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13 Mei j.l. liep Lidy Toebes, oud-plaatsgenote en nu
in Lichtenvoorde wonend, de marathon van Amsterdam.
Volgens haarzelf geen topprestatie. Voor anderen mis-
schien wel degelijk. Ze volbracht de loop (42.195 m.,de afstend Marathon-Athene) ín 3 uur en 54 minuten.



21. Hoe is ’t zo gekomen dat duurlopen. Doe je het al
lang en wat ís er leuk aan om zo’n eind te Lopen ?

"Vroeger, zo’n 15 jaar geleden, vond ik meerdere
sporten wel leuk", aldus Lidy, zoals volleybal,fitness en zwemmen. Vooral toch ’t lopen. Dat begon
ook wel om wat af te vallen (wat achteraf niet zo
gelukt is, zegt ze er lachend achteraan). Al snel
liep ze regelmatig met haar broer Clemens op het
thuiscireuit "’t Brook” en daarna met ’n groep de
7-dorpentocht en de Veluweloop.
"Ik vond ’t echt leuk. Daarna deed ik wat minitriath-
lons (1x 1/8 , 3x 1/4). Lopen lag me het beste. Dat
ben ik toen blijven doen.”

2. Hoe was je voorbereiding ?

"Eigenlijk doe ik er niet zoveel voor”, zegt ze.
Wel ben ik lid van AVA’70 te Aalten geworden.
Het stimuleert als je in een groep loopt en je hebt
begeleiding (gefaseerde en gevariëerde trainings-
opbouw, schema's, e.d).
Altijd alleen trainen op lange afstanden valt wel
eens zwaar. Ik koos dan een doel. Bijvoorbeeld naar
m'n zus in Keyenborg lopen.
1 Maand van te voren vond ik het ook erg verplichtend.
Mijn omgeving reageerde er ook wel eens met onbegrip
op van: "Wat is daar in godsnaam aan’.
Als ik zag wat ze er in Aalten voor deden en hoe ze
ermee bezig waren, dacht ik: ik vertel maar niet vat
ik er voor doe en niet voor laat. (Feitelijk: zo’n
drie maal per week trainen en opbouwen naar 30 km.
Daarnaast spaghetti en macaroni een paar dagen van
te voren om voldoende koolhydraten binnen te krijgen.)
Ik stem m'n levenswijze er niet zo op af. Ik rook nog.
(De Barclay-sigaretten kan ieder zelf als relatief
gezond of ongezond typeren, (Red.))

3. Je wilde de marathon van Rotterdam doen, *

Ansterdam. Vertel eens.
"Ik had me opgegeven voor Rotterdam. 1 Week van te
voren kreeg ik angina. Blijven doorlopen gaf toen
0.2. het gevaar van angina-pectoris. Ik baalde als
een stier. Heb me erbij neergelegd. Gezond is gezond.

werd
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Zo slap als ik was, had het toch geen zin gehad.
Wel ben ik gaan kijken in Rotterdam. Dat was geweldig.
Veel publiek en 11.000 lopers. In Amsterdam liepen er
maar 1.500 mee. Nu wil ik volgend jaar naer Rotterdam.
(Als we zeggen: en dan New York ?, zegt Lidy lachtend:
"Eerst nog voor sparen in elk geval.)
4. Herken je of ken je het duursport-verschijnsel

dat het lichaam na een langdurige inspanning
endorfines’ aanmaakt, zodat je a.h.w. in een
soort trance loopt 7

“Ik geloof niet dat ik daar zo’n last van heb. Ik heb
er wel eens over gelezen. Als ik, zoals pas nog, die
ultralopers zie die 260 km in een etmaal lopen, dan
lijkt me dat niet meer leuk en gezond.
Ook in Rotterdam zag ik enkelen wel zwalkend naar de |

finisch strompelen.
Wel verleg je je grenzen. 10 of 15 km stelt dan weinig
meer voor. En als je pijn in je zij krijgt, doe je ’t
effen kalm aan. Dan ga je weer verder’.
3. En wat vind je van de stelling: een gezonde geest

in een gezond lichaam ?
"Daar ben ik ’t wel mee eens. Het lopen geeft voldoe-
ning. Je hebt die prestatie neergezet. Na 't werk
had ik den nergens zin in. Nadat ik gelopen had, was
ik niet meer moe. Alles van ’t werk ben je dan kwijt.
Geestelijk ís dat ontspannend’.

6. Je had maximaal 30 km (8 & 9 keer) getraind.
Tijdens de wedstrijd liep je 12 km meer.
Hoe was dat ?

"Vier uur heb ik als maximale eindtijd aangehouden.
Ik dacht dat iedereen het binnen die tijd af moest
leggen en anders uìt de strijd gehaald zou worden.
later bleek dit vijf uur te zijn. Gelukkig wist ik
dat niet. Vier uur betekende zo’n 5,5 minuut per km.
Na de eerste 10 km had ik 5 minuten over, na de 20
en 30 km ook.
’T liep gewoon goed. Dat leek op zo’n drie en een
half uur als eindtijd. Over de laatste 12 km heb ik
wel lang gedaan. Als je tot 30 km voldoende getraind
hebt (Lidy had voor de marathon zo’n 2.000 km ge-
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traind), dan loop je de laatste 12 km ook wel uit
op motivatie.
Ze liep met de klokken om de 5 km onderweg als
kompas. Zo’n 3 km voor ’t eind vroeg ze aan de toe-
schouwers: "hoe ver nog 77. Nog 3 km was ’t antwoord.
Na een tijdje dezelfde vraag. Nog ruim 3 kn werd toen
gezegd. "Ik dacht dat ze me voor de gek hadden.”

