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Sportblad PIOT ouw:
Verenigingen:

RKZVC

ZTV

B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,M. Slot, J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 05445-281
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 05445-461
Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 25, tel. 05445-660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,tel. 05445-341
Zaalvoetbal: A. Kolkman, Zegendijk 1, tel. 882

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15:Lichtenvoorde, tel. 05443-5237
Penningm.: A. Krabbenborg, Dorpsstraat 3;tel. 05445-442
Wedstrijd-secr.: M. Spekschoor, Zegendijk 2.

Volleybal :

Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,tel. 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, tel. 05445-534Wedstrijd-secr.: A. te Molder, Kleuterstraat 3,tel. 05445-266
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 724

Tennis
Voorzitter: J. van de Meij, Dorpsstraat 42, tel. 864Secretaris: H. Wopereis, Harreveldseweg 28, tel. 859Penningm.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668
Wedstr.secr.: I. Knippenborg, Dorpsstraat 59, tel. 622



TTV Des

Slagvaardig

Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
telefoon 05445-294
Secretaris: L. van Schie, Uranus 10,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk-Schepers,
Grensweg 8, telefoon 05445-348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius SE
Lichtenvoorde, telefoon 05443-19533

Pe

a

Karate î

Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpstraat 77, |

telefoon 05445-290 !

Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262

Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49, |

Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7
telefoon 05445-614
Penningm.: H. Kl. Goldewijk, Klaproosstraat 6
Harreveld, tel. 05443-5013

3

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,
tel. 05445-324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 269
Penningm.: C. Reukers, de Waareise 15;
tel. 697
Wedstr.secr.: G. Slot, Past. Zandrikstraat 6,
tel. 693

Schietvereniging
Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,
telefoon 05445-405
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,

B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005
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Van de redactie

Nu er weer een jaar voorbijis,ishet. gebruikelijk datPiot nog even terugbliktop het Zieuwentge sportge.beúren van het afgelopen Jaar en op Piot zelf.1982 heeft WScr eens aangetoond waarom het vereni.
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gingsleven in Zieuwent zo riĳk is.Door eigen initiatief en de bereidheid van de ledenrealiseerde de tennisvereniging, die nu al niet meeris weg te denken in het zieuwents sportgebeuren, bin=nen drie maanden na de officiele oprichting haar prach-tige tenniscomplex,mede door de medewerking van ZVCmogelijk gemaakt. 0 5Maar ook Mu-Chin onze karate vereniging realiseerdein samenwerking met de schietvereniging, eveneens doorzelfwerkzaamheden, een prachtig clubgebouw bij 't Kevel-der,
Maar daarmee is het zieuwentse sportleven nog niet verzadigd, getuige de groei die verschillende andere Ter=enigingen hadden en de aanmelding bij de Bond van tafel.tennisver, Slagvaardig,dle inseptember gelijk met dries‘teams in de competitie startte,De behoefte voor een betere en grotere sportzaal waar.voor de commissie Permanente Sportzaal zich inzet,wordt danook steeds groter.Hopelijk raakt ook de ge=meente Lichtenvoorde daar spoedig van overtuigd, :

Bij die grootste wens van een sporthal,die overigen:al op vapiler ontworpen is,ls er nog de ‘wens van douw-trekveren/ging TTV Des voor een eigen cefenterrein,Wanneer aen deze beide wensen voldaan is lijkt Zieu-went weer jaren vooruit te kunnen,Naast al die positieve geluiden ook een negatief ge-luid en wel uit de hoek van zaalvoetballend ZVC.Dit jasr werd weliswaar met &&n team minder in decompetitie gestart,maar nu wil het ZVC bestuur dezezaalvoetbal afdeling geheel afstoten, Zouden ze ermoe’ van worden?
Maar daardoor gaan de zaalvoetballers een onzekeretoekomst tegemoet en zal het zekerfinanciële en or-ganisatórise offers vergen van de zaalvoetballers,.Toch Wel-Jammer,want juist déze tak van: sport: zoubijde realisering van een’zieuwentse sporthal een enormeopleving tegemoet kunnen zien, EG:Dan wat: de’ sportieve prestaties van het.afgelopenjaarbetreft mogenwe’ tochwel vaneen redelijksuc-.cesvol. jaar spreken.Zeskampioênenmochten we. felis!
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voor een

lekker glaasje bier

Bennie van’n

Merkartikelen zijnkwaliteitsartikelen!
U koopt ze voordelig bij eenvanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VENDERBOSCH
Dorpsstraat 28 - Zieuwent
telefoon 315

Al uw
B cv-installaties
MW loodgieters- en

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF:
Zieuwent - Telefoon 346
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voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenborg
tevens het adres voor de ’’ doe-het-zelver”

officieel Supralux-dealer
Zegendijk 4 - Telefoon 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.
tel. 607

dat men van KWALITEITSOLIE minder
nodig heeft, dat wist u al;
maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

sanne, KRABBENBORG telefoon 215
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citeren en wel;ZVC D2 ‚Pacelli dames junióren A (zaalen veldcomp,), de Jongens adspiranten en ‘meisjes A adsp,
van Pacellien van Slagvaardig het eerste meisjes en
jongens team,’

