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VEV 3MASSEY-FERGUSON

NIEMEYER
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



Het vervoer eist meer dan ooit
specialisatie en kwaliteit, ook
op het gebied van carrosse-
rieën. Cuppers biedt hiervoor
een ijzeren garantie door mo-

iterstefficiënt gebouw-
ukten, die hun naam

‘danken aan beproefd vakman-
schap gedurende meer dan
20 jaar.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

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

Voor verzorging:
Complete boekhoudingen
Belasting-aangiften
Computerverwerking
Begeleiding automatisering
Etc.

‘Fax 05445-1703

Adviezen:
Startende ondernemers
Eigen woning
Koopen verkoop
Fiscale adviezen
Etc.



2 ROADERSTUER V

je nouwien van de vorige Loravergacer ing |
1586 worden voorgeieze u. il augustus

en zuider Opzerkingen voor akkoordGevonden. daarna korten ze afs tege
en secretart

Betreifende het aftzecen Van gestuurseden 4an zet voizende

J. Cuppers, nerkiesbaar.
&. ve. Weterin
J. Lanveid., niet

Staat van
Aer moe

hikte vervanger te vinden.

De voorzitier w

wedstri jdsecret
een gesc

aris en

De voorzitter zaakt verder

betreffende de zoleciie’
Deze siruktuwr ziet er alsvolgt uit:

een le selectie bestaande uit i6 tot 18 spelers.een 2 bestaande uit de sveler- selectie
3e eiftal. van bet Ze en
de eerste selectie zal worden getraind door Jo van Huet
voor de Ze seicctie zaï
trokken.

nieuwe trainer worden aange
Voor deze struktuur he

zorg voor te ragen
e[t het bestuur gexozen teneinde e:

dat er een betere doorstroniJeugd naar de seiectie piaatsvindt.
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—J. WAENINK mnSCHILDERS-en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTBAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 054451452

voor al uw bestratingswerk
- Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating 125 gene|
- Tegels 30x 30 en 40x 60 cm 5
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 0544541517

VOOR ALUW eee|INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetuzijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

\ aannemersbedrijf

=== HULSHOF
05445-1494 ZIEUWENT1AUTOBEDRIJF

Waalderweg 12a BEN,SeVerkoop en SAGEAereparaties @ Ei > 6
van merkauto’s ee Med
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4. Vraag van Eric Hummelink: Hoe zit het met de herkiesbaarheid van Jan Lankveld ? Lankveld deelt gededat bij zich niet herkiesbaar stelt omdat hij een stapjeterug wil doen.

Kandidaten kunnen z.
stellen,

h conform de atuten kandidaat

. Vraag van Bennie Storkhorst: Hoe
van de trainingsavonden
in onderling overleg t
liet komende seizoen wi
overleg.

met de piamning
De trainingsavonden worden

ssen de trainers vastgesteld.
Igt dit, e.e.a. gebeurt in nader

6. Jan Wisselink vraagt waarom er niet meer scheidsrechtersbinnen de vereniging z Waarop op de vergadering eeneroep wordt gedaan om met kandidaten voor scheidsrechter te komen. Volgens Anton Domhof zou een beter gedragvan de spelers automatisch zorgen voor meer scheids
rechte;

Vanaf dit nummer vindt u telkens in de PIOT een zeer be-knopt schrijven van de competitie wedstrijden van deJunioren. Behalve de uitslag treft u ook de beste man vanhet veld en het moment van de wedstrijd aan.
BL. Beste RKZVC spele

10/2 Markelo — Z.V.C. 40 Doruskl. Holkenborg
Kort voor rust werd een 2-0 achterstand nog omgezet in deeindstand van 4-0 in exact 3 minuten.
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CL. Beste RKZVC spel.

RK.Z.V.C. S.S.E, C2 1-6 Herman Kruyssen
Voor de le keer dit seizoen van 0-1 op 1-1 gekomen.
Neede C2 — R.K.Z.V. 8-1 Roy Stapelbroek
Sinds tijden moest de tegenstander 2x aftrappen.
R.K.Z.V.C. — Diepenheim 0-15 Herman Kruyssen
Bram staat 15 meter buiten spel en roept "ik sta vri

IG
R.K.Z.V.C. — WC C2 5-3 Derby gr. Zevert
Mathieu speelt 4 man uit en scoort koelbloedig.
SKW C2 — R.K.Z.V.C. 0-5 Mathieu Boomgaars
Pass van Ronald van 44,3 meter, die Mathieu in lx boven in
de kruising schiet.
R.K.Z.V,C, — Ratum C1 2-1 Sander Penterman
Sander schiet uit stand de bal hard in de goal en vervolgt
met de Hugo Sanchez salto,
WVC C2 — R.K.Z.V.C, 3-5 Ronald te Fruchte
Nando duwt het doel uit zijn fatsoen.
R-K.Z.V.C, — Bredevoort Cl 40 Ferdinand Massop
Grensrechter van Bredevoort gooit vlag in het veld na een
buiten spel goal van ons en stopt er 7 minuten voor tijd
mee,

(De Redaktie)BESSIEPDRE



Sportief en goed
gekleed door uw

Modehuis

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORGc‚v.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel- Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

DGK daar Oude Ruurloseweg 28
9 5 moetik Zieuwent Tel. 14365 zijn 1860
Ls i

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

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

“ Jos LageschaaroZoe
5

voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpsstraat 17 Zieuwent
telefoon 05445 1954
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TbPeesePeSL EKELSSLELLLPPeeeINTERVIEW MET RONALD KRUIP, TOEKOMSTIGE EXPLOITANT

VAN HET TE BOUWEN MULTIPUNKTIONELE SPORTCENTRUM IN
ZIEUWE

Ronald Kruip (een jonge man van + 30 jaar)
is horecarexploitant in Lichtenvoorde en beheert
aldaar o.a. de kantine van de Hameland Sporthal.

