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EENESDe kopie voor het volgende nummer (18% jaargang
wr. 7 (verschijningsdatum 30 maart 3.5.) dient
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2z=BEESTENSEEDEN
OmnI-VERENIGING

Op de onlangs gehouden vergadering voor de besturen
van alle Zieuwentse verenigingen (belegd door Zieuw-
ents Belang) werd 0.2. gesproken over het onderwerp
“omiverening”; een overkoepelende bestuursvorm voor
meerdere (alle ?) sportverenigingen. Een konstruktie
die in het verre verleden (onder de naam "Pacelli")in Zieuwent reeds heeft bestaan, en nu nog bestaat
bij verenigingen als Vios-Beltrum, KSV en KSE.
Pacelli” is met name ter ziele gegaan door problemen
die te maken hadden met het niet kunnen vinden van
een goede financiële verdeelsleutel voor de deel-
nemende sportverenigingen.
Op voornoemde vergadering bleek weinig belangstelling
te bestaan voor het (opnieuw) instellen van zo’n
overkoepelend verenigingsbestuur.
Toch kan deze bestuursvorm (waarbij op een grootaantal gebieden wordt samengewerkt en men dus coör-
dinerend bezig is) een aantal voordelen hebben:

Indien de verschillende afgevaardigden uit de ver-schillende sportverenigingen regelmatig met eikaar
overleg voeren ontstaat begrip voor elkaars stand-
punten, moeilijkheden en werkwijzes.

D. Naar de bestuurlijke overheden toe (m.n de gemeen-te) kunnen gezamelijke standpunten worden ingenomen
waardoor argumenten meer gewicht in de schaal leg-
gen en beoogde doelen eerder bereikt kunnen worden.
Uiteraard geldt dit ook voor het kontakt met het.
beheer van het Multifunktioneel Centrum.

°. Het gezamelijk inkopen van de (verschillende)
materialen (bij één leverancier) is goedkoper.

qd. Een efficiënte (geautomatiseerde) ledenadminis.
tratie met een goede interne en externe bericht-
geving is voor alle verenigingen haalbaar.
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Schoenen en Sporthuis
TEN BRAS

ZIEUWENT - Tel. 1257
Adidas - Puma - Quick - Cruijff Sport

f“ Rucanor - Mitre - Goudie - Yonex
“= Dunlop - Hummel - Masita Oliver - Viking
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Voor levensmiddelen van
goede kwaliteit en een prima
service, slaagt u bij:

Buurtsuper
KNIPPENBORG
altijd

vooral uw

VERZEKERINGEN

ASSURANTIEKANTOOR

Dorpsstraat 21

eweg 75

en rijdende winkel

STORTELDER
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KIJK EENS WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VAN DE KAPPER

Dorpsstraat 51,
Zieuwent Tel. 1797

SOURCY CENTER ZIEUWENT
’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek

Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak-
tiviteiten, culturele mani
festates en sportevene-
menten van 50-2000
personen.
Vraag vrijblijvend om in-
formatie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN @ CONFERENTIERUIMTEN e EVENEMENTENHAL.
TENNISBANEN © SPORTHAL

©
SQUASHBANEN @ BOWLINGBANEN

SOURCY CENTER ZIEUWENT  ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT

—__
—___
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Het potentiële gevaar dat een vereniging zijn eigenidentiteit in het grotere verband verliest is natuur.lijk aanwezig, maar hoeft bij een juiste opzet en met
goed gemaakte afspraken niet reëel te zijn. In dit
verband lijkt het b.v. verstandig om de financiën
vooralsnog zoveel mogelijk buiten de samenwerking te
houden.

Uiteraard dient elke vereniging voor zijn eigen belang
op te komen (dit staat vaak zelfs in hun statuten om-
schreven), maar is het niet zo dat elke vereniging
zijn eigen bijdrage levert aan de totale leefbaarheid
van Zieuwent. God voor ons allen en ieder voor zich
werk niet altijd, en zeker niet in een kleine leef-
gemeenschap.

HuubWopereis.SENT DEEn
EVENEMENTEN

AGENDA

-- 15 en 16 maart : Uitvoering Harmonie.

- 24 maart:PIOT : kopie inleveren.
—- 30 maart, 31 maart en 1 april: PAASPOP'91.

-- 28 april : Schuttersconcours, georganiseerd
door Schutterij St. Sebastiaan.

-- 30 april : Jong Nederland : Koninginnedag.

—- 1 iuní : Jong Nederland : Kermisspelen.
- 14 t/m 16 juni : Jong Nederland : Kleinkamp.

-- Zt/m 11 aug. : Jong Nederland : Zomerkamp.

-- 24 en 25 aug. : Jong Nederland : Ouderkamp.



ONSENNPEEN
WAKE UP, MAKE-UP HET UUR U

Na de mindere prestaties van de weken ervoor was
zondag 27 januari jl. om 10.45 u. het Uur U aange-broken voor de dames van Pacelli. Bij de les blijven
en het seizoen redden. Geen geringe uitdaging: kop-
loopster Udi’96 (van 18967) uit Arnhem kwam op bezoek.
Hopelijk een originele wedstrijd en geen kopie van de
laatste weken.

De voorwedstrijd wordt gespeeld door het jonge bloed
van de vereniging. Overigens toch een beetje een
familie-aangelegenheid dat Pacelli-dameshandbal. De

jn: Rouwhorst, Hulshof, Boekelder en de vrouwvan de coach speelt ook mee. Daarnaast nog familie.leden aan de reling op de overloop van het mfc onder
de ca. 40 supporters en 1 roulerende sponsor.De laatste krijgt een speciaal welkom via de omroep-installatie.
Even de gedachte dat een dameskleedkamer er ongeveerals volgt uitziet: kleren netjes aan de haak, sporttasop de bank en schoenen eronder. Eventueel nog wat
opmaakspullen voor de spiegel.

Nee dus, ook al zit de jeugd er bij in, echt veelschelen doet dit niet zeggen ze.
De kern van de voorbespreking door de coach:
3) vandaag de 3-2-1 verdediging. Tegen de bovenste,dus alles een tandje sneller.
Db) hun mid-aanvalster, de angel, uit hun spel halen.
©) ze komen van Arnhem: zijn (of gedragen zich?) snelgeirriteerd. Een ’kniepje’ in de rug, effen krab-ben. Reageer er niet op.

