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Van de redactie
Het jaar loopt weer aardig tegen het einde engedurende deze weken staat het sportgebeurenweer op een laag pitje.Toch mogen we reeds 2 kampioenen begroeten enwel het eerste jongens=- en meisjesteam vantafeltennisvereniging Slagvaardig, Zij werden



n hun eerste competitie-seizoen ongeslager
ampioen. Nog van harte proficiat en veel Succes

SSWat inde üogere’klassem. + -
Ë algebeuren Ee mededoor dé weerzom_

cr
etsi

ei

Sd
5er

de

st andighsden‘bijna _vearddor ier weinigverandering in de Gie2e kwam, st eerste
onderscheidde zich in positieve zin door tegen
NEO { 2e klasse KNVB } de volgende bekerronde
ze béreiken via'een 7 = 2 ‘zege, die Gekor vor=
Gient was
Om bezi icren
en junis cle Kerst
zaalvoce de pu-
pillen rnooL
deelnem
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telde zich nos steviger op de. bovenste plaats,
door de grootste concurrenten VIOS 2 en Fortuna
2 terug te wijzen. Zij’ lijken rechtstreeks af ze
stevenen op het kampi z

Verder vindt u in dit ike
lĳke rubrieskeu, hi van: ZT.EE‚ TTV Slag=
vaardig, ZVC 1, ZVC 2, en de:indeling van de
zaalvoetbaltcurnooien. 7:

Tevens vindt u een gedeelte uit de brief van
Libanon=-geanszer Martin ES9E { speler van 3

het tweede tsam van RKZVC }. << 5

Tot slot wenson wij iedereen alvast een zalig ‚e
korstfsest er een voorspoedig 1983,5 : :do <5 de redactie.EAER ZIJN NOG STEEDS MENSEN DIE -OP HUN. GELD,Z ITTEN,

DIE ZITTEN DAN. ZONDER DE HOGE RENTE VAN DE- NMS
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Verenigingen:
RKZVC

ZTV

B. ten Bras, B. Storkhorst, B. Wensink, H. Wopereis,
M. Slot, J. v.d. Mei, W. Papen
Correspondentie-adres: Dorpsstraat 23, tel. 05445-257

Veld- + Zaalvoetbal
Voorzitter: J. Cuppers, Oude Maat1, tel. 05445-281
Secretaris: Th. Bekken, Werenfriedstraat 9, tel. 05445-461
Penningm.: M. v.h. Bolscher, De Haare 25, tel. 05445-660
Wedstrijd-secr.: J. Lankveld, Dorpsstraat 40,

tel. 05445-341
Zaalvoetbal: A. Kolkman, Zegendijk 1, tel. 882

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838 íSecretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15,
Lichtenvoorde, tel. 05443-5237
Penningm.: A. Krabbenborg, Dorpsstraat 3:tel. 05445-447
Wedstrijd-secr.: M. Spekschoor, Zegendijk 2.

Volleybal :

Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,tel. 05445-875 fSecretaris: A. Krabbenborg, Grobbenweg 3, tel. 05445-534
Wedstrijd-secr.: A. te Molder, Kleuterstraat 3.tel. 05445-266
Penningm.: A. Hummelink, Dorpsstraat 101, tel. 724

Tennis
Voorzitter: J. van de Meij, Dorpsstraat 42, tel. 864
Secretaris: H. Wopereis, Harreveldseweg 28, tel. 859Penningm.: T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668
Wedstr.secr.: I. Knippenborg, Dorpsstraat 59, tel. 622



ZGV

Mu Chin

TTV Des

Slagvaardig

Gymnastiekvereniging
Voorzitter: A. Rouwhorst, Ruurloseweg 26,
telefoon 05445-294
Secretaris: L. van Schie, Uranus 10,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-4772
Penningmeester: J. Onstenk-Schepers,
Grensweg 8, telefoon 05445-348
Wedstrijd-secr.: L. Hummelink, Mercurius 53,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1953

Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.: V. Doppen, Dorpstraat 77,
telefoon 05445-290
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,

telefoon 05445-262

Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. Kl. Holkenborg, de Waareise 7,
telefoon 05445-614
Penningm.: H. Ki. Goldewijk, Klaproosstraat 6
Harreveld, tel. 05443-5013

Tafeltennis
Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,
tel. 05445-324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 269
Penningm.: C. Reukers, de Waareise 15,
tel. 697
Wedstr.secr.: G. Slot, Past. Zandrikstraat 6,
tel. 693

Schietvereniging
Voorzitter: B. Rouwhorst, Roldersweg 17,
telefoon 05445-405
Secretaris: L. Wopereis, Dorpsstraat 60
Penningmeester: A. Schutten,
B. v. Meurstraat 10, Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1005
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De eerste helft van de competitie zit erop enhebben in 10 wedstrijden 15 punten verzamelt.Hiermee prijken we op de tweede plaats van deranglijst onder Gendringen dat echter wel 1 ver-liespunt meer heeft dan wijeWe hebben na het vorige stukje v5 punten uit 3 wedstrijden gehaald.Als eerste was er volle winst in Gaandmaar dat was ook niet zo verwonderlijk, daar
e

n het le in PIOTAD

Gaanderen getraind wordt door de broer van onzetrainer en we konden het dus niet maken daar teverliezen. Verder hadden we nog het psychischvoordeel dat Ruud een halven kop groter is danzijn broer. Na een 1-1 ruststand werd er in eenboeiende 2e nelft met 3-1 verdiend gewonnen.Hierna hebben we maar een verdiende week rustat iedere speler en rechtgeaardezer eens wist wat een zondagmiddag25. Toch waren er velen blij dat erweek weer gevoetbald werd want ererg grote supportersschare bij de wed-
We