Onderweg dronk ik veel: isostar en water en af en
toe nam ik een stukje banaan. Het was lekker fris
weer, met wat wind.
Het ging al met al vrij gemakkelijk. Het viel mee.”
Support was er van familie en kennissen die met
twee auto’s waren gekomen. Dat vond ze fijn. En
natuurlijk bloemen. De omroeper riep nog: "kijk daar
komt weer een dame. En dat nog wel op moederdag’ (zeg
het met bloemen (Red. )).
Van ’t werk liep ook haar baas mee. Lidy liep een
half uur sneller. Zo liet ze de baas de hielen zien.
Op ’t werk praatten ze in de pauzes ook regelmatig
over de marathon. Ook dat was een stimulans.
7. Je zult nu het huis wel vol bloemen hebben staan

en een vaantje op de T.V. ?
“De uitslagenlijst heb Ik nog niet binnen. Die krijg
ik nog thuisgestuurd. Toevallig heb ik de bloemen net
allemaal weggedaan. En de medaille ligt nog op tafel.
Het doosje heb ik niet meer open gehad.”
Wellicht typerend voor de bescheiden wijze waarop zij
met haar sport omgaat en tegen haar prestatie aan-
kijkt.
Lidy, bedankt voor ’t interview. Succes met het lopen.
Denk je ook aan de afbouw ?
En: bij deze een bloemetje. Voor naast de medaille
op tafel.
LIDY'S TOETJE:

1. Wat is je favoriete gerecht ?

Varkenshaasje met champignonsaus. Witlof met ham
en kaas uit de oven (heb ik zelf niet).
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2. Wie nodig je perse niet uit op je verjaardagsfeest?
Janmaat.

3. Wat is je slechtste eigenschap volgens jezelf ?
Nog wel eens nieuwsgierig.

4. Wat is je beste eigenschap volgens jezelf ?

Heb veel voor ’n ander over. Hulpvaardig.
Dat vinden anderen, vind ik zelf ook wel ja.

3. Wie vind jij de beste sportman of -vrouw van
Zieuwent ?
Er zijn zoveel goeden. Schrijf maar op: Jos
Hospels, de polsstokverspringer.

6. Stel Zieuwent wordt morgen een zelfstandige
gemeente. Wie moet er volgens jou dan burge-
meester worden ?
Dr. Molleman, hij kent de ins en outs. Voor
’t besturen is dat gemakkelijk.

7. Wie is volgens jou de meest ondergewaardeerde
persoon binnen je eigen vereniging ?
Sla ik over.

8. Wat is je grootste hobby ?

Uitgaan en toch wel hardlopen.
9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?

Nog meer sport, straks met de sporthal, vind
ik goed.

De RedaktEES



SeHeeten Deenb KNDenken neee

Ook dit jaar werd er door de aktiviteitencommissie van
volleybalvereniging TOEP weer een buitentournooi geor-
ganiseerd.
Vorig jaar had men al het belangrijkste punt van het
tournooi vast Laten laten leggen: het weer.
Toen werd besloten dat het deze dag zonnig (maar niet
te zonnig), warm (maar niet te warm) en vooral droog
moest zijn. Men hield zich prima aan het kontrakt
zodat het echt TOEP-weer was.

Aan het tournooi werd deelgenomen door 31 teams, 12
minder den vorig jaar. De teams waren verdeeld over &

poules. Bijna ieder team speelde minimaal 3 wedstrij-
den (van 2x 1 kwartier) en vaak ging de strijd gelijk
op. De sfeer was sportief fanatiek. Gezegd moet worden
dat het spelniveau ieder jaar stijgt.
Na de achtste- en kwartfinales bleven 4 teams over
voor de halve finales.
In de eerste halve finale speelden ’t Zooitje en het
Geertteam tegen elkaar. Aanhoudend hard aanvallen van
’t Zooitje en een afwachtende houding van het Geert-
team resulteerden in een klinkende overwinning voor
’t zooitje. Setstanden 22-4 en 15-5.

In de tweede halve finale werd de stijd bevochten
tussen La Copine en Ennekestrop. Het spel ging behoor-
lijk gelijk op maar door de ervaring van La Copine
werd de Ennekestrop (met aanwezig talent) uiteinde-
lijk toch verslagen. Setstanden 11-8 en 12-10.

Aan de finale namen dezelfde teams als vorig jaar
deel, namelijk La Copine en ’t Zooitje.
In de eerste set liep La Copine door een sterke op-
slag al snel uit naar een 5-1 voorsprong. Tactische
ballen van ’t Zooitje voorkwamen erger. Het technisch
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GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor:
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Onderhoud en reparaties
Schade- en spuitwerk
Onderdelen en Acc.
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onder tel.nr. 05445 1542
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beter spelende La Copine had moeite met het gevleugel-de loopvermogen van ’t Zooitje. De strijd ging tot7-7 gelijk op. Na wat foute opslagen over en weer
kwam La Copine door het sterke blok op een 11-8 voor-
sprong. Op dat moment kreeg men last van angstzweet(of kwam het door de knalgele shirts) en leek het
erop dat ’t Zooitje (spelend in koel-witte outfit) de
set naar haar hand zou zetten.
La Copine realiseerde zich dat ze wel eens voor hetere
vuren hadden gestaan en trok de setwinst snel naarzich toe: 15-9.

