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

J v‚ó. Meij, R. Doppen.

VERENIGINGEN:

RKZ..C. Veld + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1281
Secretaris: W Slot, Vragenderweg 37 ©, Lichtenvoorde, tel. 05443-76950
Penningmeester: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660

Wedstrijd-secr. J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 29, tel: 1257

e H.V. PACELL: Handbal
Voorzitter: H. Mooij, Staringstrast 54, Lichtenvoorde, tel. 05443-73054
Secretaresse: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, L'voorde, tel. 05443-75237
Penningmeester: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720
Wedstrijd-secr P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, tel. 1383

TOHP: Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 1875
Secr J. Knippenborg, Generaalsweg 6, Heclweg West, tel. 08352-23798
Wedstrijd-secr.: P. Cuppers-IJzereef, De Haare 29, tel. 2059
Penningmeester: G. Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tel. 1649
Recreanten: A. Klein Tuente, Lantherweg 49, tel. 1409

ZIV: Tennis
Voorziter: J. v.d. Meij, De Haare 61, tel. 1629
Secretaresse: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1691
Penningmeester: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel. 1782
Wedstrijd-secr.: A. Klein Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, tel. 1933

GV: Gymnastiek- en Jazzgym vereniging
Voorz. L Hummelink, Oude Terborgsew. 268, Doetinchem, tel. 05340-60442
Secretaresse: José Wolters, Batsdijk 42, tel. 1711
Penningm. M. Berendson-Blankenborg, Veldweg 4, Halle, tel. 05445-1868
Wedstr-secr. L. Hummelink, 0. Terborgsew. 269, D'chem, tel. 08340-60442

MU CHIN: Karate:
Voorziter: H. Othof, De Waareise 23, tel. 1262
Secretaris: L. ten Have, Kard, de Jongstraat 15, L’voorde, tel. 05423-75912
Penningm.: G. Rijnders, Kard. de Jongstraat 46, L'voorde, tel. 05443-74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorziter: J. Eekelder, Voshuttendijk 1, Lichtenvoorde, tel. 05443-71748
Socrotaris: R. Huitink, Kleuterstraat 7, tel. 2112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel, 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitor: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 1269
Ponningmeester: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr-secr.: K. Hummelink, Kennedystraat 10, tel. 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, Lichtenvoorde, tel. 05443-76506
Secretaris: G. te Molder, Dorpsstraat 54, tel. 1615
Penningmeester: A. Papen, De Haare 32, tel. 1970

BV. ’T KEVELDER: Biljarten
Voorziter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59b, tel. 1494
Secr/Penningm.: G. Schurink, J. v. Eykstraat 12, tel. 05443-79217

Wedstrijd-secr. J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

B.8.Z: Biljarten
Voorziter: A. van Melis, Kard. de Jongstraat1, L'voorde, tel. 06243-74584
Secr /wedstrijd-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271
Penningm.: Mevr. Goldewijk-ten Bras, Churchilsraat 20, tel. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter: H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, tel. 1217
Seer./wedstrijd-secr.: P. Domhof, De Haare 9, tel. 1824a Penningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat 36,tel. 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 97

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

BOUWBEDRIJF LÖopereis es| Neeneez— & Onderhoud—= Dorpsstraat 18, Telefoon 1209 Lof BouwmaterialenESES Dorpsstraat 224, Telefoon 1928 4“ Doe hetzeher
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van de redaktie
Opnieuw zijn er enkele verheuglijke als enkele teleurstel-lende prestaties van sportend Zieuwent te vermelden.
Eerst de goede prestaties:-
‘a de Heren 1 werden nu ookde Dames 1 van de volleybalvereniging THP KAMPIOEN in hun klasse.
Een verdere KAMPIOEN was zoals verwacht ZVC 5.
Dok opmerkelijk was de prestatie van |Ïart vereniging 't Xevelder die na kampioen te zijn geworden in het district, vervolgens kanpioen van Gelder-land/Overijssel werd en afgolonen zondas in een plaatsjeboven Groningen in de landelijke finale band
een zeer verdienstelijke 5e plaats haalde.

Tijting van bil-

toten Se klas

Allen VA HARTE PROFICIAT!_—........



55
laar zoals reeds gemeld waren er ook teleurstellende uit-slagen:
Zo verloren de Dames 1 van PACELLI de beslissingswedstrijd
om degradatie tegen Reehorst, waardoor ze het volgend sei”
zoen een klasse lager zullen moeten spelen.

Ook degraderen de leren 1 van SLACVAARDIG, nadat ze ín
december paswaren gepromoveerd.

Bij de voerhallers was, als men dat zo mag zegen, de ma”
laise nog sroter: ZVC 4 degradeert zeker, ZWC 3 deeradeert
waarschijnlijk ook, terwijl zelfs de grootste optinisten
ook niet meer geloven in klasse-hehoud van ZVC 1. Theore-
tisch is er natuurlijk nog een kansje op een beslissings-
wedstrijd tegen Longa Bf Pacelli. ’faar Aan noet ZVC alle
beide wedstrijden (tegen Longa is waarschijnlijk reeds in-
cehaald) winnen en mogen de andere twee geen enkel punt
pakken.
Daarentegen waren de prestaties van ZVC 2 en 3 &

zeer goed wat zeker een goede basis voor ZYC is on ec
goede 4e klasser te worden, ook al trekken -zoals in das-
bladen wordt gesuggereerd- bij degradatie o.a. Ben kl. Gol-
dewijl en Frank Wolterink.

t seizoen

Handbal vereniging PACELLI verraste onlanzs, net &ôn van de
arenda punten voor haar leden vergadering, ieder sportnindend
Zieuwentenaar, llet bestuur stelde een fusie voor met hand-
bal vereniging Prix. Als redaktie willen we hier toch enkele
kanttekenigen bij zetten. Tet arsunent dat daardoor een veel
bredere basis verkregen wort voor de verschillende leeftijds
groepen en senioren is zeker waar, naar dat de hekende in-
breng van PACELLI (en dus Zieuwent) zon blijven ook als ze
straks in de nieuwe hal te Zieuwent zullen spelen lijkt ons
zeer onwaarschijnlijk. 'Jat is er b.v. noe voor Lievelde:
aan het Frix van nu, Dat vele verenisingen (en niet alleen

te kampen hebbenhandballers) in den lande met Iedenverlie
is gewoon een bekend gegeven, waardoor het juist aan
sturen van de vereniginsen van belan is non aktiever aan de
weg te timmeren. Ïn juist het egeven dat er in Zicusent
een eigen sporthal komt, zou het bestuur juist Je hoon op
cen betere toekomst voor PACELLI moeten zeven, in plaats
van alles uit handen te zeven. ant dat een Lichtenvoordse
nieuwe handbal verenigin niet die massale steun zal rijzenbij diverse akties als nu PACELLT die geniet staat als cen
paal boven water.
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In deze PINT vindt u naast de vast rieken bijdragen van
vele jeusd-teans en verder natuurlij! eenverslag van de
kampioen Danes 1 van TOP et de kampioensfoto. erder van
le tennis vereniging die sinds kort weer buiten op deterecht lamnen en ditmaal weer eens enkele flaporen.

