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Sportblad PIOT

L

REDAKTIE: 8. ten Bras, B. Storkhorst, 8. Wensink, H. Wopereis,
J. vd. Meij, R. Doppen.

VERENIGINGEN:

R.KZ.V.C. Veld + Zaalvoetbal
Voorziter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel, 1281
Secretaris: W. Slot, Vragenderweg 37 c, Lichtenvoorde, tel. 05443-76950
Penningmeester: M. v.n. Bolscher, De Hare 69, tel, 1660
Wedstrijd-secr J. Lankveld, Dorpsstraat 20, tel. 1941
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257

, Steringstraat 54, Lichtenvoorde, tel. 05443-73054
Secretaresse: L. Klein Holkenborg, Hofesch 16, L'voorde, tel. 05242-75237
Penningmeester: C. Belterman, Batedijk 40, tel. 1720
Wedstrijd-secr.: P. Klein Goldewijk, Oude Maat3, tel. 1383

TOHP: Volieybat
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 1875
Secr. J. Knippenborg, Generaalsweg 6, Heelweg West, tel. 02352-43798
Wedstrijd-socr.: P, Cuppers-IJzereef, De Haare 23, tel. 2059
Penningmeester: G. Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tel. 1649
Recreanten: A. Klein Tuente, Lantherweg 42, tel. 1409

ZIV: Tennis
Voorzitter: J. v‚d. Meij, De Haare 61, tel. 1629
Secretaresse: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
Penningmeester: J. Domhof, Churchilstraat 7, tel. 1782
Wedstrijd-soer.: A. Klein Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, tel. 1933

ZGV: Gymnastiek en Jazzgym vereniging
Voorz. L. Hummelink, Oude Terborgsew. 269, Doetinchem, tel. 08340-80442
Secretaresse: José Wolters, Batsdijk 42, tel, 1711
Penningm.: M. Berendsen-Blankenborg, Veldweg 4, Halle, tel, 05445-1868
Wedstr-secr.: L. Hummelink, 0. Torborgsew 269, D'chem, tel. 08340-50442

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

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter: J. Eekelder, Voshuttendijk 1, Lichtenvoorde, tel, 05443-71748
Secretaris: R. Huitink, Kleuterstraat 7, tel, 2112
Penningmeester: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1874



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzittor: B. ten Bras, Dorpsstraat 29, tel. 1257
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 1269
Penningmeester: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr-seer: K. Hummelink, Kennodystraat 10, tel. 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 16, Lichtenvoorde, tel. 05443-76508
Secretaris: G. te Molder, Dorpsstraat 54,tel, 1615
Ponningmeoster: A. Papen, De Haare 32, tel. 1970

BV. 'T KEVELDER: Biljarten
Voorzitter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59b, tel. 1494
Secr/Penningm. G, Schurink, J. v. Eykstraat 12, tel. 05443-73217
Wedstrijd-secr.: J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

882.
Voorziter: A. van Melis, Kard. de Jongstraat 1, L'voorde, tel. 05443-74584
Secr/wedstrijd-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271
Penningm.: Mevr. Goldewijk-ten Bras, Churchilstraat 20, tel. 1653

KS.V. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter: H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, tel. 1217
Soer /wedstrijd-saer.: P. Domhof, De Haare 9,tel. 1829
Ponningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

a,BOUWBEDRIJF Wopereis IeIT ]BDorpsstraat 18, Telefoon 1209 ks? SommenBeau

Oe]OVEN4nyouwEN

Dorpsstraat 223, Telefoon 1928
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TNHOUD:pag.1.Van de redaktie
3.Kermis voetbaltoernooi/Evenomenten Kal.4.Van de trainer/Jeud penalty festijn
5.Tohp recreanten
7.Sp=onsor dames-recreanten Tohp
8.ZVC C jun./ZVC B jun.
9.Slagvaardig nieuws

11.Zieuwentse marathon-Topers

van de redaktie
Ditmaal slechts een dunne PIT, doordat de meeste Lompetities inniddels zijn beëindied. De mecste sluiten het
seizoen af met enkele toernooien of een uitstapje.

ot seizoen teleurstellend.
ie van het

s dat het

Voor de voetballers van ZVC was ù

Het le, 4e en Se derradeerden. Vooral de dearada
le doet de trouwe supporter toch wel pijn, ondan':
er de gehele kompetitie al wel naar uit 2

