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Sportblad PIOT oare
Verenigingen:

RKZVC

H.V. PACELLI

TOHP

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. 05445-660Wedstrijd-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 3

Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,tel. 05445-875
Secretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, tel. 05445-534Wedstrijd-secr.: A. te Molder, Kleuterstraat 3tel. 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
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ZGV

‚ Mu Chin

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 93,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

Karate
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

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

De eerste kampioen in dit nieuwe jaar kunnen we nualbegroeten.De Dames-2 van Pacelli werden zondag 20 febr,tegen WWV-3 ougeslagen kampioen in de vierde klasse-Den met nog drie wedstrijden te gaan zijn ze onbereikbaar .geworden. voor de concurentie.Van harte Proficiat!Op voetbal gebied. gebeurde er weinig deze maand,Het eerste speelde slechts &ên matige cefenwedstridtegen Ajax-Brdenbroek (2-2) evenals het tweede dat welovertuigend won Voor de vest werd er door alle elfial-ien slr2hts getraind of onderling een oefenpartijtje
|gespeeld.Doch de weers vooruitzichten worden beter,zuilen de voetballiefhebbers weer vol ganhun terk-ei komen. OnOpmerkelijk van het voetbalfront was echter de halfjaar=-lijkse ledeny rgadering.Niet vanwege het feitdat diegehouden werd,masr door de mannier-waarop en de goedevoorbereiding die er kennelijk aan YOOrAf Was gegaan vanbestuurszijde „Over de inhoud van die vergadering :zieverder onder de rubriek ge bestuurstafelt,
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2
Pacelli gaat nog een paar spannende: weken tegemoet wantzowel de Dames-1 als de heren zijn nog niet uit degra-datie gevaar,doch lijkt _ de kans zeer groot dat beide
teamsop de afsluitende dag van de kompetie 20 maart op=-gelucht adem kunnen halen. Dat zou ook voor het volgendeseizoen gunstig zijn, want de kans is groot dat &&n van henof zelfs beide het volgende seizoen wser tegen Erix zul=-len moeten aantreden,
Tafeltennisvereniging Slagvaardig is aan de tweede kom-petitie in dit seizoen begonnen (Tafeltennis heeft elkjaar twee kompetities) en daarin doen het de beide ge-promoveerde teams de jongens 1 en meisjes 1 bijzondergoed.
De tennis leden zien verlangend uit naar de eerste april,wanneer de banen weer geopend zullen worden, vooraf gaandedaaraan houderWeerstnog hun Jaarlijkse ledenvergadering
op 17 maart,
Karate-vereniging Mu-Chin mag zich in hun nieuwe club.huis verheugen opk een redelijke groei van het aantal -Jeugdleden.
Ook ditmaal ontvingen we helaas geen kopie van de vol-leybal vereniging Tohp en daar geen van onze redactieleden bĳ die vereniging betroken is kunnen we U helaasook niets vertellen'over het reilen en zeilen bij hen,
Misschien was het voor hen nuttig iemand uit hun midden.
aan onze redactie toe te voegen.Naast het programma van de ZVC pupillen en bijdragen vanverschillende verenigingen treft U de gebruikelijke rusbrieken aan.We wensen U veel leesplezier,

4

De Redactie,
Nieuws inhet kort

XoXeXefoXx
De volgende kruisjasavond voor leden en donateurs vanZVC is op maandag li maart,

X-XeX=X-Xox
Donderdag 17 maart houdt de zieuwentse tennisvereni-ging ZTV haar jaarlijkse ledenvergadering bij Hotel't Witte Paard, Aanvang 20.00 uur,

XeXeXaX-XoK



HET ADRES

voor een

lekker glaasje bier

Bennie van’n

Merkartikelen zijn
kwaliteitsartikelen!

U koopt ze voordelig bij een
vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

— Dikken||A. VENDERBOSCH4 Dorpsstraat 28 - ZieuwentEs telefoon 315

ST

Al uw
B c.v.-installaties
MW loodgieters- en

elektriciteitswerken
W stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF:
Zieuwent - Telefoon 346



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

aasve, KRABBENBORG telefoon 215



Vanee bestuurstafel
Het kokedee eede laatste weken op een .laag: pitje gedraaid.Er is hoofdzakelijk wat getraind en
een enkele oefenwedstrijd gespeeld.Nu de winter op een
eindje loopt,kan het:hele competitiegebeuren weer op:gang komnen,
De laatste fase van de kompetitie bestaat voor het ene.
elftal nog uit 3 wedstrijden, terwijl een ander nog 93 à 10
wedstrijden ‘moet spelen.Laten we hopen,dat nu na de win-
terstop de rest van de kompetitie ook zo voorspoedig
zal gaan als het 1 ste: gedeelte.We kunnen dan aan het
eind van de kompetitie: terijn emee eepippaen be=-

gpagten. sj7 3
De’ halfjaarlijkse adenvergiiene.
Op‘21 febr. werd de halfjaarlijkse ledenvergadering gehoüden in de kantine. De vergaäering werd goed bezocht,
hoewel de kantine wat minder vol was dan bij voorgaande
vergaderingen.
De belangrijkste punten van deze vergadering waren:
A)Zaalvoetbal.

