


] | iënlhuió INTERIEUBVERZORGING

Omdat tapijt de brede
(woon)basis is...

Grote keuze in tapijt uit verschillende topmerken.

kollektie  dSSSO pSsise
NOVILON® heuga

* Meer dan 500 meter tapijt van het mooiste
dessin op voorraad.

> Scherp geprijsd en een goed advies
* Gratis gelegd op 400 en 500 cm breed.
* Uitgebreide kollektie gordijnen en vitragesvanaf f 17,50 gratis gemaakt.

oe 47iénhuió INTERIEURVERZORGING
Werenfriedstraat 1 7136 Zieuwent : telefoon 05445-1252



Sportblad PIOT
REDAKTIE: B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,

J. v.d. Meij, R. Doppen.
Jeugdredaktie: Ilse Weyers, Jacinta IJzereef,
Henk Hulshof, Mark v.h. Bolscher, Stef Rouwhorst.
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 1257

Verenigingen:

=d RKZVC Veld- + Zaalvoetbal
3 Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat 1, te. 1981.\ ‚tb Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 1461

©

©. H.V. PACELLI HandbalA
TOHP Volleybal

ZTV Tennis

7 el
ZGV Gymnastiek- en Jazzgym.vereniging

mai

tel. 05445-1868

MU CHIN Karate

EP|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

Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 1838
Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15, tel. 05443-75237= Penningm.: C. Belterman, Batsdijk 40, tel. 1720.
Wedstrijd-secr.: T. Venderbosch, Dorpsstraat 61, tel. 1272.

Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, tel. 18875
Secretaris: J. Knippenborg, de Haare 57, tel. 1849
Wedstrijd-secr.: P. IJzereef, Reindersweg 12, tel. 1242
Penningm.: G. Nijenhuis, Dorpsstraat 67, tel. 1649
Recreanten: A. Kl. Tuente, Lantherweg 4A, tel. 1409

Voorzitter: J. van de Meij, de Haare 61, tel. 1629
Secretaris: R. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, tel. 1591
Penningm.: J. Domhof, Churchillstraat 1; tel: 1782
Wedstrijd-secr.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 1668

Voorzitter: L. Hummelink, Mercurius 53, tel. 05443-71953Secretaresse: L. Eype, Uranus 10, tel. 05443-74772
Penningm.: M. Berendsen-Blankenborg, Veldweg 4, Halle,
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercuri us 53, tel. 05443-71953

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

TTV DES Touwtrekken
Voorzitter: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7, tel. 1614
Secretaris: R. Huitink, Oude Ruurloseweg 30, tel. 1320
Penningm.: M. Wopereis, Zegendijk 5, tel. 1374



SLAGVAARDIG

ST. SEBASTIAAN

BV. ’T KEVELDER

B.B.Z.

K.SV. DE HEMMELE

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124, tel. 1324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 64, tel. 1269
Penningm.: E. Roelofsen, Dorpsstraat 29, tel. 1416
Wedstr.-secr.: E. Waalders, de Waareise 25, 1e1785

Schietvereniging
Voorzitter: A. Meekes, Strausstraat 15, tel. 05443-76506
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. 05443-73217
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.: Mevr. Goldewijk-ten Bras, Churchillstraat 20,
tel. 1653

Klootschieten
Voorzitter: T. Beerten, Dorpsstraat 55, tel. 1745
Secr./wedstr-secr.: P. Domhof, de Haare 9, tel. 1824
Penningm.: T. Bongers, Dorpsstraat 36e 1271

KAPSALON
PARFUMERIEËN

DROGISTER!
DOPPEN

Voor de juiste aanvulling en verzorging bij uw sport.

DORPSSTRAAT ZZ
ZDS] ZEUWZENT
TEL-05445-1982

voor

NIEUWBOUW

VERBOUW en

ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48 - 224
Zieuwent - tel. 1209 - 1928
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Van de redaktie
De schaatsliefhebbers zijn de afgelopen winterperiode
weer behoorlijk aan hun trekken gekomen, terwijl vele
ski-liefhebbers juist nu tijdens deze korkusvakantie
zich uitleven.
Voor sportend Zieuwent viel er, met uitzondering van natuur-
lijk de binnensporten, weinig te beleven.
Juist daar wil de redaktie even bij stil staan:
In ons novembernummer in het interview met de ijsbaan-
commissie lazen wij toch duidelijks dat deze commissie
zeker wilde proberen dit jaar wedstrijden te organiseren
en trainers wilde aantrekken om Bd: de jeugd de beginselen
bij te brengen. >



Ennaar aanleiding van dat, interview zocht de redaktiekontakt met de KNSB en gaf de commissie contact-adressen.Helaas echter, ondanks een. prachtig schaatsseizoen bleefde Zieuwent&e ijsbaan verstoken van wedstrijden (open en fù:=
voor scholen) en trainingen voor jeugd en ouderen, 5
Gezegd dient echter dat de “ijsmakers" geen enkele blaam

:treft, want zij hebben al die dagen tot laat in de avondzich ingezet voor de kwaliteit van het ijs. ë

Wij denken eerder dat de struktuur van de feestkomnissieter discussie gesteld dient te worden, eennaar onze meningmet zijn 15 bestuursleden een veel te log orgaan, en door
sommigen in de wandelgangen van het Parochiehuis "feesten-de Kommissie" genoemd.
Teleurstellender. is:het dat naar aanleiding van de kritiekdie deze kommissie tijdens de algemene ledenvergaderingkreeg over het niet houden van wedstrijden en dergelijkezij voor het komende seizoen in beginsel besluit op voorstel,de ijsbaan voor 1 zondag te verhuren ‚ en RKZVC die dagwedstrijden te laten organiseren. ÎWat de RKZVC voorzitter afgezien van ‘misschien fiancieelvoordeel met dat voorstel op het oog had is ons nog ondui-delijk, want juist wat (oefen)wedstrijden aanging tijdensdèze weer verplichte lange winterstop, ontbrak er bij.de Élektie nogal wat. Zeker als men kijkt naar omliggende
verenigingen die veelal het dubbele aantal oefenwedstrijdenspeelden met hun selekties, die echter ook met de zelfdewinterse voetbalprobiemen te kampen hadden dan ZVC.Daarnaast komt nog dat vele trainingen gewoon niet door-gingen, iets wat “bij vorige trainers eigenlijk tot eenonmogelijkheid behoorde.

