


Flink besparen
op gas en
elektriciteit is
voor iedereen
mogelijk! gòó5

de energiekosten
terug dringen
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Sportblad PIOT zoa:
Verenigingen:

RKZVC

TOHP

ZITV

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 Maat 1, 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: B. ten Bras, Dorpsstraat 23 te1.;257

Handbal
Voorzitter: B. Wensink, de Haare 18, tel. 838Secretaris: L. Klein Holkenborg, Hofesch 15;Lichtenvoorde, tel. 05443-35237
Penningm.:A. Krabbenborg, Godfried Bomanstr. 13,Lichtenvoorde, tel. 05443-5542 :

Wedstrijd-secr.:M. Spekschoor, Zegendijk 2, tel. 972

Volleybal
Voorzitter: H. Krabbenborg, Dorpsstraat 22b,tel. 05445-875
Secretaris: 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. 859
Penningm.:J. Domhof, Dorpsstraat 37, tel 561
Wedstr.secr.:T. Kemkens, Zegendijk 26, tel. 668

EES"

0



Gymnastiekvereniging íZGV 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

Mu Chin Karate
Voorzitter: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262
Secr./Penningm.:V. Doppen, Dorpsstraat 77,
telefoon 05445-982
Wedstrijd-secr.: H. Olthof, de Waareise 23,
telefoon 05445-262

ITV Des Touwtrekken
Voorzitter: A. Spekschoor, Vragenderweg 49,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-3597
Secretaris: W. KI. Holkenborg, de Waareise 7,
telefoon 05445-614
Penningm.:M. Berendsen, Veldweg 4,
Mariënvelde, tel. 05445-365

Tafeltennis f

Voorzitter: A. Hoenderboom, Zegendijk 124,
tel. 05445-324
Secretaris: T. Peters, Dorpsstraat 46, tel. 269
Penningm.: C. Reukers, de Waareise 155

tel. 697
Wedstr.secr.:E. Roelofsen, Dorpsstraat 29,

tel 416

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

Drogisterij - Parfumeriën

DOPPEN
voor dejuiste aanvulling en verzorging

bij uw sport
Dorpsstraat 77 - ZIEUWENT- telefoon 982
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Van de Redactie
De standen bij het voetbal hebben de afgelopen periode,net als elk jaar,weinig verandering ondergaan door devele afgelastingen. Voor hen is het hoofdzakelijk viatrainingen en cefenpartiĳtjes Ge conditie op peil houden,Daarnaast spelen zij tijdens de kerstvakanties hun inmid=dels traditionele zaalvoetbaltoernooien.
Voor de jeugd heeft men zelfs6 zaterdagen de sporthalbij "Groot-Deunk!f afgehuurd.
Overigens komt die jeugd van ZVC in deze Piot eindelijkeens aan zijn trekxen Van ken ditmaal de standen, alsmedede vele toernooien.
De weervomstandigheden hadden natuurlijk geen invloed ophet binnensportgebeuren en bij hen mogen we nu reeds deeerste kampioenen begroeten. Zaterdag 10 dec. werd hetmeisjes team van de tafeltennisver, Slagvaardig kampioenin hun klasse.Proficiat!i!
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Ook de handbalver., Pacelli zit dit jaar duidelijk in de
lift,ondanks de eerste nederlaag van de dames 1 afge-
lopen zaterdag uitgerekend tegen Erix,staan zij tweede
in hun klasse,terwijl daarnaast de dames junioren en meis-jes pupillen nog ongeslagen zijn, terwijl twee adspiran-ten teams eveneens mee strijden om de hoogste plaats.
Getuige hun verslag in deze Piot doet ook de volleybal-
ver, Tohp het dit jaar bijzonder goed,
Naast de gebruikelijke rubrieken vindt U ín deze Piot
de uitslag van de prijsvraag in ons jubèleumnr..Afgezien
van de weinige inzenders voor die priĳsvraag, mogen we
getuige de reacties gerust zeggen dat ons jubileumnum-
meris aangeslagen bij onze lezers.
De komende weken zal het echter op enzene sien
wat minder zĳn en kijkt ieccreen nu al uit naar de komen-
de feestdagen, wintervakantie e.d. of hopen de schaats-
liefhebbers op eindelijk weer eens een goede schaats=
winter,
Ook zaiìi dan menig speler en trainer al weer bezig zin met
de prestaties in het nieuwe jaar,om er dan weer met fÍris-
se moed tegenaan te Zaan of om er nog een schepje bovenop
te doen in de hoop het nog beter te zullen doen dan af-
gelopen periode,Daarbij zal men ook terug blikken op die afgelopen periode
„0m ZO van zin fouten te leren,
Wat dat betreft vinden we dat onze voetballers eens bij
zichzelf te rade dienen te gaan:
Want mocht elke ZVCer zijn minachting uitspreken over het
voorval tiĳjdens de wedstrijd ZVC 8-WVC 10,toen &&én van de
WVC spelers het niet eens was met de beslissing van de
scheidsrechter en deze witheet van woede tot voorbij de
tennisbanen achterna zat.En dat hadden we nu juist niet
verwacht van WVC,die zeker in de lagere klassen bekend
stond als een tegenstander waartegen net altĳd fĳn voet-
ballen was,een vereniging die qua sportiviteit bĳ velen
hoog aangeschreven stonde
Maar heeft ZVC ook niet altĳd die naam gehad bĳ andere
verenigingen???
En zie dit seizoen,we zĳn nog niet eens op de helft van
de competitie en we weten reeds drie spelers geschorst,
terwijl er daarnaast nog zeker vijf spelrs (ook jeugd) we-
gens grove overtredingen uit het veld werden gezonden,
alleen vervolging vrijkwamen omdat ze verwijderd werden
onder de "Dekmantel! van wisselwerking.