De geruchten als zonden verscheidene spelers ZVC verlatenlijken niet terecht te zijn. Zoals het er nu uitziet, bei
died alleen Ben klein Goldewijk zijn aktieve voetbal’ car-riere. llel stoppen er bij de lagere teans vanZVC een 19-tal
pelers, terwijl er slechts 3 3 4 jeunrd-spelers naar de

senioren gaan. f het Ce on Taatste ten aardoor volnend
seizoen voldoende spelers over houdt valt non te bezien.

n-

Naast de teleurstellende berichten over ZVC, is er natuur-
lijk ook wel wat positiefs te vertellen. Zo werd nn het 5e
onlanzs ook de D-pupillen van 7VC kanpioen. ielaas kon hun

oto niet tijdin inseleverd wor houdt u
schijnlijk nog te goed.



De volleyballers van TOP, waarvan zowel het Ie Dames enleren ten kampioen werden, lijken florisantere tijden
tegemoet te gaan. De belangstelling voor hen is nog steeds
groeiende. Naast de uitbreiding et 1 of meerdere seniorenteams bestaat er ook belangstelling van meisjes (tussen
12 18 jaar). Bij voldoende belangstelling zal TOP voorhet eerst sinds jaren weer met cen aspiranten/ junioren te:
aan de kompetitie kunnen deel nemen.

De zaalvoetballers hebben hun seizoen afgesloten met een
geslaagd weekendje Keulen, Zij zullen volgend seizoen zeker
weer met 2 teams op de vrijdag avond aan de konpetitie
deel nemen. Een uitbreidins zit er voor hen nu nog niet in,
maar wanneer ze voor het seizoen d

sporthal terecht kunnen, vooral op de mandag
een uitbreiding met enkele teans zeer vaars

aarop in de Zieuwentse
avond lijk

li
De tafeltenni
Buiten de
wisten

sers sluiten dit weekend hun kompetitie a

ren I, waarvoor de 2eklas toch te hoog was,ich alle teamsredelijk te handhaven in hon lassen,
Van PACELLI mochten we dit keer geen kopy ontvangen. 'elhebben wij vernomen dat het fanilie/straten toernooi door
gebrek aan belangstelling geen doorgang vond. Temeer blijkt
weer cens dat een stenciltje huis aan huis nog meer effekt
noteren kan dan een publikatie IT! maand vooraf in PINT,

De tennissers en touwtrekkers zijn pas weer met hun seizoen
begonnen. Mogelijk leest u over hun aktiviteiten in de
volgende PIOT meer.

Vaast de gebruikelijke rubrieken vindt u in deze PIOT een
beknopt afscheidswoord van trainer Guus Stenerdink van ZVC
en weer een bijdrage van onze Speciale Verslaggever, Verder
verslanen van de B- on C-Junioren en van het Jeusd Penalty
Festijn, TIP en SLASVAARDIG.

De volgende PIJT zal geheel in het teken staan van de
ornis, de ocfensrosrarna's on select ie-samenstel ingen.

Tevens honen wij u dan de nieuwe trainer van
een interviey aan u voor te stelle

INC middel



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 vooral uw
goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bij: VERZEKERINGEN

Buurtsuper naar

KNIPPENBORG ASSURANTIEKANTOOR

> STORTELDER
Dorpsstraat 21 Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 1227

en rijdende winkel



Ook voor 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

Q ONSTENK
5 AGENTUREN

Voor al uw: Reklameborden
Gevelborden
Vlaggen
Automagneetplaten
Stickers
enz. enz.

Dorpsstraat 85 - 64
7136 LN Zieuwenttel. cIe797 Tel. 05445-1485



Ga vooreen leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom voor een goed
ontwerp voor een

nieuwe woning of tuin
eens bij

André en Marieke rerrrnnaMeekes Stoussstraat 15 7192 AP Lichtenvoorde
Tel 05423 - 76506

langs.

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

Snackwagens voor al uw evenementen

Café “De Timp”:
Ons Café is uitermate geschikt voor feestjes, vergaderingen
e.d. voor max. 80 personen. Ookin de weekends.
INFORMEER ER EENS NAAR.

