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TECHNISCHE HULPDIENST
VOOR HUIS EN BEDRIJF
ZIEUWENT:

O5445-1666
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B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,M. Slot, J. v.d. Meij
Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Hyacintha IJzereeft,Henk Hulshof, Stef Rouwhorst, Mark v.h. Bolscher.
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 1257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, tel. 1281.

fSecretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 1461
Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 69, tel. 1660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40, tel. 1341
Zaalvoetbal: B. ten Bras, Dorpsstraat 23, tel. 1257

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 1838
Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, tel. 05443-5237
Penningm.: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720.
Wedstrijd-secr.: T. Venderbosch, Dorpsstraat 61, tel. 1272.

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 1875Secretaris: J. Knippenborg, de Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-secr.: P. IJzereef, Reindersweg 12, 1242
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 1724

Tennis
|Voorzitter: J. van de Meij, de Haare 61, tel. 1629

Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
Penningm.: J. Domhof, Churchillstraat 7, tel. 1782
Wedstrijd-secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 1668

Gymnastiek- en Jazzgym‚vereniging
Voorzitter: L. Hummelink, Mercurius 53, tel. 05443-1953Secretaresse: L. Eype, Uranus 10, tel. 05443-4772
Penningm.: Y. Onstenk, Grensweg 8, tel. 1348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Merurius 53, tel. 05443-1953.

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpsstraat 77, tel. 1982 _Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23, tel. 1262

Touwtrekken
Voorzitter: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7, tel. 1614Secretaris: R. Kolkman, Waalderweg 39, tel. 1996
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374
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Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 1269
Penningm.: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr.-secr.: G. Hulshof, Zieuwentseweg 53, tel. 1204

Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, tel. °05443-6506
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningm.: A. Papen, de Haare 32, tel. 1970

Biljarten
Voorzitter: B. Hulshof, Zieuwentseweg 59, tel. 1494
secr./penningm.: G. Schurink, J. v. Eiykstraat 12,
tel. 05443-3217
Wedstr.-secr.: J. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, tel. 1382

Biljarten
Voorzitter: H. Doppen, Churchillstraat 5, tel. 1642
Secr./wedstr-secr.: T. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

Penningm.: W. Knippenborg, L. Couperusstr. 19,
tel. 05443-5337

Klootschieten
Voorzitter: T. Beerten, Dorpsstraat 55, tel. 1745
Secr./wedstr-secr.: P. Domhof, de Haare9, tel. 1824
Penningm.: 1. Bongers, Dorpsstraat 36, tel. 1271

KAPSALON
PARFUMERIEËN

DROGISTERI

DORPSSTRAAT 77
7136 LI ZEUWENT
TEL-O5445-1982

DOPPEN
Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

voor

NIEUWBOUW

VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent - tel. 1209



l3e JAARGANG 1986 Februari nr, 6
INHOUD: pag.l,Van de redaktie2.Evenementen KalenderZeTafeltennis nieuwshoPacelli nieuws

7.Jdeugdredaktie:?, Voorwoord
B.Effe laggeGepuzzelg.

10.Showballetjell.teunis
:l2-Zaalvoetbal nieuws/Nieuwsinhet kort_

Klootschietver, nieuws14. TOEP volleybal nieuws15, Programna Tohp
_16.Tohp Heren twee

18.Openbiljart toernooi Zieuwent19.Mini Tiaathlon,'
Van de redaktie,dSLscartie
Deze maand zijn de schaatsliefhebbers Sens goed aan huntrekken Bekomen, ruim twee weken konden ze terecht opdeijsbaan te Zieuwent, waar deVijsmakerg” zorgden voor een zogoed mogelijk Ïs.Daarnaast konden de leifhebbers op relePlaatsen deelnemen &an toertochten,De buitensporters, zoals ie voetballers, moesten zich beperken tot trainingen voor zover het ierrein dat toeliet,Vandaar dat in deze Piot hoofdzakelijk verslagen van debinnensporters staan, ëPacelli heeft dit maal een uitgebreid verslag alsmedehaar programms en de standen, Bij hen maken verschillendeteams nog kens op het kampioenschap, zoals de meisjes B enC adspiranten en de heren senioren, Es 5Ook Tohp volleybal Komt dit maal met een Uitgebreid verslag,terwil voor de biljartverenigingen de "Open Zieuwentse kam.pioengchappen er weer aan komen,Dan een verslag van de tafeltennisvereinging, alsmede senverslag van de klootschietver, met hun plannen voor hetzomerssizoen, zoals een kampioenschapvoor verenigingen encen marathonwedstrijd,
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Maar ook de jeugdredaktie levert ditmaal een grote bijdrage,
Voor eventuele liefhebbershebben wehet ‘bericht vande"Mini Triathlon in juni in Lichtenvoorde, alsmede enkele tipster voorbereiding daarvoor voor de eventuele deelnemers.
Ook willen we nog Uw aandacht vestigen op de ledenvergaderin=-
gen van ZVC en ZIV ‚zie hiervoor het nieuws in het kort.

De Rdektie.,

EVENEMENTEN-KALENDER !!!!!
24 feb. ; Halfjaarlijkse ledenvergadering Zvc,

10 mrt.3Äruisjasavond ZVC.
11art.: Lecenyergadering ZIV tennis
12 mrt. 3 Ouderraadvergadering Basisschool in

parochiehuis.
17 mrt. Kruisjasavond St.Sebastiaan.
19 mrt. Gemeenteraadsverkiezingen.
22 mrt. Uitvoering Harmonie.

3

g
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23 mrt. s Uitvoering Harmonie.
29 mrt. 3 Paaspop.
30 mrt. s Paaspop.
31 mrt. s Paaspop.
10 apr. 3 Avond Oudheidkundige vereniging met

dia's en een lezing van Hendrik Schöer.
21apr. 3 Kruisjasavond St.‚Sebastiaan.
19 mei : Klootschiet kampioenschap Zieuwentse verenigingen
11 June s Stratenvolleybal-toernooî T.0.H.P.
13 jul. s Kermis,/ KeSnnet14 jul. z Kermis.
15 jul. s Kermis.
10 aug. : Grote prijs van Lichtenvoorderuitervereniging.0 05 0 oo 0 aHeeft Uw vereniging, ook bijzondere aktiviteiten ?
Geef deze door aan de redaktie opdat ze opgenomenkunnen worden in deze evenementen-kalender.
In Uw eigen belang, maar ook voor anderen oniatze er rekening mee kumen houden !!!!!0 ew ee es ob