Kapsalon

"CECIEL"
De Haare 30, Zieuwent, tel. 797
b.g.g. tel. 707

De nieuwe Hollandia sportslips zijn
speciaal ontwikkeld voor sportieve
mannen die hoge eisen stellen aan
bewegingsvrijheid en draagkomfort.

Elastisch materiaal, speciaal
ontwikkelde pasvorm. Met een
speciale Hollandia sportband die bijZS elke beweging onberispelijk op zijn
plaats blijft. Hollandia sportslips,
voor sportlieden die hoge eisenstellen!

ZIEUWENT
LICHTENVOORDE
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id Krabbenborg
05445-509

Werenfriedstraat 21-7136 LZ ZIEUWENT (Gld)

a BOUWBEDRIJF NIEUWBOUW

BEET VERBOUW

‘
ONDERHOUDSWERKEN

MATERIALEN VOOR75 DOE-HET-ZELVERS

rr

ZIEUWENT TEL. 05445 -214



Het lĳkt ons voor de ZVC speleie danook niet moeilijk om
te zoeken naar goede voornemens voorhet nieuwe jaar,maar
zo kan elke vereniging bij zichzelf te rade gaan.‘
Wij als redactie hopen voor het nieuwe jaar de de sporti-viteit bij de zieuwentse sport weer hoog in het vaandel
zal staan,en zo veel plezier aan hun sport beleven, tevens
wensen we al onze lezers,medewerkers en adventeerders
PRETTIGE FEESTDAGEN en een VOORSPOEDIG 198. 2E

De Redactie,
KeX-X-XoXeX-X-KoXoXoXoX- Xa Xa Ke XK KoKek Xa XX Kox Ko Kox}

De NMS :Veilig en Vertrouwd voor jong en oud.
KKXXXX-XXX{ko XoXoXe Xa XoXnXoXeXo{oXeX- Xe {XXX

VAN DE TRAINER

Ee
|

| *+
lste Elftal. +k
Na de "Off-day" tegen PAX moestenwe
nu aantreden tegen het laag geklas-
seerde VVO uit Velp.Belangrijk was het,
om hier &ên punt mee naar huis te nemen
vooral na de grote nederlaag tegen Pax.
VVO begon aanvallend en scoorde vrisnel l-0,Een hoge voorzet van rechtswerd gemakkelijk ingekopt door de mid-

iierna herstelden wij ons knap en nadateerst Eric Hummelink met een prachtige omhaal gelijk
maakte, kwamen we zelfs op voorsprong, B.Storkhorst schoot
een vrije trap tegen ge paal,doch M,Krabbenborg maakte .

het karwei af.
Met nog drie min. te spelen was dit een aardige opsteker
Doch VVO vocht terug en het lukte hen nog voor rust gelijkte maken, via een afstandsschot verdween de bal achter onzekeeper,2-2. e

Na in de rust de jongens verteld te hebben om te probe-
ren de verdediging gesloten te houden, zodat we één punt
mee naar huis konden nemen.
Maar na de rust togen wij massaal in de aanval en dach-
ten niet meer aan de verdediging.Uit 2 corners die wij
namen; scoorde VVO via de counter 2 maal.Telkengë 3 aan-vallers tegen 2 verdedigers.Dit mag eigenliĳĳk niet ge-beuren,
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Donderdag 10 nov. oefenden wij in een zeer slechte wed-
striĳĳd tegen GWVV uit Varsselder ,1-1,
Vrijdag ll nov. zijn we met de selektie naar de sauna en
fitnes-centrum te Lochem geweest ‚waar iedereen zich
uitstekend vermaakt heeft.
Dinsdag 15 nov. oefenden we tegen Ze klasser Babberich.
Na een moeizame eerste helft begon het de Ze helft een
stuk beter te lopen, met verschillende kansen waarvan
slechts l benut werd, 3-1.
Tegen Lochem moest het dan weer gebeuren om de punten
thuis te houden. Nadat Lochem op een ongelukkige wijze
de leiding had genomen via een afstandsschot kwamen
wij ook nu weer goed terug. Door een penalty van B.Stok-
horst werd het 1l-1.en P.Boekelder zorgde vlak voor rust
voor Z=-l.
Direkt na de pauze kwamen we op rozen te zitten, muit een
vrije trap kopte B.Storkhorst ons naar 3-1.Na + 20 min,
svelen kreeg P.Knivopenborg de bal verkeerd op zijn schoen
‚waardoor deze in eigen doel verdween, 3-2.Dit was de om-
mekeer in de wedstrijd, Lochem rook het gelijke spel en bij
ZVC werd daarna zenuwachtid en zonder overtuiging ge-
voetbald.Een kwartie voor tijd maakte de buitenspeler van
de gasten gelĳk, 3-3.
Een verdiend punt,doch men mag deze voorsprong niet meer
uit handen geven.
2e Elftal
Met dit elftal hebben we dit jaar een blessure golf.
Momenteel hebben we al & spelers geblesseerd.Mede door
het aantal blessures en de pech blijft het resultaat
achterwege.
Doch we hebben tegen koploper AD (5-0) laten zien dat
het mogelĳk is om in deze klasse mee te draaien.
In Gendringen verloren we van een agressief tegenstan-
der.die eindelijk wel eens van ZVC wilde winnen, hetgeen
hen ook lukte met 2-1.
De eerste helft van de coppetitie zit er nu bijna op,
met het eerste staan we op een vierde plaats van boven
en met het &weede op een Ze plaats van onderen.
Wanneer zowel het eerste als het tweede elftal er een
schepje bovenop doen en voor elkaar willen en blĳven
werken moet het lukken om zich beide in veilige haven
te loodsen,
Tevens wens ik iedereen die ZVC een warm hart toe dragen
vrettige feestdagen en voor 1984 een goede gezondheid en
veel kĳkgenot en voor de spelers veel voetbalvlezier.R.Jansen,



