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profvoetbalwedstrijd.
Afgelopen zondag weereens wezen
kijken naar een profvoetbalwedstrid.
Voor het eerst sinds een jaar of dre.
Ik ga zeiden kijken naar betaald voet-
bal, liever zie ik, als ik tijd heb, de
verrichtingen van de mannen van
RKZVC1. Maar afgelopen zondag is
een deel van de D enE jeugd, en
zocht chauffeurs, vandaar. En zo

mocht ik een middag genieten van-
profvoetbal uit de eerste divisie. Ik

moet zeggen, het viel mij iet tegen.
Het was weliswaar hartstikke koud,
maar er werd leuk gevoetbald, en er
vielen vier goals. Ook hetfeit dat de
jongens van de tweede helft weinig
meekregen, omdat ze een vrouwe-
lijke fotograaf ontdekten die onbewust
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door haar gehurkte

zit
een dee! van

haar string toonde, en dit kennelijk
reden was voor veel hilariteit onder
de boys, maakte dat ik na de 2-2 te-
vreden huiswaarts keerde. Wie
schetst mijn verbazing wanneer ik
maandagmorgen het wedstrijd-
verslagin 'de Gelderlander lees. Het
was brandhout, Dave Buskan niet
opbouwen, Donny de Groot had de
bal moeten afgeven enzovoorts,
enzoverder. Het leek werkelijk of

naar een totaal andere wedstrijd had
zitten kijken. Natuurlijk gaf De Graaf-
schap de zeker gewaande overwin-

ning in de laatste minuut weg, maar
evenzogoed had je dat de scheids-
rechter kunnen toerekenen, omdat
deze niet zag, dat de rechtsbuiten van
Go Ahead de bal met de hand mee-
nam. Of de grensrechter, want die

pag2 PILOT Februari 2006

vent stond volgens mij ook nog bui
tenspel. Maar nee, de duidelijk teleur-
gestelde verstaggever brandt liever
de spelers van de Graafschap af, dan
te berichten over positieve zaken die
zeker ookte zien waren. En danvind
de pers het vreemd dat er zoveel
onrust bij de Graafschap heerst, en
er zo veel trainers vertrekken. Mij is
in ieder geval weer eens duidelijk
geworden dat je niet alles moet gelo-
ven wat erin de krant staat. Geluk-
kig doen we dat bij de Piot anders.
Deze keer onder meer gewoon een
eerlijke profielschets van de winnaar
van het klaverjassen tijdens de sport-
nacht: Ronald Wopereis, en Wendy
en Corinne hebben een aantal
speelsters van Pacelli aan de tand
gevoeld over het reilen en zeilen van
de zo®yccesvalle handbalvereniging.
Veel ledSpleziër”
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OUDEN JONGeeNE
Het is dinsdagavond 19.30 uur. Er
wordt volop getraind in het Sourcy
Center door de dames van
handbalvereniging Pacelli. Wij gaan
op de tribune zitten, zodat wealles
goed kunnen zien. Het gaater erg
fanatiek aan toe, met vallen en
opstaan. Wij verbazen ons erover
met hoeveel kracht de dames de
ballen naar elkaar toe gooien. Wij
concluderen dat deze sport niet echt
geschiktis voor ons en we herinneren
ons weer het schoolhandbal van
vroeger. Daar renden we ookal weg
voor de bal, bang om hem tegen het
hoofd te krijgen. Het valt onsop dat
in het huidige 1° damesteam een
behoorlijk Ieeftijdsverschil zit en

daarom leek het ons leuk om te
praten met iemand van de “oude”
garde en iemand van de “jonge”
garde.
We zitten aan tafel met Janneke
Wessels, de oudste dame van het
team,30 jaar
en Leonie Segers, de jongste dame
van het team, 15 jaar.