ADIDAS - PUMA - QUICK
CRUYF - SPORTS -
RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING

… e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 1257

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

VOOR BLOEMEN

Dorpsstraat 11

l/usSTAALBOUW

Boersweg 2, 7136 KK
Zieuwent - Holland
tel. 1971

Levering
- Staalconstructies
- Hekafscheidingen
- Konkurrerend

Prijsopgaaf vrijblijvend.
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ZAFBLTENNIS

ae!VYafeltennis is een individuelezen team bestaat ui‘maal een keer tegen de 3 speledan heb je 9 wedstrĳden plus eceen totaal van tien wedstrijdenwint heeft gewonnen. Een wedstrgets tot de 21,
Zaterdag 6 febr, speelde slWaalderbosfHinnen), John krabbRenò& te Roller (ellas), tegenie verloren de wedstrijvan Litac. De s„ieuwent

t 3 spelers

ma

ernaren wyzelfde speler. John verloor zijpech allebei dekeren een drieset een 21-19 nederlaarustig aan gedaan (21uitgeprobeerd,
René had in zijn eerste wedstrballen tegen en konänzĳn tweede wedstrijd kwam hijgoed terug maar verloor toch,Rob , die nog niet zo lang, bjZijn eerste wedstrijd'na in de thebben goed gemaakt, Vervolgenstrijden en &ên keer zHeb je zin om bij tafeltennis tmeer over weten kun je het vra

Es Zijn ë# 31% DjOs 21-93)

ĳ
een B-2 vo

Sport in teamverband,die 3 spelerssspelen alle.van de tegenstander,dubbel dan, kom je aanWie de meeste wedstijdenĳd bestaat uit twee gewonnen

3

rB
en
®

aardi bestaande uit xobenborg (Fummelink)} enlitac uit Lichtenvoorde,d met 7-3 O.a. door twee goede spelersonnen aliemaal van één deandere twes partijenmetsetter met de beglissende
wonnen wedstrijd had hj heten had hij enkele opgslagen

me

&

d nogal pech kreeg veel net.Oorsprong niet vast houden,naar een 20-15 aciterstand
tafelte
wee
B V

nnis is won meteende set een grote achtererloor hij de volgende wed.elfs met 210.
© gaan of je wilt ep wat8°n aan äugene Hoenderboom,

Aetmeken van eenonbwesp
Áel oanfet OCEÁ Loveren

de boeier verzorgt ceoll:
E ö ,van plantmatsrizf

JOS LAGESCHAAR
Lbrpssbaat IJA Zieuwent
TEL: OS44$ 1954

vest teerbein



HV PACELLI NIEUWS
De zaalhandbalcompetitienadert langzaam maarzeker weer in haar eind-fase, voor enkele teansbetekent dit nog flinkknokken en voor anderen
zou men kunnen spreken
van rustig en ontspannenuitspelen van de com-petitie, Voor de Dames-1is zeker het eerste vantoepassing. Door een ver-sterkte degradatieregeling bestaat de mogelijkheiddat er 3 of &4 teams zullen degraderen, nh is ditgezien de stand nog ver weg maar verslapping in delaatste fase van de competitie kan men zich nietveroorloven, afgelopen weekend boekte men eenbelangrijke overwinning op Athomic-2, 10-11, thuisverloor men nog kansloos, hierdoor is men opge-klommen naar een &de plaats op de ranglijst.Met nog 3 wedstrijden te gaan moeten de Dames-2vOok nog alle zeilen bijzetten om zich te kunnenhandhàäven, welliswaar staat men momenteel op een5de plaats, maar het onderlinge verschil is zogering dat het iedere week weer knokken zal wordenvoor een goed resultaat, 2De Damesjun weten zich in een zelfde situatie als‚de Dames-2, hier is een duidelijk onderscheidzichtbaar tussen de ploégen uit Arnhem en de_Ploegen uit de regio, de Arnhemse ploegen staani&, op de eerste 4 plaatsen, hierna volgt er een hele: poos niets en daarna komen de ploegen uit de Regio,ë Bij de meisjesadsp B en C is de spanning te snijden,de ontknoping zal waarschijnlijk in de laatse |competitiewedstrijd plaats vinden, wanneer B tegenmedekoploper OBW-c aan moet treden en C tegenkoploper Groessen-d speelt.De adspiranten B staan er wat beter voor dan Cmaar beiden kunnen zich geen misstap veroorloven.De A-adspiranten weten zichprima te handhaven,wat ook geldt voor de’ pupillen,Bij de Heren seriioren en Junioren staat er nietszeer op het spel, zij kunnen ontspannen gaan har 3
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het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENKBEERTEN
* tevens verzorgen wij al uwtelefoon 1205 huisslachtingen

de beheerder Voor een goedevan het 2e hands of nieuwe auto

parochiehuis Verder alle soorten reparaties
ook A.PK.-keuring

wenst naar een erkend adres:
alle sportmensen

steeds || Garage
AANGENAME T, KO LKMAN

WEDSTRIJDEN Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603

en veel succes!



Sparen bijde NMS is scoren
in open doel.

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



5ballen ook de jongensadspiranten hebben1et nogt wedstrijd tegaan:geen reden. meer om. zchdrukte maken,
STANDEN T/M 2 FEBR.
DAMESSEN,1 DAMESSEN,2 DAME:JUN,_ OBW 15-24 WW-2 10-19 ”Athodc 11-22Angeren 12-20 Fireball-2 10-16  Swif-a 11-20Zrias 12-19 Vossen-1 10-10 Armhmia-a 1115.Athomic 14-16 Quintus-1 +40-9 ‘Ésca 11-12Pacelli 13-15 Pacelli-2 10-$8: Groesen-a 11-6Duiven 14-14 Vios-1. 10-7 Paceli 11-5Brummen 14-11 Minerva-3 10-6 Huisen-a 11-44Erix 114-9 UGHV-2 10-5 Brunen 11-3DEV 4-4 eeUDI 12=0

