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REDAKTIEWOORD

SAYING HELLO TO YOUR FACE.
Een Arabier werd eens gevraagd of hij wist wat het gebaar dat
je met je hand langs je gezicht maakt, ten teken dat je iets
lekker vindt (.mmmm..), betekent. Zijn antwoord was veelzeg-
gend: "Saying hello to your face’.
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Een mooi voorbeeld van verschillende culturen met andere
gewoonten en opvattingen. Vaakis het moeilijk om de waarden
en normen van een ander te begrijpen en te waarderen. Het
kan soms leiden tot problemen en misverstanden, zo ook in de
sport.

Leo Beenhakker was kortstondig trainer van het nationale
voetbalelftal van Saoedi-Arabië, waar hij geheel onverwacht
werd ontslagen. Beenhakker wilde, naast de middagtraining,
ook ’s ochtends trainenen tevens wilde hij de mindere voetbal-
lers ook eensin een interland zien spelen. Daarnaast hield
van eendirecte benadering zonder emoties.
Het nationale team van Saoedi-Arabië traint al jaren één keer
per dag (traditie-gericht, niet toekomst-gericht) en de beste
spelers spélen ookaltijd, in welke onzinnige interland dan ook
{zo niet dan leiden zij gezichtsverlies, ongeveer het ergste wat
een Arabier kan overkomen). Ze zijn indirect waarbij emoties
een grote rol spelen en het relatiegerichte boven het (typisch
Nederlandse) taakgerichte staat.
Misschien was die ‘onverwachtheid’ dan toch niet zo onver-
wacht.

De confrontatie tussen twee schijnbaar tegenstrijdige combina-
ties van culturen met hun eigen gewoonten en karaktertrekken,
kan ook leiden tot prachtige sportmomenten; een team van de
Verenigde Emiraten in een bobslee tijdens de Olympische
Spelen, Vanenburg als "stevige kerel” tussen de Japanners en
Mike Obiku (Nigerian) die bij vijf graden vorstzijn shirt uittrekt
na het scoren van een doelpunt.

Cultuur; de collectieve programmering van verstand, emoties
en lichaam. Per volk, land en groep verschillend.
Dit weekend is het Pasen, voor Zieuwent betekent dat inmid-
dels automatisch Paaspop. Een weekend lang muziek met tal
van bands. En ookhier zullen verschillende (pop]eulturen elkaar
treffen, met hun eigen (muziek)opvattingen, waarden en nor-
men, Veel plezier.

De Redaktie (JW)



IETS TE VIEREN?
geboorte - huwelijk - jubileum

Kom eens bij ons een passende
kaart uitzoeken. Of neem één van de
vele modellenboeken mee.

DRUKKERIJ WESTERLAAN
va oordeelen! = Utamords Tl HET - FEES

®@ EralllaanJos
AR Bakkerij Jos Kripponborg

Dorpsstraat 13 7136 LE Zieuwent
‘oi: (05445) 1255

< Voorstad 1 7271 BE Borculo
tel: (05457) 74654

De bakkerdie iets extra’s maakt van uw bestelling!

TRANSPORTBEDRIJF

KRABBENBORG c.v.

Ruurloseweg 10
7136 MD Zieuwent

Stukgoederen - Kippervervoer - Veevervoer
Oliehandel - Tankstation
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Duis
DE AMINO-PERMANENT
Kralen zijn weer helemaal terug

Zeker krullende ang houdbaarzjn en vol ven
en energie. en die bovendien ook nog zeer

zacht aanvocien.

Zeg now eerlijk, zulke keulen zaan ook u vocht
aotastich

Kom langs of be voor zen afsoraak *

Céêiël
SOURCY CENTER ZIEUWENT|’n bruisend centrum in de Gelderse Achterhoek
Vele in- en outdoor
mogelijkheden voor
ontspannende bedrijfsak
tiviteiten, culturele mani
festaties en sportevene
menten van 50-2000

rijblijvend om in
ie en documentatie.

VERGADERRUIMTEN e CONFERENTIERUIMTEN e EVENEMENTENHAL
TENNISBANEN e SPORTHAL

@
SQUASHBANEN

©
BOWLINGBANEN

INDOOR MIDGITGOLF © JUE DE BOULI
SOURCY CENTER ZIEUWENT ZEGENDIJK 3A 7136 LS ZIEUWENT—_—
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GEKNAKT MAAR NIET GEBROKEN

Deze keer geen interview met een kop-
stuk van een vereniging, of een sportam-
bassadeur van Zieuwent. Wij vinden het
tijd worden om mensen aan het woord te
laten over sportbeleving.
Als je aan iemand vraagt watzijn hob-
by's zijn dan wordt meestal ook een
sport genoemd. En waarom vroegen wij
ons af, is sport belangrijk en hoeveel
invloed heeft het op je dagelijkse doen en
laten.

Als sport kozen we deze keer handbal, omdat handbalvereni-
ging Pacelli een van de oudste verenigingen van Zieuwent is
(vierde vorig jaar haar 40-jarig bestaan). Als lid van de vereni-
ging vroegen we Ingrid Rouwhorst de krukken van haar lijf.
Ingrid is 26 jaar, van beroep hoofd woongroep bij een zwakzin-
nigeninstituut.

KLEEDKAMER 1

Ingrid handbalt al vanaf haar 8ste. Dat betekent dat ze al 18
jaar lid is van Pacelli. Eigenlijk had ze liever bij voetbel gewild
dan bij handbal, maar ‘dat vonden m'n ouders niet goed. Bij de
voetbalclub was namelijk maar een kleedkamer, en die was
voor de jongens. Omdat een vriendinnetje bij handbal was en
daar enthousiast over was, besloot Ingrid om dan maar te gaan
handballen.
Volleybal heeft ze, naast handbal, ookeen tijdje gedaan, ‘daar
miste ik het fysieke, het persoonlijk kontakt met de tegenstan-
der. Het was wel een prima teamsport, maar voor mij heeft
handbal (net als voetbal) net dat beetje meer omdat je dan
lichamelijk kontakt hebt met je tegenstander’.



4

Pacelli telt 65 leden, ze hebben 2 jeugdteams en 1 herenteam,
de rest speelt bij de dames. Ondanks de grote vrouwelijke
overmacht, wordt er toch 1 kleedkamer gereserveerd voor de
heren.
Over de sfeer binnen het team en de club zegt Ingrid ‘de sfeer
is heel goed. Eigenlijk zijn we een grote familie. Iedereen kent
elkaar, de meesten zijn al jaren lid van de vereniging.
Mensen blijven of even of jaren bij Pacelli. Ik kan me wel
voorstellen dat het voor sommige mensen storend is dat wij zoclose’ zijn, maar ik denk niet dat dat een reden is om geen lid
te worden.
Achteraf ben ik wel blij dat de fusie waar toen sprake van was
met Erix niet is doorgegaan. Dat kan ik nu makkelijk zeggenwant het gaat, mede dankzij de komst van de nieuwe sporthal,
goed met Pacelli, we hebben de jeugd weer iets te bieden.
Maar toen dat hele verhaal over de sporthal nog niet speelde
waren we eigenlijk wel gedwongen te fuseren, we waren als
vereniging te klein. Potentiële nieuwe leden hadden we maar
weinig te bieden. Die fusie was dus bedoeld om te voorkomen
dat onze eigen kop zou rollen. Maar nu zijn we dan toch met
ons eigen klupje overgebleven.’

Omdat de vereniging zo hecht is, zijn er geen bestuurlijke
problemen. leder team heeft wel iemand in het bestuur zitten,
en klachten of ideeën worden direkt aan de bestuurlijke team-
genoot meegedeeld, die het dan voortzegt in de volgende
vergadering. Zelf is Ingrid secretaresse van Pacelli.