In het begin van de tweede set hakte ’t Zooitje erlustig op los en kwam op een 1-7 voorsprong. La Copine
was van slag en liet ballen lopen. Maar met de zon
voor en de wind achter, herstelden ze zich snel enkwamen terug tot 6-7.
Door hard werken, safe spelen en eerdergenoemd loop-
vermogen werd deze set uiteindelijk toch beslist inhet voordeel van ’t Zooitje: 13-15.

In de derde en beslissende set nam La Copine direktafstand door een goede opslag en sterk aanvallend
spel. 't Zooitje speelde de bal vaak in 1 keer overhet net in de hoop dat de tegenstander een fout zou
maken, maar ze misten zo de kans om door hun eigenaanval punten te scoren. La Copine liep uit tot 8-0.
Toen werd van speelhelft gewisseld, het Zooitje speel.de nu aan de supporterszijde van het veld en voeldezich daar duidelijk beter thuis. Hier hadden de Har-revelders op gewacht, ze maakten het ene punt na hetandere (twee tegelijk kan helaas niet) en haalden optot 8-8.
De La Copiners spraken elkaar vermanende woorden toe,hierdoor kwam het eigen spelpeil weer terug, en be-sloten zij deze set in een klinkende overwinning15-9.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar ging de beker
mee naar Lichtenvoorde. Wij hopen dat La Copine ook
volgend jaar de beker en de eer weer wil verdedigen.Aan het weer zal het ook dan niet liggen, de organi.satie heeft hetzelfde recept inmiddels weer besteld.——



ien
Uitslag buitentournooi: 1. La Copine

2. ’t Zooitje
3. Geertteam
4. Ennekestrop
5. t/m 8. 74884

Overschot je
Sprenkelderhook
Bekeken Zaakje

Oppaveformulier kinderclinic/jeugdelinic.
Volleybalvereniging TOHP bestaat 1 september a.s. 25
jaar. Op deze dag kun je van 10.00 uur tot 12.00 uur
meedoen aan een volleybalclinic.
Voor de kinderen van 6-12 jaar zal voornamelijk aan-
dacht worden besteed aan balgevoel, balspel en het
begin van de volleybaltechniek.
Voor jongeren van 12-18 jaar ligt het accent op demon-
stratie gecombineerd met training.
Er worden videofilms voor de kinderen gedraaid en
tevens wordt voor een drankje gezorgd. Je moet wel
je sportspullen meenemen.

Om de clinics zo goed mogelijk te laten verlopen kan
slechts een beperkt aantal kinderen/ jongeren meedoen.
De deelname is gratis.
Wil je graag meedoen, lever dan onderstaand strookje
zo snel mogelijk in bij
Laurens Kolkman, Dorpsstraat 16, Zieuwent of
Irma Knippenborg, De Haare 57, Zieuwent.

Naam: aeLeeftijd: jaar Telefoon:
geeft zich op voor de clinic en is op 1 september a.s.
om 10.00 uur in de sporthal aanwezig.
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Hieronder treft U opnieuw de verslagen aan van de
competitiewedstrijden van de R.K.Z.V.C.- junioren.
Helaas werd opnieuw door slechts de Cl- en C2-leiders
voldaan aan het verzoek om medewerking.
Het volgend seizoen zal e.e.a. (na overleg) anders
verzorgd worden en we hopen dan dat alle leiders mee
willen werken.

Cl:21 april:RKZVE C1 etmolen Cl:2-1
Doelpuntenmakers : Tobi Krabbenborg (2x).
Beste man v.h. veld:Joris Beerten.
Moment v.d. wedstijd: Joris haalt vlak voor het einde

van de wedstrijd de bal van de
lijn. Even later is de eerste
overwinning van dit seizoen
binnen.

C2 : 3 april:Winterswijk Cl - RRZVC C:

Doelpuntenmakers Ronald te Vruchte
Beste man v.h. veld : Derby Groot Zevert.
Moment v.d. wedstijd: Scheidsrechter vergeet penalty

te geven. (Laatste 5 minuten.)
Blunder.

C2 : 21 april : Longa C2 - RKZVC C2 : 2-1
Doelpuntenmakers : Ronald te Vruchte.
Beste man v.h. veld:Ronald te Vruchte.
Moment v.d. wedstijd: Doelpunt van Ronald. 30 Meter

afstand, vrije trap, boven in
de hoek.

C2 : 24 april : MEC C1 - RKZVC C2+0-1.
Doelpuntenmakers Derby Groot Zevert.
Beste man v.h. veld:Nando Kolkman.
Moment v.d. wedstijd: Het doelpunt. 38 Meter, vrije

trap. Keihard boven in de hoek.

——__._..
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Vrijdagavond & mei verzamelden wij ons bij Café Stove-
rink om van hieruit te vertrekken naar recreatieoord
“De Panoven" in Zevenaar. "De Panoven', voorheen een
steenfabriek, is het doel van het jaarlijkse uitstapje
van het tweede.

Wanneer we het oude fabrieksterrein opdraaien, lijkthet er meer op een oudijzerhandel dan op een recrea-
tieoord. Naast de bouwvallige steendrogerijen, triest
verroeste machines en slordig gebouwde ovens springt
vooral een wankel hoge schoorsteenpijp in het oog.
Wie schetst onze verbazing als we achter dit alles een
luxe kantine, met daaraan dito nachtverblijven met
prive-zitruimte en keuken vinden.