ZELSJESADSP.4 MEISJES ADSP.B  MEISJ3 ADSP.CGrol-a 10-16 PaceÎli 10-20 Groes:sn=d 12-19UGHV-a 9-15 OBW-c 11-20 Paceli-c 12-18Erix-a 10-13 Grol-b 19-14 Erixe: 12-18Pacelli 10-10 UGHV-b 10-10 DHV-b 11-13TiV-a 10-10 WWV-bD - 10-8 Huissnec 11-13Vios 10-5 Erix-b 10-6 Bruúmmn-b 12-12Fortuna 11-71 . Minerva-b “dep Arnheis-d 24126ë Gazellen-b 10-0 OBW-gd 12-5Swiftd 11-MEISJES PUP. HEREN SEN. HEREN JUN. -Vios 10-20 Grol-2 9-16 Erix 3-18Fortuna 9-12 Groessen 10-14 Grol 10-13Flamingo G=12 Pacelli 10-14 UGHV 9-12Pacelli 9-10 ‘Quintus 10-12 Avant! 3-11Minerva-b 9.6 Arnhemia-lh 10-12 Paceli 9=-h4Erix-a 9-3  Gazellen-4 10-5 Minerm-b" J=dErix-b J=] UGBV-2 9-3 Dynam: g=2Erica-2 10=2
JONGENS ADSP,
WWV-a 14-28Gazellen 13-20Erix-a 15-20
SDZZ 13-15Grol 14-14Pacelli 14-11
Minerva 13-9
UGHV 13-5Apollo 13-0



PROGRAMMA HV PACELLI
DAMES SEN,1
zond, 25 feb,

35 Ö2 mrt.
‚5 09 mrt,
‚5 16 mrt.

DAMES SEN.2.
zond. O2 mrt.

‚‚ 09 mrt,
‚5 16 mrt.

DAMES JUN,
zond. 23 feb, 12.20

ss O2 mrt. 14.00
MEISJES ADSP.,Â
zond. 23 feb. 16.30
MEISJES ADSP,B
zond. 25 feb. 15,45zate. 08 mrt, 15.45zate. 15 mrt, 11.45
MEISJES ADSP.C
zond. 253 feb, 15.00

ss 09 mrt. 10.00zate. 15 mrt.13,00
MEISJES Pp,zond. 23 feb,zond. O2 urt,

ss 09 mrt.
BEREN SEN.
zond. 23 feb,

ss O2 wrt,
ss 09 mrt,

HEREN JUN,
zond. 02 mrt,

‘.5 09mrt,
JONGENS SP.
zond. 23 feb.

17.15
14.30
10.45
16.15

12.55
12.55
14.00

guis
14.00
11,50

18.20
10.15

14e 55

ER ZIJN NOS STEEDS
DIE SEEN DAN ZOEDERTibst 4jp]ede

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur

uur
uur

uur

uur
uur
uur

uur
uur
uur

uur
uur
uur

uur
15.55uuruur

uur
18550. uur
10,00uurHeEN DIE OP HUN GELD Zi:

DEeedJENE \

4

EV Pacelli
OBW
HV Pacelli
UDI

PaceMinerva-3
Vios-1 =

Swift-a
Pacelli

Pacelli
Pacelli
UGHV-b
OBF-c

Pacelli
Pacelli
Groessen-d

Pacelli
Flamingo's
Erix-b

Pacelli
Pacelli
Erica-2

Pacelli
Eix
Wiièrvs

1
1
1

t

Brummen
Pacelli
Trias
Pacelli.
WWV-2
Pacelli-2
Pacellíi…2

Pacelli
Groessen-a

Grol-a

Minerva-b
PacelliPacelli
Brummen-b
Arnhemia-d
Pacelli
Fortuna
Pacelli
Pacelli
Arnhemia-4
Quintus-]
Pacelli
Dynamo
Pacelli
Pacellí



’s Zomers buitenJ. WAENINK S WintersenSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

BESTRATINGSBEDRIJF
JOORDOMHOF

voor al uw bestratingswerk
-Kuil-en erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30 x30 en 40x60cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445.1517

INSTALLATIEBEDRIJF WOPEREIS
ZIEUWENT

ELECTRO TECHNISCH BUREAU HEGOZIEUWENT
ELEKTRISCHE enHUISHOUDELIJKE ART.Dorpsstraat 63

_

SCHOOLARTIKELEN enTelefoon (05445) 1217-1576
‚ SPEELGOED (lego)



HDENDERBOOM BU

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

dorpsstraat 27
ZIEUWENT

telefoon 05445-1332

AANNEMERSBEDRIJF

Natuurlijk gaat u naar:

Café Rest. ’t Kevelder
voor:

VERGADERINGEN - PARTIJTJES tot 70 pers.
EEN GEZELLIGE PARTIJ BILJARTEN

En natuurlijk serveren wij 1e-klas eten en drinken
Tevens start- en eindpunt voor al uw droppings en sterritten.Kleine speeltuin - minicars

Zieuwentseweg 46 - Zieuwent



Hoi sportlieden. f z Ds:Heb je ook al genoten van hetijs? ‚onOf ben je niet zo’n schaatsliefhebber? :

We hebben weer wat “leesvoer" voor je als je:bij de kachel zit, om eventueel te ontdooien:Onze bijlage deze keer is wat je noemt “sùperiw,Enkele redaktielegden hebben zich enorm uitgesloofd(ik noem maar geen namen), hopelijk doen aena |de toekomst vakeri!Hun inspanningen hebben tot gevolg, dat we deze keereen kruiswoordpuzzel, moppen, showballetjes en eenextra lange bijlage over tennis( Omdat je die deafgelopen keer hebt moeten missen). 5Even iets over onze bijlage ín de volgende Piot;‚nu ik dit stukje schrijf, zit heel Nederland nogin spannind over het wel dan niet doorgaan van de“elfstedentocht", als ie wel doorgaat zullen wijwaarschijnlijk de volgende keer daar iets oververtellen,
„Ik begin langzamerhand te denken, dat de jeuga-van Zieuwent niet erg veel fantasie heeft, 4ait komtomdat we nog stéééds geen ingezonden stukjes hebben.Dus, als je niet het stickertje "fantasieloos"wilt hebben; schrijf iets voor jullie sportkrant.(Nog even dit, je kunt het kwijt bij de redäáktie-leden; Henk, Jacinta, Stef, Mark en Ilse.

sboews sb an Sen De jeugdredaktie„Veel lees- en sportpleziër=: Isse‘TOt devolgende keer
T+eEtEIAAHDE NMS : VEILIG EN VERTROUWD VOOR JONG EN OUD !

|ESES



fe (ag gr
Jantje wam te laat op school. “Hoe komt dat >"
vroeg de onderwijzer.
“Het was buiten zo glad meneer. Als ik een stapvooruit ging, gleed ik er twee achteruit." _ _“Dat is sterk. Hoe ben je dan toch nog op school
gekomen ©"

E ee“Heel eenvoudig meneer. Ik heb me omgedraaid enben naar huis gegaan."05Een man zit in de trein en verveelt zijn mede-reizigers door voortdurend op te scheppen overzijn hond. De hond kan cp zijn achterpoten lopen,ij kan hete kastanjes etenen hij is bovendien
dol op jonge poesjes.
-”“Meneer" zegt een reiziger tenslotte, "Veronder-stel nu dat U voor Uw hond een muilkorf gingkopen, en dat U de winkelbediende zou vragendeze de hondvoor te binden.”
“Ja, en wat dan ?’
“Endat de hond zou weigeren zich door de bediende

…te laten helpen." i

“Dan zou ik het zelf doen" Zegt de eigenaar vande hond.” |
+ Sg „54

“precies” zegt de andere reiziger. "En het zou
U ook uitstekend staan."