Wie herinnerd zich niet nog de circúit-trainingen inde gymzaal van Zieuwent, de tempo-lopen en partijtjesop parkeerplaatsen en duurlopen in Varsseveld naast de kan-tine. d

De kwaliteit van RKZVC is toch altijd de techniek en hetioopvermogen geweest, welke beide een uitmuntende konditie
als basis hebben. |

E

Nu juist deze basiskonditie bij de start na het winter-
seizoen geringer zal zijn dan van menig tegenstander,
moeten wij toch onze angst uitspreken voor de resultaten.
Maar goed dat het eerste met nog acht wedstrijden:te gaan
7 punten voorsprong heeft op de nr. voorlaatst. Jammerdat er bij de selektie zo weinig schaatsers zitterí, anders
hadden ze op de ijsbaan misschien kunnen trainen en wedstrij-
den houden. Ee2



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN

telefoon 1205
* 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
ook A.PK.-keuring

naar een erkend adres:

Garage
T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603



Doeltreffend sparen
doet u bij de NMS.

NMS
* Nederlandsche Middenstands

Spaarbank

Voor alle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:



Maar niet alleen kritiek in deze PIOT.Zo zijn er’ positieve berichten van ‘de dames 1van Pacelli

WE van deze }

Ditmaal is er een profielschets van de karzte-verenigingen een interview met een jeugdlid door de Jeugdredaktie.Verder naast de gebruikelijke rubrieken. Meer een bijdrage.van de schietvereniging, verslag van de halfjaarlijkseledenvergadering van ZVC en bij de jeugdredaktie eenverslag vanCi- een jeugdhoek en kompetitie-indeling pupillenvan ZVC en programma.
Veel leesplezier.

De redaktie,

SPAAR BIJ EEN GOED ADRES : SPAAR BIJ DE NMS !
Ze ve mes ee ee en 200 ze

nieuws in het kort
Kopy volgende PIOT nr. 7 inleveren uiterlijk
Zondag 22 maart.

Ledenvergadering Tennisvereniging op
donderdag 19 MAART om 20.00 uur bij Stoverink.

Adreswijziging : T.T.V. DES
sinds 1 februari nieuwe voorzitter:
-— J.Eekelder

Voshuttendijk 1

7131 MJ Lichtenvoorde
Tel. (05443) 7 17 48

De E.H.B.0, vereniging houdt ín de week van 16 tot enmet 21 maart de Jaarlijkse kollektie.Wij hopen dat wij op Üw bijdrage kunen rekenen,

Beee



Op 14 april komt dr. Meershoek (chirurg) de rayon-avond
verzorgen. Hij laat U dia's zien over botbreuken.
Deze avond wordt gehouden in. het Parochiehuis, e
begint om 20.00 uur. |

Wilt U deze datum noteren?

Volgende kaartavond (kruisjassen) voor leden en donateurs:
van ZVC op maandag 9 maart. 9

nd

= MU CHIN karate
In gesprek fiet Hemmie Olthof. en Leon ten’Have
MU CHIN; ‘katate-vereniging, bestaat deze zomer12 jaar. De vereniging is op 21 augustus 1975 Öp=+ * ;hericht en begon met haar eerste lessen iniegymzaal.
De vereniging telt momenteel ca. 50 leden, waar-van 20 jeugdleden. REOver het algemeen denkt met bij karate in eerste .<-instantie aan: stcere kerels, witte pakken enmet een verschikkelijk kabaal ‘het doorslaan vanstenen en planken. Dit geeft echter een verkeerdbeeld van de karate-sportman. Hij is net als eenvoetballer of een tenniser in zijn sport geinteres-seerd en is er zowel lichamelijk als geestelijkbij betrokken,

EBij de oprichting kwamen er zo'n 60 leden naar degymzaal. Deze grote opkomst overdonderde MU CHINenigszins, maar na één harde trainings-avond osmet 0.8. een aantal sterke staaltjes van de trainerstrekt de helft van de aangemelde leden zich spon-:taan terug.Het gevolg was echter dat 3 jaar na oprichting,nog maar aan 7 leden les werd gegeven. :

Het bestuur steekt dan de koppen bijelkaar,antwoord is, we moeten alles weer opnieuwuwen en zoeken naar een middenweg in trainings-



Sportief en goed gekleed
door uw Modehuis

oorhut
LICHTENVOORDE ZIEUWENT

TRANSPORTBEDRIJF

# KRABBENBORG c‚v. BE

Ruurloseweg 10
1136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



AUTOLEASING
TAXI

ZIEKENFONDSVERVOER

Leo Krabbenborg
05445-1509

Harreveldseweg 36 - 7136 LW ZIEUWENT (Gld)

Hulzink& Zn. souwseEDrIJF
NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR
DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT Tel. 05445-1214



G 5
sE igt dan oo!
d van de sempei ( ier) is hetgebruikelijk dat diegene met de “1 ogste” bandhem vervangt. In termen van prestatiedrang bestaater een examen voor het behalen van een “hogere”band. Dit landelijk examen mag door de trainerzeif worden afgenomen. MU CHIN doet Git niet entrekt een externe examinator aan, Op zo'n examen(âat niet apart door de leden zelf betaald dientte worden) zijn er een 12 of 13-tal vaste onderde-len, waar men op getraind moet zijn.Het niveau van band gaat van de kleur wit, geel,oranje, groen, blauw .….... enz, enz., maar Hemmievindt de kleuren niet zo belangrijk. Als de moti-vatie er maar is, en zeker zo belangrijk, de socialekont&ten bij de leden onderling.Bij de sportscholen, die de laatste jaren sterkin opkomst zijn is dit anders. Jammers is het datzij een commerciele doelstelling zijn, hetgeen desport op zich niet ten goede komt, zo vindt MU CHIN,We zijn momenteel nog lid van de landelijke karate-bond IMAF, waaraan wij f18,-- per lid per jaar moe-ten afdragen.