Het valt ons op dat er momenteel
veel nieuwe gezichten zijninjullie
team. Is dit met name eigen jeugd
of worden er ook speelsters van
buiten de vereniging
aangetrokken.
Het zijn vooral speelsters uit de
eigen jeugd, behalve Angela

PILOT Februari 2006 pag.3—



Rouwenhorst uit Groenlo, llona
Schrijvers uit Mariënvelde en onze
keepster Janneke Haumerssen uit
Ruurlo. We noemen haarJip omdat
we natuurlijk al een Janneke in ons
team hebben. Maaike en Maloes
Wensink wonen in Apeldoorn en
Enschede, maar komen wel twee

We hebben helaas geen heren- en
ook geen jongensteam. Dat is echt
superjammer! De heren wilden niet
meerde verplichting om iedere week
te handballen. Sommige heren
speelden alleen thuiswedstrijden. Het
werd steeds moeilijker om iedere
week een team bij elkaar te krijgen.

keer in de week naar Zieuwent om
te trainen.

Eris veel jeugd binnen jullie
ing, hebben jullie daar een

verklaring voor.
Op dit moment bestaat onze jeugd,
en trouwens ook de senioren, uit
alleen meisjes en dames. Het zijn

vooral vriendinnen van elkaar. Gaat
de ene vriendin op handbal, dan gaat
de andere ook. Eerst dachten we dat
het een hype was om als meisje te
gaan handballen, maar het gaatal
jaren goed met het jeugdhandbal
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Een jongensteam is er dus ook niet.
Leonie had vroeger twee jongens in
‘haar team, maar die zijn gestopt. In

Zieuwent lijkt het zo dat de meisjes
‘handballen en de jongens voetballen.

Hoe gaan jullie om met het
leeftijdsverschil binnen jullie
team.
We maken er altijd grapjes over. Er
is absoluut geen scheiding tussen
“iong” en “oud”.Dit seizoen zitten er
veel jeugdspeelsters in het team. Je
merkt geen verschil qua leeftijd maar
soms wel qua snelheid. De jongere
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speelsters zijn vaak sneller maar de
oudere speelsters hebben meer
ervaring. Dat vult elkaar goed aan.

Pacelliis een hechte club, volgens
ons. Is het moeilijk om erals
speelster van “buitenaf” tussen te
komen.
Het klopt dat net een hechte clubiMaar nieuwe mensen zijn altijd
welkom en voelen zich over het
algemeen snel thuis. Je moet wel in
het team passen, maar tot nu toe
hebben we nooit problemen gehad.
De gezelligheid staat voorop.Buiten
het handbal gaan we niet met elkaar
om als vriendinnen. Wel vieren we

erklaas, we gaan een weekendje

weg en gaan één keerper jaar een
avondje-uit naar de kroeg. Datis
altijd erg gezellig. Er zijn wel
onderling vriendschappen in het
team, maar als heel teambij elkaar
op de verjaardag komen, doen we
niet.

Het gaat erg goed met het 1°
damesteam. Hoe hoog spelen
jullie eigenlijk? Ik denk dat veel
mensen in

We spelen in de Regioklasse.
Vroeger heette dat de 2* divisie.
Daarboven zit de
hoofdklasse, dan deeerste divisie en
dan de eredivisie. We doen op dit
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moment vrij goed mee; we staan op
dit moment vierde. Er zijn genoeg
groeimogelijkheden, in verband met

de goede jeugd die eraan komt. We
hebben wel tot doel om hogerte
spelen, al zullen we dat dit seizoen
waarschijnlijk niet bereiken. Maar wie
weetin de toekomst.