= oo oe zeEen man heefteen flat gehuurd op de tweede
verdieping. Als hij samen met zijn vrouw de woninggaat bekijken loopt hij echter door naar de vierdeverdieping. E

“Wat is dat nou ?” vraagt de vrouw.
“Ach, dat is waar ook,” zegt de man. “Dat kont
omdatikaltijd twee treden. tegelijkneem als.ik de trap oploop.”
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Bij bakker
Knippenborg
zit je goed

ZTL TTITTTTTT ZP TTT WII!

Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-1271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen AA+
Droppings

Uitstekende keuken voor diners *Elke woensdagavond grote super bingo
Ook gelegenheid voor een gezellige klootschietavond

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent TS |
trouw-, rouw- en a

ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- eù verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL. HOLKENBORG
vee- enee batsdijk 46 Zieuwent - tel. 1508 _5_EEE” ze ei

aannemersbedrijf

=== HULSHOF
054451494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

Waalderweg 12a - MARIËNVELDE
telefoon 05445-1777 b.g.g. 1601



opohstsirademnmordwearostth euipaasnbesaantwioeki iceetlradn e kr ávarvthiopisúlenweiail nermnarvoeeetmeamvsae
aaaekrmvdobeallfznehiapnabaoklikioacecmloprkumerelInkiss): Îo=9 egovpghovedapbsiumbek LernDe volgende dierennamenstaan in hethiernaaststaande diagram verborgen:aap, adelaar, beer, drommedaris, hong, kalf, kameel,kanarie, kater, kip, koe, lama, merel, mier, muis,olifant, paard, pad, poes, schaap, varken,vlieg, vio, vogel, vos, zeehond.

De overgebleven letters vormen drie spreek-woorden.

Verborgen vogels
Ina rende zeer hard om de adel aardig te begroeten,het heeft me relatief weinig tijd gekost om eengoede meester voor de adel te vinden.Door haar harde lopen meende ze dat ze nieuwe schoe-nen nodig had. Ze nam de namenlijst erbij om zich niette vergissen voor de reis naar Valkenburg.
Er zitten in totaal acht vogel-namen in, op de manierzoals is voorgedaan.

TEEtAAAIATAAAASPAAR BIJ EEN GOED ADRES : SPAAR BIJ DE NMS !

FitteEDAAIAAA AAA AAAAIAÔ4

t,
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PS
123 4
[129 3
35 36

4 43

#7 48 49
50 1 vi 345 87 58 59

60 JS 62 63 54 65
66 67 68 63 7 no2 13 74 15 76 7
78

79 80

HORBZONTAAL
VERTICAAL

1, maand; 6. voetpunt; 10. soort hert;16. onbevreesd; 18, weg; 19. honing-drank: 260. uitgang v.d. overtreffendetrap; 21. gelofte: 22. matig; 24. plomp;25. scheik. element; 26. pl. in Noord-Brabant; 28. schitteren; 30. pers. vrw.;32. rekenk. term; 34, voorzetsel: 35. er-felijke factor; 37: eer; 40, gebed; 42. in-houdsmaát; 44. pl. in Engeland; 46.pluk; 48. pus; 50, scheepseigenaar; 51,
Samenvoegen; 54. gekheid; 56. kom;57. voorzetsel:
voorzetsel: 62. sarren; 64. vat: 65. zon-der twijfel; 66. kantlijn; 68. belasten; 70.Europeaan; 71. koning v. Israël: 72. stadin de Sowjet-Unie; 74. water; 75, om-kwast; 79. zuigbuis; 80.draaien; 78.
scherpzinnig.

SHOWBALLETJES.
Te koop:l paar kniebeschermersZeGea.n. en 1
Prijs n.0.t.k,Te bevragen bij Ja

58. draaikolken: . 60.

turn

:

‘krachtig zijn; 52, ontkenning;

1. kruiderij; 2. tegen: 3. gegroet; 4. mu-zieknoot; 5. richting waarin de ontwik-
keling gaat; 6. schadelijk; 7. water inNoord-Brabant; 8. spoedig; 9. het-zelfde; 10. korting; 11. nobel; 12. leng-temaat; 13. ijl; 14. bijb. fig.; 15. schrijflijn; 17. viool: 18. kleine opening; 22.tegenhouden: 23. spelleiding; 27. Euro-peaan, 29. het zuivere gewicht: 31. 1a-waai; 33. wegkrabben: 36. plant; 38.zintuig; 39. pl. op Sumatra; 41. gevan-genis; 43. opstootje; 45. vlaskam; 47.witte mier; 49, rondedans; 51. veer-

53. pak.ken; 55. tegenvaller; 57. bode; 59. soortbont; 61. lerland; 63. talent; 65, zedelozevrouw; 67. mand; 69. eenheid v. elektr,stroomsterkte; 71. bijb. fig.; 73. de lezer:heil; 75, onzes inziens; 76. pers. vnw.;77. ambtshalve.

(kleur blauw-wit)pakje (kleur blauw)
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TENNIS?

Waar het woord precies vandaan komt,Qaarover bestaat geen absolute |

Zekerheid. Volgens sommigen is hetafgeleid van de oude Egyptische stadTinnis. Hier kwam het innen vandaan,dat gebruikt werd voor het opvullen vande ballen waarmee gespeeld werd.Het meest Waarschijnlijk is dat de naamtennis is afgeleid van het Franse woordtene2. De Engelsen gebruikten cit
WOOrd bij de opsiag als kreet om huntegenstander te waarschuwen dat de baler aankwam. Bij elke opslag iepen zetene’, wat zoveel betekent a/s
‘Opgepast’, daar komt ie’. En de
Engelsen Spraken dit woord op znengels uit en zo ontstond tennis.