KLEEDKAMER 2
Ingrid noemt nog een voordeel van het handballen in het Sour-
cy Center; er komen namelijk steeds meer mensen kijken. Zelf
zegt ze hierover:

‘ik
hoor alles wat er geroepen wordt vanaf de

tribunes. Het geeft me een extra stimulans, er worden ook
nooit vervelende dingen geroepen, daar zou ik me overigens
wel aan ergeren.’
Het team waar Ingrid in speelt komt uit in de eerste klasse. InGelderland is maar 1 eerste klasse, dat wil dus zeggen dat ze



J. WAENINK enSCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade WERENFRIEDSTRAAT 37
isolerende en ZIEUWENT
bijzondere beglazing TEL. 054451452

ZIEKENFONDS - TAXI - PERS. VERV. 05445 - 1509
LEO KRABBENBORG AUTOTEL: 0652 - 932342

VOOR AL UW

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

INSTALLATIEBEDRIJF
WOPEREIS
Dorpsstraat 63, Zieuwent, tel 05445-1217

_.__.____



VEE en VARKENS

A.KL. HOLKENBORG
vee. en varkenshandel batsdijk 46 Zieuwent tel. 1508 £7

NTS SPAARBANK

zit niemand op de
reservebank,

8EenEea
‚A assurantiën-financieringen-hypothekenENENEEN
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door de gehele provincie moeten trekken om twee maal een
half uur te handballen, Dat vindt Ingrid, samen met de warming
up (‘gewoon dom warm lopen’) het vervelendste van kompeti-
tiespelen.

Over de voorbereiding op de wedstrijd vertelt ze: ‘eerst verza-
melen we, drinken een kop koffie en in de kleedkamers hebben
we het dan nog over wie er waar is geweest de vorige avond
(wedstrijden zijn altijd op zondag, red.)
Zodra het fluitje gaat ben ik bloedfanatiek. Maar is het uur om
dan hebik mijn nuchtere kijk snel weer terug. In de kleedkamer
evalueren we dan de wedstrijd samen met de coach. Dat vind
Ik belangrijk, maar voor mij is de wedstrijd in eerste instantie
toch ontspanning. Ik zal er op zaterdagavond geen pilsje minder
om drinken. Daar zijn wel eens pittige discussies over geweest,
maar ik blijf bij mijn standpunt; ik speel voor mijn ontspanning
en om me af te reageren. Ik wil er veel voor doen, maarerniets voor laten. Wordt dat toch van mij verwacht, dan ga ik bijDames 2 spelen, daar zou ik totaal geen probleem mee hebben.

Als de coach weg is uit de kleedkamer, evalueren we de blau-
we plekken en bespreken we de gemene streken die de tegen-
stander heeft uitgehaald. Ook hebben we het dan nog over wat
ieder van ons goed heeft gedaan. Bijvoorbeeld iemand heeft mij
prachtig vrij gespeeld zodat ik kan scoren nou dan heb je wel
een komplimentje verdiend, maar de volgende dag staat wel
mijn naam in de krant en niet die van de ander. Scoren daar
gaat het dan om, maar wat ik belangrijker vind is dat ik positief
ben ingesteld en mensen kan motiveren, dat scoort indirect.’

SPREEKKAMER
In de inleiding werden de krukken al genoemd, die Ingrid sinds
begin maart als een soort bodyguards omringen. Er is iets met
haar knie, wat is nog niet precies duidelijk.
Zelf zegt ze: ‘het gebeurde al aan het begin van de wedstrijd, ik
sprong op, en in de lucht heb ik waarschijnlijk mijn knie ver-
draaid. Het leek alsof ze probeerden mijn onderbeen eraf te
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draaien. Heel pijnlijk. Op de video later zag ik dat ik de bal nog
wel gegooid heb, er was helemaal geen sprake van lichamelijk
kontakt. Voor mij is het onbegrijpelijk. Dit seizoen ben ik toch
al een kneusje, 17 jaar lang hebik nooit iets gehad, en dit jaar
heb ik eerst mijn vingers gekneusd, toen een rib en nu dît
weer.
Gisteravond (9 maart red.) moesten we een bekerwedstrijd
spelen, ik ben mee geweest en heb langs de kant gezeten.
Vreselijk vond ik dat, ik zou ook nooit een goed coach zijn. We
hebben trouwens wel gewonnen.

Handballen is een uitlaatklep voor mij, als me iets dwars zit ga
ik juist extra hard gooien, Ik zal ook nooit het persoonlijk duel
opzoeken als een tegenstander mij iets geflikt heeft, maar ik
haal nog harder uit met de bal. Dat is mijn manier om me af te
reageren, je hebt er meervoldoening van (extra scoren) en je
ontloopt blessure gevoelige situaties.’ Door haar blessure is
deze uitlaatklep voor Ingrid tijdelijk gesloten. Zelf zegt ze: ’ik

baal echt vreselijk, ik heb er echt moeite mee als ik me bedenk
dat ik wel eens een hele poos niet zou kunnen handballen. Hoe
moet ik me dan afreageren? Laatst heb ik me op zaterdagavond
met een taxi naar Stoverink laten brengen en heb ik er een
stevig potje op gedronken. Dat hielp wel een beetje.’
Tot slot wilden we nog graag wetenof Ingrid er wel eens over
heeft gedacht om bij een andere club te gaan spelen.

e keer heb ik een aanbieding gehad, ik kon zelfs tweede
ĳ Minerva in Gaanderen. Ik heb vriendelijk

bedankt wantdaar zouik drie keer in de week mosten trainen
en dan nog kompetitie spelen. Dat betekent dat ik zou werken
en handballen en verder nergens meer tijd voor hebben. Ont-
spanning en gezelligheid staan bij mij voorop. Als ik niet meer
in Zieuwent zou kunnen handballen, dan zou ik een andere
sport uitkiezen, maar wel in Zieuwent.”

Ingrid bedankt voordit interview, waarin het begrip hobby en
sport een nadere en diepere betekenis heeft gekregen. Wij
wensen je een voorspoedig herstel, en hopen je naam snel
weer in de sportrubriek van de Gelderlander tegen te komen.



REYMER
TEze

ke ler
meiedeETZIEUWENT - DORPSSTRAAT 31 - TEL. 05445-1259

@
Behandelt 0.a.:
- LIKDOORNS
- SCHIMMEL / KALKNAGELS
- INGEGROEIDE NAGELS
- OVERTOLLIG EELT

GEDIPL. PEDICURE /LID

VOETJBLUS
Kleuterstraat 39-7136 LP ZIEUWENT
Telefoon 05445- 2123

Donny Rots
Boom- en rozenkwekerijen

— hoveniersbedrijf
Voor uw Tuinaanleg

Tuinonderhoud
Partikuliere verkoop af kwekerij

Roldersweg 1
7136 KX Zieuwent

Telefoon (05445) 2133
Fax. (05445) 2237



Wez W.J.M. Kleín Goldewijk

EN verkoop van nieuwemsi ‚en gebruikte auto's

SD APKms keuringsstation

Ee z Mariënvelde
bedrijfsauto’s Tel. 05445 1872 personenbusjes
verhuur verhuur

v.d, Meer de Walcherenstraat 1-Lichtenvoorde-Te!.71207 |
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HET TOETJE VAN INGRID
1. Wat is

je
favoriete gere

Gebakken aardappels, snitzel en sla.

2. Wie nodig je absoluut niet

uit
opje verjaardag ?

Iedereen mag komen.

3. Wat is volgens jezelf je slechtste eigenschap ?
Ik neem wel eenste veel hooi op m'n vork; zeg te snel ja.

4. Watis volgens jezelf je beste eigenschap ?
Dat ik toch alle afspraken nakom.

5. Wie vind je de beste sportman of vrouw van Zieuwent ?
Guus Slot, omdat hij in alle sporten die hij doet ook goedis.

©. Wie is de meest ondergewaardeerde persoon binnen je eigen
vereniging ?

Marjan Wensink. Ze regelt veel akties. Iedereen gaater van
uit dat ze dat doet, en ze doet het nog erg goed ook.