Het bestuur stelde dat de afd. zaälvoetbal niet goed
functioneerde, dit blĳkt 0.a. uit de opkomst: voor de
wedstrijden, Verder is er een tekort aan inkomsten, wel-
ke door het veldvoetbal moet worden opgebracht. Daarom
is het. volgens het bestuur beter om ermaar mee testoppen, indien de vergadering hiermede akkoord gaat,
Uit de vergadering kwam naar voren dat er terdege nog
wel animo bestaat om het zaalvoetbal opde benen tehouden.Er werd besloten op donderdag 23 febr, eên ver-
gadering te beleggen over het wel of niet voortzetten
van het zaalvoetbal en of dit wel of niet binnen RKZVC
moet gebeuren.B)Klesdakkömoisfie.
Ten aanzien van het eventueel realiseren van zen extra
kleedruimte heeft de gemeente te kennen gegeven, dat
hs‚ervoor geen geldmiddelen beschikbaar zijn. Dus. moeten
zondags tijdens het wisselen van de wedstrijden rond 12
en 2 uur in goed overleg 2 elftallen van l kleedruim-
te gebruik maken,



C)C.V., Installatie,
4

sE ee eiDe gemeente verstrekt een eenmalige bijdrage à f GSD,voor achterstallig onderhoud.De verdere aanpassing vande installatie en de energie besparende maatregelenzin voor rekening van de vereniging, EHet bestuur zal bekiĳken of er door verminderd gasver-bruik de rente en aflossing van een eventuele leningvoor het aanpassen van de installatie betaald kunnenworden, EED)Trainers, EDAlle drie trainers hebben hun contract met RKZVC metl Jaar verlengd,
Namens het bestuur van RKZVC,

B.. Hoenderboonm,BE ZVÓ
ee eeZIEUWENT  Socretareat ‘Dorpastraat..25JEUGDBESTUUR

Programma Pupillen ZVC:
Zat. 5 mrt, Longa Dl ZVC D1 ZVC El - Brdevoort ElZVC D2  —AZSV D3 EE.ZVC DL  .AZSV D2 Mariënveld El - ZVC El

G%

Zat. 12 mrt, “

Longa D3 ZVC D2 AZSV Eli — ZVC E2Zat.19 mrt, : ZVC D1 vrij ZVC El > Longa ElZVC D2 =Grol D3 Longa E4 … zy E2Zat.26 mrt, : Grol D2 ZVC DI ZVC El vrij 5ZVC D2 vrij * ZUGE _ Grol B3Zat. 2 apr, : ZVC D1 -Vios D1 Grol El ZVC ElLonga Di ZVC D2 ZVC E2 “Grol E4Zat, 9 apr, : AZSV Dl -ZVC D1 ZVC El = Vios ElZVC D2 “Vios D2 IVC e2 vrijZat 16 apr, ; ZVC D1 vrij Brdevoort El- ZVC ElZVC D2 vrij ZVC E2 vrij
ZES Smmmmmerzee see en “= EEBEI Sys me os eo aoe
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het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* 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
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Erzijn nog steeds
mensen die op hun geld
zitten.

Die zitten dan zonder
die hoge rente van de NMS.

NMS
° e: d.° ©,

í
4 a Nederlandsche Middenstandsek oo dd a Spaarbank

…. ° …s ° e En°°,
Voor alle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht

bij ons agentschap:
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KLAVERJASAVOND

_ DONDERDAG 10 MAART Aanvang 20,00 uur
Bij café 'tKevelder

Diverse leuke Prijzen, met o.a, een vleësschotel alsGEKosten f3,50 per persoon Org. ; H.V. Pacellí

Verder wordt er alleen gespeeld met roem op tafel,en wordt o.a, kraken (beter spelen) niet toegestaan,Daarnaast is er cen half uur vooraf gelegenheid dewat Op te halen,Dokals DOg geen mast hebtkunt U Ssrust komen,

PRESTATIE LOOP ZIEUWENT 183
Zondag 6 maart wordt er een Prestatie loop te Zieuwentgeorganiseerd, De route gast over verharde wegen(bebouwdekom) en over zandwegen en verharde wegen,Gelopen kan worden over de afstanden 253 km.(t/m 14 jäaaren 6,0 en 9,7 km, deze beide voor iedereen,Gestart wordt Yanaf het jeugdgebouw de ''Waareise! ' waarmen zich ook dient te melden Yoor de inschrijving wat mMO-gelijk is tot een kwartier voor de start van dete lopenafstand,