Wij wensen u veel leesplezier.

De redaktie

DE TRATNE

Als u dit leest zal de derbyteren Longa reeds gespeeld
schrijf dit stuk daags na de onbegrijpelijke be-

ing van de scheidsrechter on het veld af te keuren.
Ik verwijt die man dat hij totaal niet aanvoelde wat voor
belangen bij dit duel op het spel stonden, hoeveel toe-
schouwers er op af zouden komen etc. etc.
Dan heb Îk het nog niet eens over de spelers. De hele week
wordt er over gesproken en werk je naar de wedstrijd toe,
de pers is rninschoots aanwezis en dar

gt: afgelast! IB‘lageningen en die z

Daarna met z'n allen naar Klarenbeek, Pacelli tegen Con-
cordia, Doordat Pacelli met 2-0 won, was de zondag voor ons
helemaal bedorven. liet kan nog steeds, maar het zal nu heel
erg moeilijk worden.

le kwamen door een prachtie doelpunt van
1 Xnippenbors op een 1-0 voorspronn. Daarna hielden we

zonder moeite die voorsprons vast en kregen we voldoende
mogelijkheden om dat uit te bouwen, dit gebeurde niet enals Pacelli dan in de laatste minuut met een zondagsschot
scoort blijf je op 2 punten van Pacelli staan en blijf jeafhankelijk van resultaten van anderen.
De volgende wedstrijd uit tezen !laaksbergen was in de eerstehelft zwak, de tweede helft was stukken beter maar de 1-1
was voor ons onvoldoende tegen een hardverkend Haaksbergen.

Blijven die twee wedstrijden tegen Longa en Erica nog staan
en voor ons de laatste strohalm om toch in de 3e klasse teblijven,

—_____
 __



Voor het e zit het seize:
de laatste 2 wedstrijden tegen Locher 2 en Nahberich 2 cin-ieden ze op de Se plaats net 23 punten uit 77 wedstrijden.Tot aan de winterstop draaide het tweede mce Ín de top, erwerd in de eerste helft van de competitie naar 1 keer ver-loren nl. tegen 'fenelo 2, aar door uit de eerste 2
strijden na de winterstop maar 1 punt te pakken zakte nen
wen naar de sub-ton net toen kans meer op de titel.Conclusie: het twoede an door
ningsopkonst terng zien op cen cod

er op. Door ? aclijk

en trai-

2e — STANDEN BIJGEWERKT T/:!
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Kopy voor het volaende nummer (9) van PTAT dient uiterlijkzondaa 21 mei in het bezit te zijn van de refNoteer deze datum.
tie,

Op zondag 23 april start
hele narathon (42,195 km.) in Dtrecht. ijn tweede



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259)|

COÖP. GELDERLAND steeds totuw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare eri vaste brandstoffen
Towtoeders mo: ooSr erbesteenr.
zaal a pootgoed, tuinen bldemzaden woo?Geaen EvBeresa en bed bensdigdieden

Wij tellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS
Tanken van benzine kunt udagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur perdag
Kontant geldisernietbijnodig - de credierkaart maakt dit overbodig

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

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, ZieuwentWELKOOP Telefoon 0545-1221
van Reedestraat 4, Lichtenvoorde
Telefoon 05443-72421
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et Pinksteren staan de anateur
afstand van

>is voor
stanakencLri’ over eon

de vierde eer

o Gelaischie Ardennen.

Guin 69 biljarters doen Ait jaar nee on de 0:

kampioenschappen. In 14 poules strijden in april vooreen plaats in de halve finales in de diverse Iotaliteitonwent en Mariënvelde. De uiteindelijke 5 finalistenstrijden op 14 en 15 juni bij caf& 't Zevelder 92 de titel,

en 7Zieuwentse

Door konpetitie verplichtinsen van de diverse teams en hetfeit dat na 14 nei de velden gesloten zijn saat het Jan
Xnippenborg toernooi op 30 april helaas niet door,Sis

DAMES TOHP 1 K TOEN!

Ja de akelige westrijd tegen ?evoc was het de bedoeling dat
wij alles zouden winnen. Dat wasinfebruari. Dankzij ak-tieve speelstersdie of de wintersportvalantie verzetten ofextra vroeg teruz kwamen waren we met zenoeg dames in Bor-culo. De vorige wedstrijd hadden we ook gelijk gespeeld,dus de zenuweninde botten. Door slecht spel van ons zingen
we net de stand 2-2 naar huis.
De drie wedstrijden er na aingen ons redelijk af en allemaal
2 winstpunten. De echte klapper, voor ons tenminste, ís op? april sespeeld. 'Te moesten tegen Orion (Doetincher); opdat nonent stonden we beide boven aan. Door een misverstand
tussen T.T.V. SLAGYAARNIS en TOP moesten wij uitwijken naarde zaal van het internaat ín larreveld. Paula, onze wedstrijd
secretaresse, heeft op het laatst de zaal noz kunnen krijgen.Anders hadden wij meteen al met 3-0 verloren. Dus pet(je) af
voor Paula. Dezew hebben we zeer onregelmatig 2e-speeld. De eerste met 15-1 gewonnen. De tweede setzing naar Orion door foute passes en set ups. O0k de aan-valsters durfden niet meer te slaan. De derde set hebben we
mede dankzij de supporters gewonnen.
Zen hoera(tje) voor de supporters!_——_.…—_…_



Door winst in de derde set ging de vierde set voor ons ook
veel gemakkelijker. Dus 2 punten voorsprong op Orion.
De wedstrijd er na, de laatste wedstrijd voor ons, hadden
we nog maar 1 punt nodig om xampioen te worden. We waren 21
gepromoveerd omdat Boonerans als derde op een grote achter-
stand stond. Grol was onze tegenstander en stond op de 4e
plaats van onderen. Iedereen van ons team wilde eigenlijk
oef laten zien dat wij kampioen konden worden. Dus Grol
een lesje leren. Maar dat pakte anders uit. Door sloom spel
wonnen we de eerste set met moeite. Door wissels in de
tweede set ging het ook al niet veel beter, maar toch wonnen
wij deze set. Annie Domhof, onze coach, wilde iedereen even-
veel laten spelen In de kampioenswedstrijd. Dus weer wissels
voor de derde set, met ook eveneens een langzaan spel, maar
ook deze set werd gewonnen. Eindstand: 3-0.
Dames TOHP 1 is dit jaar weer KAMPIOEN geworden.

on

v.l.n.r, Jacquelien Cuppers, Annie Donhof (trainster),
Paula Ijzereef, “arieke Donhof, Yvonne Heekes, Inge
Wekking.