7. Als Zieuwent een zelfstandige gemeente zou zijn, wie zou er
dan burgemeester moeten worden ?
Een naam kanik niet noemen, wel een soort profielschets.
Het zou iemand moeten zijn die genuanceerd kan denken en
goed naar mensen kan luisteren. Daarnaast moethij of zij
beslissingen durven te nemen.

8. Watis je grootste hobby momenteel ?
Naast handbal is dat skiën, en uitgaan natuurlijk.

9. Wat zou je graag anders zien in Zieuwent ?
Dat de plannen geschrapt worden voor Rijksweg 15. Verder
dat de kermis 1 dag langer zou duren. Watik ook graag zou
zien is dat er meer aktiviteiten als de 'Sportnacht van Zieu-
went’ georganiseerd zouden worden, waar ook de ouderen
volop aan mee doen.

De Redaktie (MHW & HW)



DE KINDERPIOT"
SPONSORLOOP

Deze keerzijn we naar de sponsorloop gegaan. Op 20 maart
werd erop het voetbalveld een sponsorloop gehouden voor de
opvang en beroepsopleiding van straatkinderen in Santa Cruz in
Bolivia.
De sponsorloop is verdeeld in drie groepen: De kleinsten uit
groep 1 en 2 lopen rondjes van 200 meter. De tweede groep,
groep 3 tot en met 6, lopen rondjes van 300 meter. De laatste
groep, groep 6 tot en met8, lopen rondjes van 400 meter.
Elke sponsor mag een maximum bedrag van 5 gulden geven. Er
mag wel een lager bedrag gegeven worden. Dit vooraf, nu
beginnen we methet echte werk.

DE SPONSORLOOP
Na een toespraakje van meester Nobbenhuis maakte groep O
t/m 2 een start die eigenlijk veel te hard was. Na 1 ronde (200
meter) was dehelft al uitgeput, maar dapper aan kop en onder
een geschreeuw van "Basje ! Basje !” liep Bastiaan Molleman
zelfs nog 2 ronden.
Groep 2 t/m 4 ging van start; heel slim liepen sommigen rustig
doorzodat de conditie op peil bleef. Toeschouwers renden een
rondje mee met hun kind en moedigden de peuters aantot ze
er bij neer vielen (die kinderen dus). Er waren elastiekjes die ze
kregen om de ronden te tellen. Degenen die gestopt waren
hadden gezien hoe dappereen aantal kinderen doorliepen en zij
hadden het smoesje: “Ik mocht van mijn moeder niet verder!”
Toen groep 5 t/m 8 een keer weg ging waser limonade voor
die, die al/pas gestopt waren. Heel moedig slofde nog een stuk
of drie kinderen nog van groep 3 door die heel hoog in de
rondegetallen kwamen (een ronde is een heel voetbalveld
rond). Bijvoorbeeld: Laura Stortelder, 18 ronden ; Pieter Molle-
man, 17 ronden ; René Spekschoor, 21 ronden! Hou het maar
eens vol. Wij hebben een stuk of wat rondjes meegelopen, dat
ging èchtin een rap tempo.

__..
___



VOOR AL UW TRAKTOREN,
LANDBOUWWERKTUIGEN
REGENINSTALLATIES
MENGMESTSILO’S

Officieel dealer MF, Zetor en Niemeyer

Tevens verzorgen wij al uw loon- en grondwerkzaamheden

Gespecialiseerd op het gebied van klauwverzorgingsboxen
‚en gereedschappen

Ol A B.V.
HARREVELD - TELEFOON 05443 - 72415

x [4B ANKE
KLEUTERSTRAAT 29
7136 LP ZIEUWENT

Tel: 05445 - 2304
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05443-72400
Postbus 48, 7130 AA Lichtenvoorde-Holland

RouwhorstSMaertzdorff
fiscaal en financieel adviseurs

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

Zegendijk 16 k- 7136 LS ieuwent - Tel. 5445-2103
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In de tribune stond ook nog een kraampje opgesteld met wat
door de Derde Wereld gemaakte spullen. Ook levensmiddelen
zoals solidariteitskoffie en chocolade. Best lekker! Dat moetjeook eens proberen; koffie drinkje toch en dan tegelijk de Derde
Wereld helpen!

Terwijl groep acht MOEST stoppen omdat het lang genoeg
geduurd had, trommelde een duo schutters om nog een beetje
geld in het [aadje te brengen voor deze vastenactie.
Wij vonden deze zondag op de ‘'Greune Weide” een geslaagde
geldinzameling voor Bolivia!

De Jeugdredaktie (TM & JS)

DE MOMENTEN VAN DE
R.K.Z.V.C, PUPILLEN

R.K.Z.V.C. F-1
Wedstrijd : WVC F2 - RKZVC F1
Uitslag 5-0
Doelpuntenmakers
Mooiste goal

iste

moment:Eindelijk weer eens op de groene mat.
wedstr. : Jeroen Grotenhuis (goed verdedigen).

R.K.Z.V.C. E-2
Wedstrijd : Bredevoort E1 - RKZVC E2
Uitslag :2-0
Doelpuntenmakers
Mooiste goal
Mooiste moment : De warme ranja, die in de rust heerlijk

was, was na de wedstrijd de grote boos-
doener. Daarom hadden we verloren.

: Jorrit Bouchier, die op voortreffelijke wijze
onze vaste keeper verving.

Man v.
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TEVENS VERZORGEN WIJ AL

UW HUISSLACHTINGEN

Het beste vlees
komt van uw slager

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

SLACHTERIJ

H. BEERTEN en Zn.
Zieuwent

Telefoon 05445 1205

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

_____‘_



VERF - BEHANG - SPECIAALZAAK

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

SikkensTG.L. + T.H.B,, Pehalin Edelhout, Flexa

kwasten - gereedschappen - plakletters etc.
Tevens uw adres vooralle glas verf- en behangwerk.
NIEUW: VERHUUR TAPIJTREINIGER, ZONDER NATTIGHEID.

Zegendijk 4, telefoon 1454

AN4/ tijdens de rust of
na de wedstrijd
bent u van harte welkom
inde

Kan

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE

e van Z.V.C.
tel 1607

architektenburo

Ä mn a. holkenborg
ruurloseweg 28 7136 MD zieuwent

telefoon 05445 1389ss
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Wedstrijd : RKZVC E2 - Fortuna W. E2
Uitslag :2-4
Doelpuntenmakers : Mario Wopereis en Arne Hassink.
Mooiste goal : Mario Wopereis, hij nam de bal vanaf +

20 meter in één keer op zijn pantoffel.
Mooiste moment : Toen Arne 2-2 maakte.

Jurgen Berendsen.

Wedstrijd : Longa E2 - RKZVC E1
Uitslag :0-1
Doelpuntenmakers : Clemens Mul.
Mooiste goal : Clemens Mul, na een prachtige voorzet

van Danny Wopereis.
Mooiste moment  : ledem Dito.
Manv.d.wedstr. : Danny Wopereis.

Wedstrijd : RKZVC E1 - Vios (B) E1
Uitslag :0-1
Doelpuntenmakers;—
Mooiste goal
Mooiste moment : Toen Denni zijn nieuwe voetbalschoenen

toonde (maat 43).
Man v.d. wedstr. : Erwin Krabbenborg.