Hoe is het om altijd onder dezelfde
trainer te moeten spelen. Daan
Jolink is immers al “tig”-jaar
trainer.
Dits zijn twaalfde seizoen als trainer,
‚en volgens de handbaldames, di

samen metde trainer een tafeltje
verderop zitten, is Daanal TE LANG
trainer. Leonie traint pas onder Daan
Jolink, alles is nieuw, en het bevalt
haar dan ook heel erg goed. Janneke
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traint al meerdere jaren onder hem
en is zeer tevreden. ledere training
is leuk. Het is natuurlijk ook
vertrouwd; je weet niet watje
terugkrijgt bij een nieuwe trainer. Het
gaat natuurlijk erg goed en er zit nog
steedseen stijgende lijn

Wij hebben zojuist even naar een
training van jullie gekeken. Hoe
ziet een training

We trainen twee keer per week, op
dinsdagavond en op
donderdagavond. Om 19.00 uur
begint de training. Meestal wordt er
even nagepraatover de laatst
gespeelde wedstrijd. Dan gaan we
ongeveer tien minuten warmlopen,
ingooien met 2-tallen, breakout
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lopen (van de ene kant naar de
andere kant van hetveld). Er wordt
gekeken naar de tegenstander van
de volgende wedstrijd en daar
worden de oefeningen op aangepast.
We eindigen dan met een partijtje -8
tegen 6-,of een partijtje tegen het 22

damesteam. Zij trainen gelijk met
ns maar hebben wel een andere
trainer nl. Tonnie Krabbenborg.

Hoe ervaren jullie de fysieke
hardheid van de handbalsport.
Het ligt aan verschillende faktoren.
Wanneer een speelster zelf erg
tysiek speelt, dan kun je verwachten
dat de tegenspeelster ook fysiek
speelt. Het ligt ook aan de regio

waarin je speelt. Het is nogal een
verschil of je tegen eenteam uit
Twente of tegen een team uit Amhem
speelt. Het spel van de Twentenaren
is vaak veel fysieker dande teams
uit de regio Arnhem. Je stelt je er ook
op in. Natuurlijk kom je wel eens met
‚een blauwe plek thuis, maar over het
algemeen valt het wel mee. Op zich
valt de fysieke hardheid wel mee.
Hoe hoger het niveau is, hoe
technischer het handbal zou moeten
zijn.

Doen jullie naast handbal nog aan
andere sporten
Leonie: Nee, daar heb ik geen tijd

voor, in verband met school. Ik train
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mwm

al twee uur en drie kwartier per week
en dan speel ik meestal ook nog twee
wedstrijden, en met de jeugd en met
de dames.
Janneke: Ja, naast het handbal doe
ik ook nog aan fitness, maar dat gaat
niet van harte, is gericht op het
voorkomen van enkelblessures.
Vroeger heb ik gevolleybald, maar ik

‘heb toch gekozen voor handbal. Het
was niet meerte combineren. Ik heb
voor handbal gekozen om dat het
veel fanatiekeris en ik kan er meer
in kwijt. Volleybal was voormij toch
iets statischer, k werd er minder moe
van en haalde er minder voldoening
uit.
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Hoe bereid je je voor op een
wedstrijd, en baal je wanneer je op
‘de bank moet beginnen.
We spelen vaak op zaterdagavond,
de thuiswedstrijden zijn altijd op
zaterdagavond. Soms spelen weop
zondag. Er heerst een gezonde
spanning voor de wedstrijd. Aan het
eind van de middag begint het al een
beetje te borrelen. Bij
thuiswedstrijden moeten we een uur
van tevoren aanwezig zijn, en een
half uur voor de wedstrijd begint de
bespreking van de trainer. Je hoort
dan ookof je wel of nietin de basis
begint. Wanneer je op de bank begint
wil dat niet zeggen dat je zwakker
bent dande ander. We hebben voor