en warrige campingbaas begroet ons, en vraagt ons zo-
veel mogelijk bij elkaar in te trekken, om de hoeveel-
heid te verwachten troep te beperken. Dit geeft weinig
problemen, totdat de drie benjamins van het tweede,
John Eekelder, Maarten -Ha die Arie- Domhof en Marco
Spekschoor besluiten bij Herman en Leonie Bokkers te
gaan liggen. Zeer a-sociaal en met veel kabaal wijst
Herman hen de deur.
Als tenslotte toch iedereen een plaatsje voor de nacht
heeft gevonden, wordt besloten naar de Korenmarkt in
Arnhem te gaan. Met de trein welteverstaan. Op de
Korenmarkt aangekomen veroveren we een terrasje, COm-
pleet met bijbehorende serveersters, welke op ons 2an-
dringen een continue lijndienst tussen bar en terras
starten. Zij merken, dat naast hun verbazing, ook hun
omzet met sprongen stijgt.
Het gezellige avondje krijgt een schokkend slot, als
Herman Bokkers na 2 uur ononderbroken moppen tappen,
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RUCANOR - ROBEY

voor al uw
- SPORTSCHOENEN

SPORTKLEDING
ea. SPORTARTIKELEN

schoenen-en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoori 1257

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

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

Dorpsstraat 21

en rijdende winkel

vooral uw

VERZEKERINGEN

“naar

ASSURANTIEKANTOOR
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Een produkt dat
rekening houdt met
uw haar.

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

BLOEMEN
PLANTEN BRUIDSBOEKETTEN

ie $ î
CORSAGE'S

Steenenlelie GRAFWERK

Hrijpbenborg
Dorpsstraat 11 - tel 05445-1544

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing voor al
uw woonwensen!

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel.05445- 1207

Verkoop van Nieuwe

en gebruikte auto's

Accu's, Banden

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

Tevens bouwen wij L.P.G. in

en Repareren wij schade autos

garage Elschot
Waalderweg 322 -
7263 Mariërwelde
Tel. 0544/1855

champignonkwekerij

a. holkenborg
voor verse champignons

7136 MD
tel. O5445 13389

ruurloseweg 28
zieuwent



VERENIGINGEN

RKZV.. Veldvootbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvede, tel. 1281
Sekretaris W. Slot, Vragenderweg 37e, L'voorde, tel 05443-76950
Penningmeester ML ‚A. Bolscher, De Haore 69, Zieuwent tel 1660

Wedstjdsekr.

 =
J. Lankveid, Dorpsstraat 40, Zieuwent, tel 1341

RKZV.. Zaalvoetbal

Wedstijdsekr. B. ton Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel. 1257
8 Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el. 1597

HV. PACELLI: Handbal
Voorzitter 8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel 1838
Sekretaresse J. Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, tl. 05243 73813

Ponningmeesteres:P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Mariënvelde, cel 1383

Wedstijdsekr.2A. Hummelink, De Haare 30, Zieuwent tel 1631

TOHP: Volleybal
Voorzitter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, el. 1875
Sekretrie € Rouwhorst, De Haare 26, Zieuwent, tc, 1822
Penningmeester_°G. Nijenhuis, Torbeckestraat 61, Groenlo, tel 05440 63583

Wedstrijd-sekt.2P. Cuppers IJzereef, De Haare 29, Zieuwent,tel. 2059
Recreanten A. Klein Tuente, Lantherweg 43, Mariënvelde tel. 1909

ZIV: Tonnis
Voorzitter Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel. 1281
Sokretaresse 8 Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwont, tl. 1597

Penningmeester J. Domhof, Churchillstraat 7, Zieuwent, tel. 1782
Wedstrijgsekr A KI Holkenborg, Past. Zanderinktraat 14, Zieuwent, te. 1932

Z6v: Gymaastiek. en Jazzoym.ereniging
Voorzter L Hummelink, Oude Torborgsew. 269, D'chem, el 08340 60442
Sekretaresse J. Wolters, Batsdijk 42, Mariënvelde, ol. 1711

Ponningmeesteres  T Wopereis, Dorpsstraat 229, Zieuwent tel 1928
LWedstrijg zekr Hummelink, Oude Terborgow. 269, D'chom, tel 08340 60442

MU CHIN: Karate
Voorzier H Olhol, De Waarcise 23, Zieuwent, tel 1262
sekretaris ten Have, Kard. de Jongste 1, ‘voorde, tel 05443 76912
Penningmeester G. Rijnders, Kord de Jongstr. 0, L'voorde, tel 05442 74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter J. Eekelder, Voshutendijk 1, L'voorde, tel 0544371748
Sokretaris 8. Huitink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, el. 2112
Penningmeester M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tl 1374



SLAGVAARDIG: Tofeitonnis
Voorzeer 8 zen Bras, Dorpsstraat23, Zieuwent tel 1267
sekretaris E Hoonderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tel. 1324
Ponningmeester te Bolier, Verkavelingsweg 2. Mariënvelde, tel. 1373
Wedstrijdsek K Hummelink, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 1715

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzie A Meekes, Strausstraat 15, voorde, tel 05443 78506
Sakretaris teMolder, Dorpsstraat 54, Zieuwent, tel 1615
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent tol 1970

BV. KEVELDER: Biljarten
Voorzie 8 Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tel 1404
Sekr Penning. 6 Schuiink J. v Eykstraat 12, U'voorde, Iel 09443 73217
Wedstrijd zekr 1. Donderwinkel, Zieuwentseweg 48, Zieuwent, tel 1382

8.82: Biljarten
Voorzitter A van Melis, Kard. de Jongstr. 1, U'voorde, tel 05243 72588
sek sekt T Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tl. 1271

Penningmeesteres °F Goldewijk ton Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tl. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorzitter H Scheepbouwer, Dorpsstast 63, Zieuwent, tel 1217
Sekt Wedstr zekr. P Domhof, De Haare 9, Zieuwent, tel 1824
Penningmeester T Bongers, Dorpsstraat 36, Zicwwont, el 1271

Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 0545-1279.