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

E LANDBOUWPLASTIKS

| GRAS- EN GAZONZADEN LOON- EN

SPUITMIDDELEN E.D. GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-24155 V/ tel. 05445-253-526

combinatie
LANHVEL
GOEDKOOP EN GOED!

dede



EA! van kleur.
‚Jm LNEe ) die uitnodigendeVWE NN { Ip Becorama gordijnen-SN HINB presentatie.NW RP) Kiezen uit de fantastisch

mooie Becorama-kollektie.
Met uni- en streepweefstoffen,
stoffen met ingeweven en
gedrukte dessins.
Een weelde van mogelijk

\| ) (Baan heden; keus uit vele
5 lj breedte ontwerpen, overzichtelijk20cm - bijeen in de unieke Becoramaprijzen vanaf115.90 p.m.) Presentatie.

STOLTENBORG
voor een complete woninginrichting

Dorpsstraat 33 - ZIEUWENT - telefoon 05445-207

|A

voor al uw voor

VERZEKERINGEN |

‚ NIEUWBOUW

Ear . VERBOUW en

. ONDERHOUDASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER| WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

Zieuwent . Dorpsstraat 48
Tel. 227 Zieuwent -— telef.209



TOHP VOLIEYBAL:

Hier dan weer een verslag van de volleyballers.Momenteel zit de vereniging qua prestaties weerinde Tiff.
Ondanks diverse blessures van Heren-I, draaien
we mee aan de top van onze poule. Het resultaat
na negen wedstrijden is vijftien punten. Dit
zijn 7 gewonnen, 1 gelijkspel en l verloren
wedstrijd. Deze adequate prestaties hebben wij

_ geleverà ondanks een geringe publieke belang-.stelling, op de zaterdagmiddag.
Naeen langdurige afwezigheid van Vincent
Krabbenborg (Grobben), kwam deze speler sterk
terug in de wedstrijd tegen A.+S.eVa.
Onze benjamin René Hulshof (Woltas) speelde indeze wedstrijd op TO(H)P-niveau.
Wij hopen op deze voet verder te kunnen gaan in
de resterende competitie, met hopelijk iets
publiek op de zaterdagmiddag.
Naar U hebt vernomen uit de krant is onze speler
en voorzitter Henk Krabbenborg aangereden door
een auto te Groenlo. Wij hopen dat onze setuppersnel van deze blessures zal herstellen.
Heren-1II heeft het eerste puntje binnen. Dit
gebeurde in een enerverende wedstrijd tegen
Dynamo. Voor de spelers ons inziens een zeerverdiend punt. Wij wensen Heren-II dan ook veel
succes in de toekomst.
De Dames-1I van TOHP hebben zich in de senioren-
competitie er goed geïntroduceerd. Met een beetjemeer lef zouden de dames zich nog beter kunnen
manifesteren in de Le klas. Wij hebben er eenaantal nieuwe damesleden bij gekregen, die een
goede aanwinst zijn voor het team.
Ook onze recreanten doen het goed in de diverse
competities. Het heugelijke feit deed zich voor
dat Dames-I-recreanten is gepromoveerd. EEDames-1 zijn tevens in de onderlinge competitie
van de gemeente Lichtenvoorde medekoploopster.
Wij zijn tevens zeer tevreden over de grote



opkomst, en het co

trainingen,
Tevens hebben wi
onze leden.
A.S. dinsdag 13 december om 2
Timp, organiseren wivergadering.
zijn, om Uw stem te laten gelden!

Het Bestuur TOHP

6
5nderlinge plezier tijdens de

j nog een mededeling voor al
0.00 uur, bij De

j een halfjaarlijkse leden-Wij hopen dan ook dat U allen ingroten getale op de vergadering aanwezig zult

KoX-K-X-Ko XX KX XoKoXoXeko XXXKoXeXeXoXn XaXa}Kaka xmSpaar bij een goed adres.Spaar bj de NMS,
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zaalvoetbal Sx
Hotel Bongers sponsort ZVC 1
Beide zaalvoetbalteams van ZVC weten zich nu verzekerdvan een spdsor. Nadat Café Stoverinck eerder al het tweedeteam in een nieuw tenue gestoken had,heeft nu ook heteerste een sponsor voor hen weten te interresseren.Eige-naar Ton Bongers van Hotel Bongers schonk vrijdag 25 nov,dit team een prachtig sporttenue met diens sponsornaam.Hoewel het eerste nog niet zo best draait,hoopt het datdeze sponsoring een positieve invloed zal hebben op hunprestaties,
Het programma van de zaalvoetballers was ge laatste wekenslechts beperkt, vandaar dat we
jan. geven,
Vrijdag 16

EE 16
35 25 £5

Woensd.ll
Vrijdag 13

dec.
23
33
339

jane
3

ZVC l- Vios 1
ZVC 2-Pavanda 2 _ZVC 1-AZ5SV 2 95
ZVC 2=EGVV 1 5SSSE 1-ZVC 2 5AZSV 3-ZVC 1 5

ZXXKXXXKKXXXKXEX

22.00ns,22045
21.15
19.45

+3
23
33
29
33

enkel het program t/m l4

aanve 21.15 vur te Beltrum
+ 33
33 35
33 33
ss Eiberg.
ss Aalten
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| DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat42 - telefoon 05445-290

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

café-cafetaria 7de imp’ f

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

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

UW KLUSJESMAN
Aannemersbedrijf G. Domhof
Past. Zanderinkstraat 10 - ZIEUWENT -tel. 05445-705

VOOR AL UW SCHOENEN

: EN LEDERWAREN
natuurlijk
schoenen- en sporthuis

Ten Bras
tel. 257



De Flaporen hoorden. dat.
ce. de redactie de inleverdatum van kopie masr een week
veriengde,wan$ de meesten hadden bet jubileumnummer nogniet eens uit.