E
Daar tegenover stonden degradatie van ZVC 5,ZVC 4 en
ZVC Cl, en de Opheffing van de dames Tohp 1,

noemen, hoewel dat nog niets zegt, en ze wisten zich tePlaatsen voor de achste finale van de KNVB beker, toch

ders Kampioenschap voor adspiranten en haar tweedeinternationale handbaltoernooi: bij STV de onderlingekampioenschapren en de twee indoor toernoien;bij TTV
DES haar Jaarlijkse toernooi bij de Waareise enbij bil.jertver, 't Kevelder de districttoernoien en het Ned,
kampioenschap hoofdklasse jeugd iibre waar oud Plaats
genoot Hans Ketels deze nationale titel voor zich opDoch ook de neren actirite, cen tonen weer SeNS aan dat
het zieuwents verenigingsleven Tĳk is aan activiteiten,
Zoals de Sportdag tijdens kermiszondag het SBOortkamp van
de B Junioren van ZVC, de uitwisseling naar Kaarst Yan
de Pacelii adspPiranten, de lotto en Toto acviviteitenvan Pacelli ‚kaartavonden van ZVC, deelname Zan’ cursus.
Sen, deelname san open internationale Kampioenschappen
door TTV DESbf net karate trainings weekend en’ Zo zal

er NOg wel wat vergeten zijn, Dear al deze activiteiten en Prestaties waren mede mo.
gelijk dank zij het geloof en vertrouwen. en steun die de

- Supporters, donat eye en leden OPZe Verenigingen ‘schon.
:

®

ken, Zij verdienen danook alle lof,en dank



eg |,
of het plaatsen van reclameborden de verenigingen steun-
den bij vele activiteiten.En niet vergeten dec sponseringdie zij verlenen aan ZVC, Pacelli, Slagvaardig, ZTV,Mu-Chin
en TTV DES,
Mede door hen ontvangt U 10 maal per jaar Piot gratisin de bus,die anders door de lezers zelf (meer danf 3000,-)bekostigd had moeten worden,
Dan willen we ook nog even terug blikken op Piot zelf,Piot is zĳn tiende jaargang inmiddels ingegaan en heeftin november haar 10 jarig jubileum, waaraan we te zijnertĳd de nodige aandacht zullen besteden,Sinds september streeft de redactie emmaar een goed leesbare Piot uit te brengen, temeer omdat het daarvoor doorhet gehaast wel eens te wensen over liet,En ik dacht dat
we daarin aardig geslaagd zin tot nu toe,Onze dank gaat nog uit naar alle vrijwilligers die opwelke mannier danook meewerkten met het tot stand komen
van de 10 nrss in 1982,
Hieronder nu een statistisch overzicht van de bijgragenaan Piot voor 1982.Tussen haakjes de respectievelijkebijdragen van 1977,78,79,80,81.
In 1982 waren er 10(10,10,10,10,10,)uitgaven met in to-taal 204 (148,192,208,180,204) bladzijden, In alle nummersstond net als voorgaande jaren het redactie woord,nieuwshet kort en nieuws van Pacelli.
‘Van het eerste van ZVC waren er 6(8,8,10,9,6) bijdragen,
van het tweede 2 (0,1,1,2,0);van het derde 1{4,1,1,1,0),vierde 0(0,2,0,1,l)vijfde 1(0,4,2,2,0) zesde 0(3;4,3,2,3,
‚zevende O(0,1,2,0,0) achtste O0(1,1,1,0,l), negende O (0,
5,5,0) ;Van het jeugdvoetbal waren er bijdragen van de A sel, 2x,
B 1,C 1 2x en ,‚D 1 en D2 en het jeugdbestuur 5x.
intervieaws 2(2,2,2,3;2);de Flaporen 8(4,,7578,4;) stop 1:Ek 5555 )e :

‚
Daarnaast waren er bijdragen(met tussen haakjes van vorigJaar) van ZTV 9(4) van de bestuurstafel 8(4),Tohp 4(6),
‘Slagvaardig 2(0), Standen ZVC -6(6) zaalvoetbal 4(10),
Verder waren er bijdragen van 0.8. À adsp. van Tohp,meisjeen jongens team van Slagvaardig,de schietvereniging,ver-



J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WEREN FRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

EREVERHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

WOPEREIS =ecrro

ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)
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HOENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJE

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHCUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

„eRdorpsstraat 27ERKEND
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

5 telefoon 05445-332
1ASNE t Kevelder=of een groot feest H. HOLWEG |in ’t klein

Telefoon 277
moet je toch wel bij eN
’t Kevelder zijn!



voeD
slagen van sportkampen „alg. ledenvergadering .ZVC etc. etc.Hopelijk mogen we ook dit jaar weer rekenen ep zo'n gevanriëerde bijdragen, î

Nu weer even terug naar het heden,In deze Piot treft U naastde gebruikelijke rubrieken een interview aan met voorzitteren trainer H.Olthof van karaterver, Mu-Chin,dit ter gele-genheid van de opening van hun nieuwe 'dojo';standen vanPacelli Seen verslag van TTV. DES.
Op sport gebied is er deze maand niet veel gebeurd,‚ ZVC 1 speelde slechts één competitie wedstrijd Legen Reunë,welke verdiend met 3-0 wérd gewonnen, Tussendoor werden erverschillende oefenredstrijden gespeeld 0.2. tegen Longa op2 januari,die 1-1 eindigde, waarmee zeker Longa dik tevredenkon zijn.Inmiddels was het eerste al 20 wedstrijden ongeslagen‚maar tegen Silvolde (3-2 nederlaag)kwam aan deze toch weluitstekende reeks een einde waarbij toch 1 ste,2e en Ze klas-scrs KNVB tegenstanders waren,Bij Pacelli wisten de Dames l een vaste Plaats in de midden-moot te veroveren, terwijl ook de heren met een overwinning

het laag geplaatste Gold Stars,Bij slagvaardig is afgelopen weekend de nieuwe competitiebegonnen waarin nu de jongens 1 en meisjes het een klashoger mogen proberen,
We wensen U nog veel leesplezier,

a De Redactie,
|9 ag5 — megeeER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN

