noeg, want PACELLI werd wakker, gingen hun egen spel weer
spelen en won overtuigend met 9-16
HEREN JUNTORE

Met de steeds niet goed.
Tegen dachten we enine kans te maken, maar het liep
heel anders dan we ons hadden voorgesteld. ‘Je hadden én
man te kort, er werd dan ook in het beginslecht gespeeld.Tot 10 minuten voor rust gebeurde dit, daarna ning hot
beter. He verloren et 20715, wat niet eens slecht was te
noemen—_eren junioren gaat het nog
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HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt Zaal tot 400 personen

Div. Keine zalen voor alle doel-
inden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme bufeten,
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VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

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

Tevens uw adres voor alle glas, verf- en behangwerk
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.
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__

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

IE Guus Kolkman
0544541939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
- SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT



De wedstrijd tegen Svift maak Ïk zeen woorden aan voil,
1?

le verloren met 41-4 en daar is alles mee gezeed. Ïet ziet
er dan ook naar uit dat we de competitie afsluiten netpunten, Ïielaas

STANDEN PAC! PER 11 FEBRUARI 1989

Dames Klas 1 Dames Klas 3D Danes Junioren Klas €(14) A
Angerenl 13%) Reflex 1 1921 DVA 428
DN 2 118 DV2 121 Fireball A 1317
Athorúc 2 1317 PAHUI 2 118 inerva A 1316Wil 1417 Minerva 3 1413 EricaA 115
Duiven 1 1715 Dymo 1 17 HrixA 1413
W.lluissen 1 1212 Broek '74 2 1313 PACT A 1407
Mazelen 1 1312 Grol 2 1412 VSA 1400
Reehorst 1 14-11 WN4 1709
rica 1 10 Apollo "70 2 1447PAI 1 170% MOBI 4 14092

Tames B Junioren Klas C eisjes B ‚ Klas B

Grol A 1224 PMHI A 1018
ErixA 129 Apollo "70 A 19-14
VA 316 UN A 113
Avanti A 1-15 Frix A 91
Fortuna A 1112 Fortuma A 11-11
VES A 1-09 Avanti A 1047
PAMELLI A 11-07 BlaWit A 1004

1% Minerva A 10%
1249

fleren A Junioren Klas A

Erix 2 Esa A 122
UW 2 Svift A 98Ouintus2 Duiven A 1-13
Dynamo 2 W. Iluissen A 19-10
Grol & Arnheria A ow
Er UV a 946
Arenti 1 Erix A 142
Blas Vit 2 PACH A ow
PAHUI 1

62
ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZITTEN
Die zitten dan zonder de hoge rente van de NMS.



ie:
R.K.Z.V.C. SENIOREN le EN 2e — STANDEN BIJGEWERKT T/

Res, 3e Klasse C

1522 321 1. Babberich 2 152 41-16
118 23% 2. ConcodiaW 2 1521 29-13
1518 S.D,0.U 162 25-19
1518 15-18 2-16
15-16 1018 2519
1515 114 2521
1413 V.LO.D. 2 1514 2421
1413 Hengelo 2 1014 1931
1513 llaaksbergen 2 15-12 1733
151 199) 10. Grol 2 112 169
110 2231 11. Gendringen 2 1611 2327
1509 1732 12. Sp. chen 2 1549 0831

POULEN VOOR D CD.
Vanaf zondag 26 februari a.s. kan er wekelijks gepouldworden in de kantine. llet betreft dan telkens de wedstrijdvan die middag van RKZVC-1. De inleg hiervoor is Fl. 2,00per deelname. De helft van de totale inleg is dan bestemd
voor de winnaar, die tevoorschijn komt uit de loterij onderde juiste voorspellers. De andere helft is bestemd voor de
RKZVC-jeugd.

Hiervan worden aktiviteiten ontplooid, zoals een bezoek aaneen betaald voetbal vereniging, zaalvoetbal toernooien,video middagen, uitstapjes etc.
Wij hopen, dat deze aktie aan zal slaan, gezien het weke-
lijkse karakter er van. Bij veel verenigingen doen ze aanhet raden van het reserve getal van de lotto, loterijen ofiets dergelijks. Volgens ons is dit idee toch iets origi”neler, terwijl er ook iets spannends in zit.
Het is de bedoeling dat er iedere zondag 3 jeugdspelers vantelkens een ander elftal van 11.30 uur tot 14.30 uur in de
kantine aanwezig zullen zijn, die bij u aan zullen komen
voor uw deelname. Stel hen dus niet teleur en denk dan aande RKZVC-jeugd in het belang van de hele vereniging.