EVENEMENTEN-AGENDA

—2,3en 4 april : PAASPOP.3 april : Paasvuur.
=1 mei : PIOT: Kopie inleveren.18 en 19 juni : Rommelmarkt t.b.v. TOHP, Slagvaar-

dig en de Badminton-vereniging.-9september : Harmonie; concert Marinierskapel
tgv. 65jarig bestaan Harmonie
Zieuwent in het Souroy Center.—(
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: HANDBALVERENIGING PACELLI

HALLO LUITJES,
Tring 10 uur, vandaag moesthet gebeuren, de kampioenswed-
strijd tegen Reflex (Varsseveld) stond op het programma. De
laatste keer was het 12-12 geworden, dat kwam mede doordat
er toen te weinig publiek was. Vandaag ging het erom, wie de
wedstrijd zou winnen was kampioen,

ledereen was alcoholvrij, behalve (hoe kan het ook anders)
Cindy, Nicole en Anuska. Omdat we ontzettend zenuwachtig
waren stonden weal snel met 3-0 achter. Dat was even slik
ken. Door het massale Zieuwentse publiek, dat ons goed
aanmoedigde en door de mooie spandoeken van de welpen,
vochten wij terug. Al snel viel voor ons het eerste doelpunt,
oléeeee. Het publiek reageerde zeer enthousiast met toeters en
bellen. Dat gaf ons extra moed om verder te spelen. Langza-
merhand groeiden we in de wedstrijd. Aan het eind van de
eerste helft klonk het rustsignaal. Het was 4-4.
Door de peptalk van onze coaches Annet en Riky gingen we
vol goede moed het veld in. We begonnen zeer fanatiek, het
blokken in de verdediging ging steeds beter, doordat eindelijk
de handjes in de lucht gingen. Via een paar snelle break-outs
namen we een voorsprong van twee doelpunten. Reflex was
conditioneel gesloopt (ahum) en had niet de kracht om terug te
komen. Uiteindelijk werd de eindstand 7-9 in het voordeel van
Pacelli.

Bedolven onder de vele felicitaties en bloemen gingen we
richting de douches om daarna een gezellig feestje te bouwen
met de vele supporters. ledereen die ons gesteund heeft (en
dus de moeite nam om vroeg op te staan) BEDANKT.

Trudy, Anuska, Nicole, Janneke, Anke en Natascha.me



Een groot aantal sportblessures zie je aan de ledematen. Er zijn
nogal wat sporten, waarbij met armen en benen wordt rondge-
zwaaid, en het blijkt dat dit niet altijd even gecontroleerd
gebeurt.

Onze armen en benen zijn grofweg opgebouwd uit botten, met
daaromheen spieren en een laagje huid aan de buitenkant. Daar
tussendoor lopen nog een aantal andere onderdelen zoals
bloedvaten en zenuwen. De botten zijn met elkaar verbonden in
de gewrichten, die zorgen dat alles op bepaalde manieren kan
bewegen. Hierbij dienen gewrichtskapsel en -banden voor het
geleiden van de beweging in bepaalde richtingen. Zo hoort een
goede, stabiele knie alleen te kunnen buigen en strekken en is
een (geforceerde) draaibeweging ofwel rotatie niet zo best voorde knie en met name voor de meniscus. Op de zogenaamde
voetbalknie komen we in een latere aflevering nog eens terug.Soms kunnen door forceren het kapsel of de banden rondom
een gewricht overrekt wordenof zelfs scheuren. Dat heet dan
een verstuiking. Raakt het gewricht geheel ontzet ofwel uit de
kom, dan heetdat een luxatie. Beide letsels, die van gewrich-
ten dus, maken het nodig om naar de dokter te gaan. Op ge-wrichten moet je namelijk zuinig zijn. Als letsels niet goedbehandeld worden kunnen ze leiden tot stijve of vergroeide
gewrichten.

Wordt een arm of been ergens tussen de grote gewrichten ge-raakt, dus op onderarm/been of bovenarm/been dan is er
meestal sprake van een kneuzing. Op de symptomen hiervan
wordtin de volgende aflevering teruggekomen, Bij wat grover
geweld of wat meer pech voor de sporter kan ook nog eenbotbreuk oftewel fractuur optreden. Als een onderarm er dwars
opstaat is de diagnose niet moeilijk, maar soms kan iemand

ndanks een (kleinere) botbreuk best nog een tijdje doorgegaan
ĳn. Maar meestal kan een gebroken arm of been niet meer

gebruikt worden zonder dat hetflink pijn doet. Het is dan niet—



VERENIGINGEN

R.KZV.C. Veldvoetbal
Voorzitter J. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënveide, tel. 1281
Secretaris Cte Molder, Ravelstraat 9, L'voorde, tel. 05443-75179
Penningmeester: M. v‚h Bolscher, De Haare 69, Zieuwent, te. 1660
Wedstrjdsecr. -H. Bokkers, G. Bomansstraat 44. Lichtenvoorde

R.KZV.C. Zaalvoetbal
Voorziter 8 ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent, tel 1257
Sekr/Penningm. Krabbenborg. Kleulerstraat 8 Zieuwent, tel 2381
Wedstijdsecr. 8. Slot, Hellerweg 3. Zieuwent, te. 2127

H.V. PACELLE: Handbal
Voorziter 8 Wonsink, De Haare 18, Zieuwent tel. 1838
Secretaresse L Rouwhorst, Rouwhorsterdijk3,Zieuwent, el 05443-73814
Peningmeesteres :P.Klein Goldewijk, Linnenwever 2, Groenlo, tel 05440-65478
Wedstijdseer A Hummelink, De Haare 30. Zieuwent, tel 1531

TOHP: Volleybal
Voorziter H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b, Zieuwent, tel 18
Secretaris B. te Molder, De Haare 1. Zieuwent, tel 2140
Penningmeester A. Krabbenborg. Grobbenweg 3, Zieuwent, tel 1400
Wedstijd-secr. A Hogenkamp, De Steege 21. Zieuwent, tel 2285
Recreanten A. Klein Tuente, Lantherwog 43, Mariënvelde, tel. 1409

Jeugdzaken J. Kolkman Cuppers, Ruurloseweg 20, Zieuwent el. 2192

ZV: Tonnis
Voorzitster C. Cuppers, Oude Maat 1, Mariënvelde, tel, 1287
Secretaresse 8. Krabbenborg, Dorpsstraat 1, Zieuwent, tol. 1591
Penningmeester:W. Weijers, Zieuwentseweg 77. Zieuwent tel. 1425
Wedstrjd-secr. Rv. Linden, Dorpsstraat 2b, Zieuwent, tel. 1453
Jeugdcommissie A Domhof, Past Zanderinkstraat 10, Zieuwent, el. 1705

M. Kemkens, Brandersdik 12, Zieuwent, tel 05443-76724

ZG: Gymnastick- en Jazzgym.vereni
Voorzitster L. Hummelink, Oude Terborgsew 269, D'cherm, tel 08340-60442
Soerotaresce J. Wolters, Batsdik 42, Mariënvelde, tel, 1711
Penningmeesteres:E. Krabbenborg, Batsdijk 39, Mariënvelde, tel 2323
Wodstijdsecr 1 Hummelin, Oude Terborgsew 269, D'chem, tel 08340-60442

MU CHIN: Karate
Voorziter H. Ohf, De Waareise 23, Zieuwent, tel 1262
Sekr/Penningm.°G. Rijnders, Larksstraat 18, 'voorde, te 05443-74926



TTV DES: Touwtrekken
Voorziter L te Molder, 8. . Moursstr. 24, L'voorde, tel 05443-75454
Secretaris B. Huitink, Kleuterstraat7, Zieuwent, tel 2112
Ponningmeester:M. Wopereis, Zegendijk 5, Zieuwent, tel. 1374

SLAGVAARDIG: Tafeltennis
Voorziter B. ten Bras, Dorpsstraat 23, Zieuwent,tel 1257
Secretaris E. Hoenderboom, Zegen 12, Zieuwent, {el 1324
Penningmeester  :J.te Roller, Verkavelingsweg 2. Mariërveide, tel 1373.
Wedstijdseer :K. Hummelink, Esstraat 42, [ ‘voorde, tel 05443 77523

ST. SEBASTIAAN: Schietvereniging
Voorzitor A Meekes, Strausstraat 15, voorde, tel 05443 76506
Secretaris G. te Molder, De Steege 23, Zieuwent tel 2214
Penningmeester A Papen, De Haare

32, Zieuwent, tel 1970

BV. 'T KEVELDER: Bijarten
Voorziter B. Hulshof, Zieuwentseweg 595, Zieuwent, tel 1494
Secr/Penningm.  :C. Schuiink, J. v. Eykstraat 12, [voorde tel 05443 73217
Wedstijdsecr. A Waalderbos, Zieuwentseweg 42, Zieuwent, tel 1504