__.._Ĳ_.
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iedere positie in het veld ongeveer twee speelsters. Op
de hoekpositie begint bijvoorbeeld de ene week speelster
1 in de basis en de andere week speelster 2. Leonie
staat op de hoekpositie en Janneke in de opbouw. Het is
dus niet zo dat we hartstikke balen wanneer we op de 1

bank moeten beginnen. í

ï

Zijn er altijd veel supporters aanwezig tijdens de
wedstrijden. i

Tijdensde thuiswedstrijdenis het altijd vol. Je ziet ook
veel mensen die eigenlijk niets met handbal van doen
hebben, maar die het gewoon leuk vinden om naar de
wedstrijd te kijken. Bij uitwedstrijden is het
supportersaantal wel minder. Maar het is echt super hoe
we zowel thuis als uit aangemoedigd worden. Vorig
seizoen haddenwe een bus en gingener soms supporters
mee. Maar die bus hebben we niet meer omdatde kosten
te hoog werden. Als we in de buurt spelen, zijn er wel
meer supporters aanwezig

Vraag aan Leonie: Omdatje zo jong benten toch al
op zo’n hoog niveau speelt, zou je niet nog hoger
willen spelen.
Daar denk ik nog niet over na. Het bevalt me erg goed
bij Pacelli, en bovendien heb je geen clubs in de buurt
die hoger speelt dan ons. Dan zou je het al verder weg
moetenzoeken.

Vraag aan Janneke: Je wordt ouder, en wat als je
niet goed genoeg meer bent voor het eerste
damesteam, wat ga je dan doen.
Als je ziet wat er allemaal aankomt qua jeugd, is het niet
meer dan reëel om lager te gaan spelen. Ik heb daar
geen moeite mee. Op dit moment heb ik het nog wel erg
naar mijn zin.
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Wat kan er anders/beter binnen de
vereniging.

Qua struktuur is het goed opgezet.
We hebben een goed bestuur,
jeugdcommissie, PR commissie,
technische commissie en een goede
voorzitter die veel voorde vereniging
doet. Het is met name een gezellige
vereniging. We hebben veel acties,
zoals, de  oliebollenactie,
plantenactie, Sinterklaas en dat
allemaal aan het eind van het jaar.
Je vraagt best veel vande leden. Het
is soms lastig om hiervoor mensen
te krijgen. Niet dat men niet wil, maar
men heeft gewoon geen tijd. Maar
financieel gezien hebben we die
acties echt nodig.

Watis de kracht van jullie team.
Volgens Kim Bening is juist zij de
kracht van het team. Nee, even
serieus.

zij
Vrijdag !

Ons team zit goed in elkaar. Hetis
een goede mix van oudere en
jongere speelsters. De ouderen
gevende jongeren aanwijzigen waar
ze ook echt iets aan hebben. We zijn
ookop alle posities gevaarlijk, we zijn
niet alleen meer afhankelijk van de
schutters. Nu scoren weuit allerlei
posities. Daarnaast is ons
verdedigen iets wat als kracht van
het team gezien kan worden. Al met
al maakt dat het handbal zo leuk.

Hebben jullie zelf nog iets wat
jullie kwijt willen.
Kom allemaal kijken naar onze
wedstrijden. Hetis leuk en natuurlijk
ook goed voor onze clubkas!

Leonie en Janneke, bedankt voor het
leuke interview. We komen zeker een
keer kijken!
Heel veel succesmet jullie team.

De redactie (WKen CE)

==
f maart

Voor de laatste keer live muziek bij Bongers.
Optredens van “Hard en Ciel”, “Fiscuzz” en “Premium”:
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Gage
Melksystemen en Automatisering voor de melkveehouderij

Farm Service BV - Leeuwarden
Tel. 058-21 34 300

Farm Service BV Oost - Zieuwent
Tel. 06-55 183 506

Particulier ziekenvervoer. (alle verzekeringsmaatschappijen)
Ziekenvervoer

Groepsvervoer (24 pers.bus)
Contractvervoer

FAM. G. MEULENVELD
Ruurlosewegt 7136 MC Zieuwent

wewzitanl Info@zitax.nl

YOita
sound « light « rigging®trucking» stages + events

Jacco van Wijngaarden tel 0544-352280
De Steege 16 mob. 06-517 416 75
7136 MP Zieuwent email yosound@planet.nl



Zieuwent tel. 0544

Boersweg 2
7136 KK ZIEUWENT
Tel.: 0544 - 351542

an
UTOBEDRIJF

RTIN HEGEMAN VOF.