We zijn bezig met de overstap naar de NederlandseCulturele Sportbond,. die maar f13,-- per lid perjaar vragen, Naar ons idee kunnen zij. onze belangenook beter behartigen met name, de vele toernooiendie zij voor de jeugd organiseren, en ze zijn eralleen voor vereniginen, dit in tegenstelling totde IMAF.
Samengevat kunnen we zeggen; Iedereen kan bij karate,het is onafhankelijk van leeftijd. Ook op oudereleeftijd kun je bepaalde disciplines leren. Dit kostwel veel doorzettingsvermogen en oefenen, en het:is nietriets wat vanzelf komt, Daarom ook komthet voor dat verschillende leden vroegtijdigafhaken, omdat resuttaten niet snel zichtbaarworden.
Een belangrijk onderdeel van karate is ook het _

mediteren, een geestelijke training die vòòr, nà
en Soms tussendoor wordt gegeven, om je zelf opte peppen, tot betere resultaten.Dit alles vergt veel geduld, om het ver te brengenin deze sport. :

9
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[A] 8 en de karate-vereniging is het kamp,J£S wordt georganiseerd. In de zomer:amp voor alle leden, waarop 1 avond met alleSz=dit-voor verbetering van de teamgeest, enociale kontakten onderling. Er:worat hen danook een barbeceu aangeboden met leden, oudersen alle andere aanwezigen.Tijdens deze kampen wordt er erg veel en hard ge-traind, ook snachts, en daarna: ..5 5x onwijs gegeten.In de winter wordt er een kamp georganiseerdvoor de hogere banden. Ook hier is er een Ouder-wond. Dez betrokkenheid van de ouders bij desport wordt door het bestuur als erg positiefervaren.
MU CHIN heeft zelf een boek geschreven, waarin allesover karate te lezen valt, de verschillende lopen,de achtergronden enz. enz. : hetgeen eeniederduidelijkheid verschaft.Bij interesse kan dit boek tegen een geringe ver-goeding worden aangevraagd bij Hemiie OithofE:
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MN
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Wij bedanken Hemmie en Leon voor hun uitvoerigete 5 - n= =en Zeer interessante bijdrage én wensen hunheel veel succes.

19 maart ZTV ledenvergadering25 jaarvergadering ougercommité28 = Harmonie Z/M uitvoering29 # Harmonie Z/M uitvoering30 april.Jan Knippenborg toernooi30 u Jong Nederland koninginnedag spelen17'mei Eerste Communie.24 Buurt handbal teornooi25 Evenementendag KNOV
29-31 * Jong Nederland klein kamp14 juni Buurt Volleybal toernooi7 * Jong Nederland avond. vierdaagseE= Koffie concert harmonie ZieuwentES juli Kermis5 » Jong Nederland kermis-spelen23-28 * Jong Nederland zomerkamp27/7-2/8 D2 + E toernooi ZI22 aug: Jong Nederland ouderkamp#2 13," Internationaal handbaltoernooi Pacelli20 sept koffie concert harmonie Mariënvelae22 nov. Harmonie concours te Doetinchem

é



eerMarkt

REYMER
de supermarkt van deze tijd:

LLL

ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445.1259

COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.2.
veevoeders & kleindierenvoeders

5 Î

kunstmeststoffen s

vloeibare en vaste brandstoffen
ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. oPzaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden xOgewasbeschermingsmiddelen WELgereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig
Bezit u er nog geen?7?? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

Coöp. Gelderland
WELKOOP TiS0 Zien



8AEIdie 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-
heden; keus uit vele

breedte ontwerpen, overzichtelijk> VW 20m - bijeen in de unieke Becorama
prijzen vanaf f15.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - Zieuwent - telefoon 05445-1207

4

VS
&

EPiiRI \en N —aeAy 9ll IS A D

NV
áWan IEVIe

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Dames en heren

Zieuwentseweg 75 kapsalonZieuwent
ee, 4221 “CECIEL”

Telefoon
1797



Deze keer in de jeugdbijdrage een flinkehoeveelheid. nieuws.
!Daar het sportleven buiten al weer meer totleven komt, valt er al weer meer te beleven.Voof® de ZVC-jeugd is de nieuwe coördinator eefbekend. Verder hielden wij een interview met Pe“karate=-kid” Jc ‘* Harbers. Lees maar ií! f

Iemand die lang in de gevangenis hecft gezeten,gaat, zodra hij weer vrij is, een oude vriendopzoeken. Er wordt zoveel mogelijk vermeden over degevangenis te praten. Dan probeer“ de vrouw van een,vriend de situatie te redden. È

“Het zou veel erger zijn geweest, als Uhad gezeten. zegt ze î

se

Een boer, die een paar jaar in een inrichting heeftgezeten, komt weer thuis en drink’, met ‚eenpaar oude vrienden in een café eea beirtje.Na een poosje krijgen ze ruzie en zegt een van devrienden, "Jij bent gek”,
"Wat, ik gek? zegt de boer,"Ik ben hier de enige die met het. bewijs opzax loopt, dat hij geestelijk normszi jg.”



„#9
Effe kletsen met Joost Harbers, 15 jaar
en zit op de LTS-C- niveau
Red. Welke ‘Srikien beoefen je?J. Ik doe alleen aan karate 19Red. Wij zullen je wat vragen over je sport/
hobby.
Hoe lang doe je die sport al?J. Al twee jaarRed. Op wat voor niveau?J. Ik ben nu in het bezit van de gele band
Red. Hoe vaak train je,en wie is je trainer?J. Ik train 1 keer per week, en wel op de

“maandag. Hemmie Olthof is mijn trainer.
Red. Doe je ook mee aan wedstrijden? .