(Twee Zieuwentse dames kijken elkaar lachend aan en
zeggen: en wi’j bunt nuchtere Achterhoekse vrouw-leu")



Je eigen sport,
je eigen ba

Rabobank
Meer bank voorje geld



BEKKEN Assurantiën

es
JUISTE VERZEKERING

en FINANCIERING

ESES3VRIJBLIJVENDE ADVIEZEN

KNEENS)
assurantiën-financieringen-hypothekenLEEN[ Hoge rente is troef bij de

NMS. U heeft het zelfinde
hand.

|

Vooralte inf
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d) als het minder loopt gaan ze mekkeren en hun coach

ook
€) felheid x motivatie = effektiviteit
Opstellen aan weerzijden van de scheidslijn. Je tegen-standster recht in de ogen kijkend, een hand voor de
goede wedstrijd en naar je eigen cirkel.
De Pacelli-coach verdeelt z’n aandacht over alle
vrouwen. Wat opvalt is de kommunikatie tussen coach en
dames tijdens de wedstrijd. Vooral bij het 'draaien’
en de hergroepering aan de eigen cirkel even de korte
tip of aanwijzing van de coach, de voornaam wordt ersteeds bijgenoemd (mannen gebruiken nog wel eens de
achternaam) en het oogkontakt van de speelster.
Daarmee aangevend: begrepen. De Kreislauferin en
de goalie, allen luisteren.
De vaktaal: "ze heeft een goede dreiging”, "let op de
insluitende opbouwster”, "gestolen bal” en niet
“gokken”. Gokken betekent hier: het risiko van uit-
stappen om een bal te onderscheppen. (Niet gehoord die
ochtend, maar de Pacelli-dames schijnen ook in dit
verband de uitdrukking: "het is hier geen casino te
bezigen", red.)
De aanmoediging voor de medespeelster na cen goal:
Goed hoor (met voornaam er weer bij), "dat bunt ze“.
Voor de tegenstandsters: de verontwaardiging: ze laten
zich snel vallen en het venijn: ‘mooi gemist".
Duw- en trekwerk. Waterpolo boven water. Storings-zender in de vijandelijke zône en het terugtrekken in
eigen gelederen.
De scherpte zit er goed in. De wedstrijd is er ook
naar: een goede opening van Pacelli. Via 1-0 naar 1-1.
De eerste wissels. 2-1 voor Pacelli. 3-1 . Na cen half
uur U is het 4-3 voor. Vooral de verdedigingslinie is
goed gesloten.
In de rust luisteren: "hun coach begunt al te mekke-
zen, dan hew ut zo veur mekaar".—_.__
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Udi slaat echter terug. Via gelijk nemen ze een 4-5
voorsprong. "Kontekt maken” wordt gezegd. Binnen de
regels. De scheids heeft een bevoegdheid. Hij bepaaltde grens. De spanning loopt op. Funest lijkt het mis-
sen, ook al in de le helft (!), op het moment dat een
Pacelli-speelster vrij op de tegengoal afgaat en mist.
De bank houdt het nauwelijks
nog. Zelfs de nuchtere Pacel-
li-coach reageert even op z’n
Arnhemse collega. De danes op|EEEN
de bank korrigeren hem. Zelf Paceli-UW’I6 64 (43)
geen ze miet voel andersop|DEE DS05 JGetjenin de spanning: een trainings.|titel, waar nog zeven ploegen voor
jack dat eerst nog vanwege de|in inmeinkomen, HesvaarÄ was fase voor Pacwat koude zaal over de knie maar UAL WE HT Kee Zetligt, wordt voor de ogen ge- lijke tred te houden. Na een £3slagen. Een ware thriller dus.|ruststand dek de Ziemwee frPacelli toont vandaag veer- matie wegtezakken (45), maar
kracht. Via 5-5 zelfs een 6-5|Londe veerkracht do0r Opnieuw

5
de leiding te nemen. In de spanvoorsprong. Niet voor lang: nende slotfase miste de thuisciub

6-6. Angstige blikken op de enkele kansen om definitief af-
: stand te nemen, zodat de Arnhem-klok. Niet meer bezig met het|Seiten mog jedeAIBeeigen spel. Een goal vlak voor

tijd voor wie dan ook is beslis-
send. Storen, breken, ophouden.

Het bevrijdende eindsignaal in de laatste sekonde vanhet Uur U: opspringen vanaf de bank, gejuich, elkaar
aanraken en ’om de hals’. De familie, van boven,
klapt.
Nu nog een keer met extra opgeheven hoofd tegenover de
Arnhemsen en daarna nabespreking in de kleedkamer. Een
tevreden coach. We zijn nog in de race. De trainer iser nu ook bij
(Doet goed aan overigens die taakverdeling tijdens de
wedstrijd. De trainer zie je nu pas en hij heeft ge-zien dat de Pacelli-dames 1 punt hebben laten liggen).
Het recept: kwaliteit x effektiviteit = acceptatie
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Verkoop en reparatie van
MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL. 05445-18620 ZIEUWENT

WEEGBRUG
B.A.M. KRABBENBORG
ZIEUWENT

Tel. 05445 1534
ALTIJD GEOPEND Fax. 05445 - 2085

Zeer goed bereikbaar voor alle combinaties.
Aangegeven vanaf de weg Zieuwent-Ruurlo

Tevens kunstmest verkrijgbaar los
en gezakt te leveren,
in samenwerking met

GUNNEWICK
MENGVOEDERS BV

te Vragender Tel. 05443 - 71330



GOEDE RAADIS NIET DUUR!
Ook uw Adviseur voor
- APK keuringen
- Onderhoud en reparaties
- Schade- en spuitwerk
- Onderdelen en Acc.

ADVISEUR voor:  Tectyi en ML beh.

Aan-en verkoop van personenauto's
P.S. Deskundig advies kan U veel geld besparen !!
Dorpsstraat 93 - 7136 LJ ZIEUWENT.
Teofonisch bereikbaar tijdens werkdagen tussen 18.00-19.00 Uur,
onder tel.nr. 0544-1542
NIEUW. Ook voor banden, uitlaten en accu's bent U bij ons beter af.