Zittend: v.l.n.r. Jacquelien ’Jaalderhos, Anita Waalderhos,
Ingrid Spexoor, Irma Knippenbors en Louise Groten”
huis.

Staan



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYFF. SPORTS -

RUCANOR - ROBEY

voor al uw
= SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
ea. SPORTARTIKELEN

schoenen: en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT telefoori 1257

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel

vooral uw

VERZEKERINGEN

naar

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

ONSTENK
3 AGENTUREN

Dames
Voor al uw: Reklameborden

en Gevelborden
vragenHeren Automagneetglaten
Stickers
enz. enz.

| Dorpsstraat 85 - 64
| 7136 IN Zieuwent

Tel 05445 1485

CêGIEADBAL1el
tel. CI 797



Volgend jaar gaan we net als leren 1 naar de 2e klasse.iliervoor danken wij onze supporters en met nane AnnieDomhof die altijd bij iedere training en wedstrijd 2

wezig was.

Vieuwe speelsters zijn nog steeds van harte welkom. Dus
kom eens kijken. Haandag van 20.39 tot 21.45 uur 3 donder-das van 18.45 tot 20.09 wir.

Groetjes Dames 1

!labeschouwing van een trair er.

Allereerst zal ik het tean van dames TOE? 1 voorsteller
Rugnummer 1: Ingrid Spexgoor, van Jenten Antoon,Aanvalster. Hef ne goeien smash in de handenen plaatsen kan ze ok good, achter wil ze nogwal ‘ns schutteren, ‘‘et de kwebbel kan ze ok

zoo:
Xunnnmner 2: Paula Cuppers, Rademaker. Set-upster.Technisch goed. “oar as ze ut op d'r henpenhef, serveert ze ne bal deur de muure
Jusnunmer 3: Inge Frenken. Lechtenvoords goeien inport.\lidraanvalster. Deelt "et een onschuldis ge-zicht de dodelijkste smashes uut.

gnunmer 4: Jacuelien 'aalderhos, Teetbaas, Set-Pee is zo venenstig, De tegenstander hef nere-zeld de bal veur ut noakieken (as ze nect tezenuwachtig
Rugnummer 5: Marieke Domhof, van Jan van de bate.Aanvoerdster. Annvalster net n links pentjen,As dee giftix is, dan zoa noar an de |

Tegenstander (trouwens ok as medespeelster)dan slöt ze un gat in de vloere,
Zusnummer 7: Jacauelien Cuppers, van Jan en Stien iej wetwal. ’id-aanvalster, lef elestiek in de beene.Dee kan cen bal binnen de 3 meter sloan enblokkeren dat ze kan, D'r is gin dew:

an. De Berlijnse aur is t'r niks bij.
Rugnummer 8 Anita !/aalderbos, ok eene van 'ttegenwoordig itarvel:

arêwel, moar heweeslijk da As deesaasht, dan dut ze le mond wagenvied Ios,Net of ze zegen wil "oh" vat doozood!



Rugnummer 9: Irma Xnippenborg (postbode). Aanvalster.
Ging gedurende het seizoen steeds hoger sprin-
gen en serveren dat dee kan. ‘enigeen in deeredivisie zol d'r jaloers op wêzen,

Rugnummer 11: Louise Grotenhuis geb. Payers net zo as
de trainster uut 't Crolse. Set-upster.
Alles wat uut Grolle kump is gewoon good
(ahum Grolse wind). Echt schuins kan dee
serveren, doar kunt ze alleen moar scheef
op passen.

Rugnummer 24: Onzen Joker. Yvonne Meekes veh. ‘Teenink,
Alleskunner". Iej wet wal, getrouwd met
Raymond van Toone en 'larietjen. Woont in
Leevelde, moar is meer in Zowent te vinden,
ilelverwege het seizoen gekomen. Onzen meest
fanatieken, moar ok meest positiefsten van
het stel. Haalt de onnogelijkste ballen nog
van de grond.

En dan ikke as trainster mot dat
Moar dat 400 ik 9raas.

spul ín het zareel holn.

Annie Domhof.eseilu over dit sei:

Wie had dat in het begin van dit seizoen kunnen denten!
Kampioen seizoen 1997/1938 en kampioen seizoen 1939/1980,
Wu dus Ze klas.
ïlel een plaats bij de eerstezes

in gedachten. laar weer
kampioen, daar lun je alleen maar van dromen.

le eerste 2 wedstrijden gingen buiten verwachting. laar
dan het eerste verlies op 15 oktober tegen Boemerang. lu
wist men ook weer wat verliezen was. Dit was trouwens de
eniste wedstrijd die Ait seizoen verloren sins. Daar de
tenenstander ook punten lieten lisgen, bleven ve bovenaan
meedraaien.

Tot de beslissende wedstrijd op 3 april tegen Orion, welke
vloer evenveel vunten had als ons. Dit was echt een wed-
strijd waarin de zenuwen cen vrote rol speelden. 'e wonnen
met 3-1, ook mede door de aannoedigingen van de rote sup"

—
oes



Ga voor een leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom voor een goed
ontwerp vooreen

nieuwe woning of tuin
eens bij

André en Marieke
Meekes Staussstraat 15 - 7132 AP Lichtenvoorde

Tel 0544 : 76506langs.

Café-Cafetaria "DE TIMP“
tel. 05445- 1269
ZIEUWENT.