ìI
De kosten zijn t/m 14 jaar f 3:50 ouder {4,50 en zondermedaille f1,50,Douche en kleedruimte zijn aanwezig,De start tijden zijn:2300 m, 14,00 uur;6000 m, 14,30 uuren 9700 m, 15.15 uur,Voor verdere inlichtingen kunt Uzich wenden tot de herenHummelink te bereiken onder nr, 05445883 en 05443-43516,a



Na een weinig succesvol seizoen heeft de zaalvoetmi .afdeling zich al weer beraden over het nieuwe SeLlzoenMet zeer goede voornemens wil men dat nieuwe seigossingaan.Zeker isal dat er met twee teams aan dé ©om=petitie zal worden deelsgenomen.Of we ook met hoet derdeteam weer aan de competitie kunnen deelnemen is 208niet zeker, doordat er nog niet voldoende deeliame vooris;wat mede veroorzaakt wordt doordat spelers uit deselectie waarschijnlijk niet meer allen mee zullen doen,Daarnaast zĳn er natuurlijk nogenkelen die misschienOOk voornemens zijn het volgende seizoen te Zaan zoal.voetballen, maar dit nogniet kenbaar gemaakt hebben,Deze mensen (men moet voor 1966 geboren zijn) zouden
wij willen adviseren zich spoedig aan te melden omdatde teams nu eenmaal vroegtijdig bij de bond opgegevendienen te wordeni,v.n, zaalreserveringen,Voor de goede orde willen wij er nog op wijzen dat ZVevolgend seizoen alle thuiswedstrijden in Beltrum zalspelen (in Lichtenvoorde ís nu eenmaal geen plaatsmeer) en wel op de vrijdagavonden.Daarnaast overweegt de zaalvoetbal afdeling nog hetvolgende seizoen met shirt reclame te spelen, als daartenminste sponsers voor gevonden worden.Om wat beter te prsteren zullen er voor aanvang vande competitie enkele irainingsavonden worden belegd, ie fen de mogelijkheid van oefenwedstrijden zal ook zekerbekeken worden,
Ook zal het eerste volgend seizoen veer deelnemen sande bekercompetitie.
Wilt U volgend seizoen ook aan zaalvoetbel doen 439Meld je dan 20 spoedig mogelijk aan bij B. ten Bras.
eN — ZEEDDISSNIEEsNSsmnmnse ssd ese sGee ene.ooED LIENDSNNSENmssEsn SSD EssENEMEsSSt sm 3

DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK

EEN SPAARBANK VOOR ALLEN £
Ges mes mz es a en a Eed U Go in A AED KOE SD a Sms Ns Sn b0 4 op en ws dn en 1 deoeEEM “eas SEEi



J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WERENFRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ELFVERHARDING

SIERBESTRATING Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

WOPEREIS eeo7r0
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



nGENDERBeg SU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

OE dorpsstraat 27ERKEND
NVB BEDRIJF ZIEUWENTViv telefoon 05445-332

2 |

voor een
gezellig partijtje CAFÉ
biljarten :t Kevelder==of een groot feest Te HOLWEGin ’t klein

i Taen 277moet je toch wel bij
‘t Kevelder zijn!



Degradatie Verplichtjsjo"
Door de Jaren heen heeft OOk ZVC leren accepteren, dat
een bepaalde spelersgroep bij de lagere teams bi elkaarblijft, zy Spelen immers voor hunt: Piezier,Echter,

oe 3
Kan eën >en elftal zeggen :' Volgend jaar Spelen we
cen klasse lager!! met als BOgelijke reden daartoe dat
ze dit jaar DOE wel in de klasse reedraaien, maar Cls
gend jaar misschien wel kunnen degraderen? id em.Dit’ betekent SSI dst cen ander elftal dat dit jaargeen kampioen ís worden, moet{}) PrOMOveren, VolgendJaar mág dan dat elftal alle wedstrijden verliezen, Voor

HUN Plezier?Een zelfde situatie zoals die in Groenlo ‘en Lichten.voorde ls.Steeds een zelfde tean dat ieder Jaar kam.PLoen wordt, terwijl ieder jaar gen klasse hoger een.
team onderaan staat, en eigenlijk zou moeten degradëren; _
ZVC staat hier vonr-een 'principiëel punt, dat, de komen. .de jaer gaat spelen, alsiedereen SprdSst. Ffledenvergadering Wim Domhof goedheeft beluisterg,Hèt uitgangspunt van de redactie is,dat als je aan :wedstrijden mee doet, je Probeert te winnen en er geen
kat- en muis spelletje van maakt Dit betekent dat ie.dereen naar Vermogen met Zijn{f1) sport OP zijn!) niveaubezig Îge

iesEen Principiëel punt Waar, wat de redactie betreft, gerust
op de Jaarvergadering n08g eens‘ opnieuw (voor het eerst?)
OVer gepraat kan of moet worden,