B.8.Z: Bijarten
Voorziter A. van Melis, Kard. de Jongstr 1, L'voorde, te. 05443-74584
Seor/Weds-secr  :T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, tel 1271
Ponningmeesteres;D. Goidovijk-ten Bras, Churchilstraat 20, te. 1653

KSV. DE HEMMELE: Klootschieten
Voorziter H. Scheepbouwer, Dorpsstraat 63, Zieuwent, el 1217
Socr/Weds-secr. =P. Domhof, Startmanswg 2, Beftrum, tel 05248 2191
Penningmeester: T. Bongers, Dorpsstraat 36, Zieuwent, el 1271

ESZET'90: Squashvereniging
Voorzitor V. Doppen, Dorpsstraat 77, Zieuwent, te. 1982
Socretaresse M. Krippenborg, Kleuterstraat 1, Zieuwent, tel 2037
Penningmaoster:P. van Zutphen, Bentinckst. 23, ‘voorde, ‘el 05443 76783
Wodstijdsecr  :P. Knippenborg, Dorpsstraat 244, Zieuwent, te! 1856

BADMINTON-vereniging
Voorzitter M. Stottolaar, Middachtenstraat 34, L'voorde, tel. 05443-77019Secretarosse Y. Eekelder. Dorpsstraat 83, Zieuwent, tol 2172
Penningmeester W. Eekeidor, Ruurlosoweg 189, Zieuwent, tel 1664
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overbodig om een arts te raadplegen. Een opvallend symptoom
is vaak de zogenaamde asdrukpijn: als je het gebroken bot aan
de uiteinden vastpakt en die dan naar elkaar toedrukt, ontstaat
pijn op de plaats van de breuk.

Bij de meeste genoemde blessures is akute behandeling erg
zinvol. Door niet belasten van een getroffen been wordt erger
voorkomen, door hoog leggen van een voet nemen pijn en
zwelling af. Direkt koelen met behulp van ijs zorgt, dat bloed-
uitstortingen, die bijna altijd optreden bij deze blessures, be-
perkt in omvang blijven, zodat de genezing later sneller kan
verlopen. Verder kunnen knellende schoenen, ringen etc. beter
direkt verwijderd worden, voordat een vinger of voet zo dik is
opgelopen, dat de gereedschapskist eraan te pas moet komen.

Al dìt soort wijsheid kan men uitstekend leren op een EHBO-
cursus. De plaatselijke EHBO in Zieuwent geeft graag inlich-
tingen over haar cursussen. Eigenlijk zouden bij elke sport-
vereniging minstens enkele leden een EHBO-opleiding gehad
moeten hebben.

… wordt vervolgd’ Gerard Molleman.

ROETENUIT …. OTTERSUM
PIOT begint met ingang van dit nummer een regelmatig terug-
kerende rubriek. Een nieuwe rubriek waarin wij op bezoek gaan
bij mens (sporters) die op enige wijze iets met Zieuwent heb-
ben. Dat kan zijn van oud-inwoner, tot een zoon of dochter
van, of gewoon een geboren en getogen Zieuwentenaar. Het
zal altijd iemand zijn die nu niet meer in Zieuwent woonachtig
is. Voor deze eerste aflevering ging PIOT op bezoek in Otter-
sum.

GEBOREN EN GETOGENIN ZIEUWENT
Op bezoek bij Tonnie en Maria Boomgaars aan de St.Janstraat
te Ottersum. Ottersum, een plaatsje zo groot als Zieuwent, ligta
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onder de rook van Gennep. De Maas stroomt er vlak langs, enook hier was men getroffen door de watersnood. Ottersum
grenst aan Duitsland met het prachtige natuurgebied de Reichs-wald. Vanuit Zieuwent is de afstand in een uur via Duitsland
makkelijk te overbruggen. De familie Boomgaars runt daar het‘Toma Refit Center’. Een center dat zowel voor de recreatieve
en fanatieke sporter/aktivist aktiviteiten organiseert. Langzoeken in Ottersum hoef ik niet want een rechtopstaandekayak voor het center geeft aan dat ik daar moet zijn.

Buitenis gauw te zien dat men nog druk aan het verbouwen i

Boven de deur staat; 'De Muckenstal’ (dialect voor kalveren-stal). Later blijkt dat het vroeger een boerderij is geweest, meteen woonhuis daaraan gebouwd. De ontvangst is alsof weelkaar elke week zien! Een grote ruimte die doet denken aan
een restaurant, met een bar aan de éne kant. Overal langs dekant hangen foto'sen kranteknipsels. Een gezellige gelegenheiddie wel eencafé lijkt, maar ’t beslist niet is.—
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Even voorstellen: Maria Boomgaars-Spekschoor, 39 jaar en in
Zieuwent beter bekendals Maria van Ni'jland van de Zieuwent-
seweg richting Beltrum. Is de Ma van ‘Toma’ en zo'n 8 jaar
geleden uit Zieuwent vertrokken. Tonnie Boomgaars, 41 jaar
zoon van groenteboer Jan Boomgaars van de Dorpsstraat (nu
Olthuus opslag), is de To van ‘Toma’ en is al zo’n 27 jaar
geleden uit Zieuwent vertrokken. Dan zijn daar hun drie zonen
Jarno, Mark en Axel en niet te vergeten hond Kunta (zo groot
als eenkalf),
TOMA REFIT CENTER
Het Toma Refit Centeris een center waar men terecht kan
voor allerlei sportieve buiten- en binnen-aktiviteiten zoals:
kanovaren, mountainbike, waterfiets, survival, wandeltochten,
klootschieten, hardlopen, zwemmen, schaatsen, squash en
allerlei andere aktiviteiten voor familie, bedrijfs- of verenigings-
feestjes. Maar natuurlijk ook voor ieder ander individu. Dit alles
kan eventueel met een barbecue, buffet, lunch, oud Hollandse
spelen en een borrel worden uitgebreid. Hoewel de meeste
aktiviteiten voor buitenshuis zijn, wil men het binnenprogram-
ma voor de wintermaanden met een sauna uitbreiden. In 1992
was er brand in het Toma Center en een gedeelte ging daar-
door verloren. Doordat de wind ‘gunstig’ stond en de brand-
weer kordaat optrad, kon ook een groot gedeelte bespaard
blijven. Maar desondanks was de ravage groot. Het duurde
ruim een jaar voordat alles weer recht op derails stond en met
de herbouw kon worden begonnen. De wederopbouw is nog
steedsin volle gang en men hoopt deze nazomer het nieuwe
gedeelte met sauna's en kleedruimtes in gebruik te kunnen
nemen. Het Toma Refit Center werkt met 10 part-time mede-
werkers. Men beschikt over 17 professionele ATB fietsen, voor
zo’n 100 mensen kanovaren en opvaste tijden loop en Stress
Down trainingen. Alle daarbij benodigde attributen zijn te huur.
Voor de kano's zijn er verschillende tochten te reserveren van
9 tot 60 kilometer, in Nederland, Duitsland maar ook in de
Ardennen. De mountainbike-tochten voeren bijna allemaal door
de omgeving van Ottersum, waarook het Reichswald onder
valt. In deze bosrijke omgeving is het heerlijk toeren. Natuurlijk

_—____„'„Í’'.__—___—__—_—_



NN Sportartikelen

VOOR AL Uw: Sportschoenen
4 Ag]Sportkleding LS

[4 Nl Schoenen en Sporthuis
3Ee BRAS BĲ]

ZIEUWENT … Tel, 1257 Ened
Adidas - Puma - L.A. Gear- Cruijff Sport - UmbroRucanor - Mitre - Goudie - Yonex - Lotto ENDunlop - Hummel - Masita - Oliver - VikingNKa:

Waar zullen we afspreken?
Natuurlijk bij.

Hotel- Café - Restaurant

„„'t Witte Paard”
Dorpsstr. 49

7136 LG ZIEUWENT
Telf. 05445-1282

| Ouderwetse gezelligheid
midden in het dorp.