ReKeZeVoCe jeugd nieuws
Voor de A-B-C jeugd is er op Dinsdag 27 december een onderling
tournooi in de sporthal te Iichtenvoorde.Hier volgt de indeling

. van de groepen.
- Om 11.45 uur in de sporthal aanwezig zijn:

GrcepA:Raymond Baks- Marco Kl. :Goldewijk- Benno Hummelink>
Erwin Kuiper- Mark Penterman.

Groep B:Freddy Bokkers- Freddy Harbers- Ruud Krabbenborg-
Guus Rouwhorst=- Barend Wassink.

Groep c: Jan Beerten- Jurgen ten Have- Willy Neïjenhuis-
Erik Waalderbos- Frank Hummelink,

Groep D: Pascal Domhof- Eugene Hoenderboom- Johnny te roller-
Marco Waalderbos=- Frank Beekeldere

Om 14,15 uur aanwezig in de sporthal:
Groep A:Raymond Buiting- Guus Kl. Holenborg= Benno Stoverink-

John Eekelder- Wilco Wopereis= Marcel Molenveld.
. Groep BsMaarten Domhof- Henk Hulshof- Guus Kolkman- John Krab-

benborg- Erik Ki. Goldewijk- Stef Rouwhorst.
Groep C:Ruud Donderwinkel- Rene Molenveld- Raymond Krabbenborg=-

Karel Hulshof- Jorris Wassink- Mark Spexchoor.
Groeo D:Robert Harbers- Ronnie te Plate- Iwan Wopereis- Freek

Krabbenborg- Walter Heutink- Edwin Wopereis.

Voor de winterstop heeft het jeugdrcstuur beslag kumnen leggen
op de sportzaal van Groot-Deunk en wel op zaterdagmiddag van

‚ 12.30-16.00 uur. Deze zaal wordt zowel voor de junioren als
door de pupillen gebruikt. Hier volgt de Han indeling
voor de junioren:

zaterdag 17 december A aanwezig 14.00 uur op het vostbalveld
zaterdag 24 december B aanwezig 12.00 uur op het voetbalveld
zaterdag 31 december C aanwezig 14.00 uur op het voetbalveld

ReKeZe VC. pupillen nieuws en standen
De eerste helft van de kompetitie zit er voor jullie. bijna ope
Als het weer het toelaat zijn op zaterdag 17 december de laatste
buitenwedstrijden voor de winterstop. Hier volgen de standen

bijgewerkt t/m zaterdag 10 december 1983:

Vi,

fa



De standen :

OUTNONI

N.

IKUYPERS

zaalt

D 1e klasse D3e klasse
Longa 1 8-15 b7-k Grolse Boys 2 9-16 23-46
Grol 1 8-14 hoh Grol 3 8-15 46AZSV 4 8-12 35-9 Bredevoort 2 9-11 22-18
RKZVC 4 8-10 22-11 Longa 5 8-10 26-18
Marienveld1 8-8 24-10 AZSV 3 9-10 24-10
Vios B 1 B=7 10-26 RKZVC 2 9-93  32e2h4
Bredevoort 18=l 9-27 iD 693 9-9 23-23

KSH 1 8-2 5-39 AZSV °5 8-2 10-18
Longa 2 8-2 3-63 Grol 4 8-1 Seelgd

AZSV & Ge 3-38
E 1e klasse Eze klasse

Gro11 9=18 ht KSV 1 8-13 19-09
Bredevoort1 9-15 277 Vios b 1 8-12 384
Longa 1 9-12 10-17 Erix 1 8-12 36-3
RKZVC 1 92-10 31-15 KSH 4 8-12 32.6
Marienveld1 9-8 11-17 Grol 2 8-7 17-21
AZSV 1 Gal 7-19 AZSV 2 8-6 7-13Grolse boyst 9-3 7.55 Longa 2 8-5 43-21
AD 69 1 G=2 7 RKZVC 2 8-3 beh

Grolse boys2 8-0 1-58

Wij hebben voor de winterstop tot eind januari beslag kunnen
leggen op de sporthal van Groot-Deunk.Op zaterdag 17 december
gaan de F pupillen er trainen , zorg ervoor dat jeom 12.00uur
bij het voetbalveld aanwezig bent. Het duurt tot + 14.30 uurs
Op zaterdag 24 december om 14.00 uur. bij het voetbalveld de
E pupillen, jullie zijn om + 16.30 uur weer in Zieuwent.
Zaterdag 31 december om 12.00 uur bij het voetbalveld de D
pupillen, jullie sijn om + 15.00 uur weer terug. Voor de ‘maand
januari moet je in het kastje kijken. Hier wordt iedere woensdageen opgave gedaan hoe laat en of je zaterdag's de zaal in gaat,Voor D en E pupillen gaat de buitentraining deze winter gewoondoors
Norbert Kuyper zaaltournooi voor de Den E pupillen. Door deleiders wordt ieder elftal in 2 groepen verdeeld. Deze groepengaan op dinsdag 27 december of donderdag 29 december of vrijdag30 december voetballen om de wisselbeker, De indeling van de
groepen wordt samen met de speeldag en de vertrektijd zo spoedigmogelijk in het kastje gehangen.

F pupillenJullie trainen vanafnu tot eind februari in de gymzaal aan de
zegendijk en wel op zaterdagmorgen van 9.00-10.00 uur. niet op

A



VÓÓR - TIJDENS EN NÁ
IEDER FESTIJN

KUNT U BIJ:

…t Witte Paard”

Café „Stovermk
HEEL GOED ZIJN!!