Js wedstrijdCen zijn er niet veel, 2 OE
keer per jaar.„Red. Wat vindt je het leukste aan die sport?J. Je krijgt veel lichaamsbeweeging, en ikvind de technieken wel leuk die je leert.Red. Zijn er ook minder leuke kanten?J. Ik heb nog geen minder ieuke dingen ondekt.
Red. Heb je een bepaald voorbeel of idool?J. Mijn idool is Otti Toethof.
Red. Wat hoop je zelf in karate te bereiken?
J. Mijn streven is het behalen van de bruineband.
Red. Vind je dat er bij de vereniging genoeg
wordt gedaan voor de jeugd?J. Ze organiseren een kamp, l keer per jaar,Red. Doe je op school dok aan karate? î

J. Op school doe ik niet aan karate.Reâ. Wat vind je leuk op school? hjJ. eh... gym, engels {beetje ouwehoeren), ne-derlands.
Red. Waar kijk je het eerst naar, als je PIOT
Kri 3gt?J. Ik lees hoast nòoit de PIOr. et Te

&



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
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 1346



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

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

BS =

Es Kantine van Z.V.C.9
tel: 1607

AUTORIJSCHOOL

Guus Kolkman
05445-1939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
- WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE



Red. Wat vind je van jecagdredaktie?J. Ik vind het wel goed, de interviews bijvoor-beeld.
Red. Heb je nog iets te vertellen?J. Ik wou nog Zeggen dat karate geen vecht-Sport is, maar een verdedigingssport.Het ís voor jongens en meisjes. Erwordtop technieken getraind. Ik vind dat kàratemeer publiciteit moet hebben bijv.in StudioSport. Je mag er op straat-geen gebruik vanmaken. Het verschil metJudo is dat je langniet zoveel lichaamskontakt hebt.
een hoera'tje voor Joost.’

.… . Effe lache...Twee vrienden komen terug van een feestje.De ene vriend kruipt achter het stuur.De snelheid wordt 21 vlug opgevoerd.Als ze 120 kilometer per uur rijden, zegtde andere vriend:"jJe rijdt wel erg hard zeg","Ik, hard rijden? zegt de ander
WIk dacht dat Jij reed! n

Moeder vertelt over haar jeugd, die ze opde boerderij heeft doorgebracht. Piet luistertmet open mond naar de verhalen over de koeien,de paarden en de varkens. Dan zegthij met een diepe zicht :"He, ik woudat ik je wat eerder had ontmoet!
Twee pantoffeldieren zaten op een bank in het park.Ze zouden graag een biertje gaan drinken, maar zehadden geen geld. De één slaakt een diepe zucht.“Dat is ook toevallig", zegt de ander“Je haalt me de woorden uit de mond.”

9



‚8-2-87
°T KEVELDER

|
BILJARTEN

Wij als jeugd van t Kevelder, moesten een wedstrijdbiljarten opnemen tegen onze moeders,Dit was Kevelder 6 tegen Kevelder jeugd,En zo gîng het, op die bewuste avond,Er werden eerlĳke wedstrijden gespeeld, en we lietenons niet omkopen. Onze moeders hadden in het beginnog veel praatjes, maar zo heel langzaam aankregen de dezes het door dat het menens was,Zo doende haalde Rob Waalderbos de eerste 2punten met gemak binnen van Rosa Waalderbos,Daniel Kolkman liet het er anders ook niet bijzitten, hij maakte Ciel Kolkman stevig in.Toen kwam de spannenste wedstrijd,Rikie Krabbenborgtegen Jslle Krabbenborg.Moeder en zoonwaren heel zenuwachtig.Ze drentelden allebei om het biljart heen en
Zagen het niet zo zitten. Jelle had het er inhet begin moeilijk mee. Rikie had al een aantalCaramboles gemaakt, toen kwam Jelle los,in een korts mogelijke tijd hadhij Rikie verslagen.De laatste parti] was tussen Peter ROuwborst (Petas)en Agnes Weelink, Ze gingen heel langzaam,en gelijkOpe Eu na z’on kwartiertje spelen kreeg Petertoch de kans om z’n partij uit te maken, doordatop het laatste moment Peter een serte van 7 maakte,Zo werd het voor ons 9 — 0. :

Het warenen gezellige en spannende wedstrijden
*t Kevelder jeugd,

Onze jeugdige biljarters kunnen aleen flink partĳjtje stoten,
Mogen wij dan iedereen, wie de jeugdbegeleid,heel hartelijk bedanken,

‘Lt KEVELDER 6

EE
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VOOr
VERKOOP en REPARATIES
van E

_
MACHINES en TRACTOREN

BOMERS LxMxBx
Zieuwentseweg 71 - ZIEUWENT - telefoon 05445-18620

Steun onze adverteerders
zij steunen ons!

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN CORSAGE'S

DROOGBOEKETTEN Dorpsstraat 11 - tel. 05445-11544
BLOEMSTUKKEN

AA: Y ee7



D ENF DUDDILLER MIEUWS
Elseme P-1:

Eiasse E-1: ie Brix 71.MEET B 2. Longa F1

2 WIE 81 3. WFG #1

3. Longa 81 4, RKZVG 71
+ Vosesveld E1 ie 6 3. SKW
5. SKV Ei 6. Fortuna F1

S. PREV 81 2122 Eriz F4 - Longa 1
2ieZ: ASSY E14 - WVG 87 VVG Pi - RRSYC 11

- Ionga E1 … Vosserzid B1 Portuna F1 - SKVW F4
MZVC E1 - SKW El 28.2 Longa P1- Wo MM

28.2 VVC d Ei - Lovia 1 BREEVC PI - Portuna P1
Yosseveld E17 - DE SKVW PI - Erix Pa

SEE PE 7-3 Erix F1 - WIC OM

7-3 AZSV Ea - Longa 51 BEZVG F1 > SKV P1

Vosseveld B1”GE Fl Fortuna F1 - Longa 1
RRzVE r- 4h-3 Erix F1 - BEZVC 1.