1. Hoe raakte je betrokken bij de Zieuwentse sporthal enwelke afspraken zijn er gemaakt?

In Lichtenvoorde speelde het al een tijdje, dat er eenhal bij zou komen. Toen bekend werd dat er in Zieuwent
Gén kwam zijn we samen om de tafel gaan zitten en be
sloten werd dat de gehele exploitatie voor mijn reke-
ning komt en de bouw geheel voor Wessels Bouw.

2. Hoe zien de plannen er in grote lijnen uit?
Sport blijft in al zijn vormen en soorten de grotehoofdmaat en incidenteel worden evenementen georgani-seerd, zoals een buurt zaalvoetbal toernooi of cen
autobeurs, popgroepen etc, Alles wordt in eigen beheer
gehouden en zo blijft de planning op lange termijn al-tijd zonder problemen verlopen.

- Welke voorbereidingen heb je zelf genomen omtrent de
indeling van het gehele complex?

Alles ts geheel ín samenspraak met Nico Wessels, Anroon
Holkenborg etc. gegaan. Wel zijn we zo'n beetje heel
Nederland afgereisd om andere complexen te bekijken. AI
met al zijn wij zeer tevreden over het geheel. De opzetis geheel volgens onze ideeën.

4. Tot welke hoogte ligt je inspraak m.b.t. toekomstige
ontwikkelingen.

Dat is moeilijk aan te geven, maar de samenwerking met
Nico Wessels is van dien aard, dat de mogelijkheden quaverandering altijd bespreekbaar zijn. De bezettingsgraad
van de diverse sportgedeelten zorgt zelf voor de toe-komst plannen._.......
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5. In hoeverre is er al iets over de verenigingsavonden

bekend.

Op de maandag volleybal en zaalvoetbal, dinsdag handbal
en volleybal, woensdag volleybal en rekreatief zaal-
voetbal. Donderdag handbal en opnieuw rekreatief voet-
bal. Op de vrijdag handbal en zaalvoetbal. Zaterdag's
jeugd zaalvoetbal en volleybal en op de zondag handbal-
len. Verder is het tennis gedeelte vooral 's avonds
nagenoeg vol en de zaal boven is grotendeels verhuurd
aan tafeltennis, jazz-gyn en aerobic. In de sporthal
komen tussen door de diverse gym verenigingen aan bod.

6. Wat is je zienswijze op het Zieuwentse sportwereldje?

Zieuwent staat voor mij bekend als een vastberaden en
eensgezind volkje, dat de dorpsmentatileit in de goede
zin van het woord alle eer aandoet. Wat de sportsfeer
betreft: dit zal de komende jaren blijken, nu er ein"
delijk een eigen sporthal is.

7. Hoe komt het plaatje er qua beheer uit te zien?

Paul Enippenborg wordt beheerder en doet samen met mi
de exploitatie. Dit houdt in, dat we samen zorgen voor
de organisatie van de diverse sport mogelijkheden.
Verder komt de personeelsbezetting van de kantine en het
schoonmaken nog nader aan de orde.

8. Heb je al concrete plannen voor het eerste jaar?

Er staat een autobeurs op de planning en een vakantie
beurs voor het najaar. Verder worden er muziek evenementen
verwacht en ook een stijldans wedstrijd. Wat de paaspop
betreft. lier is helemaal nog geen contact over geweest
en er is dus niks bekend.

9. Er gaan geruchten dat Longa '59 dames in Zieuwent komt?

Net als met Longa zaalvoetbal en Erix handbal is er
overleg geweest, maar behalve 1 trainingsavond van de
volleybal dames is van de rest afgezien.
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10. In hoeverre blijf je zelf betrokken bij het sport-centrum?

Zieuwent wordt voor mij de hoofdmoot, maar de restwordt echt niet verminderd, kwestie van orga:

11. Wat kan de Zieuwentse Middenstand verwachten?

Ik hoor allerlei geruchten van de Zieuwentse horeca,
terwijl er nooit een gesprek heeft plaats gevonden.
Ik hoop dan ook op een prettige samenwerking. De
komst van de hal kan zelfs een voordeel zijn, omdat
er volleybal-, basketbal- en handbal-weekenden worden
georganiseerd, waarbij deze ploegen een aantal dagen
in Zieuwent zal verblijven, die eten, drinken, slapen
en kopen.

12. Waar werk je aan om van de kantine een clubhuis te
maken?

le proberen het gewoon zo gezellig mogelijk te maken.
Uiteraard abboneren we ons b.v. Op Sport magazines,
komen er bekerkasten, een T.V.-hoek, een open haard
etc. Verder kan er in goed overleg van alles geregeld
worden.

13. Wat wil je zelf nog kwijt?

Zieuwent heeft jaren gewacht op een sporthal en ik
vind het daarom een te gekke uitdaging om er samen
iets speciaals van te maken. Ik hoop daarom op een
goede samenwerking om zo te zorgen voor een nieuwe
sportieve opleving van Zieuwent.

Dan nunog de 8 "domme" vragen:
1. Wat is je favoriete gerecht?

Na lang aarzelen "ik heb net gegeten", andijvi
speklappen.

met
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2. Wie nodig je perse niet uit op je verjaardagfecst?D'n dikken Paul de Leeuw, gewoon verschrikkelijk, als
je hem hoort dan jeukt het al in de tenen.

3. Wat is je slechtste
Eigenwijsheid denk ik.

genschap volgens jezelf?

4. Wat is je beste eigenschap volgens jezelf?Nooit humeurig.

5. Wie vind jij de beste sportman of sportvrouw van
Zieuwent?
In Zieuwent is me hiervan niet zo veel bekend. Wel staat
Hedwig Lammas me nog goed voor de gesst. Die vergeet jeniet.

6. Stel Zieuwent wordt een zelfstandige Gemeente, wie moet
er dan volgens jou Burgemeester worden?
Bennie ten Bras. Voor mij bekend als de Zieuwentse am
bassadeur.

7. Wat zijn je grootste hobby's?
Zelf sport ik eigenlijk niet zo veel, maar de sport intotaal boeit me wel. Ook het bezoeken en organiserener van vind ik leuk. Verder de muziek.

8. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent?
Dat ze de weg van Lichtenvoorde naar Zieuwent Gn
rechte weg maken, verschrikkelijk zeg, die bochten.

Ronald, hardstikke bedankt en veel succes met de hal.

De Redaktie.
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Ga voor een leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom vooreen goed
ontwerp voor een INnieuwe woning of tuin >eens bij AÁ MA EN.

André en Marieke aMeekes Stauesstas 15. 7132 AP Lichtenvoorde

En Teli eee

viimPSr
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 0545-1269

voor advies
aan- en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
‚en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 1436
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Afgelopen 6 januari streden voor het 5e jaar + 50 deel-
nemers om de Zieuwentse tafeltennis kampioensbeker.
Er werd gespeeld ín teamverband van 2 personen, onderver-
deeld in 2 klassen, nl. de Senioren en Junioren klasse.
De gebroeders Domhof waren bij de Junioren erg goed op
dreef. Ernst de jongste van de 3 werd uitgeschakeld in de
halve finale door broer Koen, terwijl Luuk (die althans
wel verloor van Ernst) vocht om een finale plaats, samen
met Mark Kemkens tegen resp. Sander Eekelder en Jelle
Vosters. Deze wedstrijd werd in het beslissend dubbel |

spel gewonnen door Luuk en Mark.

Tegelijker tijd speelden de Senioren ook hun halve finale's.
Josë Ormel en Michel Kampshof kwamen uit tegen Peter Sie-
vering en Evert Tankink en Edwin Waalders samen met Jan
Beerten speelden tegen de latere winnaars Martin Eulshof
en Jan Wijkamp. Ook deze wedstrijd werd pas met het dubbel
spel beslist. Edwin en Jan moesten jammer genoeg het
lootje leggen tegen de liarreveldse spelers. Evert Tankink
en Peter Sievering die ook uit Harreveld komen wonnen van
José en Michel, zodat de finale cen Harreveldse onderlinge
wedstrijd werd.

De finale bij de Junioren was iets gemakkelijker voor Koen
Domhof en Guido Nobbenhuis, Zij wonnen vrij gemakkelijk
van broertje Luuk en Mark kemkens.
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: Evert Tankink, Guido Nobbenhuis, Jan Wijkamp,
Mark kemkens, Peter Sievering, Koen Domhof,
Martin Hulshof, Luuk Domhof.

Wij hopen dat iedereen genoten heeft van dit jaarlijks
terug kerende toernooi en zien dan ook graag de Zieuwentse
en de van buiten af komende spelers volgens jaar weer terug.

De Organisatie.ekkeeee



Knippenborg
zit je goed

extra's vanjwbestelling maakt! !

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

Div. kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buffetten, warme bullen,
gourmeten, diners enz
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
‘ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsaraat 36, 7136 LMZieuwent, 5445-1271

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent trz22 7Test

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-BeverBijtsen,

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

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

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN u,GEZELLIG KJDRANKJE N/ tijdens de rustof

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde
Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

| AUTO. en MOTORRIJSCHOOL

0544514939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
= WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE

CHAKELWAGEN + AUTOMAAT
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HV. DRCELL! NIEUWS

Met nog enkele wedstrijden te
spelen, zijn de Dames Junioren
en Dames 1 nog volop ín de race
om het kampioenschap. Ook de
overige teams presteren naar be-
horen in de kompetitie.
DAMES 1:

De wedstrijd tegen UGHV was een
hele belangrijke, want wilden ze
nog enige kans op het kampioen”
schap behouden, dan moest er ge-
wonnen worden van de toenmalige
koploper. In het begin zenuwach-
tig spel aan PACELLI-zijde, maar
naarmate de wedstrijd vorderde

kwam men beter in het spel. Ruststand 7-4 voor PACELLI. In
de 2e helft kwam UGHV sterk terug, tot 8-8. In de spannende
slotfase wist PACELLI toch nog te scoren en won vervolgens
de wedstrijd met 9-8.
Een week later moest men tegen Reflex. Ondanks het slordige
spel wist men vrij gemakkelijk te winnen met 15-10.

Tegen AAC uit Arnhem ging het veel beter. Middels goede
break-outs wist men de wedstrijd naar zich toe te trekken,
AAC had hier weinig tegen ín te brengen. De ruststand van
2-6 in het voordeel van PACELLI werd in de Ze helft gehand-
haafd. Dit leidde tot een winst van 5-12.

Een week later moest men tegen Breek. De dames zagen ergtegen de wedstrijd op, temeer omdat Erix een week eerder
van deze tegenstandster verloren had.



Seas
Al gauw bleek dat het een zware klus zou worden. Niette-
min stond PACELLI in de rust met 4-3 voor. in de 2e helft
wist PACELLI de voorsprong uit te bouwen tot 11-8, door-
dat men de kansen beter benutte dan Breek.

Dit alles heeft tot gevolg dat men op dit moment samen
met Erix op de le plaats staat. Alle kans dus nog op het
kampioenschap.

DAMES

De le wedstrijd voor de dames in het nieuwe jaar moest
men spelen tegen Breek 74, op papier een gemakkelijke
tegenstander. Maar al gauw bleek het dat het een moei-
lijke wedstrijd zou worden. Men keek gauw tegen een 2-0
achterstand aan. Vanaf dat moment begonnen de dames beter
te spelen. Door een paar goede break outs kon men inlopen
op Breek. De ruststand was dan ook 2-4 in het voordeel van
PACELLI. In de 2e helft een ander beeld, want het was
Breek dat terug kwam tot 5-6. Middels een omstreden goal
van de tegenstander moest PACELLI genoegen nemen met een
6-6 eindstand.

Vervolgens moest men aantreden tegen Avanti, de koploper.
Hoewel het spel goed verzorgd was, moest men toezien hoe
Avanti uitliep tot 17-8.