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1438



Bekken wijst u de weg
naar dejuiste verzekering en

Ee financiering a
Bae adviezen

concurrerende
JEuIES

uitstekende= vrijblijvende

assurantiën-financieringen-hypotheken
U ies EUN



Op zaterdag 29 juli a.s. organiseert R.K.2.V.C. weer haar
kermis toernooi voor buurten, verenigingen,
afé's, vrienden-clubs etc.

llet gehele toernooi wordt op zaterdag afgewerkt en staat
open voor iedereen die een bindinn met Zieuwent heeft en 16
jaar of ouder is.
Er wordt gestreden om de "Ben Foenderboom wisselbokaal".

Uit voorgaande jaren is gebleken, dat het een uiterst ge-
zellig, sportief en leuk toernooi is, waarbij het voor vele
ex-voetballers of niet-voetballers een zoede zelegenheid
de voetbal schoenen aan te trekken, Steek de koppen bij el-
kaar en stel een elftal samen!!

Opzave per elftal, via &&n contactpersoon, bij:
Dhr. W. SlotVragenderweg 37

7131 NS

Tel.: 05443 — 76950

OORDE

Sluitingsdatum inschrijving: 15 juli 1989.

Heee SeeKPEee

4 Juni {lootschiet marathon Jeugd (A.K.
klasse). Indeling in leeftijs-c

11 Juni Volleybal-toernooi voor families, straten enz.
organiseerd door T°

b Aug. Groot touwtrek-toernooi aan de Zegendijk, georga-
nisee door T.T.V. D.E.S.

27 Aus. 3e Achterhoektocht: Fiet en Skeelertocht.
3 Nov. Oostenrijkse avond van de {larnonie.

11 Nov. Open klootschiet-toernooi van Zieuwent (A.K.F. +

vrije klasse), heren en Dames.

Heee EP PEbSPS REEL ELPPSS—....



TRAINER

Toch degradatie. Tk had inderdaad mijn afscheid bij Z.

anders voorgesteld. Eén troost is, maar een wel erg
dat we en dit stond ook al in
dend te onder zijn ge:

Ve
rale,

° regionale dagbladen, strij-
an.

Terug blikken en kijken, waar, wanneer en waaron we gedegra
deerd zijn heeft denk ik weinig zin. Eén ding is echter wel
zeker dat we voor de winterstop door het grote aantal gebles-
seerden te veel spelers moesten gebruiken (22) om er een
hecht, ingespeeld team van te maken.
Na de winterstop hebben we met steeds dezelfde 14 spelers
kunnen werken, er werden toen ook maar 2 wedstrijden verlo
ren, maar de achterstand was te groot om ook volgend jaar
in de 3e klasse te kunnen spelen. Jammer.

Tot slot wil îk een ieder die op wat voor manier ook maar
iets met de selektie van Z.V.C. te maken heeft gehad, be-
danken voor de samenwerking, medewerking, steun bij uit en
thuis wedstrijden etc. ete. en ik wens Z.V.C, veel succes
toe in de komende jaren.

Guus Stemerdink

SERRE kekebek PEEKEL LEEE PLE kLEEkbDEEPEErE
Nieuws in het Kort...
Kopy voor het volgende (kermisnr) van Plot dient uiteerliikzondag 9 juli in het bezit tezijn van de redaktieNoteerdeze datun!!trItt!

JEUSD PENALTY FESTIJN

Zoals de meesten momenteel wel zullen weten vindt zondar
4 juni a.s. het Jeugd Penalty Festijn voor Geneente Lichten
voorde plaats in Zieuwent. Ér zal samen net de jeugd van
Longa, KSH en Erix gestreden worden om de "Xenkens Penalt
bokaal", Tevens zijn er prijzen voor de cind-winnaar in ie-
dere leeftijdsgroep. let is nl. de bedoeling dat de F-pu-

pillen afzonderlijk een strijd betwisten, de E-pupillen en
verder t/m de A-Junioren. Zo wordt er dus per leeftijds"
groep een winnaar verkregen en als iedereen heeft geschoten
kan er ook opgeteld worden welke club de meeste penalty’
heeft gescoord en zo de "Kenkens Penalty-bokaal” wint.



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ *

SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij al uw|telefoon 1205 huisslachtingen

de beheerder
van het Voor een goede

9 " 2e hands of nieuwe auto
BaPOChIEhWIS ||ate soonten eparaties

ook A.PK-keuring
wenst

naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds Garage
AANGENAME T. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN Zeuwerisoieg 44, Zieuwent

telefoon 1603
en veel succes!



HDENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

mw NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en
mw UTILITEITSWERKEN

EZ dorpsstraat 27
NVOE BEDRIJF ZIEUWENTVV telefoon 05445-1332

Ù

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN

‚
CORSAGE'S

Liteemenbeelieh GRAFWERK

Fnijgsenborg
Dorp: t11- tel 054451544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN k



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

BAM. Krabbenborg
Openingstijden werkdagen 24 uur.

Zat. tot 18 uur. XK
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

5445-2102

Past. Zanderinkstraat 28 - ZIEUWENT



75

Voor de A- en Junioren zal Pim Doesburg het doel verdedi-
zen. Doesburg is ondermeer de ex-keeper van PSV en het
Hederlands elftal, Bij de C-Junioren en de D-Pupillen staat
Ron Olyslager van de Graafschap in de goal.
Karel flulshof van de Graafschap A-Jeund keept bij de E:

F-Pupillen.
en

Gezien de bekende keepers hopen we, dat u allen in grote ze-tale zult komen kijken en onze eigen deelnemers zult aan
moedigen.

Het geheel start on 14.00 uur en zal tot + 16.00 uur duren.
Om de aanwezige supporters en toeschouwers naast de penalty's
ook te vermaken heeft de organisatie gemeend enkele nevenaktiviteiten te verzorgen, zodat degenen die dat willen ook
nog iets anders kunnen doen behalve penalty's kijken.

EbSSSSSeSDSE seeksSPee
[ to.BE VOLLEvBAL t.0

Na al het heugelijke nieuws dat is geschreven over Dames I
en leren I, willen wij als rekreanten ook even onze aandacht
trekken. Wij zijn dan wel geen kampioen geworden maar hopen
nog eens in de hoogste poules te spelen!

Een team waarde inzet duidelijk aanwezig is, maar
die ondanks de zware tegenstanders in de poule toch
enkele set=winsten heeft binnen gehaald.

Zijn op 19 april jl. gepronoveerd naar poule P.
Doordat Longa niet op kwam dagen, werd er een dubbele
wedstri peeld. De eerste tegenstander was
"a ‚ die dan ook de nederlaag leed. Zij wer

do
Gemini IV

den verslagen met de set-punten 1-5 en 17-60.
Toen kwan "rol VI" en die werden evencens verslagen
en wel met de set-punten 19-4 en 20—_—...



5
Later op de avond kwamen de teams elkaar nog eens
tegen, maar ook toen bleek "TOP" duidelijk de sterk
ste.
Uitslag: Gemini TONP 7-16 en 9-15

Grol TonP 7-20en 5-18
Danes PROFICIATen ga zo door!

eeds weerien team dat goed gemotiveerd is, maar
de laatste winnende punten tekort komt. ‘el doet
dat deugd dat de "streek derby" TOUP-MARVO tot nog
toe elke keer winnend kan worden afgesloten. In
ieder geval zat er dit seizoen net een pronotie
in, maar mogelijk det dit het komende seizoen er
wel in zit, met wat meer geluk wat ieder goed 30
motiveerd team verdient.

u, bijna op het einde van het seizoen terug blíkkend, heb:
ben de leren rekreanten hun motto weer helemaal waargemaakt,
nanelijk "de spelvreugde gaat boven het resultaat”

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

Aan het laatste mankeerde het namelijk nog wel cens, maar
an spelvreurde ontbrak het nooit. Daarnaast wilden de

tegenstanders regelmatig nict meewerken. Aan onze vooraf
afgesproken taktiek, namelijk de tegenstander de foutelaten maken. Of het allemaal ook te maken had met het feitdat er sons net de grootste moeite een team geformeerd kon
worden is niet helemaal duidelijk, wel zou het, het resultaat

eer er telkens met eenzelfde teaazeker ten goede k

gespeeld zou kunnen worden.
ron no3 volleyba

non eens 1id te worden, een ple!
stri
woord

lochten er di
in de basis voor een

erd en waar vindt je dat tegen”is sowieso gears:
2 no2.

DE NMS : VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD



REYMER
geneier!—ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & Welndierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare ex vaste brandstoffen
ruwroeders w.o. hooi, stro, lerbostel enz. oPzaaien pootgoed, tuin en bloemzaden )ciee mengereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij ellen als is: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt udag en nacht bij onze zelfbediening 24 uurper dag.
Kontant geldisernietbijnodig - de credietkaart maakt dit overbodig.