Ä

en medekoploper Gendringen. Dat ermet minder goed voetbal, een Lcetie mazzel eneen uitstekende keeper ook te win en is was diemiddag dan ook te zien, De topper werd in onsvoordeel beslist door een goed genomen vrije trapvan Ben Storkhorst.
De volgende partij was in Varsseveld, We kwamenin de beginfase op een ongelukkige manier opeen 1-0 achterstand. Hierna werd er een primapartij voetbal gespeeld door beide teams. Hetspel golfde in een hoog tempo op en neer. Erwerden dan ook vooral aan onze zijde zeer goede.kansen gecreëerd, maar wat we in de negen voor-gaande wedstrijden gemiddeld wel goed hadden :gedaan, hebben we deze zondag verzuimd. Van zekertien goede schoringskansen werd er slechts eenmaal zeer fraai geschoord. De rest van de kansen



werden om zeep geholpen, of door de zeer goedekeeper van Varsseveld, of door de lat, of erggenoeg door onszelf.
De 5e Dec. stond de thuiswedstrijd tegen Kottengeboekt. Deze werd bij een 1-1 ständ in de rustgestaakt, nadat de scheidsrechter onwel was
geworden.
12 Dec. de return tegen Dinxperlo werd door de
KNVB afgelast. Inplaats hiervan werd een vriend-
schappelijke partij tegen Babberich gespeeld.Uitslag 3-1 voor ZVC.
Komende zondag wordt thuis tegen N.E.0. uitBorne gespeeld voor de beker, (Red, 19-12-82},Als ploeg zijn we op het moment redelijk goedtevreden over de prestaties als ook over de sfeerbinnen de groep. De trainingen worden gemiddeldgoed bezocht en ook wordt er met goede inzetgetraind en gespeeld. Er is duidelijk voetbal-plezier aanwezig en dat komt spel als ook hetresultaat ten. goede.
Verder zijn we erg ingenomen met het groteaantal supporters. Tenslotte hoop ik dat we de
winterstop goed doorkomen en sluit ik met U
allen reeds prettige feestdagen en een voor-spoedig °83 toe te wensen.

Jolleke Jamesalias Jan Storkhorst)
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Van het TWEEDE (vervolg)
Na verwoede pogingen om betere contacten te
leggen in het duistere Zieuwentse nachtleven, .

om zodoende enige opheldering te brengen inde gesuggereerde maffia-praktijkenbinnen onze .……:vereniging moeten wij U tot op dit moment te- …



HET ADRES

voor een

lekker glaasje bier

Bennie van ’n

Merkartikelen zijn
kwaliteitsartikelen!

U koopt ze voordelig bij een
vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

… : Dikken||A. VENDERBOSGH
tú 5 Dorpsstraat 28 - Zieuwent
fe telefoon 315
BakKIAeh 9

Al Uw
B c.v.-installaties
B loodgieters- en

elektriciteitswerken
B stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J ° Holkenborg
tevens het adres voor de ’’doe-het-zelver’’

officieel Supralux-dealer |

Zegendijk 4 - Telefoon 454

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.

878eee

tel. 607

dat men van KWALITEITSOLIE minder
nodig heeft, dat wist u al;
maar weet u ook al dat onze BENZINE
zo goedkoop is?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

aasvr, KRABBENBORG telefoon 215
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leurstellen. Wij krijgen de indruk dat we metdergelijke routiniers te maken hebben dat hetniet eenvoudig is voor ons als partime-journa-listen, in toch betrekkelijk korte tijd debewijsstukken boven tafel te brengen. Mochtenwij echter in de toekomst kans zien om duide-lijke bewijsstukken op tafel te leggen zullen.wij dit niet nalaten.wat onze voetbalprestaties betreft vallen de . feresultaten, op enkele uitzonderingen na, buiten-ECwoon mee. Echter aangezien wij niet van planzijn om koppositiewerk te verrichten zijn dooranons enkele t slagen dankbaar in ontvangstgenomen. Wij Din een weloverwogen outsidersrol te manoeu-vreren. Gesteund door een evenwichtig elftalhopen wij deze positie tot en met de laatste Adcompetitiedag te kunnen verdedigen.
van het Tweede
Paul StortelderZat DLONTeL0en