Een dag later moest men tegen de medekoploper Vios spelen.
Door een goede aanval, maar vooral door de goede verdedi-
ging kon men Vios goed tegenspel bieden. Dit resulteerde
in een 10-7 nederlaag.
De wedstrijden tegen Minerva 3 en Dynamo wist men winnend
af te sluiten met resp. 9-4 en 7-5. Via goed gelopen break
outs kon men een voorsprong nemen, om deze niet meer uit
handen te geven.

Door deze prestatie's staat men voorlopig op cen keurige
5e plaats.



Ook voor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

Voor al uw vloerbedekking,
overgordijnen, vitrages,
meubelen, zonwering,
rolluiken enz.

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445 - 1207

Verkoop van Nieuwe

en gebruikte auto's

Accu's, Banden

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

Tevens bouwenwij L.P.G. in

en Reparer wij schade autos

gerage Elschot
Waalderweg 323 -
7263 Mariënvelde
Tel. 0545/1855

champignonkwekerij

a. holkenborg (8
voor verse champignons
ruurioseweg 28
zieuwent

7136 MD
tel. O5445 1389



VERENIGINGEN:

RKZV.C. Veldvoetbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281

Sakretaris W Slot, Vragendenweg 37e, L'voorde, tel. 05483-76950
Penningmeester ML v‚A, Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, tel 1660
Wedstrijdsekr.+J. Lankveld, Dorpsstraat 40,Zieuwent, tol 1347

RKZVC. Zaalvoetbal

Wedstijdsekr. B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
Penningmeester: 8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1591

HV. PACELU: Handbal
Voorzier 8 Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel. 1838
Sekrotaresse J. Rouwhorst, Rouwhorsterdij 3, Zieuwent, tol 05243 73815
Penningmeesteres+P. Klein Goldewijk, Oude Maot 3, Mariënveide, tel. 1383
Wedstijdsekr. A Hummelink, De Haare 30, Zieuwent, te! 1531

TOKP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22, Zieuwent, tel 1875
Sokrotaris € Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwent, tel 1822
Penningmeester: G Nijenhuis, Torbeckestraat 61, Groenlo, tel 05420 63583
Wedstrijdsekt. P. Cuppers IJzoreef, De Haare 29, Zieuwent, el. 2059
Recreanten A. Klein Tuente, Lantherwog 49, Mariënvelde, tel. 109

F1 ZV: Tennis
f

Voorzitter ©: Cuppers, Oude Maat 1, Mariönvelde, tel. 1281

SS Sekrotaresse 8 Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel 1691

5 Penningmeester J. Domhof, Churchilltrast 7, Zieuwent, el. 1782Ld Wedstrijdsekt A KI Holkenborg, Past. Zondorinkstraat 14, Zieuwent, tel. 1933

GV: Gymnastiek- en Jazzgym.verenigingLg] Voorin L Hummolink, Oude Terborgscw. 269, D'chem, el. 0832060442
Sekrearesse Wolter, Bosi 42, Marinelde, ol 1711

Wedstijsekt LE Hummel. Oude Terborgsew: 2E9, cho, tl 08340 442

MU CHIN: Karate
Voorzitter H. Olof, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sokretaris L. ten Have, Kord. de Jongst. 15, ['voorde, tel. 05443 75912
Penningmeester G Rijnders, Kard. de Jongste. 40, L'voorde, tel 05443-74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorziner J. Eekeider, Voshurtengijk 1, U/voorde, tel. 05443 71748
Sckrotaris 8 uitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, el. 2112
Penningmeester M. Wopereis, Zogondijk 5, Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzitter B ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1267
Sekrotaris E. Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tl. 1924
Penningmeester te Roller, Verkavelingsweg 2, Mariënvelde, zel 1373
Wedstijdsekr°K Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitter 4 Moekes, Strausstrast 15, voorde, ze. 05443 76508
Sokretaris te Molder. Dorpsstraat 54, Zieuwent, tel. 1615
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent, tl, 1970

BV. KEVELDER: Biljarten
Voorzter 8 Hulshof, Zieuwentseweg 590, Zieuwent, tel 1392
Sekr/Penningm. G Schuiink J v. Eykstraat 12, U'voorde, tGl 05843 73217
Wostrijg sekr J. Donderwinkel Ziewwentsewg 28, Zieuwont, el 1382

8.82: Biljarten
Voorzitter ‚A. van Meli, Kord. de Jongste. 1, L'vaorde, tel. 05243 74589
Sekr Wedstr zekrTBongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tl 1277

Penningmeesteres Goldewijk ten Bras, Chorchiltaot 20, Zieuwent tel 1653

KSV. DE MEMMELE: Ktootschieten
Voorzitter ML. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel 1217
Sekr Wedstr sek P Domhof, De Haare 9, Zieuwent, el. 1824
Penningmeester 7. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 127

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

BOUWBEDRIJF

LDopereis
Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
Telefoon 05445 -1209 b.g.g. 1928



Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

Hotel- Café - Restaurant

‚‚'t Witte Paard’”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-12682

HAAL, DRINK EN EET,

WAAR MEN NOG VAN SFEER EN KWALITEIT WEET.

FAM. A. STOVERINK

Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent



lSHEREN 1

In tegenstelling tot Dames 1 en Dames Junioren kunnen
de Heren het kampioenschap vergeten. Door een paar knullig
verloren wedstrijden, zit er alleen nog een 2e plaats in.
Deze 2e plaats geeft wel recht op rechtstreekse promotie.
Maar dan moet er wel gewonnen worden van de naaste concur-
rent Druten.

De le wedstrijd in het nieuwe jaar was tegen de koploper
Gr. Glorie. Bij winst zouden we evenveel punten hebben.
Helaas liep het anders, want vanaf het begin liepen we
achter de feiten aan. Een snel opgelopen achterstand, werd
door ons niet meer achterhaald. Na een ruststand van 4-9
in het voordeel van Cr. Glorie, kwamen we nog terug tot
14-15. Met nog 2 minuten te spelen kregen we nog een straf-
worp mee, maar enigzins door de zenuwen belandde deze bal
op de paal. Mier wist de tegenstander van te profiteren
en won vervolgens nog met 14-18.