TENNIS IN NEDERLAND

In 1882 waaide de eerste tennisbal
vanuit Engeland de Noordzee overIn Gorinchem (Ready) en Utrecht

SST ÏesDT: 2 &ei =

=
ie

(sphaerinda) waren ze er het eerst bijEen man die in Nederland heel vee)
gedaan voor de ontwikkeling vanGe tennissport is de legendarischeHaarlemmer Pim Mulier Tot deceuwwisseling kwamen er Overal inNederland tennisclubs bij en in 1898, omprecies te zijn op $ Juni, werd deNederlandse Lawn Tennis Bondopgericht. Op de dag van de oprichtingvan de bond waren er Vijftien clubs.In 1900 werd begonnen met eencompetitie met vier teams.En Zijn dat ér meer dan

Bij het veertigjarig bestzan van ae bondin 1939 kwam er het predikaat Koninklijkvoor de Naam. Ef waren toen meer dan350 clubs bij de bond gangesioten,Na de oorlog had de bond ongeveer
3

Nederland aan
einde nog

0e tennissport in
een OpMarSs, waarvan hetlang niet in zichtis.



SEEZAALVOETBAL NIEUWS.

De kompetitie nadert haar ontknopingsMet nog vier wed-
strĳden te gaan is het voor beide teams zaak de nodige pun-
ten te pakken:Voor het eerste om N08 kans te behouden voor
de bovenste plaats en voor het tweede om uit de degradatie-
zône te blijven,
Het programma voor de komende 3 weken:
Vrijdag 28 febr.AD 2 -ZVC 1 te, Aalten aanv.21.25 uur

28 5, Den Draejer 2-Z2VC 2 te Zelhelm aanv 22.h0 uurss
7 mrt, Gonemo 2-ZVC 1 te Winterswijk aanv, 22.00 uur

14 mrt. ZVC 1 -Brdevoort 1 te Beltrum aanv. 20.30 uur
EE]

32

Nieuws in het kort
De kopie voor de volgende Piot inleveren uiterlijkzondag 16 maart.
Op dinsdag 11 maart houdt de Zieuwentse TennisVereniging haar jaarlijkse ledenvergadering.Deze begint om 20.30 uur bij "Hotel ‘t Witte paard,Op woensdag 12 maart is de ledenvergadering vooralle junioren en pupillen ook bij “Hotel 't Witte Paard*,Aanvang 19.00 uur. :

Leden die dit seizoen weer les willen nemenkunnen dit telefonisch opgeven bij TreesKemkens tel. 16 68.
De voetbalvereniging R.K.Z.V.C. houdt haarhalfjaarlijkse ledenvergadering op maandag 24 febru-ari. 5

Schiet gerust eensKLOOTSCHTETNIEUWS mee op zondagmorgen
411 bij Bongers,

DEGROTE OMMEKEER!!111
Zo kan onze vereniging de lastste ontwikkelingenwel noemen, want het intensieve trainen begint nu zijn vruchten af te werpen. Het begon al op 2 Kerstdag tijdens het traditionele kersttoernooi in Geesteren (gld). 2 Teams ‘trokkener naar toe en zagenzich temidden van 18 teáms waar destrijd mee aangebondédn moest worden. Normaal’eindigend in de

mm888
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ZIEUWENT- DORPSSTRAAT 31 - TEL. 054451259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden \

gewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden
Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!

_

Tanken van benzine kunt udagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maaktdit overbodig
Bezit u er nog geen??7? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
Past. Zanderink 30, ZiWELKOOP ionOogaNen0



die uitnodigende
Becorama gordijnen-
presentatie.
Kiezen uit de fantastisch
mooie Becorama-kollektie.
Met uni- en streepweefstoffen,
stoffen met ingeweven en
gedrukte dessins.

- Een weelde van mogelijk
(Baan heden; keusuit vele

breedte ontwerpen, overzichtelijk î
F WV

120Cm- bijeen in de unieke Becorama
prijzen vanaf 115.90 p.m.) Presentatie.

voor een complete woninginrichting
Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-1207 |7

voor al uw

VERZEKERINGEN Kapsalon

W CECIEL”
ASSURANTIEKANTOOR

STO RTE L D E E De Haare 30, Zieuwent, tel. 1797

Zieuwentseweg 75
Zieuwent
Tel. 1227

|

|



7/2.
achterhoede, werd nu een uitstekende 6° en 9 plaats behaalt,Net buiten de prijzen DOg, maer zodra de eerste toernooienweer beginnen, vallen we in de prijzen; zo is de optimis=-tische verwachting tenminste, Dat we achtéraf: dit Succeseven navierden staat natuurlijk buitenkijf. f

5 Januari was de 5° competit46 wedstrijd in Zwolleen Ton Beerten, Louis en Antoon Wopereis en Martin Domhofvertrokken dan ook in de winning=mood richting parcours.Veel goede schoten, maar nog net iets teveel. afdwalersrichting sloot en berm leverden toch een verdienstelijke 6:plaats op. 73 schot en 9 meter stelde duidelijk tot tevreden.heid. En allengs ging alles beter, Ook het eigen parcours-record wordt nu week op week verbetert. Stond het in decem-ber nog op 86 schot, zijn we inmiddels al aangelandt bij 71schot en 5 meter.
De 6° competitie ging naar Mentink in het Brook.5600 meter voor de boeg op een mooi en glad parcours. LouisWopereis, Ton Bongers, Theo. Woltersen Martin Domhof moestenhet opnemen tegen de thuisspelende vereniging Brook 4 (eenderde klasser). Gelijk opgaand tot 2,5 kilomeier kregen wehet gevoel dat er veel inzat Eoze dag, En inderdaad blekenwe de beste vierdeklasser te zijn halverwege het parcours.Toch liet de conditie (in de arm) op het laatste stuk ietste wensen over enverloren we ûe strijä met slechts & schot(67 tegen 63), De uiteindelijke h°plaats in de vierdeklascompetitie was loon. naar werken ‘en baarde reeds opzien bijde tegenstanders, gezien Ge snelle vooruitgang die onze vereniging maakt,
Een week later was het al niet anders, Zwolle 8moest de strijd zanbinden met ons sterkste viertal, Bang vooeen nderlaag had deze ploeg een paar sterke reserves inge=zet en een foucfje toegepast met het noteren van het aantalschoten. Daardoor verloren we op papier met3 schot, maarde werkelijkheid was dat wij gewonnen hadden, Protesteren‘hielp niet meer, Het resultaat mocht er echter zijn. LouisWopereis, Martin Domhof, Antoon Wopereis en Theo Goldewijkreikten slechts tot 59 schot. Gelijk en beter dan menige2 en 3 klasser zelfs. In onze eigen vierde klas reiktedat dan ook tot een keurige 3 plaats met’slechts 3 schotwmerr dan Onderlingen 4 en Zwolle 8, De rest lieten we verachter ons. Dat deze resultaten: zesde, vierde en derdeplaats consequenties heeft voor de totaalstand kunt ‘U wel

nagaan. Bij ons laatste schrijven stonden we nog op een 9rivats. De huidige standis na:7 wedstrijden:
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1. Onderlingen 4: . 428 schot
2. Eibergen 8 430 schot -