GELD ZITTEN, DIE ZITTEN DAN ZONDER DE
HOGE RENTE VAN DE N,M,S,

: edeene eneen

eere

eme
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Half-jaarlijkseledenvergadering

Deze wordt ditjaar op maandag 21 februari a,s,
om 20,30 uur in de kantine gehouden, De agenda
zal als volgt luiden:
a. Opening.
b. Notulen,
c. Zaalvoetbal,
a. Akkomodatie,

|

e. Mededelingen, WoO: Vo trainers + kermiszater-
dag, J. Xnippenborg tournooi =- aftreden be
stuursleden 1983 - en wat erverder aan de orde’
komt.

| ps

f. Rondvraag.
EE. Sluiting. uSoaDE NM, S. £ VEILIG EN VERTROUWD,

VOOR JONG EN
OUD.

ss vessesesssasss “veevens snsss



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar met de
modernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON- EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

BV Me
ETET

LANHVEL
GOEDKOOP EN GOED!

J



Dit komfortabele eiken bankstel is prachtig
afgewerkt. Watde bekleding betreftkuntukie- _zen uit een effen stof of een bekleding met
zo'n gezellig bloemmotief.

B.J. STOLTENBORG & ZN. - tel. 207

voor al uw voor

VERZEKERINGEN î
‚ NIEUWBOUW

Ba . VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER|| \WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef. 209
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y : Ee eiStanden Pupillen x

GE aD 1° xlasse, Dg? klasse,
Vios B, 1. | _ 7 Longa 3 5 =10Longa 1 h 7 Grol 3 & 8Grol 1 5-8 Vios B, 2 eeAZSV 1 5— 6 RKZYCG 2 5e á4RKZVC 1 4 — 2 Grol à& 43AZSV 2 + -0 AZSV 3 & 1Grol 2: 4-0 Longa L & 0

E 19 klasse, E 4° klassé,
Grol 1 # = 7 RKZVC 2 & 97Longa 1 & - 6 Grol 3 hgBredevoort 1 h& _ 5 Bredevoort 2 4 5Mariënveld 1 3 5 Longa bh &—2AZSV 1 4 hb Grol }4 U 9Vios B, 1 4 2 AZSY bh 4 05-1RKZVC 1

MENGIROSPAREN BIJ DE N,M,S, , EEN VOL PRO.
CENT EXTRA ENUW GELD STAAT NIET VAST,VSN

……



HV PACELLI NIEUWSmetLEURSIn de afgelopen periode heb-ben de Dames I 3 belangrijkepunten gehaald,
Op 2 jan jl, werd koploperTrias in eigen huis met 10-9verslagen en afgelopenZondag werd het sterkeMinerva uit Gaanderen met eengelijk spel naar huis gestuurd,De dames I begonnen deze wed=-strijd erg sterk ‚ de eerstedè beste aanval betekende ge.lijk een I „Oy Oorsprong,

zodat het spoedig 2 …- I werd, Minerva werd toen goed wak.ker en liep in korte tijd uit tot een 5 —2 voorsprong. om-dat onze dames het hoofd er even niet bij hadden,Daarna was het ds beurt weer aan Pacelli, met goed enaggressief handbal wist men langzaam maar zeker de achter.stand weg te werken en Op slag van rust wist men de gelijk.maker te scoren, na rust was Pacelli de betere ploeg enkreeg steeds mcer greep op de wedstrijd, 5 min, voor heteinde bedroeg de stand 9 — 8 in het voordeel van Pacellien het had er alle schijn van dat dit ook de einduitslagZou wordcn, Minerva probeerde van alles maar de verdedi.gÌng gaf geen krimp maar toen iedereen dacht dat de Yer.

de geleverde prestatie als team,De dames 2 hebben nu OOk ervaren dat iedere wedstrijdbelangrijk ís, zondag 16 jan jl. werd met veel pijn en

eindelijk werd het na veel zwoegen en hard werken dantoch nog een gelijkspel, 9.9. Zondag jle hadden de
AOR phone



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENKBEERTEN
* tevens verzorgen Wij al uw

huisslachtingen

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds

AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres:

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



Er zijn nog steeds
mensen die op hun geld
zitten.