@ *

& 5 e. = TLD T rn |bericht ut LIBANON GeVan Fonze speciale verslaggever! uit Libanon( Martin Krabbenborg ( speler van het tweede teamvan RKZVC ), die voor een gedeelte vanzijn mili-taire diensttijd als VMUnifiller' in Libanon is ge-detacheerg) ontvingen wij een lange, interesszsnteen komische brief,Gezien de lengte en de inhoud, die niet altijd metsport te maken heeft, hebben we niet de gehelsa in=-houd afgedrukt, Om Jullie toch niets van de inhoudte laten missen, zal een kopie van de brief "terinzage" liggen in de kantine,Om u een kleine indruk te geven van de inhoud hebbenwe er onderstaande Passage uitgelicht,



cccssss ” verder voor de trainer misschien inter=-
ressant. De jongens zijn loei fanatiek, Ze kunnen
géén bal trappen. Alleen op de schenen, Die zittenee ookvol met blauwe plekken en korsten. Een
veldje vrijgemaakt van de grootste stenen met een
kapotte. bal en dan maar schoppen ”,,c0eea
Hij wenst u tevens allen een prettige Kerstmis en
een gelukkig Nieuwjaar en hoopt 26-01 1983 terug
te zijn in Zieuwent.
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J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WEREN FRIEDSTRAAT 37
ZIEUWENT

TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

E.4F\ ZRHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

WOPEREIS e.ec7r0
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



HODENDERBEDOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

m VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

mw UTILITEITSWERKEN

SEN dorpsstraat 27
NVÓB BEDRIJF ZIEUWENT

E telefoon 05445-332
a :

geeliepenijfe  CMÉbiljarten t Kevelder :

of een groot feest H. HOLWEG
in ’t klein

|
Telelscn DIT

moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!



3. B. Rouwhorst, W. Toebes, R. kl. Holkenborg,
Cl. te Molder, J. ten Bras, W. Knipp enborg
A. Stortelder...
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- Hoenderboom, ZL, Slot, F. Bokkers,

Leiders: B. DOiolkenborg.
André Spekschoor.
J. Reukers.
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het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENK BEERTEN
* tevens verzorgen wij al uw

huisslachtingen

voor een goede
de beheerder
van het ze hands of

nieuwe

parochiehuis auto |
verder alle
soorten reparaties

_

nd

—_

di

wenst

alle sportmensen naar een erkend
adres:

steeds |AANGENAME ieWEDSTRIJDEN : KOLKMAN
Zieuwentseweg 44

en veel succes! Zieuwent
tel. 603



Erzijn nog steeds
mensen die op hun geld
zitten.

Die zitten dan zonder
die hoge rentevan de NMS.

NMS

Spaarbank

- 0% ° on
Voor alle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht

bij ons agentschap:

A assurantiën-financieringen-hypothekenNGEII



ET EN Fin 9 aE. Immink, R, Doren, R. v. Zutnhen,
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De aanvang ven de wedstrijden ig OO Jin,SL

Vaandag 27 december a.9. is er weer het zaal-
voetbal toernooi voor de F-pup., A,B en C juni-
oren in de sporthal te Lichtenvoorde.
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Willen de leiders van A, Ben Cc junioren proberenzoveel mogelijk die dag aanwezig te zijn!

rekreanten volleybal VOH?P
Zondag 21 november

TOHRP 2. Ve h 2 erok nog een taart aan over-werd dan ook onmiddelijk, mete bij Diny Nijenhuis, opgemaakt,en moois, maar vooral gezellige,zondag voor de dames Rekreanten volleybalTOP,
Woensdag 1 december waren we al weer op weg,maar nu naer Ruurlo, Daar ging het iets beter,Er werden in het tournooi 3 sets gewonnen en3 sets verloren, We waren erg tevreden en

li met al dus se



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw loon- en grondwerken staan wij steeds klaar met de
modernste machines.
Verder leveren wij alle soorten

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN LOON- EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415B U tel. 05445-253-256

combinatie
LANHVEL
GOEDKOOP EN GOED!

J



Dit komfortabele eiken bankstelis prachtig
afgewerkt. Wat de bekleding betreftkuntu kie-
zen uit een effen stof of een bekleding met
zo'n gezellig bloemmotief.

B.J. STOLTENBORG & ZN. - tel. 207

voor al uw

VERZEKERINGEN

naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

voor

‚ NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209

Ke



hebben er een gezellige avond aan beleefd,Dus u ziet wel dat Rekreante, volleybal ont-zettend afwisselend en bijzonder Pijn kanzijn, daarom zouden we het Srs op prijs stel=-len dat meer dames zich aan zouden melden voorde vrijdagavond-trainine, Deze is gemengd metde heren Rekreanten voileybal, Ook heren zijnnatuurlijk van herte velkom.Kom dus gevoon een keer kijken en/of doe eenkeer mee,

NEUWSINHETIG IINIEUWSINHETRORT
De D= en E-pupililen nemen in januari en februari1983 deel aan het N, Kuypers-zaalvoetbaltournooi,Het programma en de indeling kunnen Jullie el.ders in dit blad vinden.