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

elektriciteitswerken
MW stalventilatie

worden door ons
vakkundig verzorgd!

JOS HULSHOF
Zieuwent - Telefoon 346



voor al uw schilder-
en behangwerk naar J e 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.
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

KRABBENBORG telefoon 215



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

- e.a. SPORTARTIKELEN

schoenen- en sporthuis

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

voor
planten en

snijbloemenvoor goede voeding
kgrote sortering droogboeketten

lage prijzen bloempottenin levensmiddelen |

sierpotten
h

# bloembakjesZ.B. Knippenborg bloemstukkenDorpsstraat 21 - telefoon 579

bloemenzaak
Dorpsstraat 11 - Telefoon 544

EE

ge

IE

ae

EE

rene



COÖP. GELDERLAND steeds tot uw dienst met 0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen
vloeibare en vaste brandstoffen :

ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz. oP
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden %Ó
gewasbeschermingsmiddelen WE
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!

Tanken van benzine kunt u dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen???7? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

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

VOOR UW RIJOPLEIDING NAAR:

AUTORIJSCHOOL

Kolkman
Ruurloseweg 16
ZIEUWENT
telefoon 939

SCHAKELWAGEN EN
AUTOMAAT

#



ET

Op zaterdag 17 december gaen jullie niet 's morgens maar 4s middagstrainen in de sportzaal van Groot=Duenk, Je moet er voor zorgendat je om 12.00 uur bij het voetbalveld aanwezig bent ( neem gym-Schoenen mee ) dan ben je Om + 25.00 uur weer terug bij het voet=balveld. Paul en Thea hebben Zok nog een groot zaaltournooi voorjullie georganiseerd en wel op dinsdag 2 december in de sporthalte Lichtenvoorde. 's Morgens om 8.15 uur aanwezig bij het voetbal- :veld( Gymschoenen-sportkleding liefst wit en handdoek meenemen be $dan ben je Om + 12.30 uur weer terug. Veel plezier bij deze eersteechte wedstrijden.

Pi

iz

jeugdbestuur RK.Ze VC.André vod. Wetering
Flessenaktie: Vrijdag 30 december komt de C jeugd van RAK.Z. VC.weer huis aan huis voor de jaarlijkse flessenaktie t,‚b.v, dejeugdkas.Namens de jeugd bij voorbaat dank vor de ongetwijfeldgulle gave,

[Zondag 8 januari (bij algehele aflasting) spelenZVC l en 2 tegen Grol 1 en 2, aanvang 11.00 uur. .Na afloop is er een nieuwjaarsreceptie in dekantine, EE

°

+++44 +444 44444
Het kantine-personeel wenst ‘alle leden en supportersprettige kerstdagen en een voorspoedig 1984,

FHt+tt}De H.H, adventeerders wensen alle sporters en PIOT.lezers prettige kerstdagen ez: een voorspoedig 1984,
De

HENDRIK en MINA langs de lijn.
HENDR.;GÓ Mina had èj edacht dat den Sniedas Anton zohard konloop!'n?
Mina;Ja mor ze heel'n den van WVC ok erst ok vaste en ÁAn-toon wis de weg ok better,Hendr.;Jô,waor mot dat toch hen met ut voetbal, veejet gekdatter deurum bej ut betaalde voetbal egal mindervolk kömp?
Mina;Bonnèj,&j hooft'’r nens veur noar ut betaalde voetbal,Thuus krie dat ok wal te zeen,
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HV PACELLI NIEUWS.
De eerste nederlaag voorde dames-1 werd jl. zaterda®
een feit, jammer voor hen was
de tegenstander ERIX, die 4e
zegereeks abrupt afbrak.
Objectief gezien waren de
dames uit Lievelde deze zater-dag wat agressiever -dan onze
dames en toen Marianne Spek-schoor na enkele aanslagen ge-blesseerd het veld moest verlaten
was het duidelijk dat Erix hier-.
van zou profiteren, men wekte de

| irritatie van sommige ‘teamleden
vakkundig op zodat de ploeg steeds meer uit balansraakte, men liep steeds vaker tegen zichzelf tehandballen en terwijl bij Pacelli niets meer lukte,stoomde Erix gewoon door naar een royale overwinning.Uitslag 11-6, door dit resultaat blijft Pacelli toch
op een 2de plaats staan achter Minerva uit Gaanderen,Deze tegenstandster ontmoet men as zaterdag 17 dec.in Gaanderen, dat dit ook een mòeilijke wedstrijdzal worden staat bij voorbaat vast, geheel kanslooszijn de dames niet, belangrijk zal zijn of MarianneSpekschoor op tijd genezen ís en dat men voldoendeovertuigd is van eigen kunnen, bij sommige dames
zeu men wat meer lef wensen,Kwaliteit is er voldoende. Toch mogen we met de tot-nutoe behaalde resultaten erg tevreden zijn het islang geleden dat men zo hoog geplaatst stond cpderanglijst, het is nu zaak deze stand vast te houden
en Minerva as zaterdag haar eerste nederlaag te be-
zorgen.De heren blijven vriend en vijand verbazen, zondag

- 27 nov. jl. kon men na een hopeloos slechte wed-
strijd ternauwernood nog een gelijk spel wegslepenin Arnhem tegen Esca 3 en zondag &4 dec jl. keek menna 1O minuten spelen tegen koploper Athomic 3 altegen een achterstand van 6-0 aan. -=Terwijl de toeschouwers al aan een nederlaag medubbele cijfers dachten, gaven de heren de moed. nogniet op en knokten zich langzaam naast de koploper

“ Het publiek ging er weer eens even recht voorzitten en op slag van rust lukte het zowaar om
op voorsprong te komen. De heren uit Arnhemeeee



het beste vlees
komt van uw slager

SLAGERIJ
SLACHTERIJ

HENKBEERTEN

ÙAAB Us

VN DzREA GEBijA)
a

7

* tevens verzorgen wij al uw
huisslachtingen

ĳ 4 Vd

UD,VAD IML
JA

Jg(FSI,

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

naar een erkend
adres:

garage |

T. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44

Zieuwent
tel. 603



Doeltreffend sparen
doetu bij de NMS.