Voor:
Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen
en lichte bedrijfswagens tot 3500kg.
Onderhoudsbeurten en reparaties aan bijna alle
merken. (Huurauto beschikbaar)

- APK-Keuringen
Schadetaxatie en “reparatie

verkeersschool
GUUS KOLKMAN
voor uw:

* autorijopleiding: schakelwagen/automaat
+ aanhangwagenopleiding (E bij B)

+ theorieopleiding bromfiets: maandag 19.00 uur
+ theorieopleiding auto/motor: maandag 20.30 uur

1939
bgg. 06 53933054



„trereiscnets profisischetsafielschets Profielschets

Meest favoriete sport: Voetbal kijken van "De Graafschap”. A1-races
op televisie en kaarten,

Minst favoriete sport Schaatsen. Daar vind ik niets aan.

Mooiste sportherinnering: Dat ik als bakkenist in een zijspanmotorrace
(samen met Laurens Kolkman (Lenderink!)
derde ben geworden. De rest van het
deelnemersveld was uitgevallen door het
slechte weer ende regen. Hun pech, maar ik
had een medaille.

Favoriete spormany-vrouw: Jan Doppen. Hij heeft nagenoeg alle
wielerklassiekers gefietst en bijna alle
beroemde bergtoppen bedwongen zonder alle
poespas van hartslagmeters, sjaaltjes ophet
hoofd en dure kleding. Hij doet het op een
aftandse" raceficts en allemaal op karakter.
Opgeven bestaat niet.

Lekkerste eten Een gehaktbal met veel mayonaise en veer
ketchup.

Welk TV-programma moet onmiddellijk van de buis:

De "Huiskamer-TV-Show" van TV-Gelderland.
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Best boek/schrijver: Op vakantie leesik (tussen het slapen door)
een boek van mijn kinderen. Vorig jaar was dat
'Kruis-tocht in een spijkerbroek" van Thea

Beckman.

Mooiste fm “Forest Gump* met Tom Hank

Politieke keur Rechts van het midden.

Beste Nederlandstalige lied: Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur*
van de ‘Kima Hawaïians",

Meest afschuwelijke cadeau dat je ooit kreeg:

Met mijn plechtige communie een schooltas
van mijn Peetoom. Ik had liever die veertig
gulden.

Grootste miskoop: Ik zou het niet weten. Als ik wat antwoord
moetik liegen.

Omscholen tot: Mijn zoontje van 14 en zijn klasgenootjes
zeggen dat het op school één grote speeltuin
is. Ik zou daar wel graagwillen oppassen en
proberen te voorkomen dat ze zich bezeren

Favoriete vervoermiddel: Hebik niet. Ik wil van A naar B en hoeik er
kom boeit niet,

Tent opzetten in: Een tent mag overal staan, als het maar nooit
voor een tweede keer in dezelfde omgeving is,
Alleen het ouderkamp van het gilde mag elk
jaarin de "Slangenburg'

Ben je wel eensaangehouden door de politie:

Ja, Ja. Ooit hebik al eens op een motor eon
ambulance met loeiende sirenes ingchaald.
Het gaf wel cen veilig gevoel met zo'n auto
achter mij. Toevallig was er ook politie in de
buurt. Van de boete kun je een leuke vakantie
‘houden.