4
€

BennieStorkhorstJoost vander MeijBennie ten Eras

Zieuwentse Tennis Vereniging

termijn in Zicht ziet komen, oftewel de lente, zomer
en vroege herfst in aantocht Zijn, gelukkig, (afgezienvan goede sneeuw in Oostenrijk kan mij de wintergestolen worden, Om nog maar te zwijgen van de trieste



na jaarsherfststormen) begint menig tennisser weer uitte zien naar de opening van het nieuwe tenmnisseizoen,l April a,s, (er van uitgaande dat de winter géénstuiptrekkingen gaat vertonen), juist voor Pasen, kande alles behalve ideale kunstmatige temiscentervloerweer worden ingeruild voor gravel.Op l april gaan niet alieen de banen open, ook hopenwij dan ons eigen clubgebouw (waaraan momenteel hardwordt gewerkt) in gebruik te nemen, Ter completering .”:van de accommodatie wordt tevensnagegaan in hoeverrehet mogelijk is (zowel organisatorisch als financiëelen het liefst nog dit seizoen) om ook verlichting aante brengen opdat optimaal van de baner: gebruik kanworden gemaakt,Gelet op het huidige lede:a1 van 175 (hoezo géénbehoefte aan temnisfaciliteiten 1} is dat laatstegéén overbodige luxe. Voor personen die nog steedstwijfelen of zij lia willen worden gelat dat zijsnel moeten beslissen, Binnen afzienbare tijd zullenwij opnieuw (en deze maal voor onbepaalde tijd) ge-noodzaakt zijn een ledenstop in te voeren, Zorg datU niet achter het net vist CG. zonder net tennist,Tussen haakjes (de term „Dy the way" schiet bij menig-een in het verkeerde keelgat en wil ik derhalve indeze context niet gebruiken} « het afgelopen indoor=-gezelligheidstennistournooi (26 februari j,l.) wasweer een succes. 45 Iaden hebben op recreatievewijze een gezellige tennisavona beleeft. Het ligtdan ook in de bedoeling om het komende winterseizoen(°83-84) weer enkele van dit soort avonden te orga-niseren,
Voor wat de verdere mededelingen betreft wil ik ver.wijzen naar de algemene ledenvergadering, donderdag17 maart a.8. om 20.00 uur in hotel *t Witte Paard,waarvoor alle leden inmiddels persoonlijk een uit-nodiging + agenda hebben ontvangen,Tevens zij nog vermeld dat alle leden voor 1 april 4.5;hun lidmaatschapskaart {= tevens afhangkaart), het(eventueel aangepaste) baanreglement, het volledigelesrooster plus mededelingen van praktisch organi-satorische aard zullen ontvangen,

Huub Wopereis(secretaris Z.T.V.)



het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie o.a.

* tarvo
x

+ volkoren Van bakkerij

ee 5 e

tarwe KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

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

Droppings
EUitstekende keuken voordiners

elke woensdagavond grote super bingo

Het adres voor: Bruiloften - Partijen  #=\%

Taxibedrijf
Jan Roelojsen

DORPSSTRAAT 29DE 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. 5087 =NVS" ie
oe es. en“

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 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. G01



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS Î

!

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds k/aar met de | |modernste machines. |

Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON-EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415B V/ tel. 05445-253-256

combinatie
LANHVEL
GOEDKOOP EN GOED!

J
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Dit komfortabele eiken bankstel is prachtig
afgewerkt. Wat de bekleding betreftkuntukie-

= . zen uit een effen stof of een bekleding meiNu komen kiIJken ! zo'n gezellig bloemmotief.

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

voor al uw voor

VERZEKERINGEN î
‚ NIEUWBOUW

eg . VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent — telef.209



9 PACELLI NIEUWS EeNu de kompetitie op zn p. ëeind loopt, 20 mrt.worden de laatste wed-strijden gespeeld. Kurnen we de dames-2 nual feliciteren met hetbehaalde kampioenschapin de Zde klasse-D;:"
Zondag 20‘feör. jl. kon
de beslissing’ vallen inde uitwedstrijd tegen
WWV-3, 1 punt was vol-

: Dent Den, doende om onbereikbaar teworden rsor’de concurrentie, vergezeld van veleSupporters toog men vol goede moed naar Winterswijk.Na een wat zenuwachtig begin kreeg men toch alspoedig in de gaten dat WWV-3 geen grote rol van sebetekenis kon spelen en dat het kampioenschap. zeer “agenabij was, dit bleek ook wel uit de eindstand: Ee
.11-4 in het voordèel van onze Dames. Na de ge- Ebruikelijke bloemen van het bestuur, damss-1 enSupporters werd er in het clubhuis ’t-Kevelder nogeen poosje gezellig nagepraat over het behaslde #  Ùsucces. Nogmaals proficiat. íVeor de Dames-1 breken spannende tijdens aang zijs 525 jverloren afgelopen zondag de belangrijke wedstrijdtegen VEVO met -7, een wedstrijd die onnodig ver- :loren werd. Men begon goe met een 2-0 VOOrsprong.maar daarne was het kruit ops VHVO kon nog voor rûstuitlopen tot een 4.2 VOOrSprong, na rust ging het[ helemaal niet meer en was het binnen de kortste keren… 8-4in het voordeel van VEVO, hierna kregen de dames íweer meer vat op het spel, maar nu stonden paal, |lat en de scheidsrechters doelpunten in de weg, zo |werden 2 zekere doelpunten door scheidsrechter |