+444TTV Slagvaardig zal vanaf januari ook in deherenscompetitie tafeltennis meespelen, De thuis-wedstrijden zuilen op de woensdagavond gesreeldaworden, Dit is mede mogelijk gemaakt door Ge besreidwilligheia van TOHP en de Dames-gymvereni=ging. Zij waren bereid hun aanvangstijden in deSymzaal aan te passen teb.v. TTV Slagvaardig,enTrainer Ruud Jansen van ReK ZVC, heeft voorti jaar bijgetekend,en



IGE
Kopie voor het volgende nr (5) van PIOT dientuiterlijk zondag 16 januari in het bezit te zijnvan de redactie. Noteer deze datum !!11t!ELDe volgende kruisjasayvond voor leden en donateursvan ReK.Z.,V.C, is op maandag 10 „Januari, 4

Fide tALFA4Ft
Maandag 13 december slaagden Ruud Kolkman enMark Berendsen van touwtrekver., D.E.S, enMarion Huinink en Marion Bouwhuis ven ZG Ve{{ jJazz-gym } voor het &.B.O.>diploma, Allen vanharte gsfeliciteerd.,

betbbbsathttp
Zaterdas 8 januari houden de B-junioren weerhun flessen=saktie waarvan de opbrengst beloeltis voor het sportkamp van deze Junioren,

FoEtPteVoor de bestuurders-cursus georganiseerd door desportraad slaagden ZTV-bestuurders Joost Yede Meyen Huub Wopereis, Beide van harte gefeliciteerd,
batt tettHet twesdso dames-team van Pacelli is nog steedsongeslagen en kan reeds in het begin van hetnieuwe jaar kampioen worden ( afhankelijk van hetProgramnma. EEs2 Januari a.s, worden we wedstrijden gehouden tus-sen de eerste èn tweede teams van RoK.eZ. VC, enLonga 130. De aanvang van de wedstrijden is om11.00 uur, Na afloop is er voor leden en donateurseen Nieuwjaarsreceptie in de kantine,
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+444}4Het kantine-personeei wenst alle leden en Sup-Porters prettige kerstdagen en een voorspoedig1983.
% 4+444tbh

De 'I,H, adverteerders wensen alle sporters enPICT-lezers prettige kerstdagen en een voor=-spoedig 1983, fe

bedtettf}
& &B 7

Zieuwentse
Tennis

Vereniging nieuws

+++ Alle personen die op de wachtlijst zijn ge-plaatst kunnen begin januari een informatie-en inschrijvingsformulier in hun brievenbusverwachten. Zij worden dan in &e gelegenheidgesteld lid te worden. Tot nader bericht isde ledenstop dus opgeheven.



‘++ 2e Kerstdag 26 dec, s'middags van 14,00 tot16,00 uur vindt er in de tennishal te Lich-tenvoorde een onderling tournooitje plaatsvoor de junior- en Pupillenleden,
+++ In de weekeinden van 21 t/m 23 Januari en28 t/m 30 Januari 1983 organiseert de wed.Strijdcommissie Tenniscenter L'‘chtenvoordevoor de Ze keer in Successie de AchterhoekseTennisKampioenschappen Indoor,Er wordt gespeeld in de categoriën B, c en D.en de onderdelen iN, DE, HD, DD en GD,Opgave en inlichtingen bij het verenigings.secretariaat, ondergetekende dus (05445859)+++ Het bestuur wenst U allen een zalige kersten een vredis 1983, :

Bestuur ZoT.V,Huub Wopereis

TLV. Slagvaardig nieuws
Nu we de eerste competitis-ervaring hebben opgedaan en onderhand 21 bijna & jaar met tafel.tennis in Zieuwent bezig zijn, vordt het ook eenstijd voor wat tafeltennisnieuws in de PIQT, Omcen beeld van de vereniging te geven, wil ikbeginnen met Gerst iets over de geschiedenis vanSlagaardig te schrijven,In januari 1979 zijn we begonnen met 1 tafeltennis.tafel en een Stuk of tien bafeltennisliefhebbersin de oude Symzaal van de lagere School, Al gauwbleek dat er in Zieuwent veel belangstellingbestond voor tafeltennis, gezien het feit hetgroepje binnen een niet lange tijd uitliep totcen groep van 25 meisjes en jongens. Elke woers-



het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie. 0-2:

* {tarvo

UW WARME BAKKER

telefoon 255

KNIPPENBORG

Hotel-Café-Restauran [-Slijterij BONGERS
Dorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Het adres voor: Bruiloften - Partijen *
Droppings

Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

f
*

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29Z Ieuwent Tel. 05445 — 410.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd -



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL, HOLKENBORG
vee-en varkenshandel -- batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508 85eeVoor al uw PARTIJEN en BIJEENKOMSTEN

naar:
café-restaurant

STOVERINK
Ruurloseweg 20 - ZIEUWENT - telefoon 05445-68634

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken
auto’s

Waalderweg 124 - MARIËNVELDE
telefoon 05445-777 b.g.g. 601



UA
dagavond en zondagmorgen werd er met veel plezieren enthousiasme getafeltennist, Toen na een kleine2 jaar de tijd rijp was om eens aan een echtevereniging te denken, werg gezocht naar een ge-schikte accomodatie om eventueel ook met enkelejongens en meisjes de competitie in te gaan. Deoude gymzaal was niet de geschikte zaal hiervoor,maar na enige tijd waren er mogelijkheden in degymzaal aan de Zegendijk. Eenmaal in deze gymzaalwerd er een bestuur geformeerd en het bestaan vantafeltennisverenising Slagvaardig was een feit,Het ledental Steeg tot over de 49 heren, dames,jongens en meisje. Besloten werd om met ingangvan het nieuwe seisoen te beginnen met deeÎnamevan een tiental jongens en meisjes aan de compe-titie, Slagvaardig bestond vanaf dat moment uitsen vrolijk, gezellig en enthousiast spelendegroep recreanten, en een kleinere met veel inzeten plezier spelende Sroep competitie spelers,Net voordat de competitie begon, kreeg onze tafel.temmisvereniging OOk nog een extra opkikker doorde steun van carrosseriebedrijf Jan Cuppers, dieons verrijkte met een stel schitterende trainings-pakken,