BOUWBEDRIJF

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

___É
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Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

Hotel- Café - Restaurant

‚„'t Witte Paard”’
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

HAAL, DRINK EN EET,

WAAR MEN NOG VAN SFEER EN KWALITEIT WEET.

FAM. A. STOVERINK

Wie verder wil rekent
op VAN WIJNGAARDEN

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

ABTT
Lichtenvoorde - Zieuwent

_______



Bijbakker
Knippenborg
zitje goed

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

Div. kleine zalen voor alle doel-
einden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buifeten, warme bulTeten,
gourmetten, diners enz.
Goede horelvoorzieningen
En alles wat U bij een ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres voor al Uw korecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS

Dorpstraat36, 7136 LM Zieuwent, 5445

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent VE2z ietrouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer—



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

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

Tevens uw adres voor alle glasverf en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

tijdens de rust of
na de wedstrijd
bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1807

| AUTO- en MOTORRIJSCHOOL

Guus Kolkman
0544514939
Ruurloseweg 16 - Zieuwent

- IEDERE MAANDAGAVOND THEORIE
» WIJ LESSEN IN DOETINCHEM EN LICHTENVOORDE
” SCHAKELWAGEN + AUTOMAAT
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de behoefte bespeurt van het toilet gebruik te moetenmaken. Binnen aangekomen blijkt, dat hij alles niet zohelder meer, en de wasbak voor het urinoir aanziet.Brik Hummelink kan nog net op tijd zijn handen terug-trekken. Na dit vreselijke incident wordt spoedig deterugreis aanvaard.
De volgende morgen begint onverwacht vroeg. Buitenoefent namelijk een heel orkest pluimvee, onder lei-ding van een trotse pauwhaan. Als John Eekelder hetdan ook nog nodig vindt die haan te gaan imiteren, ishet met de slaap gedaan. De schade van de vorige avondkan worden opgemaakt. Ik ontdek dat het bier mij dienacht de baas is geworden, voor mij een vreemde toe-Stand, daar ik normaal zelf baas ben. Met een barsten-de koppijn ga ik vertwijfeld op zoek naar een kopkoffie.
Arie negeert alle ellende, en gaat met zijn maatjesmidgetgolven. Als blijkt, dat Arie talent hecft, maaktbij bekend volgend jaar in plaats van keeper midget-golfer te willen worden, zodat hij eindelijk zelf eensde ballen erin kan doen.

’s Middags staat er zwemmen op het programma. De cam-Pingbaas verzekert ons dat het zwembad minder dan eenkwartier verwijderd is. Het kwartier wordt echter eenwor, zodat het zwemmen in eerste instantie cen martel.gang onder de brandende zon wordt. Als echter tenslot-te dan toch het zwembad in zicht komt, is het Leedsnel vergeten. Vijftien minuten later laten we Hermanbij wijze van experiment als eerste te water. Hijlijft drijven. Zijn buik moet hiervan de oorzaakzijn. Herman verzekert ons dat hij aan het kuren isom af te vallen. Een drankkuur wel te verstaan.
Op de zonneweide aangekomen blijkt het een drukte vanbelang. Vooral Herman vindt dit vervelend: "As ik zo-vulle blagen had, verzop ik de helfte!". Enigszinsgepikeerd vraagt hij Leonie hem met zonnebrandolie inte smeren. Als Leonie daarop hetzelfde van hem vraagt,Krijgt zij te horen, dat ze maar in de schaduw moetgaan zitten. Leonie wordt door enige collega-huis-—...



sizs
vrouwen uit de brand geholpen.

Tegen 5 uur wordt de terugtocht aanvaard. Tijdens de
wandeling blijkt dat Arie niet bruin, maar kleuren-
blind is. De wandeling wordt nog nuttig als John
Eekelder begint uit te leggen hoe je een hond africht:
"Dat is toch simpel, gewoon, je pakt een stok, die
gooi je weg, dan stuur je de hond er achteraan, en
die laat je dan de stok weer terugbrengen. En dan
issie afgericht ….". Vandaar, voor het africhten
van al Uw viervoeters, tel. 05445-1417.

Zaterdagavond wordt er gebarbeknoeid, waarvoor zelfs
Paul Stortelder en Thea zijn overgekomen. Als Paul de
verhalen van de afgelopen deg hoort, smakt hij lang-
uit achterover van de bank. Geschrokken neemt hij dan
maar plaats op de preekstoel, en steekt vanaf dat mo-
ment, behalve een hele serie sterke verhalen af, nog
meer sigaretten van Herman Bokkers op. Herman is hier-
van dermate perplex, dat hij vergeet Paul de sigaret-
ten te weigeren. De volgende morgen zal het gras dan
ook door de berg peuken niet meer te zien zijn.
Als, tot de verbazing van de campingbaas, alle eten
op is, en het fris begint te worden, wordt in de zit-
kamer het startschot gelost voor een nietsontziende
wedloop op het laatste bier. Om ongeveer 1 uur is de
laatste krat soldaat, en is de sterke drank aan de
beurt. Menigeen is op dat tijdstip al uitgeteld naar
bed, doch de harde kern gaat stug door. Arie ontdekt
tenslotte de allesbeslissende mix: Cola met Spa Rood,
bessen- en safari-jus, op smaak gebracht met een
scheutje Dubro (deze mix in vanaf nu ook bij Anton
Stoverink verkrijgbaar onder de naam: "Coctail Ha die
Arie", bruto adviesprijs f 8,95). Arie gaat hierdoor
gesterkt. Tien minuten later ontdekt Jom Eekelder
dat hij de laatste ís, en zich zelf zit suf te lullen.
Ook hij aanvaart dan de tocht naar zijn nest.
Zondagmorgen het zelfde tafereel als de morgen ervoor.
Eddy Hospels steekt duf zijn hoofd tussen de stapel-
bedden uit, en wordt genadeloos getroffen door het
kussen van Maarten Bokma. De dreun brengt hem dermate