Westerveld afgekeurd wegens "cirkel", toch konden |de:dames nog terugkomen tot 8-7 maar hierna was detijd voorbij en ging men met een behoorlijke katernaar de kleedkamer,De laatsie wedstrije tegen Fortuna zal nu minimaal1 punt moeten opleveren om vrij te zijn van een de-gradatiewedstrijd, want men mag wel aannemen datDuiven in de laatste wedstrijd tegen Trias ook hunlaatste kans zullen grijpen om bij een misstap vanPacelli of Fortuna wog in aanmerking te komen voor__ het spelen van een degpradatiewedstri 38.a
Seo

zn



planning verloopt zal een plaats in de middenmootvan de 2de klasse wel tot de mogelijkheden behoren,zeker gezien het vertoonde spel in de2de helftvande competitie, tot nu toe werd slechts 1 wedstrijdverloren en wel tegen de kampioen SDZZ, met nog2 wedstrijden tegen respectievelijk Dynamo en WWVte gaan ís het behalen van een 5de plaats NOg zeerwel mogelijk, tussen hummer 3 en nummer 8 zittenSlechts 4 punten,
LESAchteraf is het jammer dat men in de eerstecom-petitiehelft vaal oP ongelukfige tijden moest spêlenwaardoor een deel Yan het basisteam verstek moestLaten gaan, ook de terugkonst van enkele mensen uitmilitaire dienst heeft de Schotkracht aanmerkelijkversterkt, men is ervan overtuigd geraakt dat, wan-neer men steeds hed kunnen Spelen op gunstigeganvangstijden, men mee had kunnen dingen naar eenkampioenschap, maar Ôit is natuurlijk achteraf ende praktijk blijkt gewoon amiers te zijn.. In de maanden juni en juli Organiseert de handbal.vereniging een aantal activiteiten in het kadervan haar 3O-jarig bestaan, Sen commiësie werkthier al enige tijd zaan en binnenkort zal men hier.over wel meer horen, Ook zijn er plannen om eind2UE. begin Zept weer een groots internationaal hand-Staat nog niet Precies vast, tevens zullen div,teams weer meespelen in diy, tournooien hier in deregio ter compensatie yvan het veldhandbal,

STANDEN per 28,2.1983
Beren. Dames-1
SDZZ’

‚ 14-26 W.Euissen 12-20Reflex 13-16 - Minerva 12-18Dynamo 15-12 Trias 12-197Fireball 13-11 -VHVO 14-14WWV 13-11 _ Paeelli 13211Trias 12-10 Fortuna 13-11Pacelli 12-10 Duiven 13- 9Minerya 12- 8 _ Erica 153- 2



Voor een haarverzorging naar uw zin,
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goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

Voorhuis
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE |



Firma Jänes B09-343
Leo Krabbenborg

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

Tel. 509 of 343

cARACE ELSCHg,
VOOR GOEDKOPER AUTORIJDENa

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

« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »
05445

m Waalderweg 41
EE

orivd 08342© 7263 RV MARIËNVELDE*PS 2057
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Dames 2
ane GePacelli.2 12-23 Gazellen-a 11-17 Ale

vanda

Tdi

Vios-2 11-15 _Arnhemia-a 10-14: pe stande van::„Blauw-Wit + 10-14 Esca-a 9-11 de jeugd zĳn“MW=3. 13-13 - ÓEW-a 9=11L. bijgewerkt t/u Reflex-2 11-10 Minerva-a 1211 50 jan,Fortuna=-2 ll- 6 Huissen-a  - 9-9 ®Gold Stars 11- 5 Athomic-a dl] fOlympus-72 ll2 .… Pacelli 9-0
Meisje AdspDeÂ Meisj.Adsp.B Meisj.Adsv. C

.Grolsa 211222  Erix-c 9-18 Grol-d 10-18“ Pacelli-a 10-16 Grol-b 9-11 _ Pacelli-c 10-16Brix-a 15 Erix-d “914 Grol lislgUGHV.a 9=12 Pacelli.-bh 10-10 WWVan 1O=liTWV. 1 9-8 UGHV-D 8-9 UGHV-d 10-14Reflex EinWMiosb 7947: 9 Erix-f 11-77Vios-a 201 UGBV-s537 gaave 127Fortuna 11- O WWV-b 10- Û Blauw Wit 11- 4is Brise le Gar
MeiejePupA Meisje. Pup.B JONGENS Adspe_Gazellen-a’ 11-18 Vios-a 10-18 DAC ils17Fortuna-a 9-16 Wryw 10-16 Minerva 11-17Minerva=-a l2=lh4 OBW.b S=lá4 ErLxX 10-16UGHV 8-10 Erixea J=1l BWV Z=153WWV- 9= 8. Pacelli-b 11. 7 Avanti 10- 6Grol=s 10-.7 „aGrol-b 10- 2 Pacelli Ge 5DEC 11-.5 %Gazellenb 11. 7 Grol iC- h&Pacelli.a i0- 2 Fortyna-b 10- 0 UGHVY l0= 2.Programma HV Pacelli, .