Dit alles wordt verkocht onder volledige garanie. Bel cons
voor eenvrijblijvende prijsopgave of een afspraak !

wij maken van
uw opdrachten
DIe aEie

DI=SESE NWGieeEeEN
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De dames van Pacelli handbal: geen slogans of yell,weinig make-up ©£ gel. Gewoon nuchter je werk doen.
Allen waren ze sterk deze ochtend en als team waren
ze het erover eens dat: "Petra heeft gekeept als eenbeer”.

Dat belooft nog wat voor de rest van het seizoen.Pacelli dames 1 speelt nog met 3 andere teams om het
kampioenschap. Succes daarmee, ook buitenshuis.
(Als huiswerk geven ze ons nog mee: 'niet te negatief,he en "minstens 2 bladzijden")

De Redaktie.SEN SINSOEDENEeETET| ZEE
Op maandag 18 maart 2.5. wordt de jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden van Z.T.V. om 20.00 uur bijHotel “’t Witte Paard". Alle leden krijgen hiervoor

nog een persoonlijke uitnodiging met de agendapunten.

NTSE TENNIS VERENIGING

Bent U nog geen lid van de tennisvereniging en wilt U
vanaf april lekker buiten tennissen ? U kunt zich op-
geven als lid bij Ria Krabbenborg, tel. 1591.

Wanneer U tennisles wilt volgen dan kunt U zich opge-ven bij Anke kl. Holkenborg, tel. 1933. Als U zich
vroeg opgeeft voor les, dan betekent dat, dat Uzelf
een gunstig uur voor U kunt opgeven.
De lessen worden gegeven op maandag- en dinsdagavond
van 19.00 tot 22.00 uur. Eventueel is er ook een moge-lijkheid om overdag tennisles te volgen.
Aktiviteiten in apr:

4% april : openingstoernooi voor de jeugd.
- 14 april : openingstoernooi voor de senioren.
- 28, 29 en 30 april : Buurt-feesttoernooi ín verband
met het 10-jarig bestaan van de vereniging. Hierb
worden de tennisverenigingen uit de gemeente Lichten-voorde uitgenodigd. Het Bestuur.



=8ieSNSINTERVIEW MET
SANDRA DOMHOF

Sandra Domhof (dochter van "Domhof-Tone") is een Havo-
scholiere van 16 jaar en sinds een tijdje lid van de
volleybalvereniging TOEP in Zieuwent. Ze maakt deel
wit van de junioren, die in hun eerste jaar reeds kam-
pioen werden in de 3e klasse en nu dus uitkomen in de
2e klasse.

1. Wat was voor jou de reden om lid van TOÏP te
worden 7

Eigenlijk vond ik het op school altijd al een leuke
sport en toen een aantal vriendinnen het er over
hadden om samen een jeugdclubje op te zetten zijn
we gezamelijk lid geworden. Dit gebeurde na het
volgen van een paar proeftrainingen.

2. Waarom is volleyballen veel gezelliger dan andere
sporten ?
Handbal heeft me nooit wat geleken en vroeger heb
ik ook wel op gymnastiek gezeten, maar om in team-
verband te spelen is toch echt veel gezelliger,vooral nu met al die vriendinnen.

3. Hoe hoog denk je te kunnen komen in het volley-
ballen ?

Nou, daar kan ik echt geen antwoord op geven. Dat
komt pas over 2 jaar aan de orde bij de senioren
Wel vind ik het erg leuk om naar de Dames-1 seni-
oren en Heren-1 te kijken, dus dat lijkt me best
wel wat.

Wat doet TOHP allemaal voor de jeugdleden ?

Iedere maandag hebben we training van Ton Hulshof
en heel vaak worden er onderlinge wedstrijden gere-geld en ook wedstrijden tegen andere verenigingen.Verder spelen we natuurlijk competitie en enkele



J. WAENINK ee
schilderwerk: onderhoud

verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

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

voor al uw bestratingswerk
-Kuil- en erfverharding BENE- Sierbestrating 7

ä
ze

-Tegels 30x30 en 40 x 60 om e=- Klinkers in diverse matenen kleuren
- Nieuw: T3 Steen

Dorpsstraat 30 - Zieuwent - tel. 05445141517

VOORALUW Dd
INSTALLATIEWERKEN

zoals NIEUWBOUW - UITBREIDING -
RENOVATIE of ONDERHOUD
moetu zijn bij

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217

—_______



voorde aan- en verkoop van
VEE en VARKENS
naar

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

3 aannemersbedrijf

HULSHOF

| 05445-1494 ZIEUWENT

AUTOBEDRIJF
Waalderweg 12a vO BENG,

Vv t'erkoop en 5 erreparaties 5 As
van  merkauto’s

=
DE SD
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tournooien. Toen we kampioen werden, werden we ver-wend in de kantine met bloemen en consumpties, watnatuurlijk erg leuk was. Maar alles bij elkaar gaatbet erom, dat het er gewoon erg gezellig aan toegaat.

5. Hoe ziet zo’n training er ongeveer uit bij jullie ?Je begint natuurlijk met een warming-up, dus eenbeetje inlopen en knieheffen en dat soort dingen.Dan krijgen we sprintoefeningen en dan stretchen.Daarna hebben we wisselend onderdelen zoals de passof de opslag of het opzetten etc. Ook hebben weveel positiespelen en we eindigen bijna altijd meteen wedstrijd 4 tegen 4.

6. Hoe ziet een wedstrijd bij de TOHP- junioren eruit ?
Nou, dat gaat heel fanatiek hoor: vooraf wordt erveel doorgesproken hoe het moet gaan en zo en tij-dens de wedstrijd proberen we iedereen zo scherpmogelijk te houden. We spelen nog niet met vastePosities, mar wisselen nog gewoon door. Tijdens detime-outs wordt iedereen duidelijk op de fouten
gewezen, dus dat gaat allemaal heel fanatiek.

7. Wordt er in de kranten en op T.V, genoeg aandachtbesteed aan jullie sport, of mocht dat wel wat meerzijn ?

Voorop staat, dat ik het een geweldige sport vind
om naar te kijken, dus hoe meer hoe liever. In dekrant lees ik alles over Longa en Orion, maar ook
over b.v. TOP mag er best wel eens iets in staan.Al met al moet volleyballen dus veel meer op de
voorgrond, vooral het Nederlands herenteam is tochveel mooier dan constant dat voetballen.