Ibhe3 AZS 11 w Vongerveld E71
:

' EKWY FP1.. Longs F1
SKW 51 WVG 51 : WVG F4 - Fortuna F9

longe 1 —RKZVC El 24,3 Fortuna 71 - Erix PI
243 BEZVC 51 - AZSV E17 Longa Pi - BEZVC PIure E1 - Vogseveld E1 . we F4 - SEW 74

Loner E17 - SKW B 283 Longa 1 -Erix M
2223 We E71 > AZSV 21 BESYS Pt - WVG #9

51 - Longa 51 SKY F1 » Fortunes F1
84 > DEZVC E4 4, mi
E41 - WVC E1 Fortuna F1 - DZ Pr
51 - Vosgovelá B4 Bed: F1 » &7 94

„55 Bi = SEV iis E 115 UVC Pt - Erix F1
Longa B = ASV 3 SEW PI - DEZVC PI
SKYU 51 = Vosgoveld 51 Ioegsa P1 = Fortuna F1
Wo Bi - REEVC  D4

24 RESYC E14 - Longa E51 EerVO/SKW/Fostuna vrij
VVo/Vosssveld/AZSV/SEW vrij 25.b Fortuna FI = WVC wa

Sd yy E17 - SXVV 51 EKZVS 71 > Drix pi
Vosseveld E1 « AZSV 84 Longe/SKVW vrij
Tar > aonga/RRZVC vrij 29-54 Longa F4 - SEW 71
AZSY PE: - RKZVC E14 OE vrij
Voaseveld EI - NY 7

È

A4 SEVy F4 - WVZ #1
Í | Lonma/RRETG vrijeeee



D-Pupillen
ze klas 6e klas ®

RKZVC-1 RKZYC-2
WVYC-1 KSV-1
AD-] Fortuna-2
Winterswijk-1 AZSV-i
Fortuna-i Ratum-2
Longa-2 Winterswijk-2

ProgrammaSOSaus
Winterswijk-2
KSV} — RKZVC=2
RKZVCeg2 = Fortunae2

7 maart WVC-1 -— RKZVC-1t z RKZVC.2
14 maart RKZVC-1 — Winterswijk-1.
21 maart Fortuna/1l = RKZVC-1

LU

Twee spelers van ZVC-pupillen in Distriktselektie
In de samenstelling van de 2 distriktselftallen D-pupillen
dient te worden opgemerkt dat er niet alleen op kwaliteit is
gelet ( de besten in team 1, de wat midnere in team 2), maar
cok in zommige gevallen op de balans in de elftallen.

Team 1: —

. -

. Team 2:
Mermix Eenselman (Longa) Mark te Molder. (Ku)
Jan Hiddink (4Z5v) Jan Willem Wiggers (SKyw).
Victor Roerink ien) Barry Rumath& (Grol)
Thijs Koenderink (Grol) Koen Jansen (Fortuna W.}

.Demis Ge (RKZVC) Demis Knippenberg (BKZVYC}
Maike Vrijdag (Longa) Michel Floors (Winterswijk)
Jurgen Mulder (Longa) Roy Koläswey (Sp. Meddo)
Mike Grevers (SKVR) John Roerdimk (Grol)
Gerben Iieverdink (SKV9) Rolf Bröker (Bredevoort)
Robert-Jan van Loon (Mariënveld) Daniel Sandman (Winterswijk)
Melvin Pietersz (SKVw) Raymond Smits, (AD 769)
Patrick Blankenborg {Grol} Ivo Scharenborg (Vios B.)
Kees Hemnipkof (AZSv) Leon te Elshof (®VC)

Martin Stemeraiú (Vsassevela}



DAIHATSU — EEN STERK STAALTJE COMFORT vanaf f 12.399

Autobedrijf Voorhuis
Dorpsstraat 103,

- RTS E56 LJ] Zieuwent
telefoon 05445-1319

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

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

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



RKZVC C1

Over de afgelopen winterperiode is er uiteraard wei.nig te vertellen. De hoofdzaak was eigenlijk om tochzo veel mogelĳk te doen. Zo werden er enkele dagendoorgebracht in de sporthal van Groot Deunk en de Ha.malandhal., Er werd gezameliĳk videc gekeken en ookwas er de jaarlijkse flessenactie op 2 januari, Dezeis weer redelijk succesvol verlopen’en de hele jeugdkan weer een aantal dingen doen van het geld, dat hetop heeft gebracht.
Tussendoor is er toch al weer een competitie-wedstrijdgespeeld. Deze werd met 3-1 gewonnen, zodat we metzijn allen weer optimistisch de rest van de competitietegemoet kunnen zien. We hopen, net als iedere anderevoetballiefhebber, dat we zo spoedig mogelĳjk ondernormale omstandigheden kunnen trainen en spelen.

JEUGD. r
Zoals wellicht bij sommigen van jullieal bekend zal zijn, heeft het jeugdbestuurgemeend om met ingang van het nieuwe seizoeneen jeugd-coördinator aan te trekken.Het bestuur heeft in de persoon van “ransKlein Zeggelink deze fúnktie weten in tevullen.
Frans zal naast zijn trainingen voor het3e en 4e en 7e elftal optreden als jeugd-coördinator.

i
4 Wat betekent dit en wat gaat er veranderen?De jeugd-coördinator zal tesamen met dejeugätrainers en het jeugd-bestuur een plan .opstellen hoe de komende seizoenen getraindzal worden, en verder alles regelen watdaarbij komt kijken.In eerste instantie zál de coördinator debetreffende trainers oefenstof aanreiken voor| de betreffende groepen A-B=-(C etc, ete.Die oefenstof zal uiteraard doelgericht ge-pland zijn aangepast aan de diverse leeftijds-| groepen.