Die zitten dan zonder
die hoge rente van de NMS

AN
Nederlandsche Middenstands

Spaarbank

Does red
Voor alle informatie over onze spaarvormen, kuntu terechtbij ons agentschap:

B assurantiën-financieringen-hypothekenNLETU|



D
dames 2 zich weer enigzins hersteld,in een gelijk.opgaande wedstrijd tegen de dames van Blauw Wit uitRuurlo werd het tenslotte een 11 … 9 overwinning zodat

De Heren hebben in de afgelopen periode 2 punten be-haald uit 2 wedstrijdgn, tegen Trias werd het in 60min. tijds ZO - 27 in het voordeel van Pacelli, af-gelopen zondag moest men weer op een ongelukkig tijd.stip uit spelen tegen Fire-ball Zelhem, de nederlaagbleef echter beperkt tot 10 - 9 en achteraf had ermisschien nog wel iets meer ingezeten, maar achterafis alles altijd anders.
Op 3 sept 1983 wordt er in Ede een Provinciale |Jeugd Olymplsche Dag gehouden in tal van sporttakkenvoor jongens en meisjes die geboren zijn in 1968 oflater, de Afdeling Gelderland mag hiervoor Z&teamsafvaardigen, Pacelli heeft zich voor dit spektakelaangemeld met een weisjes-team, in totaal hebben13 verenigingen ingeschreven zodat het houdenvanvoorrondes noodzakelijk is, deze worden gehouden op27 maart as in sporthal Kermisland te Arnhem van 10.00 -18.00 uur, ons weisjes-team is ingedeeld in Poule=-C,samen met Esca, Udi, Babberich en WWV, de nrs l en 2‚Baan over naar de kruisingronde, de uiteindelijke nrsl en 2 worden namens de afdeling uitgezonden naar dezePJOD terwijl de nrs 3 uit de kwiisingsronde spelen vooreen reserveplaats.,Er zal een selectie samengesteld worden van meisjes diehiervoor in aanmerking komen.

Pacetli heeft voor 10.2. 45. 20 mensen aangemeld voor desportkeuring te Lichtenvoorde, iedereen die hiervoor inaanmerking komt krijgt persoonlijk bericht.

0-0-0

A



UV
PROGRAMMA HV PACELLI.

DAMESSEN, 4 = =
Zond 30 jan, Erica '76-1Zat. 5 febr. W.Huissen-1Zat. 10 febr. PacelliZond 27 febr, VEVO-4
DAMESSEN, 2
Zond 3Ô Jane Pacelli-2zond 6 febr Pacelli-2

Pacelli aanv. 12.40 u,Pacelli ei 18.45 u,Duiven-1 20.15 u,Facsl1i 2, 15:15 us

DD

Reflex-2 10.45 u,Olympus OT,VoZond 20 febr -5 Pacelli-2 DSO,Zond 27 febr Portuna-2 - Pacellir2 Du.DAMES JUN,
zond 6 febr Arnhemia-A — Pacelli EE 16.00 u,Zond 13 febr Athomie-A — Pacelli ee 15,00 u.Zond 20 febr W‚Huissen-A — Pacelli TeMEISJESADSP., A
Zond 30 Jan.Vios-A - Pacelli-A ‚, 12.30 u.Zohd 76 febr DPacelli-A …— Evix-A ieZond ZO febr WWV-A cel 17:05 u,
MEISJESADSP, B
Zat. 25 Jan  wWV-B - Pacelli-B ,, 14,30. u,Zonà 30 jan Vios-B — zaceliisB .. 11.05 n,Zat. 12 febr UGHV-GC — PacelIi-B 15.00 u.Zond 20 febr … Pacelli-B …- _Erix-D 5 Tae 15 ns“ond 27 febr Pacelli-B … Eriz-C 3 Css;MEISJESADSP. CZond 30 Jan Pacelli-C Se 10:00 u,Zond © febr, Pacelli-C — WWV-G EE: 10.45 UsZond 20 febr. PacelIi-C - Grol-D = 11.30 u.i Zond 20 febr, Pacelli-C: …_ Bl, Wit . 13.00 U;| ond 27 febr. Erix-E ‘“’ … Pacellí-C ® 1.50 u,

| MEISJESPUP, A

| Zond 6 febr Pacelli-A … UGHV ss 10400 u.Zona 20 febr - Fortuna-A 1045 u.Zond 27 febr — Gaze]Ten-A.. 16.15 vn.



EI
MEISJESPUP, B

= Seond jan TVios!Ii.C Pacèlli-B ,, 11.00Ue |:zond 6 febr Erix — Pacellí-B 14,00 1D.Zond 20 febr Pacelli-B …_ W‚V‚Ww, +9 13,45 u,Zon 27 febr Pacelli-B …_ OQBw-B . 15.30 u, JONGENSADSP, EE ëond. ebr - Pacelli - UGHV
39 12.15 u,Zat. 12 febr UGH: — Pacelli +, 716,30 u.Zond 20 febr Pacelli -— WV ss 10,00 u,Zond 27 febr. Pacelli. — Avanti 17.45 u,HERENSEN,

Zat, 20 jan, PacelIi — SDZZ-1 35 21.15 u,Zond 6 febr Reflex-1 =— Pacelli . 15.55 u,Zat. 19 febr Pacelli — Minerva-2 ‚, 24,20 U,Zond 27 febr _PacelTi — Reflex-1 DD 18.30 u.
0-0-0
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De kopie van de volgende PIOT (nr. 6) dientuiterlijk zonda 20 februari 25, ingeleverdte worden, Noteer deze datum !!11
444444444444 44

De half-jaarlijkse ledenvergadering van RKZVCvindt dit jaar op maandag 21 februari a,s, eu20.30 uur in de kantine plaats, Se
eea zeeethi

Gees
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EE
Zaterdag 19 februari a,s, begint de tweede helft.van de competitie voor de pupillen,