Tot zover de achtergronden van onze vereniging,om verder te gaan met de stand van zaken op dites ’

fi Con
moment. iddels is het rste jongensteï 7

5 ène Ho
Ta

ï t geworden do al rijden in hun klassemet 10 tegen O te winnen, Met dezelfde cijferswist ook ons meisjesteam bestaande uit Marian enKarin Donderwinkel, Rianne Heutinck en TanjaHoenderboom met veel allure kampioen te worden.Het tweede jongensteam bestaande uit Koen Donder=-winkel, Ronnie Reukers, Etienne Heutinck en KarelHulshof bleek een sterke middenmoter te zijn, diein de tweede helft van de competitie een grotekans maken om aanspraak te maken op de titel inhun klasse, Hoe zij het competitie-spelen beleef.den, leest U in onderstaande verhalen door henzelf geschreven. Verder Spelen we nu elke zaterdag
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Tweede jongensteamvertelsels
Dit ís het eerste jaer dat we competitie spelen.Het was een mooi seizoen. M.b.v. Guus Woltaskwamen we overal waar we zijn moesten. Toen wetegen Unitas uit Etten moesten, gingen Guus enGerard et{t}en, in Etten. Ve zijn dit half-sei.zoen derde geworden, het ging wel lekker, Wij=nopen het volgend seizoen te promoveren, en datKarel nog meer kan meespelen. Karel is namelijkde beste van ons team, maar nij moet ook vaakvoetballen. De eerste wedstrijd was Koen eenbeetje ziek maar met wat moeite kon hij tochmeedoen. In de 2e wedstrijd verliep het in hetdubbel niet helemaal naar wens. We hadden makke-lijk kunnen winnen, maar we zijn aan het sode-mieteren gegsan. We doen iedereen die de Piotleest de groeten en we hopen dat we volgend jaarnog beter draaien als het vorig seizoen,Ztieme, Koen, Ronnie, Karel,í

In plaats van ten willen wij langs deze wegaan iedereen b: d maken, dat wij na een bitterestrijd kampioen zijn geworden, De receptie, waar-bij iedereen dus ook u van harte wordt uitgenodigd,zal plaatsvinden op 2 december 1982 in de cultuur-tempel ven Lichtenvoorde, U kunt zich voorstellendat wij niet alle surprises, cadeautjes, bloemen,planten en ping-pong ballen (spreek uit op z'nchinees) persoonlijk in ontvangst kammen nemen.Daarom adviseren wij iedereen om dergelijk spulin de groene gl scontainer schuin voor de kerkte storten. Giften, schenkingen, erfenissen kuntu ten alle tijden storten op onze bankrekening.Ons rekeningnummer is 1600.134,033 tnv. Slagvaar-dig Zieuwent.
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onB)
indien u na het lezen van deze verheffende tekstde drang en de behoefte voelt opkomen om eenpartijtje ping te pPongen (op z’n chinees) zult Umoeten wachten tot woensdagavond 7 uur. Al- uTisnel bent kunt u ook direct aan het ping-pongen{op z'n chinees), want ook zaterdagmorgen Ping-pongen wij altijd van 10 uur tot Ì uur.Wij, Karin Marian Rianne en Tanja, hopen dat ucen gezellige ping-pong Kerst zult hebben en wijwensen u ook een vruchtbaar ping-pong (Op z’nchinees} jaar toe. De groetjes en tot de volgendeDing-pong keer,Rianne, Karin, Marian, Tanja, Cerard Tonnie,Nathalie en onze Els,

Bs Rd Es Dg} Ees od =d
Dn
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ar,
ss Gôt td IM! NN hoorden

16

+... Piet Eoekelder tegen NEO zijn tegenstanc-rbest goed vond, want hij was al 2 keer doords benen gespeeld en dat bij een schoenmaatvan b46
€

Yvee. tijdens de kruisjasavond een Jongen zei: 5* Wit j hebt hatstikke good ekaart, moara'j tegen vrouwleu mot, ku!’ j better nuus Uhen goan",
…oe nadat Paul Knippenborg zijn superlichte,_ nieuwe en dure voetbalschoenen vergeleek metde voetbalschoenen van Piet Boekelder ({ maat46’), Jan Storkhorst opmerkte: Piet, danzijn jouw schoenen Per kilo goedkoper’,
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DO PPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290

Voor
- de beste patat
- de heerlijkste schotels
- de lekkerste schnitzels
-een gezellige avond

café-cafetaria 7de timp’”’
telefoon 269
José en Ton Peters

voor advies
aan-en verkoop

FOKZEUGEN
FOKBEREN
BIGGEN
en VARKENS

A.W. DOMHOF
Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, telefoon 436



G.J. Pierik
constructie- en installatiebedrijf

LOODGIETERSWERKEN IJZERWAREN
C.V. INSTALLATIES ONDERHOUD

tel. 233

UW KLUSJESMAN
G. Domhof

Past. Zandrinkstraat 10
Zieuwent
telefoon 05445-705

VOOR AL UW SCHOENEN

E EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Brastel. 257



ce net Destuur van RE Ven aile sporters ende lezers van de PIOT waarschijnlijk ookwel een zalig kerstfeest en een voorspoedig1983 toewerist 27222