8. Wat doe je verder nog, behalve naar school gaan envolleyen ?
Ik speel dwarsfluit bij de Harmonie, waarvoor ikook les heb. Ik heb het diploma A en B al en ben nubezig met C, maar later wil ik saxofoon gaan spelenen dan het liefst ín een bandje. Verder tennis ikin de zomer heel graag en ook hiervoor volg ik les-sen. Ook uitgean met vriendinnen doe ik erg graag.—......



-10-
9. Vindt je, dat er genoeg is voor de jeugd in Zieuw-

ent en dat er genoeg voor de jeugd in PIOT staat ?
De PIOT vind ik de laatste tijd leuk om te lezen,vooral inderdaad als er veel Over de jeugd in
staat met die interviews b.v. Sinds de sporthaler is in Zieuwent is er op sportgebied genoeg te
doen voor de jeugd. Natuurlijk zou het verder leuk
zijn als je uit zou kunnen gaan in Zieuwent, maar
eigenlijk weet je natuurlijk, dat dat in werke-
lijkheid niet kan.

10. Als je de baas zou zijn over de hele wereld, dus
gok over ons dorp, wat zou je dan erg graag willen
veranderen ?

Natuurlijk wil ík net als iedereen, dat er geen
oorlog meer zou zijn. Wat Zieuwent zelf betreft
zou het wel leuk zijn als er meer winkels zouden
zijn. Verder weet ik het zo niet.

11. Wat wil je de Zieuwentse jeugd verder nog vertel.len, wat betreft het volleyballen ?
Ik zou zeggen; laat iedereen maar eens komen kij.ken, hoe gezellig het er bij ons aan toe gaat,dan week ik zeker, dat er meer bij TOEP komen
spelen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Sandra, bedankt en nog veel su ces met het volleyen.
De Redaktie.EEE mek

GOEDE TIJDEN, SLECHTE TUDEN ?
f

Op zaterdag 9 februari jongstleden hadden onze plaats-lijke schaatscracks hun eigen clubkampioenschappen vanS.T.G. Lochem. Sander Penterman, Mike Rouwhorst en RoyStortelder starten voor dit onderlinge kampioenschapallen op de ijsbaan van Deventer.



Het beste vlees
komt van uw slager

e je
AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

H. BEERTEN
TEVENS VERZORGEN WIJ AL Zieuwent

UW HUISSLACHTINGEN—_ _  Tekfoon 0545-1205ND |de beheerder
vanhet Voor een goede

ü Ei
2e hands of nieuwe auto

PaPOChIENUIS || ‚a asooren ereraties
ook APK-keuring

wenst
naar een erkend adres

alle sportmensen

steeds Garage
AANGENAME T. KOLKMAN
WEDSTRIJDEN

5

Zieuwentseweg 44, Zieuwent
telefoon 1603

en veel succes!
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Brood- en Banketbakkerij
Clemens Krabben
Dorpsstraat 91

Zieuwent
Telefoon 05445-1279.

Jan Roelofsen
Zieuwent

trouw-, rouw-, en ziekenfondsritten
worden door ons verzorgd
Vanaf heden speciale trouwauto „witte Chevrolet” old-timer

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939



==

VERENIGINGEN:
RKZNV.C. Veldvoetbal
Voorzitter
sekretaris
Penningmeester
Wedstrijd zekr

J. Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, tel. 1281
W: Slot, Vragendeweg 37e, L'voorde, tel 5443 76950
M. vh. Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, te. 1669
H. Bokkers, G. Bomansstraat 44, Lichtenvoorde

RKZV.C. Zaalvoetbal
Voorzie
Sekt/Ponningm,
wedst ija-sekr.

8. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
AR. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, el 1591

A. Doppen, Dorpsstraat 42, Zieuwent, el. 1290

HV. PACELLI: Handbal
Voorzie
Sekrotaresse
Por

Wedstrijd zekr
ringmaestorez

TOHP: Volleyba
Voorzitter
sekretaris
Penningmeester
Wedstrijd zekr
Rocreanten

ZIV: Tonnis
Voorzitter
Sekretaresse
Penningmeester
Wedstrijg-sokr

8. Wensink, De Haare 18, Zieuwent, tel. 1838
Rouwhorst, Rouwhorsterdijk 3, Zieuwent, el 05443 78314

P. Klein Goldewijk, Oude Maat 3, Marienvelde, tel. 1983
A. Hummelink, De Maare 30, Zieuwent. el. 1531

H. Krabbenborg, Dorpsstraat 220, Zieuwent, tel 1875
Rouwhorst, Oe Haare 25, Zieuwent, el. 1822

A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, Zieuwent, tel, 1400
P. Cuppers: IJzereel, De Haere 29, Zieuwent, tel 2059

Klein Tuente, Lantherweg 43, Mariënvelde, te, 1403
Me

© Cuppers, Oude Maat 1, Marienvelde, tl. 1281
8 Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tel. 1691
J Domhof, Churchilstraat 7, Zieuwent, el 1782

A KL Holkenborg, Past. Zanderinkstraat 14, Zieuwent, te 1933

ZGV: Gymnastiek en Jarzgym.vereniging
Voorzitter
Sekretaresse
Ponningmeesteres

Weeszrijd zekr

MU CHIN: Karate
Voorzitter
sekretaris
Penningmeester

Hummelink, Oúde Terborgsow. 269, D'chem, tel 08340 60442
Wolters, Batsdijk 42, Moriënvelde, te, 1711
Wopereis, Dorpsstraat 223, Zieuwent, tel 1928

L
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L Hummelink, Oude Terborgscw 269, D'chem, tel 08380 60342

H Ohf, De Waareise 23, Zieuwent tel, 12e

L ven Have. Kard de Jongstr. 15, voorde, tel 05483 75912
6. Rijnders, Kard. de Jongstr. 20, ‘voorde, tel 05243 74620

TTV DES: Touwtrekken
Voorzitter
Sckretaris
Panningmeester

L 1e Molder, B. v. Meursstraat 24, L'voorde, te. 05243-75454
B Muiink, Kleuterstraat 7, Zieuwent, tel 2112
M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel 1374



SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorzter B zen Gras, Dorpsstraat 23, Zieuwent tel 1257
sekretaris E. Hoenderboom, Zegendijk 12, Zieuwent, tl, 1324
Penningmoester te Roller, Verkavelingsweg 2. Marienvelde, el 1373
Wedstijdsekt K Hummen, Kennedystraat 10, Zieuwent, tel 1718

ST. SEBASTIAAN: Schiewwereniging
Voorziner A Meekes, Strausstraat 15, voorde tel 06243 76506
Sskretais te Molder, De Steog 23, Zieuwent
Penningmeester A Papen, De Haare 32, Zieuwent tel, 1970

BV. t KEVELDER: Biljarten
Voorziter B Hulshof, Zieuwentseweg 59b, Zieuwent, tel. 1494
Sekr Penningm G Schurink JV. Eykstaot 12, L'vaorde, tel 0544373217
Wedstrijd secr J Dondenwinkel Zieuwentseweg 48, Zieuwent, el 1382

BBZ: Bijarten
Voorzitter A van Melis, Kard. de Jongs 1, 1'voorde, tel 05443 7458
Sekr Wedstr zekr T. Bongors, Dorpsstraat 38, Zieuwent, tl. 1271
Penningmeesteres £ Goldewijk ten Bras, Churchilstraat 20, Zieuwent, tet 1657

KSV. DE NEMELE: Kiootschieten
Voorste H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent tel 1217
Sekr Wedste sek P Domhof, De Haare 9, Zieuwent, el 1824
Penningmeester T Bongers. Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271

ESZET ‘90: Squastvereniging

LJN vooren £. Wamelink, Edisonstraat 4, Lichtenvoorde, tel, 05843-71149DN Sekretaresse Y. Eekelder, Dorpsstraat 83, Zieuwent, tel. 2172
Ponningmeesteres A. Eekelder, Ruurloseweg 182, Zicuwent, tel, 1664

BOUWBEDRIJF Wopereis

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



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

Veel verandert,
maar onze kwaliteit niet

VAN WIJNGAARDEN VOEDERS

Lichtenvoorde - Zieuwent

8 Ë



VOORRUIS ALTIJD IN BEWEGING
Damesmode wisselt snel. Daarop speelt Voorhuis in met

infemationale merken zoals:

U ESSENTIO
PASS PORT
TAI FUN etc.

Dus dynamische damesmode in allerlei variaties,
Daarmee scoor je altijd.

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORGcv.
Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation



 VARKENSHANDEL

NICO DOMHOF

Gd EET Oude Ruurloseweg 28
B) moetik Zieuwent Tel. 1436

Je 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
* Tuinaanleg en onderhoud
* Tuin-architektuur
* Kwekerij
* Partikuliere verkoop

Dorpsstraat 17 A - Zieuwent
Telefoon 05445 1954



Sms
Sander en Mike beide uitkomend in de junioren C klassezeden de 500 en de 1000 m. In de eindrangschikking be.haalden ze de le en Ze plaats.
Roy Stortelder, schaatsend in de junioren B klasse,reed op de 500 m een nieuw persoonlijk record van47:00 » Nadat hij ook de 1500 m gereden had, won hijvervolgens de 3000 m tegen een A-junior !

Deze prestaties leverden hem een 2e plaats op in heteindklassement na drie afstanden.
Diezelfde Roy deeg zondags weer in Deventer mee aanklasse-wedstrijden. Wegens de aanhoudende vorst werdende ijsmachines stilgezet en op natuurijs gereden. HijTeed 47.8 op de 500 m en 2.26.9 op de 1500 m,

De volgende dag, maandag, ging hij naar Dronten, vaarhij op natuurijs kortebaan-wedstrijden schaatste, mee-tellend voor het Gelders Kampioenschap.Op deze 160 m baan bereikte hij in een afvalrace de5e plaats.
Dinsdagmorgen 12 februari moesten alle drie herenwederom aantreden in Deventer voor het Gelders Kam.Pioenschap. Sander en Mike reden beide de 500 en de1000 m. Mike behaalde in het eindklassement een 14ePlaats, waar Sander Ge werd. Deze klassering leverdevoor Sander deelname op aan het Nederlands Kampioen.schap, maar door onwetendheid van hem en zijn Ouders,vanwege school kon hij daar niet (helaas) aan deel.nemen.

Roy reed ook wederom de 500 en de 1500 m en behaaldedaarmee een 12e plaats in zijn klasse.Ondanks tegenvallende ijscondities en deelname vankernploegleden werden toch een 6e, 12e en een 14ePlaats behaald op het Gelders Kampioenschap schaatsen!
’s Middags werden er op de ijsbaan van Lochem veeronderlinge wedstrijden gehouden. Ook hier werdenSander en Mike weer le en 2e in hun klasse.
Woensdagmorgen vertrok Sander samen met vader HemmiePenterman, Joop Eekelder, Frans Domhof, Jan Wolters——
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en Leo Krabbenborg naar Giethoorn om daar een eigenuitgestippelde tourtocht te schaatsen. Sander reedvrijwel moeiteloos tussen "de oudjes" de 130 km
mee uit 1

Donderdags reed Roy langebaanwedstrijden op natuurijsin Dodewaard. Ondanks tegenvallende ijscondities reedhij de 500 m in 48.3 en de 1500 m ín 2.37.00
Voor vrijdag stond de schaatsmarathon van Lichten-voorde op het programma !

Een drukke schaatsweek voor de jongens die door dekrokusvakantie ook volop van hun sport en natuurijskonden genieten. Op de Zieuwentse ijsbaan kon Zieuwentzelf genieten van hun schaatsstijl, waar de jongenstussendoor ook nog “acte de presence’ gaven.
De Redaktie.reH.V. PACELLI

Door de carnavalsdagen zijn er in het weekend van10 februari helemaal geen wedstrijden gespeeld.
Maar de dames Senioren 1 moesten in het weekend van20 januari uit spelen tegen DHV. De vorige keer had
men thuis met 11-7 gewonnen. Dit keer moest men uitspelen, dan is het toch altijd moeilijker om te spe-len. Maar men begon goed en het eindigde dan ook ineen 6-8 overwinning.
Het weekend hierna moest men tegen UDI’96 spelen.Ondanks het publiek en goed spel werd er toch noggelijk gespeeld met 6-6.
iet afgelopen weekend moest men tegen Erica’76 spe-len. Pacelli begon fanatiek aan de wedstrijd met een3-2-1 verdediging. Vanaf het begin kon men al ziendat de dames belust waren op de overwinning. De ver-dediging zat goed dicht en daardoor liep de aanvalook prima. Ruststand 5-0. De tweede helft verliep

___.._._.
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ZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

Ookvoor u hebben wij
een passende
oplossing vooral
uw woonwensen!!