Hekel aan mensen die: Getrouwde mannen op leeftijd, die op feesten
niet van jonge meisjes af kunnen blijven. Ik
‘hob zelf dochters vandaar die ergernis. Laten
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Dames & Herenkapsalon
0544-352391 Zieuwent

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

Het beste vlees
eN komt van uw slager

e AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ SLACHTERIJ

1D) H. BEERTEN en Zn.
TEVENS VERZORGEN WIJN £E.G ZieuwentassAnsen Telefoon 0544 - 351205

Garage
Ao Kolkman VOF

% Tegelwerk
O.a. - Badkamer

- Keuken
Plavuizen

% Sierbestrating ©
Alle reparaties, APK.2-Keuring,

Roetmeting & Verkoop

Dorpstraat 302

761 Zieuwent
Zieuwentseweg 44

7136 LC Zieuwent.
Tel. 0544 351603
Fax 0544 352075

En:
0544-352557



==
DAIHATSU
MADEIN JAPAN

Verkoop, Reparaties, Onderhoud
en APK-keuringen alle merken

Daihatsuis onderdeel van de Toyota Groep

VOORHUIS
AUTOBEDRIJF

ZIEUWENT 0544-351319

indoor voerbal op Kunst Hel 3045 meter velds= rondom voorzien van een 1 meter hoge boarding en
= een neeonsmee zand zkant en bovenkant Zo

Bij de ba nina het spel

Maak kennis met speedsoccer!
Kijk op WIWW.SOÜRCYCENTER NL

Ook voor feesten en actviteiten! +



ze een bri opzetten en goed in de spiegel
kijken.

Uit bed te halen voor: Een spannende kickende zijspanmotorrace.

Waar droom je over: Een spannende kickende zijspanmotorrace. Ikhoof fëtooit nog eens weer mee te maken,nach bang «at daarvoor eerst Hennie
Fidea met de 'Supriso Show angs moet
Kómen/En als ij komt benik waarschijnlijk
(fieken\gan heb je er ook niets meer aan.

Wanneer wasje voor het laatst bang’\ Tijdehs cen smokkeltocht bj "De
/Bomrie Atte’. Voor het vervoer zaten we in

een cofpleet afgesloten miltar voertuig met| slïngerende brandende ofelampjes in onze
handen, Gevensgevaarijk.

Wat denk je als je inde spiegel kijkt

Je denkt dat je ondertussen je wide haren wel
kwijt bent, maar ze komen uit de neus,aan de
wenkbrauwen enuit de oren terug.

Welke zin of welk woord gebruik je te veel.

KUT. ‚ GVD»

Wie zou je nogwillen ontmoeten: Fons Krabbenborg {"Lankveld'), maar helaas
is hij veel te jong overleden.

Wat zou je geen tweede keer doen: Skiën. Ik ben te houterig en heb totaal geen
aanleg.

BeschrijfjezelfinS woorden: Eerlijk, ontactisch, iemand van uitersten

De redactie (Huub Wopereis)

PILOT Februari 2006 pag.13



Pacelli

C3

Meisjes Hoenderboom / Pacelli C3 in
beeld gebracht.

Allereerst feliciteren de meiden van
C3 de meiden van C1 met het be-
haalde kampioenschap. “Dat willen
wij ook, wij willen ook kampioen wor-
den.” "Weetje die hebben alle wed-
strijden gewonnen.” "Weet je datis
echt knap.” "Wanneer worden wij
kampioen?" Veel gehoorde kreten na
afloop van een verloren wedstrijd van
de C3 en het horen vanhet kam-
pioenschap van C1. De meiden van
(C3 doen het helemaal zo gek nog
niet, maar zij komen opdit moment
nog even tekort. In deCis een na-
deel dat meiden van
9 jaar, maar ook mei-
‘den van 12 jaar in de
competitie spelen,
dus dat verschil is
soms wel heel erg
groot. Maar goed
daar heeft ieder team
last van. Maar mei-
den gewoon lekker
door blijven trainen
dan komt het kam-
pioenschap best ook
een keer voor jullie in
beeld.
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ace

De meiden van C3 komen net van
deD af. Zij leren nu eerst vooral de
technische handelingen van het
handbal, dit is ondermeer heel veel
voetenwerk, de strekworp met daar
bij het Ieren gooien op kegels, pion-
nen enz. Diverse verdedigings-
vormen en nog veel meer. Op dit
moment trainen ze niet op
wedstrijdenelementen, dat komt pas
als ze in een hoger team spelen. Maar
de wedstrijden lopen hartstikke leuk.
Het is heel mooi omte zien hoe al
die jonge meisjes al hun weg vinden
en elkaar helpen om het beste resul-
taatte bereiken.