Ga voor een leuke
wedstrijd naar ZVC

Kom voor een goed
ontwerp voor een py

Nieuwe woning of in VIeensbij NN
André en Marieke inarchitectuur

Meekes Stoma 15 732 AP Uchemoorde
langs. Tel. 05443 - 76506

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN |
7186 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

voor advies
aan-en verkoop

EOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

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

___
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uit balans dat hij machteloos ter aarde stort. De
wraak van Maarten, die een dag eerder hetzelfde lot
beschoren was. Eddy kruipt dizzy overeind, en geeftzich zonder verder gevecht gewonnen. Als hij aanslui-
tend echter zijn voetbalkousen aantrekt, vrezen wij,
dat de klap te hard is aangekomen. Eddy stelt ons
echter gerust. Hij trekt elke zondagmorgen zijn kousen
aan. Je kan nooit weten of je niet nog in 6énof ander
elftal moet voetballen.
Na het ontbijt staat er klootschieten op het program-
ma. Deze wedstrijd heeft voor Herman desastreuze ge-
volgen. Maarten Bokma, korrespondent ter plaatse,tekent het volgende op
12.01 uur : Onze enige kloot verdwijnt genadeloos

in het struikgewas.
12.08 uur : Niets aan te doen, niet terug te vinden.
12.09 uur : Herman verliest zijn kloten.
12.11 uur : Met nieuwe kloot, en zonder Herman,

schieten wij verder …
Arie, die het voorval komt aanschouwen, wordt begroet
met het inmiddels onsterfelijke "Ha die Arie’. Hi
antwoordt met een stug "Stelletje Trutten".
Na het klootschieten wordt besloten naar Zieuwent
terug te keren, om aldaar de wedstrijd RKZVC-Sp.Neede
te gaan bekijken. Het plan een spandoek te maken met
de tekst "HUP JO(S)" valt door gebrek aan geschikte
lakens in het water. Als tijdens de wedstrijd blijktdat onze boys gaan verliezen, boze tongen sprekenzelfs van een omkoopschandaal, wordt er koers gezet.
naar Stoverink. Daar aangekomen, merkt Eddy Immink op,dat het tweede die dag tenminste geen punten heeft
verspeeld. Herman Bokkers merkt op zijn beurt dat hijdoor zijn voorraad van 200 sigaretten heen is. Wanneer
wij hem wijzen op de gevaren voor de gezondheid van al
dat roken, geeft hij als antwoord dat hij nog nooit
gezond is geweest.

Tijdens het aansluitende, en tevens afsluitende diner,
wordt duidelijk dat katten die muizen, niet miauwen,
want John Eekelder houdt zijn mond. Zijn enige opmer-
king bestaat uit het feit dat witlof alleen lekker is
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met ham en kaas. Arie blijkt de bedoeling te hebben,
er voor spek en bonen bij te zitten, en kiepert het
hele schaaltje ineens om. Protesten worden wederom af-
gedaan met "Stelletje Trutten”.
Na de maaltijd vindt de definitieve afsluiting plaats
op het terras, alwaar ook een Italiaanse motorsport-
verslaggever is neergestreken. Cor van Wijngaarden
blijkt verrassend goed met de Italiaanse taal overweg
te kunnen. Hij stelt, na van Basten, Gullit en Ri

aard, het nieuwe talent Eekelder voor. De journalist
belooft er in zijn krant melding van te maken.

Hierna druppelt iedereen naar huis, terugblikkende op
een waanzinnig weekend, doorspekt met krachtige spreu-
ken en opmerkingen, waarvan hieronder nog enkele zijn
opgetekend.

- Bulk, burp, bulk, daar kan géén trainer aan praten.

- Een Jo-fel weekend.

- Weet U dat er in Arnhem naast praatcafé’s ook
schreeuwcafé’s zijn ?

- G&&n zak gedaan, en toch prima gewerkt.

- 5 Mei was voor mij een echte bevrijdingsdag.

- Wat geld betreft zit het met het tweede wel goed.
Vraag daar Erik Hummelink maar naar.

"Blinden- Herman ontdekt zijn grensrechtergebreke:
half geld.”

Rest mij van hieruit de organisatie, namens iedereen
die mee was, te bedanken voor het onvergetelijke
weekend dat zij ons hebben bezorgd.

Eddy en Erik, bedankt. Namens het tweede.
Johnny Cuppers.en IKKKNDENKNEDNDK

_—_..__Ö[__„
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MASSEY-FERGUSON

LENA
OFFICIEEL
MASSEY — FERGUSON
ZETOR EN NIEMEYER-DEALER

VOOR AL UW TRAKTOREN
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
LIPP MENGMESTSILO'S

TEVENS VERZORGEN WIJ AL UW LOON- EN
GRONDWERKZAAMHEDEN.
GESPECIALISEERD OP HET GEBIED VAN
KLAUWVERZORGINGSBOXEN EN GEREED-

OPAs,
HARREVELD
TELEFOON 05443-72415



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

uppers
arrosserieën bx.

chtenvoorde

derne, uiterst efficiënt gebouw-
de produkten, die hun naam
danken aan beproefd vakman-
schap gedurende meer dan
20 jaar.