“3 ”7 tit4b 4444444444
De volgende kruisjas-avond van ZVC voor leden endonateurs words op maandag 7 februari a,s, ge=-houden,

+44444444444444
De prijzen van de vorige kruisjas-avond werdendoor de fa, A. Venderbosch beschikbaar gesteld,id 4444 44444
Zondag 13 februari haalt RKZVC 1 de afgebrokenwedstrijd tegen Kotten 1 in, De wedstrijd wordt‘geheel overgespeeld,

b44+444 t44444444
Zaterdag 30 januari 25. organiseert karate-ver-eniging MU-CHEN een film-middag voor de jeugdvan 7 tot 1h4 jaar, De aanvang is 14,00 uur en detoegang is gratis, Deze middag wordt in het club-huis bij café '’t Kevelder gehouden,

+444 44444444444

FEEAAAIAIAA AAAAAAAAADE N,M.S, z VEILIG EN VERTROUWD,

VOOR JONG EN OUD.dette
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INTERVIEW met...
Hemmy Olthof van karatever Mu-Chin.

Even voorstellen: Hemmy Olthof, 31 Jaar ouden vader van 2 kinderen, Begon in 1971 metkarate, is in het Dezit van de 11° kyu,Zijn hobby's behalve karate zijns de Notenkra.kers en electronica,
Samenstelling. bestuur: Hemmy Olthof, voorzitter:

: Vincent Doppen, penn,Jan Hillen, secr,Louis Greuter, best,Rini Hummelink, best,
Red: Sinds wanneer ben je met karate bezig?He s Ik ben begonnen in 1971 bij een vereniginse,Later werd Ik door de bond bevoegd Lot hetgoven van trainingen, Dit ken, als je eenvoldoende aantal 'stazes®” gevolgd hebt,Deze stages staan los van de testen, GSaeexamens, die je moet hale voor een bepäai-de band, Ik heb zelf de le kyu en. ga waarschijn-lijk in juli examen dcen voor dele dan, Naast destages, die je moet volgen, heb ‘ik ook het A Be0.-diploma gehaald, 5

Red: Wat is de ideale Persoon voor karate?He s Dat is iemand dieniet verwend ‘is met zich+.zelf, een doorzetter, Dat is iemand die desport willeren begrijpen, Dat is moeilijk… tit’te: leggen Reuit te leggen, Karate komt namelĳk van het„Zen-boedhisme, Er zit een dosis geestelijke



ID
Reds Wanneer heb je de vereniging in Zieuwent op-gericht?
H. 2: Dat was in augustus 1975. We zijn toen metGO à 70 leden begonnen, maar na een paartrainingen vielen er een aantal af. Cemid-deld hebben we ongeveer h&5 leden, Ik denkdat de afvallers afvielen, omdat ze dachtendat karate een sport is waarin je leertslaan en dat is beslist niet het geval. Ka-rate is meer dan alleen maar een sport. Hetis een beleving. Je moet karate geestelijken lichamelijk beleren. Karate vergt ergveel discipline, Karate ís een harde sport.| Je moet hard zijn voor Jezelf,

—_—

Red'In hoeverre is Karate geschikt voor de Jeugd?H. : Het is geschikt voor de jeugd vanaf T Jaar.De jeugd wordt het Karate spelenderwijs bij-gebracht. Het belangrijkste is ook om ze temotiveren. Het heeft b.v. geen zin om metdie jongens een 3, 4 of 5 km, te gaan hard-lopen. Je kunt beter b.v. een rugbyspel zaandoen, of een ander balspel. Je bent voor 70%bezig met de opbouw van de conditie en delenigheid en voor 30% probeer je ze Karatete leren. Je kunt er het wedstrijdelement in-brengen door ze tegen elkaar te laten vuch=-ten. Je moet ze laten zien dat ze beter wor-den, dat ze net iets beter zijn dan iemandanders uit hun klas,Binnenkort gaan we trouwens weer met een nieuwegroep beginnen. Hierbij denken we aan de jeugd5 van 7 tot 14 jaar. We proberen hun het Karate
| spelenderwijs bijtebrengen, Hiervoor houden we
| waarschijnlijk op 30 Januari ( deze datum stondbij het ter perse gaan van dit blad nog niet vast)zen informatiemiddag voor de school jeugd met eenfilm en een demonstratie. Deze middag zal in onsnieuwe gebouw gehouden worden. We hopen dat zichhiervoor veel jongens en meisjes aanmelden,



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN enHYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 - telef. 290

Voor
- de beste patat
- de heerlijkste schotels
- de lekkerste schnitzels
‘een gezellige avond

café-cafetaria de timp’’
telefoon 269
José en Ton Peters

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 436



G.J. Pierik
constructie- en installatiebedrijf

LOODGIETERSWERKEN IJZERWAREN
C.V. INSTALLATIES ONDERHOUD

tel. 233

UW KLUSJESMAN
| G. Domhof

|
| Past. Zandrinkstraat 10

Zieuwent
telefoon 05445-705

VOOR AL UW SCHOENEN

.
EN LEDERWAREN

natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
ON

tel. 257
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Red;

A
In hoeverre is het een sport voor dames?De demes moeten gewoon mee aunnen komen met deheren, er wordt geen verschil gemaakt, Dat is te=gen de principes van de karate in, De techniekkunjes leren, de lenigheid kun je leren, je men-taliteit kun je opbouwen, de discipline kun jeleren, je kracht kun je uitbouwen, Het is gewooneen kwestie van doen en doorzetten, dus waaromzou karate geen SPort voor dames zijn?