De wedstrijd tegen AHW '71 is er éên om snel te vergeten.
De klap die we een week eerder hadden opgelopen waren we

nog niet te boven. In een slechte wedstrijd van onze zijde
verloren we met 24-19.

Een week later werd er eindelijk weer eens gewonnen en wel
met 31-16 van Batouwe. Dit waren we ook wel aan onze stand
verplicht, omdat Batouwe tot dat moment nog geen enkele
wedstrijd had gewonnen.

De wedstrijd tegen Fireball uit Zelhem was er éên waar
we enigszins tegenop zagen. In thuiswedstrijden is het
altijd een moeilijk bespeelbare tegenstander. Bovendien
moesten we door enkele afzeggingen aantreden met maar 6
spelers. Ondanks dit ging het buiten gewoon goed, met &ên
man tekort zat de verdediging goed in elkaar. Vanaf het
begin tot het eind dicteerden wij de wedstrijd en wonnen
vervolgens de wedstrijd met 21-16.

Als we deze lijn door trekken, moet het mogelijk zijn om
nog 2e te worden.



alge:
DAMES JUNIOR:

Met nog 1 wedstrijd voor de boeg is er nog een theore-tische kans om kanpioen te worden. Maar dan moet Erixnog wel &ën of meerdere punten laten liggen,
De wedstrijd tegen Brummen werd nog vrij simpel gewonneneon ga8 maar een week later ging het stukken moeilijkertegen de mede-koploper UGHV. In de le helft liep allesO8 gesmeerd, men kon zelfs rusten met een voordeligemarge van 5 doelpunten. Maar door een blessure en hetontbreken van wisselspeelsters moest men toezien hoeUCHV terug kwam. Na 60 minuten spelen was het 15-13 enhad men een kostbaar puntje verloren om het kampioen.schap.

In de volgende 3 wedstrijden werd er met forse cijfersgewonnen, n.1. 25-5, 3-17 en 17-7.
Dit resultaat werd behaald tegen resp. Minerva, Flamingo'sen Babberich.

Vooralsnog is het dus wachten op een misstapje van Erix,om cen eventueel kampioenschap te kunnen begroeten.

MEISJES ADSP

Voor de adsp. zit de competitie er reeds op. Beze werdafgesloten met een verdienstelijke 5e plaats. Gezien hetgrote leeftijdsverschil in de klasse een prima prestatievoor de meisjes.
PACELLI begon het nieuwe jaar goed met cen overwinningop Reflex. Nadat men de hele wedstrijd gecontroleerd had,wist men deze met 9-4 winnend af te sluiten.

Fen week later volgde de wedstrijd tegen de Cazellen. Ookhier weer een veldoverwicht van PACELLI. Dit leidde toteen 5-1 ruststand voor PACELLI. Na rust werd de voorsprongvastgehouden en werd er gewonnen met 8-3.



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

Zieuwe
Tel 1227



Een produkt dat
rekening houdt met
uw haar.

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

BLOEMEN
PLANTEN BRUIDSBOEKETTEN‚ CORSAGE'S

Sloemenleelich GRAFWERK

Fnjsbenborg
Dorpsstraat 11 - tel. 05445-1544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN

ee.
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Tegen Minerva werd er een week later verloren. In de le
helft werd er zeer goed gespeeld, wat resulteerde in een
ruststand van 3-4 voor Minerva. Doch in de Ze helft bleek
al gauw dat Minerva toch een maatje te groot was. Minerva
won tenslotte met 5-13.

Ook tegen UGHV begon men goed. Maar net als een week eer-
der valt het doek voor PACELLI in de 2e helft. Nadat men
in de rust nog achter stond met 3-4, liep dit uit TOL
3-12 in de Ze helft.
De uit-wedstrijd tegen Erix ging gelijk op, helaas trok
PACELLI aan het kortste eind en verloor met 13-11.

De laatste wedstrijd in de competitie wist men winnend af
te sluiten tegen Apollo '70. na een goede wedstrijd vas
de eindstand 16-10 in het voordeel van PACELLI.

STANDEN PER 19 FEBRUARI 1990:

DAMES SENTOREN KL, 24

1. PACELLI 1 15 25 200-144
2. Erix T 15 25 184-132
3. UGHV 1 15 22 187-122
4. Blauw-Wit 1 16 15 175-180
5. Reflex 1 16 13 139-179
6. Ha-Stu 1 14 12 162-155
7. Grol 1 15 12 148-153
8. Breek '74 1 16 11 158-176
9. AAC 1899 4 15 10 104-157

10. Minerva 2 15 07 115-174
DAMES SENIOREN KL. 3D DAMES B JUNIOREN KL. C

1. Vios 1 14 B 26% 1. PHUTA 13 21 212118
2. Avanti 1 52328 2.T0V4 B 2 25135
3.HC. '871 16 18 144115 3. ErixA 12 20 112
4. Minerva 3 14 13 115-144 4. Babberich A 12 12 113-149
5. PME? 14 12 UI 5. Apollo 'O A 12 10 150145
6. Forma T 15 12 157198 6, Bromen A 12 07 115124

14 11 18135 7. Flaning'sA 13 04 1007176
15 IN 118189 8. Minerva A 1 03 107199
14 09 115174

M. Breek "74 2 15 05 107-179
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MEISJES A ADSP. KL. D HEREN SENTOREN KL. 44
1 UVA 4 2 173% 1 Gr, Clorie2 10 19 1861132. Minerva A B 3 6 2. Daten? 0 14 19133 BlamWitA 14 23 12-44 3. PEIL 1 10 13 216-1674. Erix A U 15 12510 4. AM 72 10 10 10-1915. PACEA 14 1 02 5. Vios2 10 (8 151-1896. Reflex A 14 06 87140 . Fireball 1 09 06 161817. Apollo OA 14 06 73185 . Batome 4 U 0 16-288. M. Gazellen A 13 02 51-169

PERSEE DEESIE DSPERESPPKDESSE
LSHP. VOLLEYS EL

VOLLEYBAL HEREN T.0.B.P
We begonnen het nieuwe seizoen met een ongeslagen kampioen-schap, met de daarbij behorende promotie van de 3e naar de2e klasse. Als team hadden we ons voorgenomen er naar testreven om ons als goede middenmoter in de Ze klasse rehandhaven.