Stoltenborg
Interieurverzorging

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

Dorpsstraat 33, Zieuwent
Tel. 05445 - 1207

Voor uw Tuinaanleg

Partikuliere verkoop af kwekerij

Donny Rots |

Boom- en rozenkwekerijen
— hoveniersbedrijf

Tuinonderhoud

A
Roldersweg 3»

7196 KX Zieuwent
Telefoon (05445) 2133



TAXI
ZIEKENFONDSVERVOER
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|
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ë & AUTOLEASING
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Leo Krabbenborg
05445-1509

0652-932-342
Harreveldseweg 36 7136 LW ZIEUWENT (Gld.

Hulzink
Bouwbedrijf

3 NIEUWBOUW

f

AN
+ VERBOUW

Ee, 34 ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT
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idem dito. Men hield veertig minuten de nul achter.Erica kreeg als troost nog 3 doelpunten waarvan 1penalty.
Volgende week volgt de "uitwedstrijd" tegen koploperErix uit Lievelde in de Hamalandhal te Lichtenvoorde.Aanvang 15.50 uur, kom met z’n allen om Pacelli inde oude thuishal aan te moedigen !

De dames Senioren 2 moesten aantreden tegen Erix,de vorige keer had men in Lichtenvoorde gelijk tegenze gespeeld. Nu werd al snel een achterstand verkregenen verloor men dan ook met 4-8. Het weekend daaropmoest men tegen de koploper H.C.’87 uit Neede, Volgoede moed ging men naar Neede. Maar men verloor net9-6. Het afgelopen weekend moest men tegen ’t 100.ier had men de vorige keer verloren, zonder dat datnodig was geweest. Hierdoor begon men de wedstrijd volgoede moed en enthousiasme. Ondanks het feit dat zezich weer aanpasten aan het speeltempo van hun tegen-stander, stond men met de rust toch met 7-4 voor,Deze voorsprong werd behouden en de eindstand war danook 13-8 voor Pacelli.
De Gren senioren moesten het eerste weekend tegenDEV. Men wist van te voren dat men dit zou verlsezen,lange tijd hield men de stand gelijk en men wist ookTOE OP voorsprong te komen. Toch verloor men met18-33. De week daarop moest men tegen Duiven aantre_
moesten de heren tegen Blauw-Wit. Deze twee teams wa.ien wel aan elkaar gewaagd, omdat men de vorige kerjn de competitie met 20-21 uit van ze gewonnen hadden.In de bekerwedstrijd, die ze dinsdag 12 februari moes.Een spelen in Ruurlo tegen Blauw-Wit, verloren ze dooret feit dat ze geen wissels hadden. Ze verloren met |28-14 en waren hierdoor uitgebekerd. De heren haddendus nog wel iets goed te maken, Dit maal met tyeewissels op de bank ging men fanatiek van start. Jammergenoeg leidde dit toch in een achterstand met de rust.Deze (Schterstand van 6-9 werd al snel in eon gelijkeGrand omgezet met nog ruim twintig minuten te spelen.Door een goede inzet van alle spelers hebben ze dewedstrijd dan toch nog met 19-16 verdiend gewonnen.

—ssSS8
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De dames junioren moesten allereerst weer eens tegende koploper UGHV spelen. Hier werd met 20-11 verlorenCoor te weinig inzet van iedereen. Als UGEV deze wed.strijd zou winnen waren ze kampioen. Zij waren duswel gebrand op de overwinning. Dit afgelopen weekendmoesten ze tegen de onderste van de ranglijst. Mettwee gastspeelsters van de adspiranten werd er goedgespeeld. Dit resulteerde dan ook in een overwinningvan 12-7.

De adspiranten moesten tegen Avanti thuis spelen enwonnen daar met 6-5. Het weekend daarna moesten zein Ruurlo spelen. Ze wonnen hier met 2-11. Deze wed-strijd werd zo dik gewonnen, want men wou allemaalgaan schaatsen, en ze dachten dat als ze maar goedspeelden de wedstrijd sneller afgelopen zou zijn.Dit weekend moesten ze tegen Grol thuis spelen. Erwerd niet echt goed gehandbald. Dit blijkt wel uithet wedstrijdverslag dat er na de wedstrijd werd ge-maekt: "De meesten van ons sliepen nog een beetje,dus was de score niet echt al te best. De eerstehelft ging wel lekker, we maakten 3 goals en de tegen-Partij geen een. We moesten winnen vant wij stonden3e en zij stonden 4e in het klassement, Ze kunnen onsau niet meer passeren. De tweede helft verliep matig.We maakten maar weinig goals, maar de slaapkoppenwerden gelukkig weer wakker. Allebei teams scoordenBOE twee goals. Dus de ruststand was 3-0 in ons voor-deel. En de eindstand was 5-2 in ons voordeel,Groetjes van de Adspiranten.”
De standen op de ranglijst en het spelprogramma voorGe verschillende teams hangen op het prikbord vanPacelli in het Sourcy Center. De zaaldiensten hangenook op het prikbord, wil men hier wel aan denken.
Pacelli werd op 27 januari 1991 gesponsord door:* Slagerij Beerten

* Bouwbedrijf Hulzink
* Rabobank Zieuwent
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MASSEY-FERGUSON

NIEMEYER|
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-

OPA:HARREVELD
TELEFOON 05443-72415
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Postbus 48, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorstNMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

Complete boekhoudingen Startende ondernemers
Belasting-aangiften Eigen woning
Computerverwerking Koop: en verkoop
Begeleiding automatisering Fiscale adviezen
tc. Etc.