3. Zwolle 8 - 4975 schot
4, Onderlingen 5 475 schot
&. Eibergen 6 : 483 schot
6. Winterswijk 3 490 schot
7.DE HEMMELE 1 499 schot
B. Eibergen 7 502 schot
9. Onderlingen 6 529 schot

10. Winterswijk 4 566 schot
De verwachting voor de laatste 3 ‘wedstrijden is dan ook dat
we nog 1 a 2 plaatsen zullen stijgen en voor het eerste Jaar

dat we meespelen een uitstekende prettatie zullen neerzet-
ten, VEEL TRAINEN WERPT DUS TOCH ZijN VRUCETEN AF,

Nog enkele losse berichten:
“ Het kampioenschap voor Zieuvwentse verenigingen wordt

gehouden op tweede Pinksterdag 19 mei.
noteer dit’vast in uw agenda en bespreek het vast met
uw medeleden,

“ Kermis zondag 13 juli organiseert onze vereniging een
klootschietmarathon (15,3 km.). Niet om de sportdag in

‘het vaarwater te zitten, maar om meer mensen van
buiten. naar de kermis te trekken. Hoe meer zielen hoe

meer. vreugde,
=— ZONDAGMORGENS VOETBALLEN AFGELAST? Kom dan met het elftal

: eeris klootschieten. Bent U toch nog lekker sportief bezig
in de buitenlucht, Materiaal e.d. zijn voldoende voor

:handene ©:

T.O.H.P. Volleybai,
De tweede helft. van de competitie is inmiddels weerbegonnen, waarin heren 2 toch wel bijzonder opvalt.Haalden ze in de 1 Mmlft geen enkele punt, nu heb-ben ze reeds drie punten vergaard in3 wedstrijden,Op 11 jan. tegen BOVO 7 thuis werd wet [4° puntjebehaald; daarna leden de heren in Vragender een:
nederlaag,meterwijl op ifebr, thuis tegen Avanti 4
de volie buit werd binnengehaald{3-1 overwinning).Heren1. behaalde ook 3 punten uit 3..wedstrijden.Van Vios 2 werd met 3-1 gewonnen. Daarna speeldenze gelijk iu en tegen Vars. eveld 3. De thuiswedstrijddie daarop volgde tegen Grol 3 ging Jammerlijk met



ABANDERADO KOMFORT

ENMODE
HOEVENNIET

NOODZAKELIJK
DUURTEZIJN!

0

LICHTENVOORDE ZIEUWENT

Fa. Krabbenborg
Int. Transportbedrijf

Ruurloseweg 10
tel. 05445-1215

Tankstation:
Benzine - Autodiesel - L.P.G.



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
_

054451509
Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld.)

Huizink& Zn. souwsenr|NIEUWBOUW ,

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT Tel. 05445-1214



Is3-0 verloren,
|De eerst volgende wedstrijden van beide herenteamszijn beide op 22 febr. in Borculo, waarna op 1 mrtweer een thuiswedstrijd volgt. Gezien de stand zijndit voor beide ploegen 2 zware wedstrijden achterelkaar. Heren succes! á

De dames doen het nog steeds goed. Ze staan nog Steedongeslagen bovenaan, alhoewel de eerste wedstrijd varhet nieuwe jaar tegen VIJV % wel enkele moeilijkheden gaf werd het toch nog een gelijkspel; daarnavolgde een gemakkelijke overwinning op Veldhoek 1,
_ Waarin tevens een nieuw systeem uitgevoerd werd,Daardit goed lukte hebben ze het in Megchelen tegende Addlaars 3 ook gebruikt en ook hier kwam gen TQoverwinning te voorschijn.De belangrijkste wedstrijden voor de dames worden inmaart gespeeld. Op 8 mrt spelen ze om 12,30 uur inLichtenvoorde tegen Longa 9,die op een gedeelde 2°plaats staan met Vollverijs 6, waar op 15 mrt tegengespeeld wordt({in Zieuwent 16,15 uur). De laatste betbelangrijke wedstrijd wordt op 28 mrt 's avonds om20.45 uur gespeeld in IJzervoorde tegen VIJV 3.“aarschijnlijk is na deze datum bekend wie er zichkampioen mag” noemenin de 5° xkiasse C ‚want hiernamoet men nog | thuiswedstrijd spelen tegen A>V 1.Dames ook jullie succes hiermee! ==

iOp de volgende pagina vind je het overzicht van dewedstrijden die nog gespeeld moeten worden,Kijk ook eens of je nog tellen of fluiten moet,Indien je niet kunt zorg dan a.u.bD. voor iemandanders die het voor je wil doen.
1. Knippenberg,

TeO.H.P. PROGRAMMA

terdag l maart 8

war (Zieuwent) T.0.H.P. 2 — Dynamo 5
(3)bs uur (Zieuwent) TeO.HeP. 1Ìl — Favorita 216.15 uur (Zieuwent) T.O0.H.P. 1 — Volga 3Woensd maart

#

Î

19.15 uur (Ruurlo } Torn TeDeHeP. 1 (H)19.15 uur {Ruurlo = WeOsH,P. 2  (H}



rdas 8 maart î

uur (L*voorde} Longa 9-—T.0.HsPe 1 - (D)
Zaterdag 15 masrt
13.530 uur (Zieuwent) T.O.H.P. Longa 6 (H)21.45 uur EN T.O.H.P. 1 Harvo 1 A)16.15 uur (Zieuwent) T.O0.H.P. 1 Vollverysó (Dj
Donderdag 20 maart