….. de selectie van Longa ‘30 bedolven werd metkerstcadeau's., Toch fijn dat er amateurszijn #1

+++44444444

N. KUYPERS zaaltournooi
VYrijdas 31 december,
De volgende spelers van E-2 moeten 's morgensom half negen vertrekken vanaf de Kantine onderleiding van Marcel Immink,
1, Nick Yaalderbos, Raymond Spekschoor, NickDonderwinkel, Dion Rouwhorst, ChristianWopereis, Jeroen Dsrendsen, Peter Waalcerbos,De wedstrijden zijn om ongeveer 12 uur afgelopen,
Van E-1 moeten om kwart voor twaalf de volgendespsiers aanwezig zijn om per fiets onder leidingvan Hemmie Toebes naar Lichtenvoorde te vertrek-ken,
3. Pascal Boekelder, Mattheu te Morsche, GuidoNobbenhuis, Taco Vosters, Luc Vos, JurgenHulshof, Dolf v.h. Hooft.De wedstrijden zijn om ongeveer half vier afge-lopen.



(DADE47
Zondag 2 januari,
Vai D-2 vertrekken om kwart voor negen de volger.de spelers Per fiets onder leiding van BennieWassink naar Lichtenvoorde, ie
5. Mieke Beerten, Patric Boscher, Bart kl, Holken-borg, Eugen Krabbenborg, Jurgen Ponds, RobWaalderbos, Martin Wopereis,De wedstrijden zijn om ongeveer half twee afgelo.pen." |

Van D=1ì vertrekken om 1 uur de volgende spelersper fièts onder leiding van Wim Kolkman naarLichtenvoorde, 5

7. Karel Hulshof, Sander Kolkman, Erik Rouwhorst,Stef Rouwhorst, Marco Spekschoor, John Krabben-borg, Eric ki, Goldewijk,De wedstrijden zijn om ongeveer half vijf afgelo-pen,
Zondag 16 januari,
Van E-1 en E-2 vertrekken de volgende spelersonder leiding van Jan Domhof en Willy Gr, Kor-melink om kwart voor Sén per auto naar Groenlo,Eel: &, Barry kl, Hoikenborg, Martijn Kemkens,Daniël Kolkman, Rolf Penterman, Dolf Voel,Hooft, Roy Wopereis,

te 023 2. Niek “aalderbos, Raymond Niënhuis, EddyHernsing, Frank Stegers, Barry Hulshof,Arne ten Dem, Gunter Papenborg.De wedstrijden zijn-om ongeveer zes uur afgelopen.
Zondas & februari.
Van D-} en D-2 vertrekken de volgende spelersonder leiding van Wilfried Waalderbos en JohnyCuppers perv‘autonaar Beltrum.om half drie,D-15 8, Angelo Domhof, Marc Voh. Bolscher, SwanWopereis, Karel Hulshof, Roy Kolkman, PeterRouwhorst, Jurgen Weyers,



Voor een haarverzorging naar uw zin,

‘—

goed passende jeans broeken
koopt u natuurlijk bij:

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



Firma Jan Lamers
Leo Krabbenborg

hebben een Samenwerkingsovereenkomst aangegaan om u in detoekomst te verzekeren van een nog betere service op het gebiedvan ziekenfondsvervoer en normale taxiritten.

Tel. 509 of 343

GARAGE ELSC»eeeeaccu's, banden en uitlaten (grats montage)
in en verkoop gebruikte auto’s
betrouwbare onderhoudsbeurten
ook voor tectielbehandeling
snelle en vakkundige reparatie

« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »
05445 Waalder weg 41 1808342855 7263 RV MARIENVELDE # Privé 55

Li
2
2E
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garage



GD 5
| ZV:D=231 6, Mieke Beerten, Dennis Boscher, Joost Har-bers, Jelle Krabbenborg, Patrick Nijenhuis,Ard Wissink, Edwin Wopereis,De wedstrijden zijn om ongevver kwart voor zevenafgelopen,

ï

5

André Y,d. Wetering,

thtititthtthttAAAAAT
DE NMS: VEILIG EN VERTROUWD,

VOOR JONG EN OUD.

 oreotbbatt tertthode
De standen
Gendringen 11-1647; VDZ:2 12-19RKZVC 11-16 Varsseveld 2 12217Grol 11-13. RKZVC 2 12-14AD ’69 ît=12 …

- Drexpt Vooruit 2 12-14Reunie 11-12 ESCA 2. 12-13Dinxperlo 11-12 AD '69 2 12-11Sp, Eibergen 11-11 Sprinkhanen 2 11-10Varssevelg 41-11 Gendringen 2 1l- 6Sp. Kotten 11-190 DVC #26 3 i2- 9Zelhem 11- 8 Concordia W. 2
_ 12-39VVG 125. 11- 6  Apeld, boys 2 10=.8Winterswijk 1ij- 5 Rheden 3 2-7

N.B. Deze standen zijn overgenomen uit de computer-uitdraai, Hierin is als uitslag van de wedstrijdtussen RKZVC en Kotten de. ruststand 1 - î opgenc=men. Of deze wedstrijd overgespeeld gaat wordenof niet, was bij het ter perse gaan van dit bladsniet bekend.