9,9 Nederlandsche Middenstands
Spaarbank

Vooralle informatie over onze spaarvormen, kuntu terecht
bij ons agentschap:

B assurantiën-financieringen-hypotheken
A TH. J. BEKKEN - ZIEUWENT Tel. 05445 - 461



schrokken hier toch wel van en wilden in de rusteens even uitgebreid in de kleedkamer hierover Yangedachten wisselen, gelukkig werd dit door descheidsrechters niet geaccepteerd en werd er gelijk

lukte terwijl de heren uit Arnhem steeds verderhet hoofd lieten zakken, tenslotte was voor hendeze afgang bij 24-16 afgelopen en konden zij metde eerste nederlaag huiswaarts keren,Daar dit de laatste uitgave. van PIOT in 1983 zalzijn, wenst het bestuur van HV Pacelli alle leden,leiders en leidsters, donateurs en begunstigers eenZalig Kerstmis en cen gelukkig 1984 toe,PROGRAMMA

Zaterdag 7 jan.
M.A. UGHV a - Pacelli a 17.00 uur

Zondag8jan.
H.S. Reflex = Pacelli 16.20 uurJeA. Grol — Pacelli 15.30 uurZondag 15 jan,—eejenËDeS.e Pacelli > _ Apollo 1 13.05 uurDed. Breek 3 -Pacelli a 17.30 uurMA. Grol a “Pacelli a 13.45 uurMA. Pacelli bh -Gasèllen b 10.30 uurM‚A. Pacelli c -Erix e 9.45 uurM.P. Grol Pacelli a 13.00 uurMP. Pacelli bh -Minerva b 9.00 uurHeS. Pacelli -Minerva 2 12.00 uurJeÂ. Pacelli -Minerva 11.15 uurHENDRIK en MINA langs de Lijn,

Hendr.;Mien dug dat g& vrouwleu van Erix völle betterden bal hollt dán dé van Pacelli?Mina;Joa,moar wat smêrt ze toch veurentied veur troepop hunne hande?
!Hendr.;Ja Mina,da!'s hars,dan blif den bal better an dehande plakken, Net zoiets as doping, woardeur Ookbetter könt sport!n,Mina;Ooh,ik hep altied alwal e'dacht dat doping ver-kêrt was.Moj kieken ze loat jo regelmoatig denbal ut de hande vall'n,of ze wal stront in de handehept.

ie
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Nieuwes in het kort.
Kopie voor het volgede nummer van Piot (5) dient uiter-
lijk zondag 15 januari in het bezit te zijn van de redac-
tie.Noteer deze datum.

X-XosX-X- XXX
In januari organiseert de sportraad Lichtenvoorde een
Reanimatie cursus te Lichtenvoorde. De cursus duurt. drie
avonden en de kosten zijn f30,- DePeeVoor inlichtingen
en ongave B.ten Brass

XE XoX-XoXx-E

De volgende kruisjasavond van ZVC is op maandag 9 janee
XK Xs XXoX-X=X

TTV Slagvaardig organiseert OD woensdag 28 dec. haar
persoonlijke kamvioenschaypven in de gymzaal aan de Zegendijk

XX XK-X-XoKSX-X is
Het ZVC jeugd bestuur heeft gedurende 6 zaterdagen de “36
svorthal bij Groot-Deunk gehuurd om zo tijdens de win- SA",
terstop van de jeugd hun jeugd met voetbal bezig te

_

houden.Voor data zie elders in Piot.
SeXexoXsXoX-X=-X

Vrijdag 30 december houden de C junioren van ZVC weet A JS
hun flessen-aktie, waarvan de opbrengst bestemd is voorge
het sportkamp van deze junioren.

Y

Koks KeXsXoXe XXX e

Voor de D en E pupillen ís er weer het jaarliĳkse Norbert
-Kuyper Zaalvoetbaltoernooi en wel op 27.29 en 30 decem-
ber.De indelingen en tĳden komen in het kastje te hangen

Kek K- KoXE K

Tweede kerstdag houden de senioren van ZVC weer hun jaar
-lĳks zaaltoernooi in de sporthal te Lichtenvoorde.De in=-

deling en tijden zĳn nog niet bekend.
De indelingen en tĳden voor de A,B;en C jun. van ZVC voor
dinsdag 27 dec.vindt U wel ín dit nummer, evenals die voor
de F-pupillen.
De NMS :Groot voor kleine spaarderse
Ho KsXsXoxoX-X-XoX-Xoi- Va goKe KKXXX X-XoK-X-XoX-X-X-X-



het juiste brood voor de
Sportman is brood metenergie o.a.

* tarvo
* volkoren van bakkerij/ we KNIPPENBORG

UW WARME BAKKER

telefoon 255

Hotel-Café-R estaurant-Slijterij BON:GERSDorpsstraat 36 - Zieuwent - Telefoon 05445-271

Droppings
Uitstekende keuken voor diners
elke woensdagavond grote super bingo

%

Het adres voor: Bruiloften - Partijen AA+
|

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

Zieuwent DORPSSTRAAT 29
el. 05445 _ 416.