:20.00 uur (Varsseveld) V.C:V. 6 = T.0,H.P. 1 (D}
zaterdas 22maart14.00 uur (Winterswijk) Wivoec
17.00 uur (Winterssijk) Wivoc
Vrijdas 28 maart :0d uur (Idzevoorde) V.IJ.V. 3 — T,0.H-P.l (D)
Zaterda april13.30 uur (Zieuwent) T.0.H.P. 2 — Tornado 3 (H)
14.45 uur (Zieuwent) T.0.H.P. 1 - M.Orion & (H}
16.15 uur (Zieuwent) TD H.P: 1 AS1 (D}
Zaterdags 12 april

zate

ii

-q-T eOeHoPe 2
sOHeP. 1 (H

dE

15.1 5 uur {(Aaiten ) BOYO 7 = ToOsHePe 2 (H)
16.30 uur (Beltrum } Vios 2 — T.0.H.P. 1. (H)
Donderdag 17 april21.00 uur (Eibergen) Boemerang 3 — T,0.H.P.1 (H)
Zaterdas 19 april. |

17.00 uur Eeen) Boemerang 7 - T.O0.H.P.2 (HK)

Zaterdag 26 april
13.30 uur (Zieuwent) T.0.H.P. 2 — Mervo 3 B]1.45 uur (Zieuwent) T.O.H.P. 1 — Longa 5 H}

T.O.H.P. NIEUWS °

Op zaterdag 21 december j.l. hebben met succeshet recreatie-scheidsrechterdiploma behaald,de dames; A. Storteler, R.Spekschoor,D. Nijenhuis en A. Nijenhuis. 3Namens volleybalvereniging T.0.H.P. van hartegefeliciteerd, SeVan het tweede. Ze 9eHier volgt het laatste nieuws van T.0.H.P. 2 Heren,Na een slechte start in de competitie, vooral doorvele blessures, zijn wij dit jaar goed begonnen.
De eerste wedstrijd na de "winterstop" was thuis



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en

E HYPOTHEKEN,
| OOK VOOR UITVAARTVERZEKERING UW ADRES

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-1290

CAFÉ - CAFETARIA

DE TIMP
op maandag-, dinsdag- en donderdag-
avond is ons café beschikbaar voor ver-
gaderingen of andere bijeenkomsten
vooral voor kleine feestjes is ons café
uitermate geschikt.

TEL. 05445-1269

voor advies
- aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

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



Voor een avondje gezellig uit

café - dancing
‘de Zwarte Hengst’

Ruurloseweg 20, tel. 1634

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

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

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

A.L.M. ROUWHORST
Ruurloseweg 26, 7136 MD Zieuwent,
Telefoon 05445-1703 (1294 privé)

Voor verzorging: Adviezen:
Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning

Computerverwerking Koop- en verkoop
Etc. Etc.



/#.tegen BOVO 7 (Aalten) op 11 en Na de eerstetwee sets gewonnen (15-1l en 15-10) te hebben,waren we zo in een feestroes, dat de laatste tweesets verloren gingen (7-15 en 12-15). Desalniet-temin hadden we onze eerste competitiepunt.%an ditseizoen,
De volgende wedstrijd was vrijdag 24 januaritegen KSV 2 in Vragender. Deze wedstrijd gingverloren met 3-0 (6-15 1-15 en 8-15), ondanksde steun van enkele zieuwentse (!} Supporters.Dit kwam vooral doordat wij zo slecht speelden enomdat KSV 2 iéts beter was,

En dan nu, zaterdag 1 februari’ de welstrijdTOHP 2 — AVANTI ee) uitslag 3-1.Ja, U leest het goed. De eerste overwinning ditseizoen. Voor het eerst dit seizoen was ons teamnagenoeg op volle sterkte. Hierdoor waren we zogemotiveerd, dat de eerste set binnen 10 minutenmet 15-53 door ons werd beslist, Nu reeds hadAVANTI 4 alle hoeken van de zaal gezien. Onzegoede vorm zette zich in de tweede set voort enwonnen deze dan ook met 15-8,In de derde set brachtten we twee wissels tegelijkin, wat organisatorisch niet helefiaal goed uitpakte.We kwamen snel achter met 0-7. Daarna kwamen weweer in ons oude doen, maar de achterstand bleekte groot, uitslag 8-15,De vierde set begonnen we weer met de basisopstel-ling, omdat we de winst roken. Het werd een copievan de eerste twee sets en wonnen snel met 15-6,Hierdoor wonnen we de wedstrijd met 3-1. Na onssnel gedoucht te hebben, gingen we deze overwinninguitgebreid vieren,
Als we deze vorm kunnen vasthouden, moeten'we instaat zijn nog vele punten te halen, Als U zinheeft om eens een keer te komen kijken, dan bentU van harte welkom. Wij kunnen de steun zekergebruiken. Hier volgt nog een overzicht van dekomende thuiswedstrijden, altijd te spelen op dezaterdagmiddag om 13.30 uur ín de gymzaal aan deZegendij’c; 1 maart TOHP 2 Dynamo 5;15 maart TOHP 2 … [Longa 6 ; 5 april TOHP 2 — Tornad:
Namens TOHP 2 ; AndA 2 Weyerborg en fsrard NijEE ROR a

. 7 !
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BILJARTEN

OPEN TOURNOOL VAN ZIEUWENT

Dit voorjaar wordt voor de derde achtereenvol gende keer het
open tournooi van Zieuwent georganiseerd. Dit tournooi wordt
georganiseerd door een commissie gevormd uit de Zieuwenise
biljartverenigingen B,B.Z. en ‘t Kevelder en vind Dlaats in
de maanden april en Wei,

Het toumooi was de afgelopen 2 jaar 'eengroot sukses. Nadat
het eerste jaar 37 deelnemers inschreven waren het afgelopen
jaar er 52. Opvallend was echter de relatief kleine deelname
uit Zieuwent zelf. Daarom willem wij hier nogmaals de aandacht
op vestigen. Dcelnemen kan een ieder ongeacht ds speelsterkte,
ieder wordt zoveel mogelijk insedeeld bij spelers of speel-
sters van zelijke sterkte en men kan de gewenste speelavond
bij inschrijving opgeven.
De deelnemers worden eerst ingedeeld in voorrondes in groepen
van ca 6 personen en spelen on 3 sveelavonden eenmaal tegen
iedere poulegenoot. De hoogst geplaatsten van deze poules
gaan over naar een van de 5 halve finale poules van 6 spelers
welke een halve competitie spelen en waarvan de winnaars.ui&-
komên in de finale poule tesamen met de huidige houder van de 3wisselbeker J. Hofstede uit Beltrum. :

Men kan zich opgeven bij beide biljartlokaliteiten. Het in-
leggeld is f 8,50 verdere bil jartgelden is men niet verschul-
died. Wij hopen ook vanuit Zieuwent een grote deelname.
Het organiserend comitè bestaat uit de heren:
T. Bongers — W. Paul - Je Donderwinkel en B. Hulshof.