:

A2



Voorzover nu te overzien is zal R.K.Z.V.C.,het komen”2 seizoen 1987-1988 ongeveer devolgende indeling maken: '

A-jeugd: le elftal getraind door Jos HeutinckB-jeugd: le elftal getraind door Rene Doppen
.C-jeugd: le elftal getraind door Pascal DomhofD-jeugd: 2 elftallen getraind door Hemmie

Hummelink
E-jeugd: le elftal getraind door Eric Hummelárik

… en Ferdinand SchuttenF-jeugd: le elftal getraind doorMaarten Domhof
Onder een elftal moeten jullie niet verstaan,dat dit precies elf spelers zijn, maar eengroep wan 13 - 14 of_soms nog wel meerpersonen. |

De trainings-tijden voor het nieuwe seizoenzullen tijdig bekend gemaakt worden en tevenszal er voor de keepers wederom een specialekeepers-training gepland worden.Voor jullie als spelers van R.K.Z.V.C. zaler in principe weinig veranderén.Waarom dan nu toch die Jeugd-coördinator?‚Het is wenselijk dat in de toekomst de trai-ningen voor jeugd-spelers zo gebaseerd zijn,dat bij de overgang van bijv. C-jeugd naar‚de B-jeugà de trainingen (lees de oefenstof)doorlopend is naar een groeiproces. Een oefen-stof die je als spelers in de C-groep gehad …hebt, moet uiteraard wel in de B-groep her-haald worden (trainen: betekent herhalen).maar is in de B-groep veel uitgebreider.omhet seizoen 87-88 zo goeûd mogelijk:vaniStart te kunnen gaan, is het de bedoeling dat -

over enkele weken de huidige jeugd-trainersreeds voorzie zullen worden van oefenstofgericht op de toekomst.Ik hoop er samen met het jeugdbestuur enjeugdtrainers en zeker met de jeugdspelerseen fijn, sportief en succesvol seizoen vante kunnen maken. ED :

Frans Klein Zeggelink..

Al:



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

I/GNZ
STAALBOUW,

Boersweg 2, 7136 KK
Zieuwent - Holland
tel. 05445-1971

Levering
- Staalconstructies

Prijs opgaaf vrijblijvend.

Ge



Bekken wijst u de weg
naar de juiste verzekering en

e= financiering Ea

[ie |
uitstekende vrijblijvendeSe adviezen

:

SeTST TENS
hl IUI

assurantiën-financieringen-hypotheken
|

LEN TH. J. BEKKEN - VA AVAN ESRITEr)



É 3

IK STOND ERBIJ EN KEEK ERNAAR d.5 4 + 9 oo

Twaalfjarige Bart hoit de deur uit naar zijn vriendje. Bij kijktniet uit en steekt zomaar de straat over. Getoeter - banden piepen-een klap - en daar ligt Bart.
:Een bloedende wond aan zijn voorhoofd en veel pijn aan zijn linker-been. Hij durft niet op te staan. |

:Er zijn al meteen een hoop mensen die kijken, maar met kijken is Bartniet geholpen, Bart heeft hulp nodig, eerste hulp wel te verstaan.Plots komt tussen al die grote mensen Bart's vriendje aangeholâ methet verbandtromeltje uit hun keuken. Hij knielt bij Bart neer envraagt wat er gebeurt is. Ondertussen verbindt hij de wond op Bartsvoorhoofd. Bart weet wel, dat hij zonder uit te kijken is overgestokenen tegen de auto is gelopen. Hij kan zijn been wel bewegen, maar datdoet wel veel pijn, zijn enkel is helemaal &ik. |

Eindelijk is er dan toch &&n van de’ omstanders zo slim geweest omeen dokter te waarschuwen, 5

Toen de dokter bij Bart kwam had zijn vriendje het voorhoofd al verbonden,Nu hoefde de dokter alleen nog maar naar de enkel te kijken. Wat eengeluk dat Jij E.H.B.O. hebt gedaan, zegt de dokter tegen Bart's vriendjeanders had je net als al deze mensen erbij gestaan en alleen maar kunnenkijken. Ja zegt Bart's vriendje, de mensen weten niet dat je op je elfdeJaar al mee kunt doen aan een E.H.B,O0.-cursus. Deze A-cursus E.H.B.0.is voor kinderen uit de hoogste klas van de basisschool {11-13 Jaar].Er is ook een B-cursus-voor kinderen van 14 en 15'jaar. 6

Bart vertelde de meester op school wat hij had meegemaakt. Het ergstehad hij gevonden dat de mensen niets deden, toen hij op straat lag.Bart vertelde ook dat hij zich had opgegeven voor de A-ctrsus endathij dan ook andëre mensen kon gaan helpen in plaats van erbij staanen kijken. >
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: zEeling Zieuwent - Mariënv. {2Dete doen bij het Clubcebouw ‘4 Zwaluwennds

Ook volwassenen kunnen zich aanmelden voor een cursrus Bij volgoende
deelname zullen er zeker diverse cursussen worden gegeven. Dan kunt U

ook zeggen ík was erbij en heb geholpen.
J. Spekschoor

Opgave ztrook:

Naam 3

Adres 3:
Woonplaats :

Vrijdag 20 maart a.s. is er weer de jaarlijkse ster-rit voor trainer, verzorger, leiders, begeleiders en
spelers. van het 1e en 2e elftal.
Gelieve om 19.00 uur aanwezig te zĳn bĳ de kantine.

_ VERSLAG  HALEJAARLIJKSE LEDENVERGADERINGIEeeBGG
Niet doo de redaktie ontvangen.
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Hotel-Café-Restaurant-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 03445-127]

Het adres voor: Bruiloften - Partijen AA+
Droppings

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

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent 2msz2
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

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

ENN"te int 5 ee
aannemersbedrijf

mam HULSHOF
054451494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie van merkauto’s

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



Als je goed met geld om kunt gaan,mag deze puzzel geen problemen voor jeopleveren.
Het is werkelijk een kunst, een bepaaldgetal, bestaande uit 3 cijfers te vormen metonze Nederlandse muntstukken.Door de waarden van de verschillende muntenbij elkaar op te tellen, van elkaar af tetrekken, met elkaar te vermenigvuldigenen door elkaar te delen, moet je trachten.het getal, zo dicht mogelijk te benaderen.(bijvoorbeelg 864). aOok breuken mogen worden gebruikt.
Voorbeeld: ia edstel, het getal is 864. Het veld bestaatuit 2 centen, 1 stuiver, 2 dubbeltjes,’2 kwartjes, 1 gulden en 1 rijksdaalder.Een mogelijke oplossing:* 864* 5 munten
* l dubbeltje en 1 kwartje = 35SS kwartje = 875l dubbeltje + 1 centr=.11875 — 11 = 864