Wat houdt karate eigenlijk voor de senioren in?'oor de senioren speelt het wedstrijdelement senbelangrijke rel. Je hebt de Promotie d.m.v, debanden ( voor elke band moet je een examen afleg-gen }) en je hebt de wedstrijden,Nu je het over planken en stenen doorslaan hebt,dat is eigenlijk maar bijzaak, Het is wel een testvoor jezelf, Je moet het namelijk geestelijk ènlichamelijk aankunnen, Als je b.v. wel de krachthebt maar je twijfelt, dan lukt het niet, Ismanddie goed vechten kan, is nog geen goede karateka,iemand met een goede techniek, is nog geen goedekarateka, Bij de Karate die wij doen, de KYU KUSHIN KAT Karate ( KYU KU = het uiterste, SHIN =waarheid, KAT = Samenwerking }, de hardste vormvan Karate, is het raken “geoorloofd. Dit is welaan regels gebonden, deze regels zijn door deIMAF, de Karatebond, vastgesteld, Je mag b.v. nietop de gewrichten slaan, niet op het hoofd slaan,Dit laatste mag wel met de voeten, omdat dit veelMoeilijker is, Gs.
gekomen?

s . …=Toen bleek dat de gymzaal eigenlijk tochnietzogeschikt voor ons waSg ook i.v.m, de beschikbaretijden, heb ik alle geschikte ruimten in ZieuwentoP papier gezet, Daar zat 't Kevelder trouwensniet bij, Die mogelijkheid heb ik eigenlijk toe-vallig later gehoord. Daar ben ik onmiddelijk op
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maakte, Na overleg met Herman Holweg van café 'tKevelder bleek dat er geen bezwaren bestonden,Er is toen veel aan het gebouw vertimmert. Eenaantal dingen moesten aangepast worden. Er is eenkleed= c.q, douche-ruimte bijgebouwd, de spant=constructie is veranderd, het plafond is verhoogd,er zit een andere vloer in. We hebben achter netgebouw nog een berging voor Herman gebouwd, Dezeverbouwing hebben we grotendeels zelf gedaan,waarbij gezegd mag worden dat Herman er zelf veeltijd ingestoken heeft, :Bij deze wil ik de schietvereniging bedanken voorhet eindeloze geduld dat ze met ons gehadhebben, zeker toen het langer duurde danverwacht werd,
Ook Tonny Kolkman van Garage Kolkman mag gensemdworden wagens zijn positieve bijdrage.De combinaties met de schietvereniging istrouwens geen Probleem daar zij alleen dedinsdagavond en de zondagmorgen van het ge-bouw gebruik maken en wij de maandagavonden de donderdagavond, Mochten er bijzondereevenementen zijn, dan gaat dat in onderlingoverleg,
Het geld dat we voor ds verbouwing nodig had-den, komt van vroegere akties, We hebben aleens een oude boerderij gesloopt en bomengerooid samen met de KPJ, Hoe we het geldvoor de vloer bij elkaar moeten krijgen wetenwe nog niet, maar er komt in elk geval géénaktie, want die worden er al zo veel gehou-den en zo populair is Karate nou ook weerniet. EgTrouwens ook Herman heeft in het gebouw geïn-vesteerd, 't Kevelder kun je onze sponsornoemen, Daar hebben we b.v. ookonze trai-niags-pakken van;



het juiste brood voor de
sportman is brood met
cmergsie ‘0594

* Larvo
* volkoren van bakkerij

UW WARME BAKKER

telefoon 255

arie KNIPPENBORG

Hotel-Café-Restaurant- Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen »>*

Droppings
Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote Super bingo

pt
E

%

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29Z Ieuwent Tel. 05445 — 416:

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508

INEEEZ EE:

ee
Voor al uw PARTIJEN en BIJEENKOMSTEN

naar:
café-restaurant

STOVERINK
Ruurloseweg 20 - ZIEUWENT - telefoon 05445-634

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. #91
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Jullie hebben subsidie aangevraagd?Dat klopt, we hebben een subsidie aangevraagdvoor een nieuwe vloer, Dit omdat voor de ka-ratessport een hougen vloer { parket-yloer)het beste geschikt is, Deze subsidie is afgewezen. Ik denk SOMS wel oens:n A=-j de handeuut de mouw'n Steekt, krie-j niks en a-j niksdoot, krie-j alles!,
En toen de opening? . SfJa, zaterdag 15 Janueri hebbenwe het gebouwgeopend, De opening werd verricht door dhr,Ve Elten, de oud-leraar van mij uit Groelo,die tegenwoordig in Gouda woont. Verder wa-ren er o.a, de ambtenaar Sportzaken en hetCollege van B & YW uitgenodigd. De burgemees=-ter zei nog dat hij de gift maar iets lagergehouden had isVom, het illegale bouwen, Erwas dus geen Légòs getaala & dit was waarschiwas dus geen légès betaald dit was waar-schijnlijk niet zo, red). Ik zei toen dat

“+

ea

groot genoeg,De openings-receptie vas druk bezocht, Hier-Voor onze hartelijke dank,
Red: Jullie hebben nu hâlters ( gewichten )s wil=len jullie die eventueel ook beschikbaarstellen voor andere verenigingen?Hi Daarmoeten we eerst zelf aan toe zijn. De



we)
Red: Jullie zijn een vereniging, is dat iets bij=-zonders?
H. : Ja, er zijn maar weinig verenigingen bij deIMAF, De meest voorkomende vorm is namelijkde sport=school, Dit slaat hier in de buurtechter niet zo aan, Bij een vereniging speeltde commercie niet zo mee, Het is niet vans“oké, het uur is om, wegwezen. De volgendegroep". Dit onder het motto: er moet geldverdient worden, Bij een vereniging is orveel meer sociaal kontakt, Daarom hebben wowaarschijnlijk leden uit Aalten, Groenlo,terwijl daar ook een sport-school is.