BELASTINGADVISEUR/ADMINISTRATEUR

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

Voor verzorging:
Complete boekhoudingen
Belasting-aangiften
Computerverwerking
Begeleiding automatisering
Ete

‘Fax 05445-1703

Adviezen:
Startende ondememers
Eigen woning
Koop- en verkoop
Fiscale adviezen
Etc.
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Het bestuur van de zaalvoetbalvereniging heeft mede
op aandringen van verschillende teams die aan deze
recreatieve kompetitie wensten deel te nemen en be-
zwaren hadden tegen de nogal late aanvangstijdstippen
op de maandagavond gezocht naar een betere oplossing.
Indien men met de K.N.V.B. tot overeenstemming komt
zal deze recreatieve kompetitie ’s maandags reeds om
21.00 uur kunnen beginnen.

Daarnaast heeft men tevens een uur op de vrijdagavond
kunnen huren voor deze recreatieve kompetitie en wel
van 21.00 tot 22.00 uur (en bij grote deelname moge-
lijk nog langer).
Het bestuur meent zodoende tegemoet te kunnen komen
aan de wensen van deze recreatieve voetballers of
voetbalsters die, zoals U in vorige verslagen kon
lezen, slechts lx in de 3 of 4 veken een gezellig
wedstrijdje spelen in deze recreatieve kompetitie,
tegen verschillende teams, zonder al de verplichtin-
gen die de officiële kompetitiespelers hebben.

Voor deelname of informatie: R. Krabbenborg,
B. ten Bras of B. Slot.

Het Bestuur.
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Bouwtechnisch ligt de voortgang van het project vrij-wel op schema. Dit komt er voor wat nu betreft op neerdat het gebouw glasdicht is, het tegelwerk af is ende bedrijven Hoenderboom en Kemkens nagenoeg klaarzijn met het ruwe werk. De komende weken zijn dus
vooral bestemd voor het afwerken van het bouwwerk,
waarna kan worden begonnen met schoonmaken en inrich-ten. De geplande openingsdatum zal danook, onvoorziene
omstandigheden daargelaten, gehaald worden, aldus onzeinformanten Ronald Kruip en Paul Knippenborg.

Op de dag van de officiële opening (24 augustus a.s.,wie de opening verricht is nog niet bekend, evenals
een naam voor het gebouw) bestaat het programma uit2 onderdelen. Allereerst een officiëel gedeelte datalleen toegankelijk is voor genodigden (van 16.00 -19.00 uur) en aansluitend hierop een open huis van20.00 - 23.00 uur dat voor iedereen toegankelijk is.
De 2 dagen hierna (25 en 26 augustus) zijn ingepland
om geinteresseerden en belangstellenden te informeren
omtrent de mogelijkheden van het multi-funktionele
centrum ten aanzien van de beoogde aktiviteiten.Dit komt er op neer dat er door diverse verenigingen(van tafeltennis tot het kerkkoor) demonstraties c.q.uitvoeringen gegeven worden.

Tot zover de stand van zaken binnen het gebouw. Ook
met betrekking tot de omgeving wordt er aan gewerkt
om het multi-funktionele centrum hierin ín te passen.De oude gymzaal wordt momenteel gesloopt en wanneerdit klaar is kan er begonnen worden met het aanleggenvan de parkeerruimte bij de sporthal (72 parkeer-Plaatsen) en de rest van de bestrating. Ook zal ver-volgens het geheel aangekleed worden d.m.v. een be-

—c——_-…_„_„__.—



J. WAENINK eenSCHILDERS-en BEHANGERSBEDAIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

29DO?
voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding
- Sierbestrating
- Tegels 30x 30 en 40 x 60 cm
- Klinkers in diverse maten en kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 -

VOOR AL UW

INSTALLATIEWERKEN
zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moet u zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

gp zP

5 aannemersbedrijf

HULSHOFcas]
054451494 ZIEUWENT

_— EE AAUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a BEN,5 7

%0,
x ï ©
2 7 bj

Verkoop en
reparaties E@ = os >>

5
van merkauto’s En dese
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planting rondom het gebouw.

Om het multi-funktionele centrum goed te laten
funktioneren in z’n direkte omgeving is het volgens
Ronald en Paul ook van het grootste belang om een
goede relatie te behouden met de buren van de hal.
Het is vrijwel onontkoombaar, mede gezien de exploi-
tatie-opzet om beurzen en/of incidenteel een optreden
van artiesten te organiseren, dat een gebouw als dit
geen overlast veroorzaakt. Door echter zoveel mogelijk
hierop in te spelen en de direkt betrokkenen hierover
goed te informeren streeft men er naar dit tot een
minimum te beperken. Ter illustratie noemt Ronald het
feit dat de uiteindelijke planning geheel in eigen
beheer blijft en men wat dit betreft niet voor vol-
dongen feiten kan worden geplaatst.
Tot slot spreken Ronald en Paul de hoop uit dat de
zieuwentse bevolking en dan met name de verenigingen
er hun steentje aan willen bijdragen om van het multi.
funktioneel centrum niet alleen een volwaardig sport-
centrum te maken maar ook hun sporthome/clubhuis.
Wat dit betreft staan zij open voor ideeën die er
leven bij de diverse verenigingen.

De Redakti

eeeeeDe kopie voor het volgende nummer (17° jaargang
nr.10 (verschijningsdatum 18 augustus 2.5.) dient
Uiterlijk ZONDAG 12 AUGUSTUS in het bezit te zijn
van de redaktie.