Snackwagen vooral uw evenementenDE]Café "De

OnsCafé is uitermate geschikt voorfeestjes, vergaderingen
e.d. voor max. 80 personen. Ook in de weekends.
INFORMEER ER EENS NAAR.

imp":

voor advies
aan-en verkoop

EOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

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



Bekken wijst u de weg
naarde juiste verzekering en

gp financiering D
us |

uitstekende NEEservice adviezenTee| premies

ingen-hypothekenENEN



_9- Dortersschare. het was n&&n zoede wedstrijd, maar ik hebnog steeds cen spreuk van iemand in de gedachten die zeit“beter een slechte wedstrijd en winnen, ‘dan een goede wed-strijd en verliezen", ant toch ís het vaa!die wint! de betere ploeg

Den de laatste
veel supporters
vrienden en bekend
3-0 en are:

edstrijd in Groenlo tegen Crol 2, Er warenegekonen. Al de heren van het lo tean +
en schreeuwden hun beste.'Je wonnen met

POE!!! Bloenen en kussen waren Onzebeloning en nadien werd er hij Stoverink een klein feestjegevierd. Daar zaten ook al de danes2, die ook hun laatstewedstrijd hadden gewonnen. |

ie weet danes 2 spelen jullie het nieuwe seizoen in dehoogste regionen nee. Aan jullie enthousiasme zal het nietliggen. !

En als ik het zo bekijk spelen ve het nieuwe seizoen net |3 dames teans \ompetitie. Er zijn non steeds dames velo!Annie. Trainster dames 1 en 2,Heren 3A leren AT

1. ‘iarvo &

2, Orion 10
Tornax 1 3. Snash 4&

!

Longa 4 4. Volga 3 |

Jivoc 5 5. ESH Z
Vios 3 6. Etovoe 1

Dynaro 5 7. Dynano 4
Boenerang 5 B. TOHP 2

erang 3
Grol 4
VEV 4
Gemini 4

Dames 3P

. Fravo 2

EUDSTANDEN VOLL BALVERENIGTNG TONP.

. Vollverijs 4
Tornado 3

3. Roenerang 4 22-31 vos4. Pevoc 1 22-20 ‘evo 2
5. Safeco Bovo 4&

. Cenini 5
7. Tornado 2
3. Longa 9
9. Crol 2

1). Dynano &

11. Avanti 4
12. Sparta &

Tornax 7
Boonerang ©

Inevo 3

Vios 5 19-10ip 2 12-70



OPENING VAN HET TEANT: Et BIJ Z.T.V.

De tennis koorts steelt in heel Iederland, dus ook in
Zieuwent weer de kop op. Ja natuurlijk hebben vele tennis"
sers deze winter niet stil gezeten. Velen hadden een vast
uurtje in de tennishal. !let is inderdaad cen prachtig
surrogaat”, maar toch …... je zit aan een vastetijdgebonden. Je speelt steeds tegen dezelfde mensen, hoe syr-
pathiek die ook zijn. Zen enkeling doet zelfs mee aan een
hal-toernooi of indoor-competitie. Maar zo gauw de kievit
terug is en de klok verzet gt elke ZTV-er "honger
naar de bal" op de buitenbanen. Eereidwillige handen zijn
bezis met netten ophangen, clubgebouw fatsoeneren, relame-
zeilen ophangen enz. Eindelijk …... de lijnen ligen
weer op het gravel. De eerste pioniers koen tennissen,
“gravel-snuiven" noemen ze het. !jaar dan komt de

ìe wind werkt niet mee en blaast ballen uit; de zon ®

in je ogen waardoor je al voorde derde keer een ss

de bal springt via een kuiltje in het gravel naar links,
terwijl je zo zorgvuldig rechts getimed had. Verdorie daar
gaat je zo zoravuldig in de hal opgebouwle techniek. Een
andere speler begint te merken dat zijn conditie in de winter
toch wat terug gelopen is getuige zijn snelle adenhaling en
ietwat rode hoofd. "iHlad ik maar vaker de fiets sepakt in
plaats van de auto", zie je hen/haar denken.

Toch hebben die eerste buiten-weken ook hun mooie kanten.
Bij mooi weer kunnen voor bet eerste de benen weer bloot.
Wat een oogverblindend wit ís er dan te zien.
Het eerste buitentoernooi was er weer (9 april). Oude con-
tacten werden weer opgefrist. De T.C. had voor koffie, cake
en een zo goed mogelijke wedstrijd-indelins gezorgd. Het
weer was op deze zondag fantastisch. Bij enkele spelers was
al weer een gezonde wedstrijd-agressie te bespeuren, terwijl
anderen er de voorkeur aan gaven nog niet alles uit de kast
te halen. Al met al een geslaagde das.
Ook de teams die in de verschillende competities zullen
opereren maken plannen zoals: welke opstelling, wanneer
trainen we sanen, hoe pakken we onze aarts-vijanden het
beste aan en zullen we in dit jaar echt alleen voor de
punten spelen of kun je met je tegenstanders ook cen hoop
101 hebben?—



Bomers LxMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
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

B. AM. 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



wm) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
* HANDELS. EN REKLAMEDRUKWERK

+ KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE TELEFOON 05443-71207

AUTOVERHUUR
HOLKENBORG

05445-21002

Past. Zanderinkstraat 28 - ZIEUWENT



Afijn; hoe het ook Loopt
EEN GEZELLIG EX SparTrer

"Tanen de T
5. Gerritsen

Tv
ZIEUWENT.xv

allo Allemaal

ier weer eens een berichtje van SLAGVAARDIG. Deze pa:vakantie is er weer sen !azima-toernooi voor de Basisschooleweest. Île fIazima"cup is gewonnen door Zieuwent. Door dattoernooi hebben we toch nog enkele nieuwe leden gekregen.‘ij (Meisjes 1) zijn het vorige seizoen kampioen geworden,Uu spelen we (Jannenieke, Jolanda, ’foniek en Yendy) in deeerste klasse. !le hebben noe enkele wedstrijden te spelen.‘le staan niet erg goed, maar door nog beter (ahum?) tetrainen blijven we nog wel in deze klasse. Er wordt vaak inde derde set nog verloren. |

Bij de jonsens heeft ?ran Peters
strijd verloren. no8 steeds geen © tele wed- ï

De leren 1, die vorig seizoen ook eerste zijn geworden, doenhet ook dit seizoen erg goed. flet team bestaat uit: Eugène ;

oenderboom, Karel iiummelink en Arno Doppen.
Eugène loenderboom is sinds het vertrek van Henry Bonnes
weer onze (lieve) trainer. De trainingen zijn altijd erg i

gezellin.
Zaterdags worden de thuis-wedstrijden van de jeugd-teams ï

en het dames-team gespeeld. Í———



De wedstrijden van de heren altijd op vrijdas (na de trai-ning) vanaf 20.09 vur,
Als je ook eens cen koer wilt tonen kijken Bf tafeltennissenkon nerust op woensdag (van 20.00 tot + 21,09 uur) BE vrijrdazs (van 19.00 tot 23.00 uur)!
‘aar zaterdaas ben je natuurli
uur).

ook welkom (vanaf 13.00

Tot gauw!