Na een aarzelende le wedstrijd waar een gelijk spel uit-rolde, begonnen we steeds beter te spelen met naar onzemening zeer goede resultaten.
We staan na meer dan de helft van de competitie-wedstrijdengespeeld te hebben, theoretisch gezien boven aan op deranglijst. Dit succes had eigenlijk niemand van ons ver-wacht bij het begin van de competitie. We zullen den ookproberen dit succes te consolideren. Mocht dit resulterenin een kampioenschap en een promotie naar de Ie klasse,dan zou dit een enorme opsteker zijn voor Heren 1 en voorTOAP in het algemeen. Ook al gezien het feit dat we inSeptember gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe Sport-hal. We hopen dan ook d.m.v. deze nieuwe accomodatie cennieuwe inpuls aan het volleybal te kunnen geven. Waarb4$tevens door de aanwezigheid van een tribune en kantine hetvolleybal toegankelijker zal worden voor iedereen.



De mens,zijn sport
enzijn bank daar achter

staatdicht bij u......



Hogerente is troefbij de
NMS. U heeft het zelf in de



So
VERSLAG TOHP-TOERNOOT

Zondag 28 januari jl. werd het jaarlijkse volleybal
toernooi voor TOHP leden en hun introducees gehouden
te Harreveid. er hadden zich 58 mensen opgegeven. De
organisatie had het talent zorgvuldig verdeeld over 8
teams.

's Morgens om half tien was bijna iedereen aanwezig. Som-
migen nog niet al te fit, maar de echte volleybal lief-
hebbers hadden een week voor aanvang al rekening gehouden
met het toernooi. Zij stonden dan ook kwiek en fris te
popelen om te beginnen.

De strijd ging tussen de meeste ploegen gelijk op. De
strijd ging tussen de meeste ploegen gelijk op. De mensen
die op dat moment niet speelden, fungeerden als scheids-
rechter, teller of supporter.
Er was weer heel wat te zien deze stormachtige zondag
in llarreveld. Latent talent, ongekende reflexen en een
nooit gedacht gevoel voor techniek beheersten de wed-
strijden. Soms was er zelfs een echte rally. De sfeer was
zowel ín de zaal als in de kantine goed.

Zoals gezegd ging de strijd gelijk op. Toch was er aanhet eind van de dag een winnende ploeg, zij werden ver-blijd met een slaatje.
Om zes uur werd het toernooi voor beëindigd verklaard,de kantine van het Dorpshuis bleef nog geruime tijd open.kees
10 maart 12.30 uur Dames 2 — Avanti 4&

14.00 uur Dames 1 — Avanti 2
15.30 uur Heren 2 = Avanti 3
17.00 uur Heren 1 - Huevo Ì



wo
24 maart 17.00 uur Heren 1 — Bovo 4

31 maart 12.30 uur Danes 2 — Tornax 7
14.00 uur Dames 1 — Tornax 2
15.30 uur fleren 2 — Tornax 3

HEEEELSEEEKE PEDOPPESPSPSeSSee

Afgelopen zondag ochtend speelde de biljart-jeugd van 't
Kevelder tegen de jeugd van "Gebrande Wateren". Een onmo
gelijke naam. Zoals bij veel biljart verenigingen genoemd
naar een cafe, in dit geval te Hengevelde.

Gespeeld wordt nog steeds bij (cafe) 't Kevelder. Voor de
biljart vereniging van de buurt heeft Herman Holweg het
bijzaaltje aangehouden. De vereniging (met 5 senioren en 3
jeugdteams) huurt het zaaltje en draait zelf de bardienst.
13 Jeugd-leden hebben ze, samen 3 jeugd-teams vormend.
Gespeeld wordt op vrijdag avond en zondag ochtend. Door de
week is in verband met school niet haalbaar. Met dispensatie
mag iemand tot zijn 21ste jaar bij de jeugd spelen.
Een vader van een jeugd-speler van Gebrande Waateren doet
de aftrap. Hij is tevens jeugdkonsul in het distrikt. Met
een uitgesproken taakopvatting: "ik moet het recht hand-
haven" zo drukt hij zijn funktie uit. (Hopen dat het recht
ook zegeviert. Wellicht zelf een goede kaderspeler.)
Het zoontje doet het goed. Zo'n 1Û jaar jong, grote keu
in de hand. Netjes in club-tenue. Een lichtblauwe blazer.
Verzorging speelt duidelijk een rol. De keu wordt opge-
peotst, tijdig wordt "gekrijt”, de afstoot wordt "opgezet",
naast handmatig tellen wordt tevens op een elektronisch



miss)

orebord geteld en er is stilte in de zaal. (Een stilte
die alleen op een paar ludieke momenten verbroken wordt.
Dan wordt er gelachen en even adem gehaald: een speler
haakt achter het snoer van de verwarming van het biljart
en cen ander neent met rood als speelbal).
De jongeman uit Hengevelde neemt het in de openingspartij
op tegen een jeugd-speler van de thuisclub die een stuk
groter is en ouder is. Ongelijke strijd zou je denken.

Nee hoor, elk moet zijn eigen aantal punten maken. Waar
de een er20 moet maken, moet de ander er b.v. 35. Ieder
zijn moyenne. ('t recht zal zegevieren.)
6 Partijen worden er gespeeld. 7 Punten zijn te verdelen.
Er is namelijk een bonus voor de club die het best speelt,
ten opzichte van het te behalen moyenne. Bij een 3-3
stand is het bonuspunt doorslaggevend. Zover laat de
Kevelder-jeugd het echter lang niet komen. De puntjes snel
verzamelend zorgen ze voor een eindstand van 4-2.
De keu's gaan weer in de foudraal. Ook de bonus houdt de
jeugd van 't Kevelder vandaag in de buurt: 5-2.