‘Inschrijfformulier open tournooi ven Zieuwent.

Naam eeTe ves naasosssvas
Adres Eeee :

Postcode en woonplaats A
Laatst bekend gemiddelde areaateYoorkeurs speelavond (en)ee



Hotel - Café - Restaurantt Witte Paard”
05445-1282 - Zieuwent

zalen voor grote en kleine feesten
ook voor grote en kleine vergaderingen

Al uw |

B c.v.-installaties
MW loodgieters- en

elektriciteitswerken
MW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 1346



#

VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

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

Tevens uw adres voor alle glas-, verf- en behangwerk.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

‚
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

AUTORIJSCHOOL

8 Guus Kolkman
05445-1939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN WINTERSWIJK.

JL



REKREATIEVE
1 XM; 4SKM.-. ISSNM:

& AK ON
[MINITRIATHLON-LICHTENVOORDE])

Datum : 8 juni 1986
Afstanden : 1,0 km Zwemmen

45,0 km Fietsen
10,5 km Hardlopen.

Start : Tussen 09.00 en 12.00 uur.
Start/finischplaats « Combibad “Meekenesch”,

‘Kerkhoflaan, Iichtenvoorde.
Alleen deelname mogelijk d.m.v. voorinschrijving.
Maximale deelname 3 300 personen.
Inschrijfperiode : Tot 12 mei 1986.
Inschrijfgeld s f 12,50. (Inclusief oorkonde,

‚  ’ > uitslagenlijst en herinnering.)
Na overmaking op banknummer _38-.61.054.731ofofpostgiro 90. 215 (Rabobank Iichtenvoorde
tensVe Metel. 185 (Minitrlathlon Comite Lichten-
voorde, met duidelijke vermelding vannaam&nadres,zalstartnummer en informatiepakket wordentoegezonden {na+13mei1988.)
Nadere informatie

ë——- Sekr. 3 FHJ. Bulthuis, Bachstraat 2
Tel. s 053 — 71046 :

——= PoR. 1 W.J. Ouwehand, Esstraat 32
Tel. z 05443 - 72311 (tot 18.00 uur,

75045)
Adviezen voor training, kleding, schoeisel,voeding en (race)fiets.
TRAINING
IT. Basisconditie opbouwen door regelmatige duur-training, voor alle 3 takken van sport.2. Daarna training regelmatig volhouden enafwisselen in zware en lichte training.



E &b.
3. Af en toe trainen tot de grens van heteigenkunnen.4. Probeer een goede techniek van sporten aan teleren m.b.t. hèt zwemmen: wielrennen en lopen,ait voorkomt dan eventuele blessures en ver-spillen van energie.5e Denk aan een goede- warming-up en ‘gebruik

rekoefeningen tijdens de training, maar vooralook erna.6. De overgang van zwemrennaar wielcenmen en
van wielrennen naar lopen regelmatig trainen.

7. Vermijd overtraining. (blijvende oververmoeidheid
en hardnekkige blessures.)KLEDING

Tijdens de training zorgen voor goede ventilatie,
maar waar tegen te veel afkoeling, vooral na het
zwemmen. Kleden naar de weersomstandigheden. _
BGHOENEN
Zorg voor stevige, schokdempende en goed passendesportschoenen, die eventueel gebruikt kumen worden
voor het wielrennen en iopen.
VOEDING

HeDoor de duurarbeid, die geleverd moet worden,
wordt veel energie verbruikt. Probeer °% eetpatroonhierop aan te passen doormeer aandacht te besteden
aan eiwitten en koolhydraten in het dagelijksevoedsel. In de trainingspericde kar men beter meer-dere Kleinere maaltijden gebruiken dan minder enzrotere maaltijden. Oefen het eten en drinken:tijdens de training van het wielremmen en hard- _.

lopen d.m.V. regelmatig kleine hoeveelheden te etenen te drinken. Train nooit met een volle maag,D.V. kort na een warme maaltijd, maar stel de
warme magltijd uit tot na de training of gebruikde maaltijd ver voor de training.
{RAGE JFIETS
Zorg vooreen goede (race)fiets, goed onderhouden
en neem altijd reserve materialen mee tijdens de
training. Train welk “verzet” het prettigst is en
schakel niet teveel. Gebruik bij het begin en heteinde van een fietstraining een klein “verzet”dus met een sneller/lichter trapritme.
Het minitriathlon couite Lichtenvoorde wenst U

‘veel succes met de voorbereidingen.



U stelt hoge eisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

DORPSSTRAAT 77
PARFUMERIEËN 7B6 U ZEUWENT

DROGISTERIJ TEL-O05445- 1962
DOPPEN - De

KAPSALON

Ook de praktjk bewijst dat

VAN WIJNGAARDEN’S MENGVOEDERS
het meest rendabel zijn.

Neem de proef op de som.

VAN WIJNGAARDEN!’S MENGVOEDERS EN KUNSTMEST
Dorpsstraat 81 - telefoon 1200 - Zieuwent



VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN
- accu’s, banden en uitlaten (gratis montage)
- in- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- betrouwbare onderhoudsbeurten
- ook voor tectielbehandeling
- snelle en vakkundige reparatie

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN

Waalderweg 32a - 7263 RV
Mariënvelde - telefoon 05445-1855

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON-EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415B V/ tel. 0544512531526



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

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverleningop peil te
houden.

En om het u nog makkelijker te maken.
Zo heeft ieder een goede reden om aktief bezig
te zijn.€ Rabobank
DSZ  Blijftaktief.



] iënhuió INTERIEURVERZORGING

Voor uw senioren zitcomfort en kleinmeubelen.
Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

’ kollektie de: Des FSdb
Zowel uit voorraad als op staal
Scherp geprijsd en gratis gelegd. heuga
Uitgebreide kollektie gordijnen en vitrages
vanaf f 17,50 gratis gemaakt.

| liënhuis INTERIEURVERZORGING
Werenfriedstraat 1 - 7136 Zieuwent Ü- tel. 05445-1252

ien

arte