Veel tafeltennis-groetjes
van Vendy

EN OUD

HV LT NTEIUS.
In deze PINT vindt u van de hand-bal verenisina de volgende onder-werpen:-
= competitieafsluiting eneindstanden
— bespreking net Erix overeen eventuele fusie
— het buurttoernooi op 21 mei

STITIE-AFSHITTINS.

Een spannend slot van de compe-titie was het dit jaar met name
voor de daaes senioren teams;
dames 1 had nog kans op een de-
eradatie-wedstrijd en danes 2

op een pronotie-wedstrijd. Dit
werd beslist door de resnltatenvan andere teams, in andere klasses (Ui en Swift). Uelaasvoor danes 2 verloor di, waardoor men geen promotie-duel
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mocht spelen, maar dames 1 nochten wel een degradatie-ystrijd spelen omdat Swift had gewonnen. Deze wedstrijd hplaats op 9 april jl. in sporthal "Ne DunpeI" te Velp. DePACELIT-danes noesten daar aantreden tegen Peehorst (Ede)Sn alleen bij winst zou klassechehoud eegarandeerd zijn,Peehorst had cen heter doelsaldo, waardoor een gelijk apelin hun voordeel was. Er waren veel supporters neezeraan orIe dames te stemmen. Al na 5 minuten keken de PACELLT-da-tegen een 3-0 achterstand aan. Hen was zenuwachtig on kon08 geen juiste verdediningsvorm vinden tesen het aanvatspel van Rechorst. De hele eerste helft zorade het veranderenvan de verdediging (6-0, naar 5-1 en ook 4-2 werd verdedigd)voor onrust in het spel van PACELLI. De aanval verliep ookniet.echt soepel, al had men wel een aantal leuke kansen e-creeërd, naar geen geluk met het afronden; verscheidene Keren |werden paal en lat geraakt. Puststand was dan ook 6-3 voorRechorst. In de tweede helft bleef men vasthouden aan Eênverdedigingsvorm (5-0), waardoor iedereen wist waar hij aan !Toe was, wat zij moest doen en men dus "rug iger" vas,

DACFLLT kwam meteen heel goed terue en kuan zelfs op ge- |lijke hoogte met Reehorst; 7-7. Hierna volgde een orenSpannend slot van de wedstrijd; de beide teams zaven elkaarniets meer toe en er werd over en weer gescoord, maar Roe-horst bleef steeds 1 doelpunt voor staan. Toen de scheide-rechters in de laatste minuten toch een doelpunt rekendenvoor Reehorst, terwijl het duidelijk "cirkel" was, was het
íbeslist PACELLI verloor de wedstrijd met 12-11, waardoordegradatie een feit was.

ja zoveel jaren in de eerste klasse te hebben neezedraaidkwam de klap nu dus wel heel erg hard aan. Toch hebben ae Ídames de punten niet in deze wedstrijd verloren, maar inde Gerste helft van de competitie; na 12 wedstrijden hat nenslechts 4 punten behaald?
\anens de dames wil ik dan noe graag al het publiek bedankenTie de danes de laatste wedstrijden in hun strijd tegen de.gradatie zo trouw en goed gesteund hebben. Het is helaas nietgelukt, maar allenaal hartelijk bedankt!

De eindstanden van de zaalhandbal-conpetitie van dit seizoenlaten verder nog zien dat dames 2 op een goede tweede plaatszijn geeïndied, Ook zij hebben cen aantal punten laten ligzen in de eerste helft van de competitie, maar zich daarneuitstekend hersteld, waardoor toch nog zo'n noed resultaatis bereikt. Teide dames junioren teans Konden redelij mee-—___
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draaien in hun klasse; de junioren A konden niet tot cen op-
timaal resultaat konen. Faerzijds vanyege de vaak natiee
traininascopkonst (door stuaie c.d.), anderzijds door reset
matie onvolledig bij de wedstrijden te zijn (door studie en
werk, door meespelen bij danes etc.). Zen goede plaats in de
middennoot voor de junioren P, zeker als men bedenkt dat dit
tean nog in ophouw is.
De heren Junioren en Senioren zijn beide op de laatste plaats
geeïndigd; de heren Senioren ordat men de laatste vedstrijden
van de competitie niet meer kon spelen, Ï.v.m. te weinit wen-
sen, dus het zeen tean meer kunnen maken. De Junioren hebben
zeen enkele wedstrijd gewonnen, ondat ze in een veel te hore
klasse (waar het nivo te hoog las) waren ingedeeld.

Het adspiranten-team van PACELLI ís zeer overtuigend en heel
terecht ZAMPIOER geworden. Nok de laatste wedstrijd wisten
zij met een groot verschil te wianen van Avanti.

Er waren enkele ouders meegegaan en een afge:
het bestuur on bloemen aan te bieden.

aardigde van

Een PRIMA PRESTATIE DAMES, PROFICIAT!

EINDSTANDEN CLASSE ZAALTANDBAL-KO:

Dares Klas1 Danes flas Des A Jm
Angeren 1 1925 Reflex 1 1931 UVA
Ui 1 12-23 19-22 tijnerva A

VW. fluissen 1 19-22 Firelall A

Athoric 2 1-2 Erix A

DV 1 17 Frien '76 A

Duiven 1 1510 1317 PAGUT
M, Gazellen 1 19-15 1915 Vi
Reehorst 1 1815 UN4 19PAI 1 1913 Apollo 'M2 147Fri 16T TAD MOR 4 105



vo Gi;
MASSEY-FERGUSON

WENGN]
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-

OPA:
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415



Hetvervoereistmeerdanooit derne, uiterst efficiënt 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 garantie door mo- 20 jaar.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-2103 Fax 0545-1703

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop- en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
Ete. Etc.aOt|——



4Dames B Jm. \last  [leisjes asp. Klas C
í

Grol A 1532 PAIA 12%Frix A 1% Allo DA 149 !Avanti 4 6 IVA 1417Fortuma A
D Erix A 14-16

WWA 1519 PortumA 1-5PATA 19 Avanti A 19 |Vios Â 79 tinerva A 149%Blast 1507 BlawVitA UHK 'g7 A 17
Heren Sen. Klas
Erix2 19% aA 1523N2 1931  Zaúft A 52Ouintus 2 132 ion A 1410
Dynro 2 Amheta A 1416 !Avanti 1 ‘. Huissen A 14-11Brie 743 12-14 ENA 1-10Crol & 19-14 ErixA 1% lBlamiit2 191 PAENTA 1Vios 2 !