De C3 traint iedere vrijdag 2 uur
achterelkaar. U zult denken is dat niet

eenbeetje veel? Noudat valt mee.
Onder goedkeurend oog van de er-
varen trainster Hedwig Arink wordt

DE _E



KLUSSERVICE

UEA
Laurens Berendsen

we|Rabobank
Mobiel (06) 12 07 54 17

Zieuwent
Dorpsstraat 31

Deleukste winkel in de buurt! Tel. 0544 - 351259

BÉ TE vor
Jos en Tineke Beening

Voor al uw Reklame- en Schilderwerk
Dorpsstraat 81, Zieuwent
Telefoon 0544 - 35 23 46 SlTevens winkelverkoop



AFWERKINGSBEDRIJF B.V.N WESSELS
LICHTENVOORDE

W|pespes projectmatige tege

Naast het uitvoeren van tegelwerken verzorgen wij ook de levering
van keramische wand- en vloertegels aan aannemers, handelaren
en particulieren.

Regelmatig hebben wij verkoop van restanten.
U bent van harte welkom eens eenkijkje te komen nemen.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar nieuwe tegelzetters.
Bent u geïnteresseerd in een zelfstandige baanin cen
dynamische organisatie?
Bel gerust voor het maken van een afspraak.
(Eventueel verzorgen wij uw opleiding)

Telefoon: 0544-371042 James Wattstraat6 Postbus 86
Telef 0544 375907 7130 AB Lichtenvoorde

wessafsafworking.nl
Awerking.nl

Internetsite: vm
E mailadres: info®



deze training heel goed opgebouwd.
Simone Spekschoor en Marian Ha-
gen zijn de assistent trainers en hel-
pen daar waar nodig. U ziet een heel
professioneel georganiseerd team.
Gelukkig telt dit niet alleen voorde
C3, maar alle teamsbij Hoender-
‘boom/Pacelii krijgen allemaal hun
specifieke aandacht. Pluim voorde
diverse trainers die zich vrjwilig i

dere week weer hiervoor inzetten.

En meiden heb vooral plezier in het
handbal, kom vaak trainen en wie

weetover een paar jaar hebben jul-
lie het kampioenschap te pakken!

Het team bestaat uit
Nienke en Lotte te Molder, Denise
Klein Gunnewiek, Claudia Wessels,
Laura Jansen, Joyce Meulenveld,
Lieske Holkenborg en Floor Doppen.
Jolynn te Molder, Carlijn Rouwhorst,
Anne Krabbenborg en Liran Bokkers
zijn meisjes van de D die regelmatig
invallen in het C3 team. De coaches
zijn Marianne Wensink en Marian Ha-
gen.

MEPacelli
KOPIE INLEVEREN PIOT
Zaterdag 25 Febr.

Zondag 30 april
9 Um 11 juni
8 Um 12 juli

Vrijdag 10 maart
Vrijdag 17 maart

Zat Zon 18-19 maart

woensdag 22 maart
Kinderearnaval in het Parochiehuis.
17.00 uur tot 18.30 uur voor groep
1 t/m 4 en van 19.30 uurtot 21.00 uur
voor groep 5 t/m 8.