Ruurloseweg 26,7136 MD Zieuwent Tel:05445-2103en
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Op 17 februari 1991 werd Pacelli gesponsord door:* Sourcy Center

* Kemkens B.V.
* Van Wijngaarden Zieuwent /Lichtenvoorde [

H.V. Pacelli bedankt hun voor hun bijdrage.
|Tot ziens in het Sourcy Center,

Bestuur H IL

TENNESSEE EIDEDEEK

Be OPEN BILIARTKAMPIDENSCHAP VAN
ZIEUWENT VOOR SENIGREN En JUNIOREN 1997

Traditioneel mogen wij U weer uitnodigen voor onsinmiddels welbekende open libre-biljarttoernooi vanZieuwent.
De organisatie is in handen van biljartvereniging’t Kevelder in samenwerking met de kollega-vereni-gingen van café Heutinck en café Wieggers uit Mariën-velde.
In de opzet is een verbetering aangebracht in die zindat cen aparte verliezersronde is ingelast. Dit omdatveel spelers na het afhaken in de eerste ronde gaarnenog wat hadden doorgespeeld. Deelname aan deze verliezersronde dient na de le ronde afzonderlijk door despelers te worden opgegeven via het uitslagformuliervan de le ronde.
De mogelijkheid van het spelen van inhaalvedstrijdenop andere data is uiterst beperkt. Kontroleer dusvooraf erg goed of U inderdaad in de aangegeven speel.periode verhinderd bent en vermeldt dit op het opgave.formulier. Bij de vaststelling van de speeldata wordthiermede rekening gehouden. Onderstaand enige informa-tie over de organisatie.
Voorronde 8/4 29/4:
De spelers worden ingedeeld in poules van 4 of 5 per-sonen. Ieder speelt op 2 vast te stellen speelavonden
4% wedstrijden volgens schema. De eindvolgorde wordt

—_—___…___
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bepaald door het aantal wedstrijdpunten, aangevuld
met het scoringspercentage.
Helve finales 6/5 _ 27/5:
Deze worden gevormd uit de 2 hoogst geplaatsten van
elke poule. Ieder speelt weer 4 wedstrijden volgensschema.

Finale wo 5 / do 6 juni:
De finale wordt gespeeld bij clubhuis 't Kevelder.
De deelnemers bestaan uit de winnaars van de 5 poulesuit de halve finales aangevuld met de kampioen van
1990 Bert Vroom uit Ruurlo.

Speelavonden en tijden ma/vr vanaf 20.00 uur:
U dient er rekening mee te houden dat U op de geplande
speelavonden de gehele avond aanwezig moet zijn. Dit
in verband met Uw aandeel in het tellen en schrijven
van de wedstrijden. Bij de vaststelling van Uw speel-avond zal rekening worden gehouden met de door U aan-
gegeven verhindering bij de opgave. U ontvangt een
persoonlijke uitnodiging.

Indeling poules en lokaliteit:
De organisatie is verantwoordelijk voor de indelingen
van de poules en lokaliteit. De poules zullen zo goedals mogelijk op speelsterkte worden ingedeeld en erwordt rekening gehouden met de opgegeven voorkeur vanspeellokaliteit.
Vaststelling speelsterkte:
Wij verzoeken U de opgave van de speelsterkte zo be-
trouwbaar mogelijk te doen. De organisatie is verant-
woordelijk voor het vaststellen van het te maken aan-tal caramboles en de eventuele aanpassing daarvan na
de 1e ronde.

Deelname-reglement
- Uitstel van wedstrijden buiten de 3 vastgestelde

speelweken per ronde is niet toegestaan.
- Bij uitval van wedstrijden wegens het niet opkomen

van een speler, en minder dan 4 spelers resteren,dient een vervangende partij te worden gespeeld—



B ï l PNEUMATISCHE TRANSPORT INSTALLATIES

MANHOLMES GHH

Hydroliek aandrijvingen

Tel. 05443 - 77050 LICHTENVOORDE (Gld.]

ofmP
SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

BLOEMEN BRUIDSBOEKETTEN
PLANTEN CORSAGE'S

Saenen leelieh GRA WERKes7
Dorp: 1 tel 0%

DROOGBOEKETTEN
BLOEMSTUKKEN



a. gn. verkoop van nieuwe |=S ‚en gebruikte auto's |

==
RE) APK amg keuringsstation

—_ Ee Mariënvelde =7Ebedrijfsauto’s Tel. 05445 1872 personenbusjesverhuur verhuur



STe
tegen een door loting vastgestelde deelnemer van
de poule.

- Elke speler dient op de vastgestelde speelavond
vanaf 20.00 uur aanwezig te zijn. Alleen met in
stemming van alle spelers uit de poule kan een wij-
ziging in het speelschema worden aangebracht.

avond 2e avondSpeelschema: 1
- 5 spelers:

(4 wedstrijden
per deelnemer)

snevrls

“ouwen

rrvrn®

vnusu

Speelschema le avond 2e avond
- & spelers: 1-2 1-3

(4 wedstrijden 3-4 2-4
per deelnemer) 2-3 1-4is 2-3

Na de le ronde wordt voor de afvallers een verliezers-
ronde gehouden. De spelers die wensen deel te nemendienen zich na de le ronde voor deelname op te gevenvia het persoonlijk uitslagformulier. Van deze verlie-
zersronde wordt ook een aparte finale georganiseerd
voor 8 deelnemers op 28 mei bij café Heutinck en 30
mei bij café Wieggers.

Jeus:
De jeugd (t/m 20 jaar) speelt in dezelfde periode op
zondagmorgen en -middag haar partijen bij het clubhuis’t Kevelder vanaf 10.30 uur. De finale wordt gespeeld
op maandag 20 mei (2e Pinksterdag).
Inleggeld en prijzen:
De deelnamekosten zijn f 10,00 per persoon / jeugdf 5,00, te voldoen bij de aanvang van het toernooi.
Neast de fraaie wisselbeker zijn er nog andere prijzen
Inschrijving:
Het inschrijfformulier inleveren bij één van de deel-
nemende lokaliteiten of de secretaris, J. van Eijck-
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straat 12, 7131 VS Lichtenvoorde. Aanmelding ka
telefonisch onder nr. 05443-73217. U ontvangt tijdig
voor de aanvang van de speelweken persoonlijk bericht
over de poule-indeling en Uw speelavond.
UITERSTE INSCHRIJFDATUM IS ZONDAG 17 MAART A.S.