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

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



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
0544571509

Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gid.)

Hulzink & Zn.
BOUWBEDRIJF

2% NIEUWBOUW

X VERBOUW



J. WAENINK “Smeren
SCHILDERS an BENANGERSBEORJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

JuDVnnIF

voor al uwbestratingswerk
- Kuilen erfverharding
- Sierbestrating ss BENE
-Tegels 30x 30 en 40 x 60 cm

5 =

- Klinkers in diverse matenen kleuren
- Nieuw: T3 Steen ee

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517

VOOR AL UW

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aam: en verkoop van
VEE

en
VARKENS

maar
5 x{

4

A.KL. HOLKENBORG
vee en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 1508

\ aannemersbedrijf

HULSHOFeeste
0544541494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 124 BEN,ee 1

EN
Verkoop en aZe >

9
°

reparaties ES 9 SI
. VVvan  merkauto's ee DESV



BEERTEN TRAD SPORT ZIEUWENT SPONSORT DAHES REKREANTEN TOMP.

Op donderdag 18 mei jl. ontvingen de Dames rekreanten van
de volleybal-vereniging TOP uit Zieuwent uit handen van de
heer B, Beerten nieuwe trainingspakken. Met deze spontane
aanbieding van BEERTEN TRANSPORT zijn de Dames rekreanten
zeer in hun nopjes. Gezamelijk als team tot in de puntje:
gekleed naar rekreatieve wedstrijden gaan is met deze trai-
ninsspakken gewaarborgd. De heer en nevrouw Beerten wensen
de Danes groep veel speelplezier en succes toe met de volley-
bal wedstrijden.
’e volleybal-vereniging TOUP hoopt ook, dat door deze steun
aan de vereniging een verdere roei van de club zal plaa
vinden. Zij zijn de heer en =evrouw eerten dan ook zeer
erkentelijk voor dit gebaar.

SPAAR BIJ EEN GOED ADRES: SPAAR BIJ DE NMS 11!



RAZ
Dag beste PIOT lezers,
Hier is weer nieuws van Cl.
Na de laatste bijdrage van onsin de PINT waren er nog 5
wedstrijden te spelen; drie maal Uit en twee naal Thuis.

llet begon met Uit tegen D.E.D.
Het werd een gemakkelijke wedstrijd, we wonnen met 0-7.
De week er op moesten we tegen Kotten thuis
we ditmaal met 3-0.

Weer wonnen

De klapper die volgde was tegen de koploper Witkampers. Er
was een zeer goede eerste helft van ons. Bij rust was het
2-2. In de tweede helft kwamen we achter met 2-5. Uiteinde-
lijk werd het 3-5.
De wedstrijd tegen A.Z.S.V.
winnen. Dat lukte helaas
Eindstand: 1-

C2 moesten we op gelijk te komen
niet. het werd een geli

De laatste wedstrijd was tegen Winterswijk Uit die Ze ston-
den. het was een goede en spannende wedstrijd van onze kant,
maar Winterswijk voetbalde onsportief. Wij hebben deze wed-
strijd met 2-3 gewonnen.

Eindstand in de co petitie: 23 punten uit 18 wedstrijden.
Doelsaldo 3

Op 20 mei hadden we cen toernooi in Varsseveld. He werden
3e in de poule. Na het toernooi mochten we bij onze sponsorStoverink zwemmen.

op 2 mei gaan we met onselftal naar de Twee Brugren
van onze pot.
Jij willen onze trainer, lei
verdere se:

rs, sponsor en allen die het
pen geholpen hebben bedanken. Het was een mooí

seizoen. Mit washet.
1909/1900

Titeraard is oo% het seizoen voor de [-Jeuad achter de rus.
A het allemmal beterrekund, qua punten

verse wed
portief gezien h:

totaal tenninste. Gozien het spelbeeld in de d
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MASSEY-FERGUSON