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



VEE en VARKENS
naar

voor de aan- en verkoop van |

———N= U
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508EN"eg inh . em

aannemersbedrijf

mam HULSHOF
05445- 494 ZIEUWENT

Garage

Krabbenborg
Verkoop en reparatie
van alle merken

- auto’s

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



3STANDEN SENIOREN EN JUNIOREN R.K.Z.V.C.
(Bijgewerkt t/m 20-11-1983)ed —_ rinmase _—Def. 9-15 Concordia W. 2 10-15M.V.R. 9-15 Varsseveld 2 10-14Victoria'z28 9-14 Silvolde 2 10-13ReKeZ.V.C. 9-10 A.D.'69 2 10-13Concordia w, 9-9 Sc.Eibergen 2 - 10-12

Sc. Lochem g- 8 EeS.C.A, 2 10-10Drempt V. 9-6 DeV.C.'26 3 10- 7Silvolde 9- 6 Longa*30 2 10- 7VeV.0. 9-6 EBK ZV. Ci 22 10- 6Erica’76 9-5 Arnhemse Boys 2 10- 6S.M.L. 9- 5 Drempt V. 2 10- 6(Bijgewerkt t/m 23-11-1983)
zeklasseK, jeklasseNV.V. G.°25 2 9-15 Fortuna WW. BE 9-16Sp.Kotten 3 9-12 KeSeV, 3 10-13Ruurlo 2 9-10 Sp.Neede 3 10-12Markelo 2 9-10 K.K. DEV CG. 4

£ 9-10ReK. hes. 5 9-10 ETLX 3 9-10KeS.V. 2 9-10 Reunie 2 G= 9Winterswijk 2 9-9 EGVV. 1 8-7Kl. Dochteren2 9-9 Vosseveld 2 9- 7PAX 3 9- 9 Winterswijk 3 9- 7A.D.'69 3 10- 4 Vios Be 4 g= 6Sp. Meddo 2 9- 2 Longa’30 5 9=- 3teklasseT, teklasseULonga'30 8 10-16 Sp.Varsseveld 6 10-17Dinxperlo 5 10-16 A.D. 69 4 10-16Ratum 3 10-15 Veldhoek 1 10-16A.D.'69 6 10-14 Erix 4 10-14RK. ZV. e= 6 10-12 Vios Be 6 10-10MeE.C. 3 10-11 DeE.0. 3 10- 9Sp.Kotten 4 10-11 Llonga*30 11 10- 9Grol 8 10-9 ReKeZeV.eC., 7 10-9Sp.Varssev.9 10. $£ Sp.Eibergen 9 10-8SP.Eiberg, 6 10- £ Grol 9 10- 5Wintersw, 5 10- 2 Ruurlo 7 10- 5Bredevoort 4 10-90 Sp.Lochem 7 10- 2



te klasse W

SeVeBeVe 2
Sp.Rekken 3Diepenheim 2
Sp.Eibergen 7
Longa’30 9
Grol 6
Sp.Neede 4Noordijk 2
Halle 3
ReKsZeVeC.s 5
Ruurlo 5
Marienveld 3

Te a 0D Dois ien Mid zp OET A5 BD GED

Grol 10
WVC. 7
ReKeZeVeCe 9
A.D.'69 9
Sp.Kotten 7
Ratum 4
Grolse Boys 5
Sp.Meddo 5
Vosseveld 6
Bredevoort 5
Vios B. 10
Diepenheim 8

Klasse B27
ee Due aes ede NE ED TD GED CED ED

S.S:S.-E Bl
Sp.Neede Bl.
Diepenheim Bl
Marienveld Bl
ReKeZeV. Ce Bl
Fortuna W. Bl
Ratum Bl
AsZ.S.Vs B2
MEC. Bl
SeKoVeWe B2
Sp.Kotten BlGrol B2

Ee
10-15
10-15
10-13
10-13
10-11
10-11
10-11
10-10Isa16:Jo
10-19
10-19
10-16
10-14
10-12
g-

10--
10-
bt O lSEE

 5e_klasse gZ-
Winterswijk TGrol. EeA.D.'69 7
KeSeH. 6.
WVC. 10
Vios B. 9Kie 8
Sp.Meddo 6
Fortuna We. 5
M.EeC. 6
Ratum; 7
Sp.Kotten 8

a G> TD Cs ED MD TE) SED SED SE LED GD CED SED ED

Sp.Neede Al
Vios B. Al
Fortuna W. Al
KSV. Al
Re Ks ZeVoCs Al
Erix Al

'DeE.0. Al
Grol Al
Diepenheim Al
M.E. GL
As ZeSeV. Al

a om GE ES ED GED GED WD

zelhem Cl
SS Se-ËEe cl
SK VeW. Cl
KS. Cl
Vios B. GL

zelos Cl
Diepenheim Cl
Vorden Cl
A. Z.S5 C1Fortuna W. Cl
ReKeZeVeCe eid

Sp.Kotten Cl



J. WAENINK
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF

schilderwerk: onderhoud
verbouw
nieuwbouw
wandafwerking

beglazing: glasschade
isolerende en
bijzondere beglazing

’s Zomers buiten
’s Winters binnen

WERENFRIEDSTRAAT 37
NTZIEUWE

TEL. 05445-452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING

1

/

||
| Dorpsstraat 30

| | ZIEUWENT
i Telefoon 05445 . 517

WOPEREIS ziecrr0
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 _ 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN enSPEELGOED (lego +

playmobile)

5



HOENDERBOOM BU
AANNEMERSBEDRIJF

m NIEUWBOUW

u VERBOUW

m ONDERHOUDS- en

m UTILITEITSWERKEN

SENS dorpsstraat 27
NVOB BEDRIJF ZIEUWENT

VV telefoon 05445-332

[|

eebiljarten t Kevelder==Er St HetenTelefson 277
moet je toch wel bij
't Kevelder zijn!
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TOP-12 (Bijgewerkt t/m 23-11-1983) 3,l. Negende 4,446 7. Eerste 1,9442. Jun.Bl 3,253 8. Zevende 1,614
|3. Zesde 3,057 9. Tweede 1,541 |4. Vierde 2,254 10. Achtste 1,525 |