PACH1
BESPRE!

In naart va
be:

n dit jaar heeft Erix contact opgenomen net hettuur van PACELLI on te praten over een eventuele fusie.rna heeft er een bestuursvergadering plaats nehad bijPACELLI; daar bleek dat het merendeel van het bestuur 3roteproblemen had met cen fusie, i.v.m. de gevoelige kant vande hele zaak: het typisch Zienwentse sfeertje, de eigenvereniging etc. etc.
Aan de andere kant moet men ook de feiten onder ogen zien:het ledenaantal loopt al jarenlang teru, het is daardoorrg moeilijk om n03 teams te vormen en sons kun je de ledenniet eens de mogelijkheid bieden om te kunnen spelen (of tespelen in het tean dat ze praag willen bij hun lceftijdsge-noten), iet bestuur ís dus zeker niet over &ên nacht Ìgezaan (ook daarin zitten mensen die al meer dan 19 jaarhandbal-lid zijn), maar het saat over de toekonst van de hand-balsport (PACELLI is een zin'end schip). Het bestuur heefthaar mening op papier gezet en cen ledenvergadering georgani-scerd. Op die ledenvergadering is onderstaande te
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deeld en hebben de leden er in groepjes over gepraat en naerdacht en eventuele vragen, noeilijkheden aan de orde gesteld.
let bestuur heeft hier, voor zover dat mogelijk vas, antwoord
op gegeven.

FUSIE, WAAROR! WEL?

Een vereniging xan alleen good funktioneren als alle leden
zich volledig voor hun vereniaing inzetten. 'loe kleiner de
vereniging wordt, des te moeilijker is bv. het indelen van
teams Ï.v.m. de niet evenwichtire Teeftijdsopho
Tevens is er ledenverloop bij PACELLT, Teder jaar weer loopt
het ledenaantal iets terug. Dit houdt în dat oudsten uit
lagere teams zeplaatst worden in hogere teans, Dit heeft als
vervelend gevolg dat lagere teans verzwakt worden waardoor
ze meer wedstrijden verliezen en het handbalnle cen Ian-
zane dood sterft. lijk maar naar het Verloop bij de eren
Senioren en Junioren. Dij fusie krijg je neer leden van de-
zelfde leeftijdsgroepen. Je kunt dan de teans sanenstelTen op
de oude basis, dus goede en ninder roede spelers en er vanuit
gaan dat vriendinnen veel langer met elkaar in hetzelfde
team kunnen spelen.

overstap van adspriranten naar Junioren en senioren isdan ook nict meer zo dwinsend. Dit hout wel in dat er danclers van Erix bij kunnen omen, doch is niet noodza
\. Fusie houdt in dat het bestuur versterkt wordt, Jebeschikt over meer onsen, die een trainingkonnen verzor-

zen, een team coachen en je heidsrechte
Dok kun je zaaldiensten beter indelen. tat tear Indelinnbetreft moet je er van uitgaan dat bestaande teans nehand-haafd blijven; trainingen vinden zoverl mogelijk in eigen
woonplaats plaats, hoewel de hal in Zieuwent niet voor 1999
klaar zal zijn. De Meren Senioren en Junioren kunnen blijven
handballen met aanvnlling van Srix-leden.
De eigen sfeer die PACELLI altijd gekonnerkt heeft, zal be-slist niet verdwijnen. Immers, die heb je of je hebt het niet,
Eigen aktiviteiten, zoals Sinterklaas, ‘olisbollen on buurt=
toernooi zullen ook blijven. wel een contributie-
aenpassinp nodia; dit moet cchter nog bekend worden. fet
houdt dan wel in dat jeugiteans per husje vervoerd zullen
worden. Vervoer zal dan niet neer door ‘de nanvoerdster
geld hoeven te worden.



interkreatief
nederland

KATPSALON £ DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEEN 736 U ZIEUWENT

DROGISTERIJ TEL -05445-1982
DOPPEN



Wijspelen umetonzehoge|spaarrente graag de bal toe.

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kunt terecht
bij ons agentschap:

‚A assuran: tiën-financieringen-hypotheken
EAN TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT za. osa5aa1

il EEn Spaarbank



Eje
fet komt er dus hier op nee:
Als bestuur zijn wij van menin dat een fusie op korte ter-nijn ten goede zal komen aan handballers en handbelsters.Ex zal cen nieuwe vereniging opgericht worden met een nieuwenaan en een nieuw tenuat laatste zal niet meteen het geval zijn omdat je zit metSponsor-contracten. Van beide verenigingen zal het waarde-volle behouden blijven.
‘Je vragen juTTie dan ook goed over de voor- en tegens na tedenken alvorens je sten uÏt te brengen over deze, toch wel,zevoelise kwestie. Probeer ook nuchter deze zaak'te benaderen.

stuur H.V. PACELL,

je lit alles heeft er een stenmins plants gevonden, waarbijbleek dat van de aanwezige leden, op 2 twijfelgevallen na,allen positief stonden t.a.v, verdere onderhandelingen netErix. ver een aantal wensen en moeilijkheden van do ledenwordt dan gesproken en PACELLT zal sovieso eisen dat allegeclaimde uren in de no3 te houwen nieuwe sporthal inZieuwent ook benut worden, waardoor zeker de jeurdteams inZieuwent blijven trainen en spelen

ET is dus nog geen sprake van fusie; de (on)nogelijlkhedenworden verder besproken door de 2 besturen, waarna men dedefinitieve voorstellen weer aan de Ioden zal voorlannen.Pas dan wordt bend renaakt en beslist of or wel/nier |sprake zal zijn van een fusie met Frix.

SPAAR BIJ EEN GO!
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BET JAARLIJKSE PACELLI-TO!
FAMTLIE!S.