H 0 0 C+Opd h formeer het getal 847

"}



HV PACE LI NIEUWS.
In de afgelopen periode
zijn er heel wat beslis-
singen gevallen bij de
verschillende teams van
HV Pacelli. De dames-<-
bleken uiteindelijk de
druk van een kampioens-
kandidaat niet te kunnen
dragen en zagen hun riante
koppositie verioren gaan,
men kan op eigen kracht

geen kampioen mieer worden en daardoor is promotie
naar de 2de klasse niet meer automatisch een feit.
Wel komt men waarschijnlink nog in aanmerking voor
promotiewedstrijden maar dat is weer afhankelijk
van de ontwikkelingen in de hogere klassen.
De Heren-1 zijn zoals de verwachtingen waren ge-
degradeerd naar de 3de klasse, een niet al te grote
verrassing. Het was een logisch gevolg doordat veel
basisspelers het afgelopen seizoen de handbal aan
de wilgen hingen.
De sfeer tijdens het afgelopen seizoen was echter
steeds prima en dat geeft vertrouwen voor de tLoe-
komst, de basis is er in ieder geval.
De dames-1 blijven vriend en vijand verbazen met
een geweldige eindsprint, jammer is dat men in de
iste competitiehelft te veel punten verloren heeft
om zich nog te kunnen mengen in de strijd om de
lste plaats, Batouwe uit Bemmel heeft het kampioen-
schap inmiddels behaald door een zwaar bevochten
gelijkspel tegen Pacelli op 22 maart jl. in de
Zamelandhal te Lichtenvoorde, enige troost is dat
de dames waarschijnlijk gaan eindigen op een 2de
piaats in de 1lste klasse, een positie die al heel
lang niet meer bereikt was.
De damesjunioren draaien in hun klasse aan de top
mee maar kunnen geen aanspraak meer maken op een
kampioenschap en daardoor promotie naar de zeer
zware A-klasse, misschien is het zo ook wel goed
omdat komende seizoen veel adspiranten door-
stromen naar de Junioren en het dan wel erg moei-worden zou LE om zich te handhaven,

presteren naar behorenijd is het nodig dat eenid rden van Pacelli om
ar met een nende competitie,a



J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

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

JUVP DOUNDP

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

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445.1517

INSTALLATIEBEDRIJF

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 1217-1576

WOPEREIS
ZIEUWENT

T.V. -VIDEO - RADIO
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

‚ SPEELGOED (lego)



AANNEMERSBEDRIJF

u NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

et dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

f telefoon 05445-1332
[1

Natuurlijk gaat u naar:

Café Rest. ’t Kevelder
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



ee————
De meisjes adspiranten doen het prima, de A-adsp-iranten werden het afgelopen seizoen ongeslagenkampioen in hun klasse en hebben 21 feb, jl. inArnhem meegestreden om het kampioenschap van Gelder-land. Het werd uiteindelijk een 3de Piaats doordatmen in de laatste 30 sec van de wedstrijd tegen UGnogeen doelpunt tegen kreeg, toch was de tevreden-heid groot als men bedenkt dat de kampioenen, Swift,3 maal in de week trainen,De B-adspiranten zijn ook nog volop in de strijdom het kampioenschap in hun klasse, momenteel staatmen gelijk met de adspiranten van Grol en zal eenbeslissingswedstrijd waarschijnlijk uitkomst moetenbieden wie zich kampioen mag noemen. De C-adspiranten’konden geen rol van betekenis spelem in de afgelopencompetitie evenals de meisjes pupillen, de meisjespupiilen zorgden echter nog wel voor een stunt, zijwisten een wedstrijd te winnen met het kleinst moge-lijk verschil nl, 1-0.

Voor de komende maanden heeft de HV Pacelli weer eenaantal activiteiten gepland, naast de deelname aanverschillende tournooien heeft men zelf ook weer

het weekend van 23 en Zi aug 8.5.Het bestuur doet een dringend beroep op de jongensvan 14 en 15 jaar om zich op te geven als lid vanPacelli zodat men het komende seizoen ook weer deelkan nemen aan de competities met seen adspiranten-team.Zoals men weet is de handbalsport een Prima aanvul-ling op sporten die in de wintermaanden bij de gratievan Koning winter wel of niet doorgang vinden.Dus praat er eens met je vrienden over en kom degelederen van Pacelli versterken. DOEN !11

ACTIVITEITEN KALENDER

“Zondag 2, mei Buurttournooi HV Pacelli
“Weekend 22-23 aug. Int, Bandbaltournooi HV Pacelli

19



SERSNASEsss BEES Ee Bapa Pee ZNZoals reeds verwacht heeft t eers zich een paar plaat-
sen kunnen verbeteren, door de laatste 6 wedstrijden
maar liefst 11 punten te behalen, doch meer dan een Je
piaats met nog 3 wedstrijden te spelen lijkt er niet
meer in te zitten.
Het tweede dienst in zijn laatste 5 wedstrijden er voor
te zorgen nog enkele puntjes te pakken zodat ook zij
voigend seizoen verzekerd zijn van een Ze klas zaalvoetbal.
Het programma

Woensdag 11 maart : DEO-1 -— ZVC-1 te Borculo 21.10 uur
Vrijdag 13 maart’ : Gonemo-3 - ZVC-2 te Winterswijk 22.45 uur
Vrijdag 20 maart :ZVC-1 - Grol-3 te Beltrum 21.30 uur
Vrijdag 20 maart : ZVC-2 - Grol-2 te Beltrum 22.15 uur.

Standen ZA.
: Standen 2B

1. Eibergen ä 17-29 le 16-27
2. Markelo 1 14-24 2. AZSV 3 15-24
deeUnoi 3 14-23 3. AZSV 2 15-23
4. ZVC] 17-21 #: Bredevoort 116-215. EGVV 1 15-19 5 Grol:2 15-15
6. Dynamo 2 15-13 6, Gonemo. 2 16-14
7. Pavanda ä 15-10 7. Brasil & 17-14
8. Lochhuizen 1 15-39 B. ZVC-2 17-13
$. Meilink 1 14. 6 3. Gonemo 3 14.111 SSSE 2 1i5- 6 10. WZV 2 15-10

11 DE 1 15- 4 11. Longa 3 16-10
12. Pavanda 3 14 2

— ZSSssastnststsmmmmm ms ee oe ee ee me ee He ee en eeen en== SSL SZNZSNNNIDESSsSssnnsnsnennER ZIJN yOG STEEDS MENSEN DIE OP HUN GELD ZIFPTEN !
DIE ZITTEN DEB ZONDER DE5 RENTE VAN DE0:20



DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN En
HYPOTHEKEN,

OOK VOOR UITVAARTVERZEKERINGEN

Zieuwent - Dorpsstraat 42 - telefoon 05445-12090

ò :
R of andere bijeenkomsten.e oiw Vooral voor kleine leestjes is

geschikt.