FAM. A. STOVERINK8ee—
38



BIG BUSINESS

NICO DOMHOF
Tongerlosestraat 52

Lichtenvoorde
Tel. 05443-77448

77449

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 Lageschaar77
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* Tuin-architektuur
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Ruurloseweg 7

7136 MC ZIEUWENT
Telefoon 05445-1954ae
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zijn ook hier vele mogelijkheden. Vele verschillende route's
voorradig! Verder zijn er verschillende dagprogramma's al dan
niet met kano, ATB, je eigen fiets, lunch, borrel en barbecue.
Elk ander programma kan aan de wens van de klant worden
aangepast. Overnachten is uiteraard ook mogelijk! “Veel men-
sen die in het nabij gelegen CenterPares bungalowpark Heide-
bos logeren, maken gebruik van ons center omdat wij een stukmeer mogelijkheden hebben en ook goedkoper zijn.”

ik aan de bar zit, vertrekken een zestal Amsterdamse
politie-agenten (uit het Heidebos) vooreen ATB-tocht. Ook veeldagjesmensen stoppen bij Toma voor een kopje koffie met
Vlaai. Jaarlijks verzorgt Toma voor zo’n 8 tot 10.000 mensen
een sportieve aktiviteit en altijd onder deskundige begeleiding
van trainers en gidsen. “Ook bekende topsporters zoals judokaBen Spijkers en wielrenster Leontien van Moorsel traindenbijToma in Ottersum.

ZELF SPORTEN
Zoals je mag verwachten zijn Tonnie en Maria zelf ook aktief in
de sport. Naast datze zelf vaakals begeleider meegaan, doet
Maria aan hardlopen en tennis. Het tennis staat echter wel op
eenzeer laag pitje! Vroeger toen ze nog in Zieuwent woonde,
was zebij handbal en volleybal. Het hardlopen is begonnen indie periode dat ze in Ottersum zijn gaanwonen. De kilometers
werden geleidelijk opgevoerd en een derde plaats tijdens eenplaatselijk loopje bleef toen ook niet uit! Zo werd ook de jaar-
lijkse halve marathon van Gennep niet overgeslagen. Dat alles
leidde ertoe datze besloot om voor een hele marathon te gaantrainen. Samen met enkele andere dames werd aande voorbe-
Teiding begonnen. En zo verscheen Maria aande start van de
marathon van New York. Afgelopen november reisde ze samenmet haar vaste trainingsmaatje af naar Amerika. Tonnie bleef
thuis bij de kinderen en de zaak. De New York marathon magwel tot ’s werelds bekendste worden gerekend. Je kent vastwel de beelden van T.V. waar vele duizenden hardlopers overde brug komen. “Een ongelooflijke ervaring om daer een mara-thon (in dit geval haar eerste) te lopen in zo’n wereldstad met—
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zo’n ambiance. Een grote stad, vol duizenden toeschouwers die
je vooruit staan te schreeuwen.” Echte zware problemen had
Maria niet, ze werd immers door het publiek geleefd. Alleen in
de laatste mijlen, waar iedereen het moeilijk heeft, had ze ook
moeite om de laatste mijlpaaltjes te passeren. “Ook dat stuk
door Central Park was niet bepaald vlak!” Ze finishte in een
zeer verdienstelijke debuuttijd van 4 uur en 15 minuten, haar
maatje deed er een half uur langer over. In oktober wil ze de
marathon van Eindhoven lopen.
Tonnie doetal jaren aan triathlon en heeft al zes keer de hele
triathlon van Almere volbracht! Zijn hele seizoen bestaat uit
maaréén wedstrijd, “een dagje Almere*zoals hij zelf zegt. 3,8
km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km hardlopen. Daar-
voor moet je inmens veel trainen zou je denken. “Ik train niet
echt heel specifiek daarvoor. In de wintermaanden werk ik ook
als badmeester in een zwembad, waar ik natuurlijk ook gere-
geld in lig. Soms gebeurt het ook wel eens dat ik drie keer per
dag met een ATB-tocht mee ga, dus dan fiets ik ook veel.
Looptraining geef ik ook, dus dat is ook extra mee genomen.
Een enkele keer als het mij zint, pak ik de fiets voor een ritje
van een paar uur. Bijvoorbeeld als er een familielid in Zieuwent
jarig is ga ik ‘even’ opde koffie, toch weer zo'n 130 kilometer
in de benen. Gezien mijn leeftijd en opgebouwd sportverleden
beschik ik over een goede basis.” Tonnie's grootste wens is
om een keer deel te nemen aan de triathlon van Hawai. De
bakermat van de triathlon, daer waar hetooit begon. “Ooit zal
het er toch van moeten komen. Eerst zorgen voor een startbe-
wijs.” Voorlopig denkt hij nog aan 27 augustus, wanneer hij
voor de zevende keer aan de start verschijnt in Almere. Zijn
streven is om deze 10 keer achteréénvolgend te volbrengen
(lees in jaren!).

De triathlon was ook de sport waar ondergetekende Tonnie
Boomgaars leerde kennen. Dit was tijdens een trainerscursus
op Papendal. Tonnie gebruikte die cursus om zijn deskundig-
heid voor Toma uit te breiden._,c
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Je eigen sport,
je eigen bank

Rabobank
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Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel: 05445 - 1542

Voor:
- Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen

en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg.
- Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle

merken. (Huurauto beschikbaar)
- APK-Keuringen
- Schadetaxatie en -reparatie

motor- en autorijschool
GUUS KOLKMAN
zieuwent tel: 05445 -1939
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Tonnie, Maria, Jarno, Mark en Axel zijn uiteraard nog weleensin Zieuwent op bezoek bij familie. Vaak proberen ze ook nogom elk jaar een dag kermis te vieren in Zieuwent, maar dat lukt
helaas elk jaar ook niet meer. Maria zou graag het paasvuurwel weer eens zien branden, dus wellicht zien wij ze daar weerterug! Hoe dan ook, Tonnie en Maria bedankt voorhet gastvrijeonthaal! En lezers u weet het: voor een sportief idee gaat umet Toma mee.

De Redal (JVW)

Gedurende de wintermaanden iser in de kantine van Z.V.C.
opelke tweede maandag van de maand een kruisjaskaart-avond voor eden en donateurs van deze vereniging, De
2anvang is 20.00 uur. "Umdat 't toch zo’n mooi tiedver-
drief is; de laatste extra kaartavond van het seizoen opmaandag 11 april a.s.”

DAMES 1 TOHP
Hier eindelijk het door ons reeds lang geplande verslag, dochsteeds weer uitgesteld, van de competitie-verloop, We komendit jaar weer uit in de tweede klas. En het gaat weer net niet
goed genoeg. Wezijn en blijven eeuwige tweede. Dus weerkans op promotie-wedstrijden, die nogal zenuwslopend zijn.Maar eerst de tweede plaats vasthouden.

Mooi gaat het wel. Er wordt fanatiek getraind (met pleisters op |de mond) en onze nieuwe aanwinsten, Judith Holkenborg,Janneke Wessels en Karin Karnebeek-Harbers, draaien goedmee. De speelvloer bij onsis na de training altijd mooi schoonwant onze nieuwe trainer Ton Hulshof houdt nogal van rollendedameslichamen. Dit proberen we wel eenste ontduiken, maar
nog nooit is één van ons daar in geslaagd.

—8
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Na de training verzorgen we onze blauwe plekken in de kleed-kamer en tuigen vol goede moed naar de kantine, waar hetpasecht gezellig wordt. Vooral wanneer onze coach Annie Domhof
aan het moppen tappen slaat.
Hier volgt nog het én en ander dat niet in het verhaal paste,maar dat we nog wel kwijt wilden:

- Bij verjaardagen gebak.
- Heeft er één wat fout gedaan, kun je die er samen evenheerlijk doorhalen.
- Hedwig gaat steurig naar links.
= Je mag een Jus met water drinken.
- Het systeem is heerlijk beweeglijk vindt Marieke (ze doet

één pas meer).
- We hebben sinds dit jaar een noodoplossing, de buiten-aanval.
- De setuppers doen het nooit verkeerd.
- Ze gaan altijd veel te vroeg naar huis, vinden Jacquelienen Yvonne.
- We gaaneen volleybal sponseren, volg gerust ons voorbeeld.