Biljart vereniging 't Kevelder dopt haar eigen boontjes.
Jonge aanwas is er voldoende. Doorstroming en de huidige
capaciteit o.m. om de jeugd te begeleiden vormen het
kader waar binnen gewerkt wordt. Dit gaat ze goed af daar
in die buurt.

Biljart vereniging 't Kevelder zullen we straks niet zien
in de grote sporthal. De buurt 't Kevelder heeft haar
eigen jeugd en speelruimte. Zo'n kern loopt niet het ge-
vaar straks "opgelost" te worden in de grootschalig op-
gezette hal. Eigen biljarttaal als: "poedels" en "Zwijn
tjes" blijven door "ut Keavelder" behouden.
De

Redakti.

eee SLDPPPLEPP LEEkiieek



Sigs

4 Februari jl. vond in Lichtenvoorde de "open dag" plaats.Zonder te overdrijven kon gesteld worden dat het een geslaagde aktiviteit was. Naar schatting hebben rond de 100geïnteresseerden kunnen squashen.Tevens werd de aanwezigen verteld wat de voordelen van hetlidmaatschap inhield. Al met al hebben tot op vandaag +50 personen zich ingeschreven voor de vereniging. Dit Mag
op zich zeer redelijk genoemd worden, gezien het feit datover een à jaar de hal er pas staat. Het bevijst in iedergeval dat het een sport met toekomst is.
Maandag 19 maart a.s. vindt bij De Timp de oprichtingsver-gadering plaats. Degenen die zich al opgegeven hebbenkrijgen hiervan persoonlijk nog bericht, maar mensen diezeer waarschijnlijk ook lid willen worden zijn hierbij ookvan harte uitgenodigd. Aangezien het de opricht ingsver-gadering is moeten er wel degelijk "belangrijke" beslis-singen genomen worden, dus degene die erniet is kan danuiteraard niet mce beslissen, dusDe aanvang is om 20.15 uur. Kom op tijd, want vol is vol.

Jeanet, Paul, Vincent, René.

ekke PeRkkkkkESLLSPESPAS KKEeE



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

telefoon 1205
* tevens verzorgenwij al uw

huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

Voor een goede
2e handsof nieuwe auto

Verder alle soorten reparaties)
ook A.PK:keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603
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HEELEEEEEEE EELKE Pekebeesbekeken
EVENEMENTENKHALENDER

Jaarvergadering Zieuwenis Belang,
SGUASH Oor ichtinzsvergacering
DioT : Kopie inleveren IE!!!

z ARMON : Donateursuitvoering.
HARMONIE Donateu
Paaspop’ 90.

: Paaspop'90.

tvoering.

Jons Ke : Koning: peilen.
: Toernooi voor Zieuwantse ver

enigingen/famiiies/buurten/
bedrijven enz

ier aag2 Jong Kieinkans.
jun. : Jong Negeriand: Kieinkamp.

i6 jun. : Jong Nederland: Kleinkamp.
16 jun.:Kiostschieten : ven jeudmaratnon

8 tym 16 jaar: 3 kl
jun. : Kermis.

17 iun.:Kermis
1ë jun. : Kermi
23 aug. : Jong Hederland: Urostkaan.
2 Jong Hederland: Grouikams.
2 Jon riand: Sroutzamo

Openines. aktiviteiten "Nieuwe
vong Nederiand: Groote
Speningsactiviteite
TOLD. : Astiv

mo.

19 nov. 7
Kiouiscaieten : Oven Luernosl



asEBERLEELLESDEE

De zaalvoetbal kompetitie nadert haar einde en voor de
beide Zieuwentse teams zijn deze laatste wedstrijden van
beslissende betekenis.
Voor het eerste om degradatie te kunnen voorkomen. Dan
dient echter uit de laatste wedstrijden zeker gewonnen
te worden van Ben Bridel en Grol.

Voor het tweede geldt eveneens dat de laatste paar wed
strijden gewonnen dienen te worden om te kunnen promove-
ren. Weliswaar wisten ze de beide wedstrijden tegen mede
promotiekandidaten Veldhoek 3 en Longa & te winnen, maar
verloren ze onnodig van lagere geplaatste teams als
Haarlo en Reuni. Zaak voor hen is het dus ook de laatste
wedstrijden geconcentreerd te blijven spelen.

HET PROGRAMMA:-

Vrijdag 9 maart ZC1 — oefenen te L'voorde 19.25 uur
Vrijdag 9 mart Har en Kijk 4 — 2IC2 telocen 22.2 ur
Vrijdag 16 maart ZIC-1 Veldhoek]  telL'voorde 1.5 urVrijdag 16 maart Z/C-2 - RIJ
Vrijdag 23 maart Ben Bridel 1  — ZCA teDidm 22.2 urVrijdag 23 maart 2IC-2 -Deo te L'voorde 19.25 ur
Vrijdag D mart ZC1 — van Ditsnrizen 1 te L'voorde 19.25 uur
Vrijdag 9 mart WIJ



ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Q, ONSTENK
5 AGENTUREN

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

Dorpsstraat 85 64
7136 LN Zieuwent
Tel 05445- 1485

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw - Tuinaanleg

Partikuliere verkoop af kwekerij

Telefoon (05445) 2133

Tuinonderhoud

Roldersweg 32
7136 KX Zieuwent



& AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
054451509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

Hulzink
Bouwbedrijf

3 NIEUWBOUW

> X VERBOUWKAN\ 3} ONDERHOUDSWERKEN
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HekREESEELEEekekekbbp
Mede door de over bezetting op de Zieuwentse voetbal velden
en door het gebrek aan voldoende kleedgelegenheid is het door
de jaren heen niet mogelijk geweest voor de dames en meis"
jes om in Zieuwent aan kompetitie voetbal en trainingen te
beginnen.