Café-Cafetaria
'DE TIMP’

Ons café is beschikbaar voor vergaderingen

ons café uitermate

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’
Ook voor uw feestjes en fuiven zijn wij tot uw dienst!

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

4 Jos Lageschaar
voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dorpsstraat 17A - Zieuwent
telefoon 05445-1954



VOLLEBAL VERENIGING TOHP

Eindelijk hebben we weer een puntje kunnen pakken.Vanavond Donderdag 12-2-1987 speelden we thuis tegenVolga Z Gaanderen. In de eerste set werden wemeteen al op een kleine achterstand gezet. Ondankseen fanatieke toespraak tijdens de time: outs kondenwe Volga niet meer inhalen de set werd door onsverloren met 10-15, 1De tweede set werd compleet anders Volga had geen- been om op te staan, twee punten kregen ze van onsmee. De opslag was voor hen niet terug te brengen, ze. waren helemaal van slag.De derde set waren zij er weer. Het ging mooi tegen.elkaar op. De ballen werden heel goed geplaatst enkonden daardoor goed worden afgemaakt, via hetsmashen maar ook via prikballetjes net achter hetblok we wonnnen deze set met 15-11.De laatste set Ging helaas verloren ondanks dat we…… met 10-6 voor hadden gestaan. Bij deze stand begonnenWij te knoeien, terwijl Volga heel goed ging opslaan.De ballen werden niet naar de setupper geplaatst‚zodat ‘deze er niets mee kon beginnen, dus van een- aanval was al helemaal geen sprake meer. We verlorenmet 15-10. De eindstand was 2-2.Het is natuurlijk wel fijn dat we gelijk hebbengespeeld maar dat is niet genoeg, we staan op hetmoment 3. van onderen terwijl we 5 van boven hebbengestaan. Om dit jaar niet uitde 4 dölas-tbe gaanmoeten we minstens 2 van onderen staan. Dit moetlukken, ook al ís het voor ons af en toe moeilijk om6 speelsters bij elkaar te krijgen, aangezien Tohpmaar B Dames speelsters ter beschikking'heeft en geenJunioren om af en toe in, te vallen. Alleen hebben we
. een ‘kleine ruggesteun aan de dames recreanten die wel“ëens bereid zijn om mee te doen, waar we erg dankbaarVoor zijn:

Dames Tohp 1
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S SCHIETYEREKICING |
& ST. SEZASTIAAM |

& Sport8schieten
IS SPORTSCHIETEN GEVAARLIJK 7

Nee, sportschieten is niet gevaarlijk. Dat komt omdat
er, misschien nog meer dan bij welke sport dan oek,
strenge veiligheidseisen bestaan en er terdege op wordt
toegezien dat deze worden uitgevoerd. Sportschutters
leren vanaf het begin rekening te houden met deze eisen.

Bovendien heeft sportschieten niets met wild-west te
maken, Integendeel, slechts door uiterste concentratie
en volledige ontspanning zijn er in deze sport resulta-
ten te behalen. Ongelukken komen dan ook niet voor.

15 SPORISCHIETEN EEN OLYMPISCHE SPORT

Inderdaad, vanaf de start van de moderne Olympische
Spelenstaat het sportschieten op het programma en be-
staat voor iedere schutter, die lid is van een bij de
K.N.S.A. (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie)
aangesloten vereniging, in principe de mogelijkheid om
aan de Olympische Spelen deel te nemen.

Het kan natuurlijk zijn, dat u al eens hebt geschoten
cf een wapen in de hand heeft gehad. Misschien kreeg u
van uw oudersin uw jeugdjaren een eenvoudig luchtgeweer
ook wel “windbuks” genoemd. Of misschien bent u op een
kermis bij een schiettent Le vinden en wellicht heeft u
de mijlitaire dienstplicht net achter de rug?

In een volgende PIOT komen wij nader terug op het
sportschieten in het algemeen. Want behalve het lucht-
geweer en ister kent men ook nog de onderdelen:
Klein Kaliber beweer; Groot Kaliber Geweer; Pistool;Trap, Skeet en Lopend Varken" en het z.g. Zwart-Kruit-
schieten.
Mocht u belangstelling hebben, of maar zo esns willen
kijken en proberen hoe of dat nou allemaai gaat, kom dan
gerust dinsdag's-avonds een kijkje nemen in onze schiet-
accomodatie naast café "'t Kevelder".
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U stelt hogeeisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

KAPSALON GNEZPARFUMERIEEN EGZEEVENT
DROGISTERIJ TEL -O05445- 1982

DOPPEN

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



Verkoop van Nieuwe en gebruikte auto's
Accu's, Banden

Uitlaten gratis montage
P

Betrouwbare onderhoudsbeurten
Ook voor A.P.K. staan wij klaar garage Elschot

Tevens bouwen wij L.P.G. in Waalderweg 324 -
7263 Mariënvelde

en Repareren wij schade auto's Tel. 05445/1855

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

tel. 05443-72415
tel. 05445-1253-1526



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

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden. î

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

<2 Rabobank
| ES Blijft aktief.

OO 3
; Ï. . DE A



installeren van elke grote
of kleine technische
installatie t.b.v. woning:
bouw en Utiliteitsbouw. is
ons vak!

*
*
*
k
*
*

elektrotechniek
centrale verwarming
luchtbehandeling
loodgieterswerk
sanitaire installaties
optimalisering en energiebeheer

Zegendijk 26 - 7136 KN Zieuwent - Tel. 05445-1666

W.A.KEMKENSby.
INSTALLATIEBEDRIJF