Koninginnedagspelen Gilde
Klein Kamp Gilde
Groot Kamp Gilde
Kaarten vooralle buurten(parochiehuis)
Voor de laatste keer live muziek bij

Bongers. Optredens van “Hard en
Ciel Fiscuzz’ en “Premium”.
Donateursconcert
(parochiehuis)

Harmonie

Een uigebreid overzicht van ale evenementen on actviteiten kun je vinden op:
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Valsemunters
Na wat dringen en duwen en eenin
je arm gedoofdepeuk, bereik je ein-
delijk het toilet van de overvolle
kroeg. De druk op de blaas doet de
billen samenknijpen, en tot overmaat
van ramp willen sommige kerels [a-
tenzien dat ze wel erg lang kunnen
pissen. Wanneer de verlossende
waterval gulzig wordt opgeslurpt door
de Sfinx, baan je je weer een weg
terug om de basis voor de volgende
plasbeurt te leggen. Ineens trekt de
toiletdame je aan de mouw, 'je moet
hiervoor betalen, hoor!" Een nobele
poging haar rustig aan de weet te
brengen dat dergelijke betalings-
verplichtingen juridisch

niet

afdwing-
baar zijn, brengt de kwartjesmiep in
alle staten. De eigenaar komt hierop
met twee creools aandoende kleer-
kasten, voorzienvan communicatie
apparatuur en gouden stifttand, in
opperste staat van paraatheid, en
doet een recordpoging ‘raak-metje-
wenkbrauwen -je-neus-aan”.
Dan toch maar braaf deknip trek-
ken. Maar je blijft denken: eris niet
per se iets mis met het [eegkloppen
van portemonnees, maar we willen
gewoon gratis in je pot pissen als we
voor je bier moeten betalen.
Altijd wordt er wel weer wat verzon-
‘nen om de klant de portemonnee le-
ger te kloppen. In Zieuwent verstaat
men dit kunstje tegenwoordig ookal
Een potje squashen in het Sourcy
Center wordt een duur geïntje als je
van huis gaat zonder water mee te
nemen. Eerder kende het mannen-
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kleedlokaal nog een kraan. Dezeis
inmiddels afgesloten vanwege, zo
blijkt uit navraag bij een vakantie-
medewerker, salmonellagevaar. Het
was ons nooit opgevallen dater een
straal kippenvleesuit de leidingen
van het Sourcy komt. Hoogstwaar-
schijnlijk doelde de goed geïnfor:
meerde vakantiemedewerker op de
legionellabacterie die de veteranen-

ziekte kan veroorzaken. Maar vergis
sen is menselijk. Misschien had ze
wel iets verkeerds gegeten. Bijvoor-
beeld kip met legionella of vlees be-
smet met konijnenjicht, giraf-vlek-
tyfus en/of gnoe-gonorroe.
Gelijktijdig met het afsluiten van de
kraanis bij de squashbanen eensplin-
ternieuwe Gatorate-automaat opge:
steld met drankjes voorde lieve
somma van €2,30 per stuk. Je ach-
temaam hoeft niet Holmeste zijn om
opte merken datdit naar opzet riekt.
Er lijkt geen oprechte reden te be-
staan om de kraanaf te sluiten. De
legionellabacterie is slechts gevaar:
lijk bij drinkwater tussen de 25 en de
50 graden Celsius in stilstaande re-
servoirs. Dat met al die dorstige spor
ters het waterstil staatin de leidin:

gen lijkt niet waarschijnlijk. Tevens
wordt bij de gemeentelijke waterlei-
ding de soep niet zo heet opgediend.
Vandaar een vriendelijk verzoek om
er met gepaste spoed - weer lekker
koud water uit te laten komen!

Toon & Johan



“HEBT U NAAST
DE LAAGSTE RENTE,

NOG EEN ANDER
VERZOEK?”

De Hypotheekshop,
v.d. Meer de Walcherenstraat 2 7131 EN Lichtenvoorde

Tel. (0544) 37 71 13 « www-hypotheelshop.nl

ENSAID MODEVAKSCHOOL

— knip- en naallessen
— patroontekenen
— opleiding van modinette t/m lerares

MARIËTTE HUMMELINK
deHaare ta
7136 MH ZIEUWENT
Tel. 0544-351766