7D 230
RKZVC 3 11-18 Sp. Lochum 6 i2=19Bredevoort 1 11-17 MEC 2 12-18GSV 263 1 11-15 Sp. Neede 3 12-17EGVV 1 11-13 Longa 130 5 12e tlLonga 730 4 11-11 Sp. Eibergen à& 12-14Vorden 3 11-11 Ruurlo 4 12-13Lochuizen 2 1-10 Bredevoort 3 211WVC 4 11. 8 Rietmolen 2 12-10Grolse Boys 2 11- 7 VIOS B 5 1219Sp. Eibergen 5 10-.6 Groi 54 12- 9DEO 3 ij. 5 RKZVC 5 Ide 7Ratum 3 Iz= 2

Kl, Dochteren 2 12-} Grol 10 11-17Fortuna W. 2 zot Erix 3 11-15KSV 3 1217 Diepenheim 3 id=-15Witkampers 3 12-15 RKZVC 6 12-15Winterswijk 3 12-15 Reunie &4 TandRKZVC h& 11-12 Yitkampers & 12-12Longa °30 6 12-12 SVBV 2 1211WVC 5 12-12 Sp. Eibergen 9 2=10VIOS Bh i2=- £ Longa 30 10 dn5Rietmolen 3 12 6 Sp. Neede 5 12- &
Spe Lochum 5 12- 6
MEC 3 11- &

Vosseveld 2 jl=-19 MEC 5 1222SP. Meddo 3 a Sp. Kotten 7 1220RKZVC 7 12-16 Grol 11 11-14Longa '30 9 12-16 Ratum 6 12-14Grol 9 12-12 KSV 7 12-13Sp. Eibergen 7 12-11 Sp. Neede 7 12-12Sp. Kotten 5 11-10 WVC 6 11-11KSV Lb 12-10 VIOS B 8 12-11Ratum 4 12- & Winterswijk 6 12-7Winterswijk 5 12 3 RKZVC 8 127Sp. Meddo 5 12-6
KSH 5 12-5
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

voor goede voeding
snijbloemen

grote sortering droogboeketten
lage prijzen bloempotten

in levensmiddelen sierpotten
í bloembakjes

Z.B. Knippenborg bloemstukken
Dorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544



eeCOÖP. GELDERLAND steeds toruw dienst mier a.
voeroeders & kieindiereni ocders
kunstmeststoffen

vloeibare en vaste brandstnffen
ruwvoeders w‚o, hooi-, stro, bicrbostel euz.
zaai- en pooigoed, {win en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

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

Coöp. Gelderland
Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent
Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman
Werenfriendstraat 13
ZIEUWENT
telefoon 226

SCHAKELWAGEN EN
î AUTOMAAT



Sp. Kotten Al
SSSE A1
Fortuna W A1
Sp. Neede A1
Rietmolen A1
Grol A1
AZSV A1
RKZVC A1
KSH A1
WVC A1
Longa 30 A1

Varsseveld B2
Lochuizen B1
WVC B2
Grol B2

 AZSV B2
Longa '30 B3
Sp. Lochum B2
AD 69 Bi
VIOS B B2
Sp.Fortuna W B2
RKZVC B2

Eibergen B2

11-20
11-18
11-16
11-16
11-15
11-15
11-10
11- 8
11- 7
il=- 5
11- 2
1l- O

Winterswijk 7Varsseveld 10
WVC 8
RKZVC 9
Vosseveld 4
Ratum 5- #*

AD 69 8
Sp. Meddo 7
Fortuna W b-
Bredevoort 5
Longa '30 it
MEC 6

VIOS B Bi
RKZVC B1
Sp. Needs Bl
Fortuna W B?
Diepenheim B1
MEC B1
SSSE B1
Sp. Meddo
KSH B1

. Ratum B1

RKZVC Ci
VIOS B C1
Sp. Kotten C1
KSV C1
SKVW C1
SSSE CÌ
Fortuna W C1
ERIX C1
Halle Ci
AD 169 C1
Sp. Meddo C1
KSH C1

aneee
11-20
12-18
11615
11-14
12213
12-12

„11-11
_ 12-10

12=
iz=-
12=-
12=

Jm1000

11-19
11-18
11-15
11-15
1i-14
11-13
11-13
11-12
11- 6
11- b&

10- 1

10- O0



‚EV DACEITT NIEUWS
Momenteel is het ergrustig op het Handbal.front, voor ons gaatde competitie pas weer
op 15 jan verder methaar programma, met uit-zondering van de Dames 5,zij spelen op 2 Jan uittegen koploper Trias uitNijmegen, toch wel eenbelangrijke wedstrijd geziende huidige ontwikkeling binen de Dames Is er ziteen stijgende lijn in de prestatie's en ds teamgeestontwikkelt zich verder in positieve zin, watGatuurlijk erg Piezierig is. Diegenen die zich deeerste competitewedstrijd tegen Trias nog kunenherrinneren, weten dst men zeker niet kansloos isin Nijmegen, de eerste wedstrijd werd toen op eenknullige manier uit handen gegeven zonder datTrias : de betere ploeg was,De Bames II zaan fier en ongeslagen aan kop in de4de klasse en hebben mu: sen voorsprong van 4 puntenop naaste concurrent Vios Beltrum, men ken reedsvoorzichtig aan een Kampioenschap gaan denken, ende daaraan verbonden promotie naar de Zde klasse,