J. WAENINK enSCHILDERS en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 0545-1452

g me|/ 4 \
:JuET

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. 0544541517

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voor de aan-en verkoop van
VEE en VARKENS
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Verkoop en 9 Gereparaties Zo 5
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15 FEBRUARI 1989

Ze Klasse L

1. Varsseveld 3
2. Loa 'D) 3
3 3

2. Riemen 3
3. Ruurlo 6
4. Sp. Rekken 3
5. Witkenpers 8
6. Longa 96
7.Sp.Neede 5

8 V.L0.SB 7
9. Lochuizen 3

10. Harienveld 3
11. Reunie 5

3. AD. '69 6
4. Iona '09
5. Ruurlo 5
6. Grol 8
7. Sp. Neode 7
8. Grolse Boys 3

9. Remie 6
10: Ratum &

1u. R

142%
1-2
142)
1419
113
1310
1310
1-10
14-10
1249
13403

1324
1322
1320
1316 35

1314
1212
12-10
110
148
1305
1443

40213
4220
372
1918
1932
352
2-0
183%
16%
1749

55-10
210
110
37-18
D%
1538
19-%
17-30
2241
2627
1448

406
s914
5422

5-32

7-8
77-25
3137
3846
1843
19-50
1867

1
7)

5
4
5.

6, Rietmolen 2
7. WV.&
8. Wolfersveen 1

9. Diepenheim 3
10. Remie 4
11
el

7. Vosseveld 4

Sp.11: Grol 9

153
1419
1217
1317
1317
1315
14-14
1413
1549
1509
1607
1406

12-20
12-16
1316
1316
1314
114
143
142
149
1246
1306

1325
14212
14-18
1214
1212
13408
1-8
145
1395
1041

42218
216
218
31222
1516
18-20

2»
1943
15-%
2337

47-18
35%
2-18
21-14
218“B
19-20
223
24222
15%

7416403516223542-31
2341
1442191655
14



-18-

VOLLEYBAL t.0.h.p.
DAMES TOHP 1.

Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met een wedstrijd tegen
de koploper Orion. Het verschil was 1 punt voordat de Toss
was verricht. We waren van plan om de koppositie over te
namen, maar helaas de punten werden weer verdeeld. et was
een erg spannende wedstrijd. De eerste set werd maar net
verloren, De tweede set werd dik gewonnen door ons. De derde
set stonden wij met 9-2 voor, maar wij moesten toch het
onderspit delven en verloren deze set dan ook met 15-11.
De vierde set moest gewonnen worden om niet al te ver achter
te raken in het eindklassement. Omdat wij in deze konpeti-
tie met 4 ploegen aan de kop meedraaien; als je een wed-
strijd verliest zak je gelijk een paar plaatsen. be vierde
set werd gewonnen met duidelijke cijfers 4-15.

De week daarna kwan Longa op bezoek. Longa zou het ons wel
even moeilijk maken, maar Longa werd na een klein half uur
naar huis gestuurd met 2 verlies-punten.
Op 27 januari gingen wij met volle moed naar Lochem. De
wedstrijd zon om 20.45 uur beginnen. Door een beetje uit-
lopen van de vorige wedstrijd konden wij tegen half 10 be-
sinen. De eerste set werd door ons verloren met 7-15. Er
moest wel degelijk door ons worden gewonnen. Gezien de
stand in de kompetitie. Avanti staat 1 na onderste, met 2
punten uit 14 wedstrijden. De wedstrijd werd toch gewonnen.
Om klokslag 0.00 uur komen wij weer bij Stoverink binnen
wandelen, maar toch twee punten rijker. Marieke en Jacq N.
gingen zelfs als laatsten van Stoverink naar huis.
De volgende wedstrijd was tegen Boemerang. Aangezien Boeme-
rang en TOP met zijn tweeën op de 2e plaats stonden, De
andere twee hadden de 2e plaats al verlaten. De wedstrijd
was erg spannend. Ton fulshof die zijn eerste wedstrijdfloot leidde deze zeer goed. De wedstrijd werd door ons ge-
wonnen met 3-1. Wij moesten ons goed inzetten on deze wed-
strijd toch te winnen, zodat wij alleen op de 2e plaats
zouden staan. Wij wachten nou nog dat Ôrion ergens een
punt laat liggen, zodat wij april tegen Orion de volle
winst kunnen pakken en er weer een kampioenschap bij hebben.——_——_
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Op 11 februari moesten wij tegen Bovo. Een nieuwe vloer die
nog erg ruw was, dus een rot vloer om te duiken. Verwarrende
lijnen, vooral de witte die ongeveer een halve meter van de
oranje middenlijn afzat. Ook daar werd goed opgetreden door
een cursist scheidsrechter, net als Ton Hulshof. De 2 punten
namen we mee naar huis, ondanks dat we dik onder ons kunnen
gespeeld hadden.

De wedstrijd die wij 18 februari moesten spelen was tegen
REVOC (Rekken). De vorige wedstrijd tegen Rekken hadden wij
met moeite gewonnen. Dus ook vandaag weer de volle inzet van
alle speelsters. De eerste set zing gelijk op, maar wij wonnen
op het nippertje met 15-12. Voor vandaag was het de bedoeling
om iedereen evenveel te laten spelen. De tweede set was het
onze coach opgevallen dat somnige mensen niet helemaal bij de
wedstrijd waren. Wij kwamen daarna goed in ons spel, maar
toen begon de coach van Rekken akelig te etteren. Waardoor de
feer dermate verpest werd dat het geen leuk spelen meer was.