NOOT VOO? BEJRTVER BRT

De handbal verenigine PACELLT organiseert ook dit jaar veer
haar jaarlijkse handbaltoernooi voor buurtver., buurten,
straat, Vrienden(innen) Of [anilie's 21 mei a

Deelname is mogelijk voor iederen vanaf ©

De samenstelling van de tear:
zelf over, met dien verstan

laten we weer geheel aan u
t de teans genixed moetene

zijn: — er maximaal 3 '!,f,V.-leden per tean ogen zijn
— er steeds 2 danes în het speelveld nocten zijn

Leeftijd waarin gespeeld wordt is: - 9t/a 12 jaar
= 13 t/n 19 jaar- 19 jaar en ouer

Het inschrijfgeld per team hedraant: 15,90.

inlevering van het inschrijlforzulier en het voldoen van
het inschrijfgeld hij ‘fonique arbers-Donhof, de haare hl,tel.: 2014 krijst men zo spoedig mogelijk bericht over de
voule-indelins en id,nvangstí

Wij aaan er van uit dat de eerste persoon op het insformulier contactpersoon voor dat tean i

Yet toernooi zal gehouden worden op det sportvelt achter
de Gymzaal aan de 7Zegendijk.

INLEVEREN VOOR ZONDAG 14 "ET!

Sportieve aroeten.

vur



Knippenborg
zit je goed

De bakker
die iets oxtra's van

uw bestelling maakt! !

Zaal tot 400 personen
Div. kleine zaten voorale doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buifetten, warme bufferen,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
‘ook kunt krijg

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0545-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent TEA

trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanafheden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer



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.

Zegendijk 4. telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdensde rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

EN Guus Kolkman
0544514939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE

- WIJ LESSENIN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
- SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT
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SCHR. WAAR:

Onderstaa
fanilie!

‘aan Tean :

Leeftijdssroen :

Contactpersoon :

Contactpersoon tel. nr.:

D

RKZ.V.C. - AZSV
Lonea =RKZNE,RAZ... - Erix
Grol
AZSV

R.K.ZeV.C.
R.K.ZV.C
Erix

Ze buurt, buurtver., straat, vriend(
villen eedoen net het handhal-toernooi op 21

DUDDILLEN

nnen) of

VEIWS
1-0
5-2
3-1
0-1
0-4
29
2-1

ei

‘e moeten nog 2 wedstrijden voetballen, nl. uit en thuistegen Vios B.

De tweede wedstrijd tegen Longa
goed. De 2e helft speelde Longa
ook met 5-2. let ís tot nog toewe verloren hebben. We zijn con
Dat hebben we dan ook te dankenvan Freddi Pokkers,
jongens en goede leiders,

speelden we de le helftheter. (le verloren dan
de enige wedstrijd die
zoed team,

aan de goede trainingen
- ‘e hebben een fijn team met leuke

Dirt:
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DE FLAPOREN HOORDEN

— dat John (rabbenbors, de laatste my van de A-selectie een
oden hesft zeregen van .contract zanzel

= dat niet alleen spelersop zonde "oren cen kater h

maar ool: scheidsrechte west enkele vel
een penalty van
clubscheidsrecht

bora op zijn favoriete plaats ocht
chijnlij' zijn laatste wedstrijd

sselspeler dan

= dat Pené Blanc!
spelen, orlat het vaar:
in het Ze zou zijn. Zijn antwoord vas: de
maar.

Te koop: Zo zoedals nieuwse Adidas Janse eopersbroek en een
zo goed als nieuwe Stanley '‘enzo eeperstrui.
Kleur: nroen-seel.
Telefoon: 95445 — 1660.

seZeste sportliefhebbers

lier volgt een samenvatting van de wedstrijden na de vinter-
stop. De eerste wedstrijd was tegen Kotten. Ve wonnen 2=-makkelijk met 5-0.

De tweede wedstrijd was tegen Vosseveld.
winning. Eindstans: 27).

en roeizaze over-

Daarna kwam de klad er in. Tegen .S.!!. werd net 2-1 verloren.
Tegen Noordijk werd net 2-1 verloren. Tegen Ulftse Poys werd
met 3-1 verloren en tegen hetkesluiter Bekken werd uiterst
moeizaam met 3-2 gew

Onze laatste wedstrijd va
goed gespeeld, wat dan o
Eindstand: 190. (Parry lol

5 tegen DAN, Er werd eindelijk weer
beloond werd net dubbele cijfers.

s scoorde zelfs2maal …...)
Verder zijn 3 spelers en de leiders René en Benno (dus zo:onze technische vlagger Guus) naar onze vakantisbesterni
op Texel wezen kijken.—der



J. WAENINK ieSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating A2 BEnE
-Tegels 30x 30 en 40x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544514517

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN |

zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetu zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF |

WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217

!

888



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

A.KL. HOLKE
vec- en varkenshandel - batsdijk 46 ZieuDEN

N aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445-1494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a „SBENe,SEVerkoop en ° t °867,
reparaties == 5os >>

van merkauto’s eN 5, ENN ag



Onze eerste indru! ‘ou, als we het hier een vrokendwit houden, dan weet : het ook niet neer",Toen keken we verder op en opze tweede indru':
me dood als het hier niet bere-tezellin wordt", Haarnahebben we een kopje koffie vodro
hebben we even rondseraced op Tez
Onze conclusie: vochtie genoez.

%roenie. Daarax

liet enie probleen dat we nog hx

E le financierins.Sponsors en gulle gevers kannen zich aannelden bij dhr,R. Doppen.

Zo, (lit was een korte sarenvattins van cen stipje nit 4tijd van de sezellisheid.
“et vrienselijke groet,

De
A-JUITOREN

Opnieuw een stuje leesplezier van de A-Junioren, De
wedstrijd tegen de aumer drie van de cofpetitie S.S.S.E.
viel niet teren. Ue kwaaen thuis et 1-9 voor, daarna

2 naal en op slag van rust verd het
la de rust net de wind op kop werd het 3-2.

VAT, werd'inters
het op gelukkiger wijze 1-1.

x tegen S.!

De weel: daarna tegen Vosseveld. Eindstand: 3-4.
De volgende connetitie wedstrijd was tegen Vios-B uit.
Ia een wedstrijd net zeer veel i van beide kanten verhet na een zeer spannende slotfase 2-3, in ons voordeel.

lierna volgden nos een aantal oefenwedstrijden (tegen ‘feddo,
-C.S. uit Zevenaar en Peunie) die net een redelijk resul-

taat werden afzesloten.
Zoals ieder jaar zeat ook dit jaar, net zoals andere jarende Aselectie net trainer, leiders en begeleiderseenweekeindje de hot op, Dit jaar gaat het naar een Center
Parks filiaal; de iuttenheuste. llet vertrek is 's middag
26 mei. U mag ons allen massaal uit konen wuiven.