5. Derde 2,244 11, Vijfde 1,343 U6. Jun.Al 2,236 1e. JOn.C1 0,457
UITSLAG PRIJSVRAAG 10-JARIG-JUBILEUM
Een prijsvraag lijkt in PIOT niet aan te slaan,althans de animo/moeite/durf/zin om te reagerenCd. een antwoord in te zenden is minimaal,

‘Mochten wij op de 5-jarige-lustrumprijsvraagj reactie's ontvangen, op de actuele prijsvraageveneens in het 5-jarig-lustrumummer zelfs 0,0(géénéén)}, op dé laatste prijsvraag in hetl0-jarig- jubileumnummer van de vorige maandkwamen zeggen en schrijven 2 (twéé) inzendingenbinnen
Prijswinnaars
le Prijs : waardebon van f 25,= te besteden bijde zieuwentse middenstand

PAUL EEFTINK (10 goede antwoorden)2e Prijs : waardebon van } 15,= te besteden Vi jde zieuwentse middenstand
JACINTA IJZEREEF (9 goede antwoorden)

2e Prijs : Door gebrek aan inzendingen vervallen,
Voor de goede orde en tevens ter lering volgenhierbij de goede antwoorden;— 0505 29% 5 008 20 0 GN Ge Ge 07l4 : TOHP betekent Zevreden Over Hun Prestaties2C 1 VeVeR.K.Z.V.C. voetbalt in het wit omdatReal Madrid (toendertijd de europese top-ciub) ten tijde van de OVergang van groenenaar witte shirtjes in het wit speelde.Een zaalvoetbalteam bestaat, inclusiefhet maximaal aantal toegestane wissel-spelers uit 8 personen (1 keeper, 4 veld-

3B



4C «

5B s

6A s

8C 3

9A :

10C 3

114 :

12B 3

13B &

l4A &

15B s

… U
spelers en 3 wisselspelers).
De naam Pacelli (handbalvereniging) is een
overblijfsel van de vroegere zieuwentse
sportcentrale, die ook Pacelli heette.
T.V. D.E:S: betekent TouwtrekVereniging
Door Eenêracht Sterk.

5
De plaatselijke afgevaardige/contactpersoo
voor Zieuwent in de sportraaú van de :

gemeente Lichtenvoorde is Bemie ten Bras.
Waar Ge: afkorting PIOT voor staat is een
discussiepunt binnen de redactie!
Of het is Plezier Is Onze Zroef, of het
is Papier Is Onze Troef.
Deze vraag is bij de ‘:iteindelijke vast-
stelling van het aantal goede antwoorden
van de inzendingen niet meegerekend CQ:
buiten de beoordeling van de antwoorden
gelaten. 3

Om goed te kunnen biljarten dient men Zo

te spelen, dat men “overhoudt”.
De naam van de sportafdeling binnen de
schutterij is St.Sebastiaane
De clubkleuren van de zieuwentse gymver-
eniging is (zijn) blauw. : DD
De naam van de zieuwentse karate-vereniging
is Mu-Chîne
In Zieuwent staat nog steeds géén sporthal
omdat de gemeente Lichtenvoorde er (voorals-
nog) de "noodzaak" niet van inziet.
De Zieuwentse Tennis-Vereniging is opgericht
op 4 november 1981. Ee

De shirtkleur wit is bij officiële tafel-
temniswedstrijden absoluut verboden.
(Het witte balietje is dan niet of nauwelijks
te zien). sigs
PIOT wordt ín Zieuwent huis aan huis bezorgde

Voorlopig zullen wij U niet meer lastig vallen
met een prijsvraag! De Redactie



U stelt hoge eisen aan uw kapsel?
Wij doen dat ook!

DAMES- en HERENKAPSALON

DOPPEN
Dorpsstraat 77 - Zieuwent - tel. 05445-982

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

** *
tel. 200
Zieuwent



GARAGE ESCH,
VOOR GOEDKOPER AUTORIJDEN

accu’s, banden en uitlaten (gratis montage)
in en verkoop gebruikte auto’s
betrouwbare onderhoudsbeurten
ook voor tectielbehandeling
snelle en vakkundige reparatie

« ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN »

Ee Waalderweg 41 UEgarage “55 * 7963 RV MARIENWELDE % PS 2057

KK

KK

Kk

NIENHUIS
interieurverzorging
Werenfriedstraat 1 - ZIEUWENT
telefoon 05445-252

Groot in kleine en grote meubelen.
Uitgebreide kollektie overgordijnen en vitrages
uit voorraad, zoals:
Hatema gordijnen en Ado vitrages.

Tapijten in vele kleuren en prijzen,
vanaf f 60,— per mtr. gratis en
vakkundig gelegd.



Bekken wijst u de weg
naar de juiste verzekering en

 n financiering 5
met:

m uitstekende service
m vrijblijvende adviezen
B concurrerende premies

B assurantiën-financieringen-hypotheken |SNERT
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’ngoede start
Een goed begin is ‘t halve
werk en dat gaat ook in het
gewone leven nog altijd op.
Neem sparen bijvoorbeeld.
Of het boeken van een
vakantiereis, de ontvangst
van uw salaris en het
verzorgen van betalingen,
het afsluiten van een
verzekering, het regelen
van financiële transakties,

het behartigen van een
effektenportefeuille en wat
allemaal al niet meer.
Geen beter begin dan er
eenvoudig even voor
binnenstappen bij de
Rabobank. Met 3000
vestigingen overal en altijd
gemakkelijk dicht in uw
buurt. Voor alles waar u
maar een bank voor nodig
hebt in uw persoonlijke of
zakelijke leven … ©

Rabobank
de bank voor iedereen -

ZIEUWENT/
MARIENVELDE