MIEMEYER|
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



nppers
arrosserieën bx,

ichtenvoorde

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

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-2103 Fax 0445-1703

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



Sportief en goed
gekleed door uw

Modehuis

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

KRABBENBORGcv.
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

Dak Pe Oude Ruurloseweg 2819 moet ik Zieuwent Tel. 1436

JE 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

voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpsstraat 17A Zieuwent
telefoon 05445 1954



strijden is de algemene mening echter dat 19 punten uit 7%

wedstrijden echt veel te weinin is. Tegen de nummers 1 en
2 werd 4x verloren, 2x met 1-0, Ix met 2-1 en Ix net 5-2
dat echter &&n van de betere wedstrijden was.
Dus puur zwart-wit lijkt het niet optimaal, maar we zijn
zeer zeker niet ontevreden over de vorderingen op voetbal
technisch gebied. ‘le denten, lat er een paar

bij zitten, die
wel degelijk nogelijkheden hebben en dat de spelers die als
“mindere voetbal-zode
hebben geleerd.

door het leven oo: hot odt

Naast het voetbal verd ruimschoots aandacht besteed aan
dere zaken en op deze manier de! agen te hebben
aan een geslaasd seizoen, wat natuurlijk altijd noz de ecrste
doelstelling is voor het jeusd-voetbal.
Proberen voetbal-technisch de spelers het 661 en ander bij
te vormen, naar daarbij niet vergeten, dat het plezier in
het voetbal voorop staat.
fet seizoen zal worden afgesloten met een weekend naar Texel,

dat gepland staat voor 16 t/m 13 juni a.s. Dit zal zonder
twijfel een waardig afscheid zijn. Waarschijnlijk vordt u
hiervan nos wel op de hooete gebracht.

n=
en we bijzed!

Jeurd-leiders B-JeuekkeLangs deze weg willen de gezarelijke Jeusd-leiders de ouders
bedanken, die het afgelopen sport-jaar ncegeholpen hebben
met het vervoer van de diverse elftallen naar de uit-wed-
strijden. tartelijk dank!

ae
SLAGVAARNIG NIEUWS

lu de lkompetitie er weer op zit kunnen we vaststellen dat
het Ie Heren tean na een kort verblijf in de Ze klasse
weer in de 3e is terug gekeerd. In deze klasse hopen we dan
ook om ons te kunnen handhaven en dat moet gezien de vorige
jaren ook haalbaar zijn. De desradatie is grotendeels te
ijten aan het vertrek van le man !lenry Bonnes. lij was voor

ons team op dit niveau onmisbaar, maar we zullen ook vol-
gend jaar er aan moeten wennen dat hij er niet meer bij is.
let 2e team heeft het redelijk gedaan. Ze eindigden op cen
3e plaats, maar er had een Ze plaats -dat recht geeft op
promotie naar de 4e klas ingezeten. !faar dat is dan zorg
voor het nieuwe seizoen dat in september weer begint.



ke
De jeugd heeft het goed gedaan. Vooral de neisjes die In
de hoogste klasse van de Oost Gelderse afdeling uit komen.
De laatste wedstrijd was noe beslissend om de degradatie
tegen DES uit Zevenaar. Je wonnen die wedstrijd met 7-3,
maar we hadden al nenoes met een7-3 nederlaag.
Dus het tean bestaande uit: Monique Eekelder, flendy Krab-
benborg, Johanna Rouwhorst en Jannenieke flulsink zien we
volgend jaar weer In de le \]asse terug.
Ook de jongens hebben zich gehandhaafd. Dit is mede te dan"
en aan een vitstekend spelende Bran Peters, die van de 40
wedstrijden er maar 1 verloor en dan ook nog met 25-23 in
de derde set. “aar ook de andere jongens Steve Holkenborg,
Jan klein flolkenborg en Simon Beerten hebben het uitstekend
gedaan.

De Dames van SLAGVAARDIG spelen ook het volgend seizoen
weer in de landelijke kompetitie. Dit jaar zijn ze op de
&&n na laatste plaats geëindigd, zonder maar een moment in
gevaar te zijn geweest. De sterkste speelster is zonder
twijfel Jose Ormel, zij scoorde de meeste punten bij elkaar.
Ook het volgend seizoen blijft ze voor ons team uitkomen.
Bij de Oost Gelderse kampioenschappen die voor een aantal
weken geleden gehouden werden, haalden Monique Eekelder
en Xarin Donderwinkel goede resultaten. Monique haalde
een voortreffelijke le plaats in de Ze klasse van de meis-
jes. Karin werd 2e in de landelijke kla rin erg
zware deelneensters o.a. van Pelgrim en Litac aan mee
deden. Ook Tanja floenderboom deed het goed, zij werd 4e.