De A-selectie

“ekke



Z JUNTOREN

A-Junioren

1 133
2 10-29

19-25
4 Winterswijk A 19-10
5 RAZ, AL 19419
6. Witkampers Al 1917
7. Bredevoort Al 1916

. Vosseveld Al 19-14
9. SKV.Al 1812

10, Ruurlo Al 1711
1. Loma 'D A2 1947

C-Junioren

1. Witkampers CL

2. Grolse Boys Cl
3. Winterswijk CL

4 AZ.S.V. C2

8. Sp. Rekken CI
9. KSV. Cl

10. D.E.0. CI 1503

50415
63172
3531
0%43D%
4562
350
DAT
10-64

915
621
73%
OB
5923
Ee)
40-56
2355
27-99
2490

BIJGEWERKT 1

/M 12 APR:

B-Junioren
Overgangsklasse D

1. Erix BI 18-27
2. Grolse Poys PL 18-95
3 KS 1823

1622
5. Bredevoort Bl 16-90
5. Vosseveld BI 1819
7. KSV, BĲ 17-18
B. RKZV.C. BL 1917
9. Kotten BÌ 1711

10: Ulftse Eoys BL 191
Il. Sp. Reken BL 1901

C-Jnioren
Klasse CV

1 A.D. '69 C2 204012 UVC, C2 19-39 1la DCG 284. Vorden C2 2-27
225
225
217
213
1910

10. Ruurlo C2 201. Witkampers C2 2948
2016

TL, 1989,

43-11
65-31
6148
Set
71-%
5e)
662
482
2193
247
4194
231%

7,00 (1) 72,93 (6)
73,77 (2) -1,30 (8)
19/5301 (3) -1,26 (19)2,47 (4) 15 (9).22 (5) 0,96 (11)
= 17e (2) -0,65 (12)

EERSELeSSSSDENONPeWinnaar met nog slechts 2 wedstrijden te gaan is ongetwij-feld het KANPIOENSTEA ZVC 5.—



Sportief en goed
gekleed door uw

Modehuis

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

Os daar Oude Ruurloseweg 28ee GSLIE Zieuwent Tel. 1436
JZ zijn 1860JE

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

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

eN1“+ Tos Lageschaar
voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpsstraat 17A Zieuwent
teleioon 05445 1954



STANDEN ‘vr. BH. ZVC
3e T/Be — STANK.Z.V.C. SENTORE

12 APRIL 1089.

2e Klasse L

2D 5527
12 418
D= 327

5. Grol 4 5 5

6. Sp. 192)
7. Ruurlo 3 19-17
8, AD, '69 2 19716
9. Fortune] 2 2 19413

10. Solvolde 3 IN. Remie 4 213
IL. Doetinchen 3 1904 2679 11. Diepenheim 3 1912

m9
4e Klasse AZ

1332 6313 1. Uinterswijk & 18-32
14% 514 183223 42 1-2 D

1922 39-37 19-22 42
5 1817 436V. 1917 25% EN, 1819
7. Lochuizen 3 1915 3149 Vosseveld 4 113
3.'brieweld3 18-14 354) 2, Varsseveld IN 1014639. Sp. Yeede 5 19413 2442 1810

10. Lone ') 6 1412 238 1319
1. Remie 5 149 2-54 1015

1433 5510
1223 6%
127 667

4. Lon 2 529
5. Grolse Boys 3 917 5355
6. Swurlo 5 1947 3-4)
7. Grol 8 1416335lode 7 14 4248
9. Remie 6 19-13 p)

V.€ 9 14% 24-74
1745 2775

1847
1513



22%
EVENEMENTEN KALENDER.

4 Hei Harreveld on t!heels" op Henelvaartdag
15 Mei 2e Pinksterdag: Klóotschiet toernooi voor

Zieuwentse verenigingen, fanilies, straten,bedrijven enz. (!leren, Dames en Jeugd)
4 Juni Klootschiet marathon Jeugd (A.K.F. + vrijeklasse). Indeling in leeftijds catagoriën

11 Juni Volleybal toernooi voor families, straten enz.
georganiseerd door TOHP

3 Nov. Oostenrijkse avond van de Harmonie
11 Mov. Open klootschiet toernooi van Zieuwent (A.K.F. +

vrije klasse). leren en Dames.
27 Aug. Je Achterhoektocht: Ficts- en Skeelertocht.

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

zaalvoetbal
STANDEN PIJGEYERKT T/10 APPIL 19989.

Ze Klasse A Je Klasse 5

1. De Ea 2% 120 1. VI0S-B5 DU 12z 23 BP 2. AZSV. 5 2% 15243
2. Bredevoort DB 72% 3.WZV.5 22 11752
4 ESV, VN 942 AFC. Gn 3 2% 766
5. Veldhoe! 2-2) 6345 5, Zemie 3 2% 9582
5.Sp. FiberenS 2D 626% 6 RLZVC 2 25 057. Rietmolen 916 7697 7. Lona 7D 4 22 859
9, Lom 'D 3 215 962 8. Veldhoek 3 24 4-8

ZM Uk ONZ. 3 2213 610IR WIS MN. "nrelo 3 21 @127
148 37113 IL SSS, 2 2410 49%

12, furlo 3 24B 341%—



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

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent



overvitrages ei gordijnen

Uw wong inrichten 1 zaak
van smaak. Een kleurnuance

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

Bij uw inteneur specialist
kombineert u naar hartelust met

Lotus gordijnen

© lotus
selection

“Nienhuis
interieurverzorging

Weertiestaat
TSE ZevenTeilo Geestes

Verkoopvan Nieuwe

‚en gebruikte auto's

Accu's, Banden

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

Tevens bouwen wij L.P.G. in

en Repareren wij schade auto's

garage Elschot
Waalderweg 32a -
7263 Mariënvelde
Tel. 05445/1855

champignonkwekerij

a. holkenborg
voor verse champignons
ruurloseweg 28
zieuwent tel. O5445 1389

7136 MD



En daarom is er
altijd een Rabobank

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

hebben. Betalingen moet u
even kunnen regelen.
En daarom moet uw bank dicht
in de buurt zijn. Voor de
Rabobank
hoeft u niet
verte gaan.

Rabobank
Altijd in de buurt. DE



TO UNI il

is niet overal te koop.Toch kan de &&n niet zonder de ander.
Het tapijt is zo goed als de manier waarop het gelegdis.
Onderscheid is er en zal er altijd blijven.
Kies voor het beste tapijt en vóór de vakman. Uw meevaller is
dat u niet eens duurder uit bent !

grensien|Niënhuis
gegarandeerde interieurverzorgingwants Werenfriedstraat 1

van slaapkamer 712612 Zieuwent
tot suite Telefoon 0544541252