Openstelling club-/buurthuis *’t Kevelde
Het club-/buurthui Kevelder” is normaal geopenddi. t/m zo. vanaf 20.00 uur. Het is telefonisch be-
reikbaar onder nr. 0545-2385. Tijdens de toernooi-
dagen kunnen zonodig aangepaste openingstijden worden
vastgesteld.
Organisatie-komitee:
Ma. C. Schuirink (05443-73217), sekretaris
Dhr. J. Donderwinkel (05445-1382) ‚ penningmeester
Dhr. B. Hulshof (5445-1494) , voorzitter
Dhr. H. Heutinck (0545-1237)
Dhr. W. Paul (05443-72454)
Dhr. J. Wieggers (05445-1527)

INSCHRIJF- FORMULIER 1991
Naam: … … Geb vo MIV
Adres:
Postcode: ….. Woonplaats: Ges Tels
Lid biljartvereniging: …. Gemiddelde: …

(7 laatst bekende K.N.B.B.-gemiddelde)
wenst deel te nemen bij de senioren/ junioren.

Voorkeur lokaliteit: le keus: …

2e keus: …

Is verhinderd te spelen op :



Knippenborg
zit je goed

Ee De bakker
2x die iets extra's van

ww besteling maakt!

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

Div: kleine zalen voor alle doel
inden
Oud Hollandsche spellen
als groepsvermaak
Binnen en buiten barbecue
Koude buifetten, warme bufeten,
gourmetten, diners enz.
Goede hotelvoorzieningen
En alles wat U bij cen ander
ook kunt krijgen

Dus hét adres vooral Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpsstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0535-1271

(aes Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto'sas, Accu's, Banden

=—=EW UitlatenEE
gratis montage

Betrouwbare
onderhoudsbeurten

Ook voor AP.K.
Garage Elschot staan wij Klaar

Waalderweg 32 A Tevens bouwen wij L.P.G.
7263 RW Mariënvelde in en repareren wij

Tel. 05445-18565 schade-auto's



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
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE Oena de wedstrijd

bentu van harte welkom
inde

Kantine van Z.V.C.
tel. 1607

architektenburo

Als a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389
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ZOMAAR EEN WEDSTRIJD VAN DAMES-1
THP T VOS II (2 februari 1991)

Omdat B.Z.N. ’s avonds in Zieuwent zou komen spelen,
ur verplaatst naar half éénwerd onze wedstrijd van 4

’s middags. Dit kwam Jocelijn alderbastend slecht uut.
We hadden verwacht dat we op ’t podium mochten spelen
maer helaas !

De wedstrijd van dames 3 liep zodanig uit dat we pas
om 1 uur konden beginnen. Dit kwam ons zeer goed uit
omdat onze setupster, Saskia, tot 1 uur moest werken.

Het warm-lopen ging vrij moeilijk omdat de deur wagen-
wijd open stond. De dreigementen van Vios, dat ze on-
der deze omstandigheden niet wilden spelen, stroomden
binnen, maar die waaiden net zo hard weer naar buiten.
Volendam deed de deuren dicht, zodat Vios toch speelde
en Carola ook niet op de tocht stond.

jd kon beginnen. Onze start was goed, al
gauw was de eerste set binnen, we begonnen al naast
onze schoenen te lopen. Dit brak ons in de Ze set op,
want we struikelden over onze veters. Deze set hebben
we daardoor verloren.

Stop ! Hedwig haar lekkere thee, met het mooie aparte
theezakje komt eraan, maar achteraf had ze toch lieverkoffie gevild.
Na de stop ….In de 3e set kwam Jacquelien Cuppers in het veld. Fris
van de bank gaf ze haar visitekaartje af door een wre-
de, harde klap binnen de 3 meter ! Daar werd Vios zostil van dat we ook de derde set op onze naam schre-
ven. Gevolg: weer een onaangename geur in de zaal.



==
De vierde set werd op onze sokken verloren, ondanks
de goede coaching van Annie van Jan van de banke, die
op de bank zat. Onder het gejuich van Juultje van Jan
van Keetbaas, onze vaste supporter, konden we de winstniet binnenhalen. Eindstand 2-2.

Maar het eerste verliespuntje van Vios was een feit.Hierdoor konden we ons op de Ze plaats handhaven.
En hopelijk houden we dit vol.
P.S. Dit is onder nuchtere omstandigheden geschreven.

Dames 1
José van Dikat’s Tone

Jocelijn Beneman
Inge de Kei

Jacquelin van Keetbaas
Mariek en Saskia van Jan van de Banke

Irma van Bakker Tone
Hedwig van Lodiek

Yvonne van ’n Bond

Thuiswedstrijden van T.0.8

2 maart : 12.30 uur : Jeugd - Rivo B
14.00 uur : Heren 2 - Grol 4

Dames 2 - Boemereng 6
16.00 uur : Heren 1 - Erix 1

Dames 1 - Halley 4

16 maart : 12.30 uur : Jeugd - Gemini C

14.00 uur : Heren 2 - Gemini &

Dames 2 - Gemini 4
16.00 uur : Heren 1 - Gemini 2

Dames 1 _ Sparta 3
Danes 3 - 217772 7

Scheidsrechters en tellers op tijd aanwezig !

Bestuur T.0.8.P



NVM BeHYPOTHEEK
SHOP u

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Omdie ene, vooru juiste hypotheek te kiezen, krijgt u

nu deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit

alle hypotheken van allegeldverstrekkers selecteren wij
voorude juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

NVM HYPOTHEEKSHOP LICHTENVOORDE
V.D. MEER DE WALCHERENSTRAAT 2-1
H.W. M. TOEBES TEL. 05443-77113

— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— Opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
de Haare 13
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 05445 -1766



W.A.KEMKENS bx.

LATIE- beh +

|

ELEKTROTECHNIEK

CENTRALE VERWARMING

LUCHTBEHANDELING

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES

MILIEUTECHNIEK

KEMKENS

INSTALLATIE
ROEMO

BELTRUMSESTRAATZS TEL OS440 6163
866 064 1666

7136 KN ZIEUWENT - Zegendijk 26

Jae

OPTIMALISERING

ENERGIEBEHEER

TELEFGONINSTALLATIES

SERVICE

ONDERHOUD.

ADVISERING

TG ENGE
DAG EN NACHT BEREIKBAAR
TEL 05445 1665so E16

Tel. 05445 - 1666