STAND DAMES 4e DIVISTE

1. Treffers (Arnhem) 12-87
2. Kracht en Vriend (Renkum) 12-81
3. Stuiterd (Wageningen) 12-73
4. De Toekomst (Lochem)
5. Arena (Berg en Dal)

LAGVAARDIG
(Arnhem)

De standen van de andere teams worden in het volgende num-
mer bekend gemaakt. Tot dan.

De trainer.



interkreatief
nederland

PARFUMERIEEN 7136UJ ZEUWENT
DROGISTERIJ TEL -05445-1982

DOPPEN



Wij spelen u met onze hoge
spaarrente graag de bal toe.

assurantiën-financieringen-hypothekenNEK ENNEDe NMS



Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

De bakker
extra's van

Ed me ie=
HOTEL BONGERS
bide U meer dan 1 denkt Zea tot 400 personen

Di Keo ane eer ll dot
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme buffeen,
gourmetten, diners enz-
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpssraat 36, 7136 LM Zieuwent, 5445-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent VEE ca
trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensT4 + T.H.B., Pehalin Edelhout

kwasten - gereedschappen - plakletters etc.
Tevens uw adres vooralle glas-, verf- en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefo

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

EN Guus Kolkman
05445-1939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
- SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT
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ZE IENTSE_ MARATHON LOPERS LIEPEN "HUN" THON!

Op zondag 23 april jl. liepen de Zieuwentse atleten hun halve
en hele marathon in Utrecht. Richard kl. GoldewijkTillastartte op de halve marathon ( 21 kn.) tesamen met bekende
lopers zoals gerard Vijboer, John Verneule en Aard Stigter.Door de zeer snelle start van Richard bleef hij Nijboer en de
andere proninenten een baanlenste voor, maar dat bra hemlater op tijdens de nog resterende kilometers. Desondanks
finishte híj nog in een tijd van 1.20.55.

op de hele marathon (42, 195 km.) startten Willy Pentermanen Sylvia Kl. Goldewijk’Prins. Ally liep zijn tweede helemarathon met een lichte griep, maar finishte toch net eensnellere tijd dan vorig jaar, namelijk in 3.23.40,Sylvia liep haar aller eerste hele marathon in Iltrecht enbehaalde een zeer acceptabele tijd van 3.19.46,

haar marathon in Utrecht.Sylvia kl. Goldewijk tijde:



RDLOOP-GA

tardloop-groep (ILG) fiarreveld bestaande uit marathon lopers
en enkele triathleten wordt sinds kort gesponsord door
Sturko, Groothandel in vlees. De heer van Kooten hood alle
T4 Teden een loop-set en trainingspak aan.
Nadat 10 atleten in Utrecht van LG Hiarrevelë voor het
eerst in hun nieuwe tenu aan de start verschenen, deden
twee teams op Koninginnedag mee aan de Dr. Brenninkmeyer
loop in Lichtenvoorde. Beide teams startten aan de 12 km.

estafetteloop en behaalden de eerste en tweede prijs met
tijden van 41.10 en 44.55, waarbij ook de wisselbeker be- .
hoorde.

De Zieuwentse bijdrage werd daar bij elkaar gelopen door
Willy Penterman, Richard kl. Goldewijk en Jacco van Wijn”
gaarden, die naast enkele mensen uit Harreveld en Lichten"
voorde ook deel uitmaken van HLG 'larreveld.



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



ij over
vitrageserigordijnen

JPA -

ONDUw woning inrichten is 'n zaak
van smaak Een kleuruance

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

B uw interieur specalist
kombineert u naar hartelust met

Lotus gordijnen

O lotusSNNiënhuis
interieurverzorgingNeTazTesten CBeesizst

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 322 -
7263 Mariënvelde
Tel. 05445/1855

champignonkwekerij

a. holkenborg
voor verse champignons
ruurloseweg 28
zieuwent tel.

7136 MD
05445 13398



En daarom is er
altijd een Rabobank

in uw buurt...
Geld moetubij de handEeBee >even kunnenregelen. 2En daarom moet uw bank dicht jein de buurt zijn. Voor de

3

Rabobank
hoeft u niet

Rabobank
Altijd in de buurt.



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

grenen Niënhuis
gegarandeerde interieurverzorgingete Werentriedstraat 1

van slaapkamer 7136 LZ Zieuwent
tot suite Telefoon 0544541252