EEEEESSSSNTEEDEDEDEDIIDEDEDEDEDNDeE



SILEESOOK GEMERKT, OF ZELFS GEZIEN, IN DEZE PERTODE VAN]
; VOETBAL-ROE:

EDWARD STURING, OOG IN OOG MET LEO BEENBAKKER:

Edward Sturing had er geen
behoefte gehad aan tekst en uit ‚

leg van Beenhakker. „Bij porthoort winnen en verliezen,” klonk ’

het dapper op de parkeerplaats. |
„Ik heb úit keer verloren,dat 3e: |
Zepteer ik. Nadat ik mijn spullen

_

gepakt had, ben ik alle spelers |
langs geweest. Ik heb iedereen !

een hand gegeven en ze succes í

gewenst, Daarna ben ik naar de |
coach gegaan en heb hetzelfde +

gedaan Beenhakker zei daarbij |niet veel Ik had het idee dat hij ‚eterzelf ook moeilijk mee had.”

| (De Gelderlander,
25 mei 1990) |

Niemand kan nog beweren dat dewondere wereld van het voetbal er
een is zonder diepe menselijkheid
en hose citgur. Tenminste nietiemand die gisteravond op Neder.
Tand 3 heeft gekeken naar de eerste
van de drie Premondiales waarmee
Studio Sport het WK-voetbal in Trz
Ïë voorbereidt

‘Ten eerste onthulde daarin de Ne-
derlands bondscoach Beenhakker.
gezeen, op cen wite oelIn het
Broen gras van Zeist, dat het leven
soms waard is geleefd te worden. Hij
had tegen voetballer Edward
zing Moeten zepien dat

demeeging naar Talië. Edward wis
„keurig netjes naar beneden geko
men, had iedereen keurig netjes een
hand gegeven en sucees' gewenst,ook de trainers dus die hem dic
moeilijke boodschap hadden. moe
ten overbrengen, en Edward had ze
bij het hand geven keurig netjes in
de ogen gekeken”. Dat had veel indeuk gemaakt op Beenhakker. „Dat
zijn van die momenten datje dênkt:
Ja het leven is waard om geleeid te“worden”

(De Volkskrant,
25 mei 1990)

NN
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Sportief en goed
>

gekleed door uw
Modehuis

Voorhuis
ICHTENVOORDE ZIEUWENT

Un
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

ak isa Oude Ruurloseweg 28
GAT moetik Zieuwent Tel. 1436
3 zijn 1860— _

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

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

“, Jos Lageschaar
EE

voor aanleg en
onderhoud van uw tuin

Dor
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10 juni : Klootschieten : Open jeugdmarathon: 8 t/m
16 jaar: 3 klassen (H + D)

16 juni : Kermis.
17 juni : Kermis.
18 juni : Kermis.

1 juli : H.V. Pacelli : Jaarlijkse "buurt-toernooi*
15 juli : R.K.Z.V.C.  : Openingsaktiviteiten m.b.t.

nieuwe tribune (0.3, voet-
baltoernooi).

30 juli t/m 5 augustus : Tennis: 4e Kemkens-service
dubbeltoernooi: heren,

dames, en mix: D + E.
12 aug. : PIOT Kopie inleveren !!!!!
23 aug. : Jong Nederland: Grootkamp.
24 aug. : Jong Nederland: Grootkamp.
24 aug. : Openingsaktiviteiten "Nieuwe Sporthal.
25 aug. : Jong Nederland: Grootkamp
25 aug. : Openingsaktiviteiten "Nieuwe Sporthal.
26 aug. : Jong Nederland: Grootkamp.
26 aug.:Openingsaktiviteiten "Nieuwe Sporthal.
01 sep. : T.0.E.P. : aktiviteitendag 25-jarig

bestaan.
10 nov. o£
17 nov. Klootschieten : Open toernooi Senioren

(B +D).

EENDENEEE
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Zoals U weet is de kermis verplaatst naar het tweede
weekend na pinksteren. Dat is voor dit jaar, zaterdag
16, zondag 17 en maandag 18 juni.
Zaterdag om 09.00 uur komen de kinderen met hun ver-
sierde fietsen en wagentjes bij de basisschool vaar
de snoepkaarten en ook de ballonnen voor de ballon.
wedstrijd uitgereikt worden. Vandaar uit gaat het in
optocht achter de muziek aan naar het sportveld van
Z.V.C. waar de kinderspelen, het vogelschieten en het
vogelgooien gehouden wordt.

Zondag om 09.30 uur is er een eucharistieviering met
medewerking van harmonie en schutterij ter gelegenheid
van de kermis.
Om 11.00 uur starten de kinderen met het klootschieten
en om 13.30 uur beginnen de sensatiespelen achter het
parochiehuis. De onderdelen zijn: autowielen wisselen,
vrachtwagen trekken, zandzakken sjouwen en kunstkoe
melken.

Maandag om 09.30 uur valt het startschot van de zes-
kamp. De “Ruurloseweg” zal hun titel verdedigen. Dat
alle spelers een nat pak halen staat nu al vast.
Voor nadere gegevens omtrent een der evenementen ver-
wijzen wij U naar het programmaboekje. Wij hopen het
niet, maar mocht U de E.8.B.0. nodig hebben, dan is
het toch prettig te weten dat zij alle kermisdagen
voor U klaar staan in het “Zwaluwen Nus" van ’s mor-
gens 11.00 tot ’s nachts 01.00 uur.
Wij wensen U prettige kermisdagen.

De feest sEENESeenen



Breng kleur
in Uw interieUr.

Allo 'owseneen ontdek het geweldige

Niënhuis interieurverzorging
Werenfriedstraat1 7136 LZ Zieuwent

Telefoon 05445-1252|!
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