EE Zondag 13 mrt.:Dames Pacelli l.Fortuna L 16.45 uur, Dames Pacelli D.-Vios 2 1720A Heren Pacelli-Dinamo 1 18.25 ..
|

Dames jun. Pacelli-Esca a DeaMeis.Adsp. Pacelli a-Fortuna 14,30 vurEi! eis WWV c -Pacelli c 1245ies ‚5 Pup. DHCa Pacelli a 11,00 suDE gj Grol b-Pacelli bh JE… Jong „Adsp., Avanti-Pacelli EI‚_ Handbaizsterdag 12 Ert Meis .Adsp.UGHV a-Pacelli a 15,30 ..
EE—-. ‚5 DUGHV d-Pacelli c 13,15$3Zondag 13 met, :Dames June OBW a-Pacelli dier…Meis, Adsp.Grol b-Pacelli b 14.530 55Heren YUWWV 2-Pacelli 18:30 44a



Nieuws ín het kort Ï ga =
Kopie voor het volgende nummer (7) van Piot dient uiter.lĳk zondag 20maart in het bezit te zĳn van de redactie,Noteer deze datum! {

XeZsXeXo XX
ZVC 1l moet niet zoals in de vorige Piot vermeld stondde gehele wedstrijd tegen Kotten overspelen, doch hoeftalleen nog de tweede helft tegen Kotten te spelen, uit.gaande van een 1.1 Stand waarmee toendertijd de wedstrijdtijdens de rust werd gestaakt, :

KoXsX-XeXaN
Tafeltennisver, Slagvaardig neent op 27 maart met wáar.-schijnlijk 3 jongens en meisjes deel aan de Achtkamp tes'Heerenberg (3e Klas).De winnaars daarvan mogen deeltie.-nen aan de Gelderse kampioenschappen,

ZekZoXsX=XaE
Tafeltennisleden A.Hoenderboom en E.Roelofsen behaaldenzondag 27 febr, tijdens een recreanten toernooi in Terborgrespectievelijk een uitstekende tweede en derde plaats,

deel aan die PeJeOeD, Terwijl de winnaar daarvan in mei wordtafgevaardigd naar de Nationale Olympische Dag op Papendal‚waar vele sportbonden vertegenwoordigd zullen zijn,
XoXoX=X_X=Xx

Handbal vereniging Pacelli viert deze zomer haar dertigjarig bestaan(haar 25 jarig jubileum ging de mist in,doordat de juiste oprichtings datum en jaar tiet te ach-terhalen bleek),en wil dit groots gaan vieren met O8een groots handbaltoernooi van de zieuwentse buurtvere-nigingen voor jong en oud,een veteranen toernooi, eenlang weekend voor haar pupillen en adspiranten, e.d,
KoXoZsxx-x

Om de kosten van zo'n Jubileum te bekostigen organi.seert Pacelli 0,4, op donderdag 10 maart een Klaverjas.avond bij café 't Kevelder,



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 -— telef. 290

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

café-cafetaria de tmp’ 3

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 Brastel. 257



De W‚K., Handbal welke in Nederland‘werd gehouden heeft ookde handbalver, Pacelli niet onberoerd gelaten, Tijdens vere" *schillende dagen behoorden leden van Pacelli in Apeldoorn,Nijmegen ofDoetinchem tot de bezoekers,
XXXXXe

Als nieuwe penningmeester van TTV, DES is gekozen :Mar.cel Berendsen Veldweg 4 Mariënvelde,
X=X=XoXmXox

De jaarvergadering van het Zieuwents Belang zal gehou-den worden op maandag 21 maart bij Hotel Bongers,
K-X=XoXeXeXx

Keeper Karel Hulshof van

viertal speciale trainingen volgen, waarna op waarschijnlĳk 16 april hĳ te Aalten mee zal spelen tĳjdens de se.lectie wedstrijden, Succes Karel!
Koks XoXaXeX

Een tafeltenniser die er de ping pong balletjes van weetzal in onderstaand stuk een ping hong balletje aan hetrollen brengen, hopende dat hĳj het ping pong balletjeniet misslaat of toch 7