Maar door goed optreden van Ton Hulshof de scheidsrechter
werd de coachtot orde geroepen. De tweede set werd ondanks
het nare optreden van de Rekkense coach gewonnen met 15-8.
De derde set werden opslag fouten gemaakt en de misverstanden
onderling waren groter dan de eerste twee sets. Ook de passes
bleven uit, zodat de set-upper er weinis mee kon doen. Van
een achterstand van 6-9 terug gekomen tot 10-09, maar ondanks
de inzet verloren we met 16-17. Dus er moest een vierde set
gespeeld worden. De opslag ging weer goed en het blok zat ook
op de plaats. ilet was al gauw 10-2. De 2 timeout van de
beruchte Rekkense coach mochten niet baten. Wij wonnen deze
set met 15-4. Dus weer 2 punten.
De tweede plaats is nog steeds voor ons met nog steeds &&n

puntje verschil met Orion. Wij moeten alle wedstrijden dus
winnen om ons kampioenschap te behalen. De belangrijkste
wedstrijd is voor ons 8 april om 14.00 uur tegen Orion.
Dus dan zijn supporters, eventuele kabaalmakers van harte
welkom in de gymzaal in Zieuwent.

Wij hopen op jullie komst.

DANES TONP 1.

SPAAR BIJ EEN GOED ADRES :SPAAR BI DE NMS !!!
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De zaalvoetbal kompetitie nadert haar ontknoping. Het
eerste heeft afgelopen vrijdag verrassend gewonnen van de
koploper De Eagles (5-4), waardoor ze 2 belangrijke pun”
ten binnenhaalde (nog niet in de stand verwerkt) in de
strijd om klasse behoud. Vooral de wedstrijden tegen mede

degradatie kandidaten Dynamo en Reunie zullen uit moeten
maken welke 2 van de 3 ploegen zullen degraderen.

Het tweede heeft zich opgewerkt tot een goede 4e plaats
en met nog 4 wedstrijden te spelen lijkt dat het hoogst
haalbare.
Het Programma:

Vrijdag 24 febr. Veldhoek 1 -ZVC-1 te Veldhoek 20.9 uur
Vrijdag 24febr. ZNC —longa4  telLichtenvoorie 19.25 ur
Maandag Z7 febr. Veldhoek 3 -ZNC-2 te Veldhoek 18.ur1 - WIJ

Vrijdag 10 maart Bredevoort 1 ZVC te Aalten 19.9ur
Vrijdag 10 maart ZVC-2 —SSSE2 te Lichtenvoorde 19.25 ur
Maandag 13 maart WC 1 Cl te D'chen (Bongerd) 22.00 uur
Vrijdag 17 reart ZC-2 — Remie 3 te Lichtenvoorde 19.25 wr

I 1989,

2e Klasse A Te Klasse B

1. De Eagles 1426 8319 1 VIOS B5 16291027
2 D.Z.C, "68 15% 722 2. AZ. 5 152% 979
3 EGVV. 1217 938 3. WZV.5 152 8740
4. Bredevoort 1216 4742 4. F.C. Gone 3 1720 5441
5. veldhoek 1515 98 5. RKZV.C 2 1719 67%

6. Sp. Eibergen 5 1314 4943 6. Lom 74 1717 662
7. Loma93 1012 #45 7. Remie 3 1514 5756
8. 1-8 236% 8, Veldhoek 3 1513 %-%0
9. 46 062 9. WZV. 3 110 52-77

10. Remie 1505 3582 10. Madelo 3 1407 2792
11. Dynamo 103 1, 8. 1595 3189

12, Rurlo 3 1203 1971



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

Hotel- Café - Rest.

„tt Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

BBT”
Lichtenvoorde - Zieuwent



Verkoop van Nieuwe

‚en gebruikte auto'sUwwonag richten s'nzaak |
vansmaak Een keurnuance |

maakt de sfeer en uitstraling van
uw kamer Kies daarom met zorg

Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
Betrouwbare onderhoudsbeurten

kombineert u naar hartelust met
1 Lotus gordijnen

Tevens bouwen wij PG. inO lotus en Repareren wij schade auto's

Bij uwinterieurspecalst |

Ook voor A.P.K. staan wij klaar

enNiënhuis oare Elschot
interieurverzorging Waalderweg 32a -Werle 7263 Mariënveldeee ee

champignonkwekerij we
a. holkenborg (g27
voor verse champignons
ruurloseweg 28 7136 MD
zieuwent tel. O5445 1389



En daarom is er
altijd een Rabobank

in uw buurt...
Geld moet u bij de hand

hebben. Betalingen moet u =even kunnen regelen. 9En daarom moet uw bank dicht ejin de buurt zijn. Voor de :

Rabobank
hoeft u niet
verte gaan.

Rabobank
Altijd in de buurt.



is niet overal te koop. Toch kan de één niet zonder de ander.
Het tapijt is zo goed als de manier waarop het gelegd is.
Onderscheid is er en zal er altijd blijven.
Kies voor het bestetapijt en vóór de vakman. Uw meevaller is
dat u niet eens duurderuit bent!

girension Niënhuis
gegarandeerde interieurverzorgingkwaliteit Werentriedstraat 1

van slaapkamer 7136 LZ Zieuwent
tot suite