Doei! Dames |.

HEREN 2 TOHP VOLLEYBAL
WI'j hebt te maken met dat t soms good geeten soms neet zogood geet. Oaver 't algemeen & nomne geet ‘t good. Moar
soms geet ut neet zo good, neet zo vake, moar somstoch wal.Ad d'r ene ‘n brommer kapot hef zoi denk’n dat ‘t neet zo goodgeet. Mis, ‘t sloan op de ball'n geet donders good, da’j zenargens weer kunt vind'n, da's minder.

Toen Nandozien riebewies haal'n dacht'n wij dat ut now walmooi zol goan. Wij war'n zo onder de indruk dat er ene vanons in 'n auto mag stapp'n en weg kan ried'n, dat wij in dewedstrijd doar zelfs oaver stoat te dreumen. Met as gevolgda'w noa een half uurken al weer op huus an dampt'n, woarwij bej moders troost zocht’n. Dat bunt de grote lijn'n, dewedstrijd zelf zat als volgt inmekare: toen wi'j war'n bej e-

—
mm



Bloemsierkunst „ERNA®
Werenfriedstraat 1

7136 LZ Zieuwent
Telefoon 05445 - 2372

Voor al uw bloem- en
kado-ideeën

Ook uw adres voor:
BLOEMWERK, ZIJDEBLOEMEN EN -PLANTEN,
BRUIDS- EN GRAFWERK

Open: Ma. 10.00 - 11.30 uur
Di.tm Vrij. 8:30 -12.30 uur +13.30- 18.00 uur
Vrijdag Koopavond tot 21.00 uur
Za 8.30 -16.00 uur

Tevens bezorgdienst
Tot ziens

Dames- en Herensalon
99 19

Werenfriedstraat 1 - Zieuwent
@ 05445-2391 >ee &@

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.00-14.00 uur.



Brood- en Banketbakkerij

CLEMENS KRABBEN
Dorpsstraat 91 - ZIEUWENT - Telefoon 05445-1279

AAN DE WEG TIMMEREN MET
MATERIALEN VAN: WoEBOUWBEDRIJF Ì

lÖopereis Vis* nieuwbouw
* verbouw
* onderhoud
* machine houtbewerking Dorpsstraat 48 - 7136 LN Zieuwent
* restauratiewerkzaamheden Telefoon 05445 - 1928 b.g.g. 1209

AUTOBEDRIJF
BEN,82 TI ©

x È ©enE Ze > ufe 7 74 $lWist ENNE
VICO FIETSEN

4EE Verkoop en reparaties
van merkauto’s

==
deg 1607

maakthetsenteuxer tel. 2254 Waalderweg 124
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komm'n van ut warmlop'n, zoll'n wij d'r wal es effen opba-ter’n. Wi’ zoll’n die leu doar in Reule wal effen loaten zeendatze tegenwoordig al op jong'n leeftied kunt volleyball’. Okwoll'n wij ze loat’n zeen dat wi'j op onz'n trainingsoavend okandere ding’n doot dan allene moar brekk’n en proat’n. Van al‘dat moois ging moar weinig deur. An de andere kante van dendroad zag’n ze neet volle wat ok maoreen betj’n op volleyballeek. Utgezonderd van die ker'n daw op mocht’n sloan en diedree punt'n die Steve hef è maakt.

Met de sociale omgang met me kare good. Tiedens de wed-strijd geet “t soms wat minder, d'r wilt wal eens wat (neetnaoder te nuemen) woord'n vall'n moar no de wedstrijd geet ’théél good.

Wieter geet 't met de communicatie ok héél good, aown thuus
wedstrijd hebt hew dat ’n kwarteerk'n eerder as de training.Ons geluk is dat d'r altied wal'n paar dree kwarteer te vrogbunt, ad dan den tegenstander binnen kump loop’n hew nogtied zat um de trainster te vroag’n of wi’j misschien ok soms ’n
wedstrijd hebt. Dan belle wij noar huus dat ze effen héél gauwons tenue mot breng’n en dan hew ok nog tied zat um die dreete bellen die altied ’n kwarteerk'n later komt as ons. Zo kump’t daw toch nog good warm kunt drei'n veur aw echt de weidein mot.

Veurig joar had'n wi an ‘t end van de competitie twee punt’nbi'j mekare ê sprokkeld, dit joar hew d'r a zesse. Doar kumpnog bij daw nog veer wedstrijd’ te goan hebt waorvan ene |tegen ’n boavenst’n, dee hew uut en das gunstig want doarverzamele wij de meeste punt’n. Dat ze nog ongeslag’n bunt ismoar bijzaak, wi'j bolderd d'r gewoon oaverhen. En dan eindi.
ge Wij dit joar neet meer onderan.

Wij zegt:leu good goan en weer komm'n en wi'j [oat ow nogwal wett’n hoe ’t eindigd as ut zowiet is.P.S. Eris geklaagd over het feit dat wij ons verhaal niet in
het algemeen beschaafd nederlands schrijven, daarom
volgt hier de vrije vertaling; Met ons gaathet goed.—ss3
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Woarum zol d'r toch eigenlijk nog noot ene op 't idee eukomne
wean om ons te sponseren???

Naam : Benno Stoverink, ZVC-3

Meest favoriete sport : Voetballen,altijd zo geweest.
Minst favoriete sport : Dammen en schaken. Een beetje

stom naar een bord zitten staren.
Voetbalvereniging RKZVC : Goede club voor een klein dorp.
Sportleven Zieuwent : Optimaal metal die mogelijkheden.

—m——



BEKKEN assurantiën
NSS KONESS gaatKEEN ENIG

ECESE ETEEEi]

SNACKWAGENS VOOR AL UW EVENEMENTEN

7136 LN ZIEUWENT
Tel: 05445 -1269

Drukkerij
WW) Westerlaan

v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde - Tel. 05443 - 71207



ZIEKENVERVOER

TAXI

TROUW- en 2 | fROUWAUTO’S GeLOTsSen
PARTICULIERE RITTEN

7136 LE ZIEUWENT
Dorpstraat 29
Telefoon 05445 - 1416

Theo kl. Holkenborg
Oude Ruurloseweg 25, 7136 KE Zieuwent, Tel.: 05445 - 1384

VASTE PLANTEN ÁCONIFEREN aLAANBOMEN
geraniums, fuchcia’s perkplanten

Hulzink
Bouwbedrijf

3x NIEUWBOUW

T$ VERBOUW

4 ONDERHOUDSWERKEN

98Dd1 BoasZIEUWENT Tel. 054451214



Sportblad PIOT
Hemmie Oolthuis

Gerard Strank

Onbewoond eiland
10 Miljoen
Wie niet op verjaardag

Vakantie

Televisie

Uitgaan
Eten/drinken
Politiek

Geweld/pijn
Bewondering

Hekel/afkeer
Dromen/ambities

Nachtmerrie

Feyenoord/Ajax/PSV
Gele/rode kaarten
WK'94

Ruud Gullit

Dick Advocaat
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Oké,van alles voor jong en oud.
Ik ken hem niet, maar als ik ’t zo
hooris het niet erg, dathij gaat.

: Aan die rondjes lopen tussen de
oefeningen door krijg je de schurft.
Verder prima.

Een mooi deerntje. Verder hebje dan
helemaal niks meer nodig.
Geen gekke dingen. Op de bank dus.
Iedereen is welkom (!}

Waar het wel warm, maar niet te
druk is. Als ik drukte wil, dan gaikwel naar de Radstake.
Sport en actiefilms, maar zeker geen
soepseries.
Radstake, er mag daar heel wat.
Een biertje en veel en lekker eten.
Doe ik niet aan; altijd mooie verha
len, maar het valt altijd tegen.
Nooit meegemaakt, dus
Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen,
etc.
De drempels in de Dorpsstraat.
Baas van een boerderij met een paar
honderd beesten en een paar knech-
ten.
10 miljoen winnen, 15 is ook goed.
Datik een verkeerde ziekte krijg.