Het valt voor George, bijgenaamd DE SPIN niet mee Om eensport, die bĳ iedereen bekend staát als een intensieve,maar vooral een sport waar het op reactie aankomt, tehaten. Luistert u of leest u zijn verhaal,
Dinsdag 12 december 1983,
De wekker loopt deze morgen om 1Ô0 uur af, (George iswerknemer bij het rijk)
De eerste handeling die ik elke morgen verricht is hetopzetten van wijn koptelefoon, Ik duik met mijn hoofd on.der het bed en zie, daar ligt mijn welk.-man, Het bandjeerin, de knop play indrukken, even een geruis en dan...veces PÎNg +... pong ‘oss PINE sosses PONgZe vousPing +... pong voos PINg voos sPODg CLC...Stelt u zich het voor, U in bed, koptelefoon op, de



4.stereotoren naast.ù en u hoort in++: PONge es Pillgee ss Pong etG.: DE“a twee dagenkuntu geen balletje. meer zien of horen,Deze oefening noem ik de koptelefoon stereo ping ponghì fi oefening. Alleen deze ellentaänge naamal doet jede sport die met Ping pong te maken heeft haten, esOm half twaalf krijg ik van mijn’vrouw’hét-ontbijt op bed.Sinds kort gebruikt zij tafeltennisbatjeë als ontbĳjt-bordjes met als gevolg dat ik niet half genoeg teeten krijg, |

liet een halfvolle knorrende maag draai ikme nog een21 maal om, tot het half 1 is en mijn duifje mj roeptvoor het middageten, eeÁls ik ín mijn pantalon wil schieten, voel ik ietsvreerds, iets ronds, iets Ping pongerigs. 5Zo zout heb ik het nog nooit gegeten. Zij, dat loe....van mijn vrouw heeft de pijpen dichtgenaaid en volgestoptmet tafeltennisballetjes ( voor de insiders onder ons:Pirig pong balletjes) 5 eeNa enkele ir. en uitwendige vloeken Pp, DaV.d. ‘ping pongverdomme) ben ik na een half uur azugekleed,418 ik in de kamer kom is de tafel reeds geûekt,zen groene tafel met een witte streep, een netjeover het midden, een balletje onder het netje en aande zijkanten de naam van een plaats in Nederland,äeht gezellig, loet u ook eens proberen,Ik weet niet hoe het bj u aen Tafel is, maar bij onshebben we manieren aan tafel, de Zege tafeltennis.tafelmanieren,
ve soep eten we met de forehand, de a:rdappels en groentemet topspin en het toetje (nee, piet mĳn vrouw) metde back hand. Als ik/of mijn vrouw knoeien aen tafel ,is het de gewoonte dat we even-Vsorry'! zeggen,De middag leert mijn vrouw mij het vostenwerk. Geen mak.kelijke opgave voor iemand met twee linkervoeten,ik op de bank ‘en mijn toetje (nee, niet het dessert)aan het stofzuigen. ssZo gauwzij bij de bank komt ‘beur ik mijn voeten op.Deze stofzuig c.q. voetenwerk oefening duurt ongeveerde hele middag met als gevclg dat mijn liefje een grondige hekel heeft aan stofzuigen en ondergetekende
een diepgewortelde haat aan voetenwerk in welke vormdan ook,

:Het is inmiddels 5 uur geworden en zoals het in de

tereo,hifi ping...



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELENIJE4
schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

snijbloemenvoor goede voeding kgrote sortering droogboeketten
lage prijzen bloempotten

in levensmiddelen sierpotten
i bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukken

Dorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



COOÖP. GELDER! ) stecds ouuiwsdienssruie Em.
veervoeders & k diereaiocders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstnffen
ruwvoeders w‚9, hooi; stro-, bicibostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin 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 geldiser nici 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



LeB meDemeeste huisgezinnen gebruikelijk is, is dit hèt tijd-stip voor onze brood(nodige) ‘maaltija, SeDeze maaltijd vindt weer plaats op de bekende groene ta.fel, inclusief netje en balletje onder netje, eeBij deze maaltijd spreken we niet van gangen masr van sets,tiet gaat erom wie het snelst de afzonderlijke sets naarbinnen kan werken,
De eerste set bestaat uit een licht verteerbaar be.schuitje. veze set wint mijn vrouw meestal, aangezienzij meer speekselafscheiding heeft dan ik (ietstypisch vrouwelijks?)
De tweede set, geserveerd door mijn toetje, is deze dageen omelet à la maison,
Door deze set van haar te winnen is er voor mij nog eenkans deze game \ het geheel van de sets) te winnen.
De derde set is een boerenomelet geserveerd op eenbeschuitje. Bj deze laatste set gaat het meeste effectuit van de droogte van het beschuitje en de relatievevochtigheid van de omelet,
Na veel geharrewar met mijn forehand lukt het mij dezelaatste en beslissende set op mijn naam te schrijven,‚De overwinning, de victorie is aen mijn kant. (van hetnetje} Netjes hè,
Mijn vrouw stelt voor om als eerste prijs de koptele.foon stereo ping pong hi fi oefening weg te geven,Daar zie ik toch maar van af want als ik vanavond nogmoet dubbelen met haar snap ik er helemaal de ping pongballen niet meer van, 5
Het wordt een gezellige rustige avond. Om 8 uur een kop-je koffie, om 10 uur een glaasje fris (nee, ben sport.man drinkt en rookt niet) en om 11 uur Guiken we
met een top spin ons bed in,
Een bed met groene lakens, groene kussens, een dekbed.overtrek waar mijn vrouw ping pong balletjes opgenaaidheeft en ie naam van een plaats in Lederland aan de
zijkanten van het bed completeren het geneel.,Een spelletje dubbel in ait bed is geen pretje. Hetnetje, inclusief balletje onder het netje, loopt inde lengte richting door het bed,Indien u er de ballen van snapt, ping pong ballen welte verstaan en u nog een balletje aan het rollen wiltbrengen dan bent u welkom bij tafeltennisverenigingölagvaaruig op woensdagavond tussen half zeven en halftien of op de zaterdagmorgen van tien uur tot 1 uur.