O-O-g

DAMES SENIOREN 7
oud. pôärlan MDRTAS:T 5 Pacelli Tilea: 15:95 ui
DAMES SENIOREN II slZond. 16 jan Pacelli 2 …. G.Stars aanv. 18.55 u,



aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

** *
tel. 200
Zieuwent



JE BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

Hulizink& Zn. vesow
ONDERHOUDSWERKEN

Ne, MATERIALEN VOOR
Kal DOE-HET-ZELVERS

ZIEUWENT TEL. 05445 - 214

NIENHUIS
interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 - ZIEUWENT
telefoon 05445-252

Groot in kleine en grote meubelen.
Uitgebreide kollektie overgordijnen en vitragesuit voorraad, zoals:
Hatema gordijnen en Ado vitrages.
Tapijten in vele kleuren en prijzen,vanaf f 60,— per mtr. gratis en

vakkundig gelegd.



zond. 76 jan Pacelli - TRIAS aanv. 20:90 UsJAN

DAWES_ JUNZOREN

Zond. 16 jan Pacelli - Gazellen aanv. 18.00u,
ONGENS ADSPIRANTEN.

@ &ond. 09 jan: Minerva - Pacelli aanvs 1,530 Ue

MELSJES PUFILLEN A

Zond. 16 jan Pacelli-a - Grol-8 aanv. 17.15 u?77%

MEISJES PUPILLEN B

zat, 3 jan. Gazelien-b - Pacelli-b. aanv. 1 3

zond, 16 jan, Pacelli-b — Fortuma-b aanv. 17-15 U,

bit444t

VAN HET BESTUUR.
Wu het jaar 1082 bijna. ten einde is, Js het de
gewoouve om even stil te staan hij de gedschue
dat 1982 voor velen een jaar was van ioleversn
eco. CTC., OOK sen jaar met een scnitterende
zomer waarin de thuisblijvers ook volop konden
genieten.
Voor onze vereniging is het een jaar geweest met
verschillende leuke gebeurtenissen, zo werden
de äsmes-junioren kampioen en promoveerden zij
naar de hoogste klasse in de afdeling, de
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jongens-adspiranten, die voor het eerst uitkwamenin competitieverband, werden ook kampioen,

hebben, het handbaltournooi, compleet met tenten-kamp, was ook een groots gebeuren,Voor 1983 zijn er naast de sportieve verwachtingenook de activiteiten bij het 30-jarig bestaan vanonze vereniging die veel aandacht verdienen,Wij hopen dan ook dat we Weer op een sportievemanier met elkaar kunnen blijven Samenwerken omhet vele werk dst ons te wachten staat tot eengoed einde te brengen, :Onontbeerlijk daarbij is een goede gezondheid,gaarne wensen wij U die vitaliteit toe,Ook willen wij bij deze gelegenheid iedereen,leden, leiders(sters, trainers(sters), dona-teurs, supporters en vele, vele andere mede.werkers danken voor de prettige wijze van samen-werking in het afgelopen jaar, en wensen U alleneen gelukkig Kerstfeest en cen prettige jaar-wisseling en een in alle opzichten voorspoedig1983 toe,
Namens het bestuur
B.J.W. Wensink, voorz, |

cen zalig kerstfeest en een Je-lukkig nieuwjaar...
IEDe, ze

ep . xXxas
jsTT K- Kd |\ 9 Ee ch Ea f G>

IN BEVIEL HIT.



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

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop mn

beweging. Om onze dienstverlening op peil te
houden. En om het unog
makkelijker te maken. Zo
heeft ieder een goede reden
om aktief Sbezigte zijn.

kfëesij. ‘Eabobank5



Kemkens
Installatiebedrijf
te Zieuwent

Onderhoud
Het is zomer! i

Maar de winter komt, datis zeker. Directe verkoop uit ons magazijnBent u ook zo zeker van uw c.v.?
Laat Kemkens uw c.v. onderhouden. Wij hebben een gemoderniseerd magazijn.Dan zit u straks niet in de kou.

= Â
3Dat hebben wij nodig voor onze projecten.Goed onderhoud betaalt zichzelf:

U verbruikt minder gas, het aantal Een magazijn vol eerste klas
storingen neemt af. installatie-materialen.
Kemkens heeft onderhouds- en Daar kunt u ookvan profiteren.storingsabonnementen.

5 © nZoals met alles: wij zijn goed en niet duur. En bovendien: u krijgt 20% korting
maar dan moet u wel contant betalen.Vooreen gewone c.v. kosteen

_
5

onderhoudsabonnement f 59, — per jaar. Daarnaast gratis
En wilt u helemaal zeker zijn: deskundige adviezen.
neem dan een onderhouds- +

: 5storingsabonnement voor f 94,50 per jaar. Kemkens geeft service.

Kemkens: - betrouwbaar Totziens aande balie!
- Steeds te bereiken
- goede service en kwaliteit Ook vrijdagavond en zaterdags geopend!

Kemkens Installatiebedrijf
(aan de weg van Zieuwent naar Beltrum)
Zegendijk 26, 7136 KN Zieuwent, telefoon 05445-666