: Ajax, simpel; het mooiste voetbal.
Goed systeem om te straffen.
Nederland wel bij de eerste 4, maar
Duitsland zal het wel weer redden.
Lekker in Italië laten zitten metzijn
geslijm en gelul.
Goede keuze. Gewoon zonder poes-
pas

RD.
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KX HANDBALVERENIGING PACELL!

PACELLI-NIEUWS
Het handbalseizoen is zo goed als afgelopen. Er resten voor de
dames-1 alleen nog de wedstrijden voor de beker, de dames-2doen mee aan de Achterhoekcup en de dames-junioren strijdenook nog om de handbalbeker. Een compleet overzicht van alle
teams watze het afgelopen jaar presteerd hebbenen de uiteinde-
lijke notering in de competitie volgt in de volgende PIOT evenalshet slot van het jubileumweekend.

We vermelden echter alvast wel dat de dames-junioren dit jaarkampioen zijn geworden. Op zondag 20 maart jl. moesten de
dames spelen voorhet kampioenschap tegen Reflex in Varsseveld
Met de wetenschap in het achterhoofd dat de vorige thuiswed-
strijd in een 12-12 gelijkspel was geëindigd, kondit dus wel eenseen heel spannende kampioenswedstrijd worden. Er was vanbeide partijen veel publiek op komen dagen zodat het een gezelligeboel was in Varsseveld. Zelfs de welpen waren aanwezig enhadden mooie spandoeken gemaakt en leuke kreten bedacht
De wedstrijd kon dus beginnen. Alle dames (op 3 na, we zullen
geen namen noemen!) waren volgens hun eigen zeggen vrij vanalcohol. Ze begonnen allemaal hee! zenuwachtig aan de wedstrijd.Binnen 10 minuten keek Pacelli tegen een 3-0 achterstand aan
maar toen waren de zenuwen ook verdwenen en konden dedames terugkomen met behulp van (goedbedoelde) aanmoedigin-
gen van het publiek; de ruststand was4-4.
Na een peptalk van de coaches Riky en Annet gingen de dames
zeer gemotiveerd de tweede helft weer in. Ze begonnen zeer
fanatiek, er werd zeer goed verdedigd, (de basis voor een goede
aanval) veel ballen werden geblokt en door een paar goede, snelle
break-outs kon Pacelli langzaam afstand nemen van Reflex.
Uiteindelijk werd de eindstand 7-9 in het voordeel van Pacelli.
KAMPIOEN HI!
Het massaal opgekomen publiek snelde het veld op om alle dames
te feliciteren met deze prachtige overwinning en het mooie kampi-
oenschap. Nadat ze een beetje bekomen waren van de vele

—ss338



Bomers LxMxB x
Verkoop en reparatie van

MACHINES EN TRACTOREN

Verkoop {KARCHER
hogedrukreinigers

ZIEUWENTSEWEG 71 - TEL 05445-1620 ZIEUWENT

HOTEL BONGERS
biedt U meer dan u denkt Zaal cot 400 personen

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

Dus hét adres voor al Uw horecawensen
HOTEL-CAFE-RESTAURANT BONGERS
Dorpstraat 36, 7136 LM Zieuwent, 0545-1271

D.M.C. Borduurgaren
Durable brei- en haakkatoen
Gutterman naaigaren
Optilon ritsenYvonne

/ Bepeerie
nippenborg DEGre6 Textielfornituren

& Jeen
Sapro: wens- en prentbricfkaarten

kinderuitnodigingskaarten

P.T.T. Postagentschap: ook vrjdagsavonds Dorpsstraat 11
‚en zaterdagssmorgens geopend 7196 LE Zieuwent

Tel.: 05445 1544



VOOR HEM EN HAAR

DORPSSTRAAT 77ZIEUWENT tel.: 05445 1982

Jos Beening
Voor al uw Reklame en Schilderwerk
Dorpstraat 274, Zieuwent

Tel.: 05445 - 23 46
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felicitaties kon uiteindelijk deze mooie foto gemaakt worden
inclusief de vele bloemen. Hierna werd het feestje verder gebouwd
in de kleedkamer/kantine en Sourcy-Center.

Staand: v.I.n.r. Riky (coach), Maaike, Cindy, Anuska, Anke, en
Annet (coach/trainster). Zittend: v.L.n.r. Natascha, Marloes,
Lisette, Janneke en Trudy. Liggend: Nicole. (Niet aanwezig op de
foto: Lawrence (trainer)).

Namens bestuur en andere leden: allemaal van harte gefeliciteerd.

Wij willen de volgende sponsoren bedanken voor hun vrijwillige
bijdrage de afgelopen 2 thuisweekenden: Ema, bloemsierkunst,
Kapsalon Jeanette, Wopereis electra, Welkoop, Bomers L.M.B.,
Waenink schildersbedrijf. Bakkerij Krabben.

KENNISMAKEN MET HANDBAL 7?

In april kan iedereen die interesse heeft in handbal bij H.V. Pacelli
gratis meetrainen. Sinds dit seizoen deed er ook weer een welpen-
team mee in de handbalcompetitie. En ze hebben het best goed
gedaan. Ze eindigden op de Se plaats met 15 punten uit 16
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wedstrijden. Volgend jaar willen we proberen om ook een B-
aspiranten team te vormen.
Daarom kunnen we nog wel wat meisjes in de leeftijd van 10-14
jaar gebruiken om een gezelig team te vormen. Ook welpen
(ingens en meisjes in de leeftijd van 7-10 jaar) zijn van harte
welkom om het welpenteam te versterken.

TRAININGSTIJDEN
Kinderen 7-14jaar maandags 16.30-17.30 uur.
Meisjes 14-20 jaar vrijdags 18.00 - 19.00 uur.
Dames _20-..jaar dinsdags 20.30 - 22.00 uur

donderdags 20.15 - 21.15 uur.
Heren  20-.jaar donderdags 20.15-21.15 uur.

Voor meer informatie: bel één van de bestuursleden. (zie lijst Piot)
Het Bestuur.

‘DE ELAPOREN HOORDEN"

… dat het derde elftal van RKZVC het erg waardeerde dat Ans
(v.d. kantine) een paar kratten bier buiten had neer gezet,
zodat men na afloop van de wedstrijd een lekker biertje kon
drinken. Echter het bier bleek achteraf niet voor hen be-
stemd, maar voor de Grolsch, die het zouden komen ophalen
omdat de houdbaarheidsdatum was overschreden.

dat ZVC-2 de nederlaag in de oefenwedstrijd tegen SDOUC-
2 (5-0) zo snel mogelijk wilde vergeten en dus plotsklaps
direct naar Zieuwent terug ging. Maar haastige spoed is ook
hier weer zelden goed; want net voordat de eerste auto in
Zieuwent gearriveerd was kwam er een telefoontje uit Ulft
binnen met de mededeling dat ook John Eekelder nog graag
naar huis wilde.

De Redaktie.

De kopie voor het volgende nummer (21e jaargang nr. 9
(verschijningsdatum 7 mei 3.5.) dient uiterlijk zondag 1

het bezit te zijn van de redaktie.



NVMBHYPOTHEEK
SHOP =

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE
NIET MEER MISSEN.
Om die enc, vooru juiste hypotheck te kiezen, krijge u

na deskundig advies.Van de NVM Hypotheekshop. Uit
alle hypotheken vanalle geldvers: kers seleeteren wij
voorude juiste. Tegen de best mogelijke voorwaarden.
DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
BETER THUISIN ALLE HYPOTHEKEN.

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

ENSAID MODEVAKSCHOOL
— knip- en naaïlessen
— patroontekenen
— Opleiding van modinette Um lerares

MARIETTE HUMMELINK
‘de Haare 19.
7136 MM ZIEUWENT
Tel. 05245 1766
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