Red: Jullie houden 1x per jaar een sportkamp?H. 3 Ja, één keer per jaar gaan we een weekendop kamp. Meestal is dat bij een boer in debuurt van Ruurlo, In dit weekend „doen we ergaan karate-training, ook trainen we 's nachts,Het is dus beslist geen vakantie-weekend, Erwordt hard getraind, er is wel op tijd ont=spanning. Op de zaterdag-avond is er b.v. debarbeque, waar ook de ouders kunnen komen,
Red: Hebben jullie nog wensen voor de toekomst?“He 21 Ja, ik hoop echt dat de sporthal in Zieuwentkomt. Daar staan we geheel achter, We doenniet zoals ZVC destijds. Zij wilden niet on-dertekenen, want zij hadden de zaakjes voorelkaar, dus mocht de rest het uitzoeken, Ookal hebben. we zelf nu een ruimte,: waarmee wejaren vooruit kunnen, toch hoop ik dat dsporthal in Zieuwent komt, s:En.natuurlijk hoop ik dat er veel jongens enmeisjes op de informatie-middag komen,

Red:Tot slôtde gebruikelijke korte woordjes”:*: MU CHIN4 mooi om te doen, Ee Sa.b101: goed... iesDe gemeente: pech gehad,



Voor een haarverzorging naar Uw zin,

Kapsalon CECIEL”
|

De Haare 30, Zieuwent, tel. 797

goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



TAXIa 05445
Firma Jan Lamers en B09-3u3
Leo Krabbenborg

hebben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan omu in de
toekomst te verzekeren van een nog betere service op het gebied
van ziekenfondsvervoer en normale taxiritten.

Tel. 509 of 343

GARAGE ELSCH»VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

accu's, banden en uitlaten (gratis montage)
in en verkoop gebruikte auto’s
betrouwbare onderhoudsbeurten
ook voor tectielbehandeling
snelle en vakkundige reparatie

« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »
05445 Waalderweg 41 +208342855*7283 RV MARIENVELDE % P'ó 7057

H

K&K

Kk

garage



Sportraad: nou ja. '

Wedstrijd-sport: proberen te doen,Notenkrakers: mooi.'t Kevelder: wat ker'1,le dan: doen,

DI map(DD hoordendat
G £*®

‘v. De typist(e) van PIQT cen half uurna heeft zitten denken toen hij deagenda van de half-jaarlijkse leden=vergadering moest overtypen, Moet iuidennou met één of tvse d's en moet novulennou met óén of twee L's 227-
voe. De tot standkoming van deze PIOT nietgeheel vlekkeloos verliep, Tijdens hetinterview met Hemmy Olthof liep de cas-setterecorder vast. Benny ten Bras werdziek (vandaar de lange "van de Redactie"),ENGIROSPAREN BIJ DE N.M,S.3 EEN VOL PROCENT
EXTRA EN UW GELD STAAT NIET VAST,TERTIAIR
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vv DIS
Verslag ledenvergadering,

ari j.l, werd zesr goed bezocht,Behalve Erik Storkhorst, die op vakantie WaS, wasiedereen present,
LE eeIn zijn dankwoord beëankte de voorzitter iedersenvoor zijn inzet in het afgelopen jaar, waarin veelis gebeurd, iisLet touwtrektournóoi in Zieuwent VAS veer geslaagd,mdanks Jie slechte weersomstandigheden, Voor deeerste leer werd cen autoeross gSecrganiseesrg opat

ë

2
e

het terrein van de fam, Rouvhorst aen de Ruurloss.-ver,
k dit is geslaagd en voor 1983 staat weer een

vozsswedstrijd op het Programma,n à nieuwe leden welkom heten bij ded ® H25 ile 3} Jed 3©
D

*Bij do Postuursverkiezing was H, klein Goldewijkaftredend en niet herkiesbaar, Zijn Plaats werdingenomen door Rs Domhof, is

13 maart,
:Verder zullen enkele wedstrijden in het buiten-land bezocht worden en wel ín Duitsland en Zwit-serland,

Se



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

snijbloemenvoor goede voeding
HEenen droogboeketten

lage prijzen bloempotten
in levensmiddelen sierpotten

ì bloembakjes
Z.B. Knippenborg bloemstukken
Dorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



EemT 7 EESCOÖP. GELDERLAND steeds iounw dienst mier ca.
veeroeders & kieindiergat ocders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandsinffen
ruwvoeders w.o, hooi-, stro-, bicrbostel ez.
zaai- en pootgoed, iuin en bloemzadeu
gewasbeschermingsmiddeien
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt udag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geld iser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