Met de komst van de nieuwe sporthal te Zieuwent komt die
mogelijkheid er nu wel. De zaalvoetbal afdeling van ZVC

die in beginsel 33 uur per week heeft toegewezen gekregen
(verdeeld over de maandag en vrijdag avond), wil als er
voldoende belangstelling bestaat het volgend seizoen tevens
met een dames/meisjes team aan de dames zaalvoetbal kompe-
titie deelnemen.

Momenteel wordt er in de afdeling Gelderland in 2 klassen
in kompetitie verband gespeeld met o.a. diverse teams uit
onze regio, zoals Longa en Veldhoek.

Dus dames en meisjes heb je interesse volgend seizoen te
voetballen meld je dan bij een van de bestuursleden van
de zaalvoetbal afdeling ZVC, t.w.:-

Ruud Krabbenborg, Dorpsstraat Ì Tel.
Bennie ten Bras , Dorpsstraat 23 Tel.

1591
1257dk



SgtekeEPEPEPELSEE
FAMILIE / KENNISSEN / BEDRIJFS OF REKREANTEN
ZAALVOETBAL KOMPETITIE

Naast de officiële zaalvoetbal kompetitie teams wil de
zaalvoetbal afdeling van ZVC bij voldoende interesse
starten met een eigen rekreanten kompetitie. Een rekrean-
ten kompetitie die bedoeld is voor teams die graag eens
een partijtje willen spelen, maar niet die komperitie
verplichting willen zoals de K.N.V.B. teams, zoals elke
week en ook geen uitwedstrijden op de gekste dagen en
tijden. En bovendien het hoofdzakelijk voor de lol doen
en dan slechts eens in de 2 @f 3 weken een wedstrijd
kunnen spelen, altijd thuis op dezelfde avond en tijd-
stip.
Zo'n rekreanten team kan bestaan uit een stel vrienden,
familie, een bedrijfsteam, wijk- of straat team etc.
Elk team zal dan per seizoen zo'n 10 tot 16 wedstrijden
spelen (afhankelijk van de opgave) in een soort kompeti-
tie verband, doch zonder promotie of degradatie ijver.
In eerste instantie zal gespeeld worden op de maandag
avond met een beperkte mogelijkheid tot uitwijking naar
de vrijdag avond. Gespeeld zal er worden op vaste tijden
en avonden, terwijl de kosten die er aan verbonden zijn
per team berekend zullen worden.

Al naar gelang de wens tot verzekering of officiële
scheidsrechters e.d. worden de kosten geraamd op ca.
Fl. 25,00 3 Fl. 30,00 per wedstrijd dat een team speelt.
Gezien het feit dat nu nog niet in te schatten is hoe
groot de interesse voor deze rekreanten kompetitie zal
zijn is het moeilijk nu al bijzonderheden te geven over
tijden, avonden, sterkte e.d.

—_—.—_..______——_



Bomers LxMxB x

Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop ‘KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-1620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

Tel. 05445 - 1534
ALTIJD GEOPEND Fax. 05445 -2085

Zeer goed bereikbaar voor alle combinaties
Aangegeven vanaf de weg Zieuwent-Ruurlo

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
hen gezaktte leveren,

in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:
- APK keuringen

Onderhoud en reparaties
- Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Ace.

ADVISEUR voor: ° Tecy! en ML beh.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen ! !

Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT
Telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 uur,
onder tel.nr. 05445 - 1542

NIEUW. Ook voor banden, uitlaten en accu's bent U bij ons beter af.
Dit alles wordt verkocht onder volledige garantie. Be! eens
voor een vrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

wm) DRUKKERIJ WESTERLAAN

toch ook uw drukker!

* FAMILIEDRUKWERK
* HANDELS- EN REKLAMEDRUKWERK

* KETTINGFORMULIEREN

DIJKSTRAAT 26 LICHTENVOORDE - TELEFOON 05443-71207
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Zeker is echter wel dat er geen onbeperkte deelname kan
zijn, vandaar dat wij u aanraden als u met een groepje
(gedacht per team + 10 personen) interesse heeft aan deze
kompetitie deel te nemen u zich zo spoedig mogelijk op-
geeft bij &n van de (tot nu toe) twee bestuursleden van
de zaalvoetbal afdeling van ZVC, te meer omdat er ook uit
omliggende plaatsen als Harreveld, Marienvelde en Lichten-
voorde ook redelijk belangstelling voor een dergelijke
kompetitie verwacht mag worden.

Het Bestuur.

Secr.: B. ten Bras, Dorpsstraat 23,
Tel.: 1257

Penningm.: R. Krabbenborg, Dorps-
straat 1, Tel.: 1591

kekePEPEbkkLPbeebEPSeee

aram or.8(Apr

&Ì na 2 minuten scoorde L. Kolkman na geen
cruas your haert paas” van Toon dens

voor ve heit was werpewerkt. Daarna
oorú Zee Gij windkracht B.
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Maar onder aanvoering van kapit in Peeters wisten we

ons scheepje tot aan de rust drijvende te houden. Er

dreigde euiterij aan boord uit te breken toen WVC

direkt na rust 1-1 scoorde. Piotseling werd het Roer

voliedig omgegooid to beidsrechter "wissel5 des:
werking '75" toepaste en matroos Donderwinkel aan wal

zette. Na deze taktische ingree :p rukte Jos Zegendiek
aan bakboord op en scoorde 1-2. Recruut Paul Kniopendorz
soles: e over het dek, zette de mast op het verkeerde
been en schoot tegen het wankelende ze
hierna schoot een bemanningslid van WVC in eigen
ma een voorzet van hierboven genoemde recruut. 1 4.
Dekmatroos Peeters zette z
scoorde met het andere beer
zidgeis wakker

voor waarna ik hoog in
kraaiennest biiezen we soo af

Eibergen waar we op Zondag 6 apriÌen koersten richting
aankwamen. Kler werd ons het Roer ontnomen door de
Scheidsrecater waarna we met á pietter siwegen

redée Jennekes de eer.



Breng kleur
in Uw interieur

O lotus
‘selectionlo

Niënhuis interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 05445-1252