-

Ton Peters



Mu -Chin 16 den
<

De karate vereniging Mu-Chin heeft cen nieuwe jeugdgroepopgezet, omdat de andere jeugd groep bĳ de senioren gaattrainen,
Waarom karate voor de jeugd? :

Karate is niet :er zo maar op los slaan of stenen en dak=
pannen breken, Bij veel mensen leeft die gedachte,Als we het jeugd-karate centraal stellen,kan de sport vanbetekenis’ zijn voor de jeugd.Omdat tijdensde sport bepaaldemogelijkheden kunnen worden geboden, die wij erg positief vin-den voor de jeugd.
Karate biedt de jeugd mogelijkheden tot:
A.Bewegen;-Verkrijgen en behou“en ven een goede gezondheid.Hanielen,zelf in aktie komen,initiatieven nemen,Afreageren van agressie,uiten van gevoelens,Verkrijgen van zelfvertrouwen.Wediveren en presteren:

Ervaren van eigen en andermans grenzen,Incasseren van tegenslagen en het verwerken enervaren van een opwinding.
Geconcentreerd bezig zĳn. : ENSpelen: Genieten van het bezig zinCreatief bezig zijn, seIets geheel anders doen dan in het dagelijkseleven (compensatie vinden).

Bezig zijn in sociaa verband:
Kennis maken met anderen,
Het rekening houden met anderen,
Het aanvaarden van strenge regels en leiding.Zich houden aan regels in omstandigheden waarin
de gemoederen verhit kunhen zijn,

Deze koubinatie van mogelijkheden maakt de karate tot eenaktiviteit met een geheel eigen karakter, îDat het lesgeven in karate.aan jeugdigen voor de trainer
eenextra verantwoordeliĳjkheid is,ziĳn we ons terdege bewust,Indien U ons Uw vertrouwent kunt schenken en ons Uw mede-
werking wilt verlenen, zĳn wij erven overtuigt dat ons
jeugd-karate. kan bijdragen tot gedegen lichamelijke op-voeding... S
De trainingstijd voor de jeugd is zaterdage middagsranaf
halftwee in de dojo aan de zieuwentseweg 46.

Karate-vereniging MU-CHIN
Zieuwent,



\ aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

*
*k *

tel. 200
Zieuwent
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79 BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Huizinkg Zn. verso
ë

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 vitragesuit 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 nietstil.
U houdt niet van stilzitten. De Rabobank

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden. En om het unog
makkelijker te maken. ZO 3977
heeft ieder een goede reden

\W

om aktief
bezig te zijn.

UA

:(£,Vd4NGVZ 5

sei} ” Rabobankje_nBlijft 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.
Dan zit u straks niet in de kou.
Goed onderhoud betaalt zichzelf:

U verbruikt minder gas, het aantal
storingen neemt af.
Kemkens heeft onderhouds- en
storingsabonnementen.

Zoals met alles: wij zijn goeden niet duur.
Voor een gewone c.v. kost een
onderhoudsabonnement f 59, — per jaar.

En wilt u helemaal zeker zijn:
neem dan een onderhouds- +
storingsabonnement voor f 94,50 per jaar.

Kemkens: -betrouwbaar
- steeds te bereiken
-goede service en kwaliteit

Directe verkoop uit ons magazijn
Wij hebben een gemoderniseerd magazijn.
Dat hebben wij nodig voor onze projecten.
Een magazijn vol eerste klas
installatie-materialen.

Daar kunt u ook van profiteren.

En bovendien: u krijgt 20% korting
maar dan moet u wel contant betalen.

Daarnaast gratis
deskundige adviezen.

Kemkens geeft service.

Tot ziens aan de balie!

Ook vrijdagavond en zaterdags geopend!

Kemkens Installatiebedrijf
(aan de weg van Zieuwent naar Beltrum)
Zegendijk 26, 7136 KN Zieuwent, telefoon 05445-666