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

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman
Werenfriendstraat 13
ZIEUWENT
telefoon 226

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT

erpen



Den
Hoogtepunt is dit jaar de deelname op 8-9-10 sep-tember aan de open Europese kampioenschappen inNoord-Ierland,
Op “oninginnedag wordt wederom een recreatieftouwtrektournooi georganisesrd voor inwoners vanZieuwent en omstreken om het kampioenschap vanZieuwent, ieDe touwtrekvereniging bestaat inmiddels 13 jaar,waarvan J. Hulshof vanaf het begin lid is, terwijlW. klein Holkenborg 12+ jaar lid is, Hiervoor wer-den ze bedankt en ontvingen uit handen vande voor-zitter een fraai wendbord ter herinnering,Met grote voorsprong werd H, Blschot gekozen tottouwtrekker van het jaar, voorzijn inzet zowel apwedstrijden als daarbuiten,Vanaf 1 oktober 1982 zit de vereniging zonder
trainingsgelegenheid, die overigens de laatstejaren toch al niet te best was,Inmiddels is overleg met de gemeente gaande om tot.een andere oplossing te komen, Een tijdelijke op-lossing is nu gecreëerd, doordat J. Cuppers senstuk weiland ter beschikking heeft gesteld waar-voor onze hartelijke dank,

Na de rondvraag, waarin nog enkele vragen gesteldwerden en de wens om enkele voetbalwedstrijden te
organiseren naar voren werd gebracht, besloot devoorzitter de vergadering om 23,15 uur en wensteallen een goed en sportief 1983 toe.
Nieuwe leden zijn van harte welkom,Er wordt 2x per week getraind en wel op dinsdag-en donderdagavond om 20.30 uur, E

Opgave is mogelijk bij café Stoverink of de secre-taris de heer W. klein Holkenborg, Waareize 7,tel. 05445-61h4 te Zieuwent. 2
20 5



Zieuwenise
"Tennis

|

|

Vereniging nieuws
Nu we midden in de '"yinter" zitten en detennisbanen gesloten zijn lĳkt het misschiendat de tennisvereniging slaapt.Dat is zeker niet het geval, We zijn drukbezig met de voorbereidingen voor het -

nieuwe seizoen, waarin we ook deelnemenz2an verschillende compelities, Dit kanmaar op beperkte schaal omdat we maar tweebanen hebben en er genoeg tĳd moet blijvenvoor het vrije tennis,Degsne dis op de wachtlijst stonden hebbeninmiddels een inschriĳfformulier ontvangenen vorden vriendelĳk verzocht dit bĳ desecretaris in te leveren als dit nog nietis gedaan,
|áls je nu nog lid van de vereniging wilt:worden moet je ook zo vlug mogelijk contactopnemen met de secretaris,Om misverstanden te voorkomen: het is heelgoed mogelijk om je alleen op te gevenvoor tennisles, je hoeft dus niet zelf vooreen partner te zorgen, DEOp zaterdag 26 februari hebben we weer centennistoernooi in de tennishal in Lichten=-voorde, en het is zeker de moeite waard daaraan mee te doen dus houd die avond vrij,

Joost van der Meij.



aannemersbedrijf

am HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door :

van Wijngaarden’s
MENGV OEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

#%
* *

tel. 200
Zieuwent



E BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulizink& Zn. v=sow
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 -214

NIENHUIS
interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 - ZIEUWENT
telefoon 05445-252

Groot in kleine en grote meubelen.
Uitgebreide kollektie overgordijnen en vitrages
uit voorraad, zoals:
Hatema gordijnen en Ado vitrages.

Tapijten in vele kleuren en prijzen,
vanaf f 60,— per mtr. gratis en
vakkundig gelegd.



Ook wij zitten niet stil.
U houdtniet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop mn

beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden. En om het u nog
makkelijker te maken. Zo
heeft ieder een goede reden
om aktief abezigte zijn. 8

2%
f| g

Ge
| A gd

|aj habobank
Vije, Blijft aktief.



Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent

Onderhoud
Het is zomer!
Maar de winter komt, datis zeker.
Bent u ook zo zeker van uw C.v.?
Laat Kemkens uw c.v. onderhouden. Wij hebben een gemoderniseerd magazijn.
Dan zit u straks niet in de kou.
Goed onderhoud betaalt zichzelf:

U verbruikt minder gas, het aantal Een magazijn vol eerste klas
storingen neemt af. installatie-materialen.
Kemkens heeft onderhouds- en
storingsabonnementen. EL ° FtZoals met alles: wij zijn goed en niet duur. En bovendien: u krijgt 20% korting

maar dan moet u wel contant betalen.

Directe verkoop uit ons magazijn

Dat hebbenwij nodig voor onze projecten.

Daar kunt u ook van profiteren.

Voor een gewone c.v. kost een
onderhoudsabonnement f 59,— per jaar. Daarnaast gratis
En wilt u helemaal zeker zijn: deskundige adviezen.
neem dan een onderhouds- + Ken ft 5

storingsabonnement voorf 94,50 per jaar. SSC IUSevICe

Kemkens: -betrouwbaar DIG- steeds te bereiken
- goede service en kwaliteit Ook vrijdagavond en zaterdags geopend!

Kemkens Installatiebedrijf
(aan de weg van Zieuwent naar Beltrum) 4

Zegendijk 26, 7136 KN Zieuwent, telefoon 05445-666
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