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ee IN MEMORIAM JAN KNIPPENBORG.

Na een korte, maar ongeneeslijke ziekteis op 31 december 1973 van ons heenge-
gaan; cen man die ruim 35 jaar, waarvan
22 jaar in het bestuur, al zijn vrije tijd
en vaak zelfs meer opofferde om van

RKZVC een gezonde en ae. vereniging te maken.
Tijdens zijn bestuurders periode heeft hij vele ups en
downs meegemaakt. Veel bestuursleden zijn gekomen envelen gegaan maar hij is altijd geblcren en Cch, 1EGeF
weet met welk een grote inzet.
Naast zijn functie in het bestuur was hij velc jarenelftalleider die door zijn bezielende leiding veel
goede resultaten boekten.
Wij van RKZVC meenden Ee alles wat hij voor ons gedaanheeft niet alleen met dank afgedaan kon wordecn, daaromis op de ledeEe van 21 Jahuari jl. unaniem

cesloten om ons sportcomplex die naam te geven; name-lijk Mde Groene Weide, welke hij ons suggerecrde, Zo-dat zijn naam en zijn werk.onverbrekelijk aan onze ver-eniging verbonden zullen zijn. Wij willen ook zijn na-bestaanden bedanken voor. alles wat zij hebben gedaan,en nog doen, voor alle begrip wat ze hebben moeten op-brengen als vader wecr eens naar hct voetballen was. Wij
wensen hen veel sterkte toe, en dat zij de slag, hen toe-
gebracht, door het verlies van vader en cchtgcnoot zozullen verwerken zoals hij zelf ook tegehspoed en tegen-slagen verwerkte, met optimisme en een opgeruimdheid
waaraan wij allen een voorbeeld konden nemen,Dat hij moge rusten in Vrede.

ei [6
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Neede — RKZVC. O0 —0

In deze eerste sompetitiewedstrijd in 1974 is de uit-
slag geflatteerd en is onze belofte cm niets Meer te
verliezen gedeeltelijk uitgekomen. De wedstrijd op zieh
was spannend maar ondanks de 6 goede scoringskansen werd
er geen benute |

Neede was feller maar door ons positiespel kwam W, Dom-
hof voor de rust 2 keer alleen voor keeper Peeze: geen:
goals. In de tweede helft was er weinig kwalitteits-
verschil, diverse scrimmages voor ons doel, goede kansen
voor het Neede doel: W. Domhof strandt op de keeper en’
in de allerlaatste minuut had B. Storkhorst de strijd
kunnen beslissen, maar 5 meter voor cpen doel plaatste
hij de bal zeer beheerst langs de verkeerde kant van de
paal.

te neder-
2ag zangekKeke ‚ in de

laatste minuten kreeg 2e
Met de wind in de ru wisselend
diep en breed, maar & niets
tetdat uitblinker Re. zeer
precies voortrok en inlopen 1-0
kon scoren. 2 Minuten later werd een dekkingsfout
fataal, Schäperclaus (Nr,6) kon ongehinderd uithalen:
1-1. De inzet was goed, de persoonlijke duels werden
gewonnen en spielmacher Schoiten werd bekwaam door B.
Bokkers uitgeschakeld. Na de rust, tegen de wind in,
werd ons veldspel beter, een aanval via J. Wolters op
links werd door W. Domhof keurig afgerond: 2-1. Na de
penalty, 2-2, werd een vrije trap op rechts. door B.
Storkhorst net naast gekopt, eindstand: 2-2.
De Eibergse trainer gaf toe dat zij een punt te veel
hadden gekregen.

RKZVC — Varsseveld 3-2
Deze wedstrijd moest gewonnen worden i.v.m. de aah-
sluiting met de middenmoot. Het gebeurde.
J. Kolkman [E) speelde niet mee en daardoor kwam
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A, Krabbenborg rechtsachter en B. Bokkers voorstopper
te staan. Voor ze aan hun plaats gewend waren sloeg
Varsseveld toe, 0-1. Varsseveld kwam daarna nog maar
weinig gevaarlijk opzetten, ondanks vele gocde moge-
lijkheden bleef het tot de rust 0-1. Na rust begon
RKZVC overdonderend, W. Dcmhof speelde na 4 min. direct
diep op FP, Zeggelink en dat was 1-1. We werden sterker,
voetbalden beter, aanval cp rechts; strak voor eh voor-
dat B. Bokkers kon inkoppen deed dat een Varssevelder
2-1. Een afgeslagen aanval werd opgevangen door B. Els-
schot die vol uithaalde, via de Keeper 3-1. Ben over-
treding tegen J. Eekelder werd door de scheidsrechter
niet gezien, de daarop volgende hoekschop draaide erin
3-2, de achterhoede werd onrustig, maar Varsseveld
profiteerde er niet van.
Een verdiende, maar gelukkige overwinning!

Etten - RKZVC 1-1

In deze zeer Telangrijke wedstrijd werd een 1-1 eind-
stand bereikt. De wedstrijd was slecht door de wind,
de bal en deee en trappende E“tenaren, dic
vergaten te etballen.

de BE zelf kunnen we kort zijn, F, Zeggelink
ek en vervangen door A. Slot, J., Kolkman (Tj en...Kro bbonbore waren grieperig maar konden spelen. Met de

wind mee hebben we niet goed gevoetbald, toch had W.
Domhof ecn gosde kans maar hij schoot net naàst. Een
vrije trap van B. Elsschot werd voordien door B. Botzkers
verlenga, net naast. De tweede helft begon goed voor
ons maar we kregen geen kans om in het ritme te komen.
A. Slot was te gehaast, daardoor veel balverlies. Onze
dekking was goed verzorgd en we kregen kansen. Maar
door Ge te stevige ingrepen van Etten konden we geen
vuist maken. B. Elsschot kopt bijna raak, W. Domhof is
dichtbij een gcal en de inzet van A. Slot en B. Stork-
horst werd cp de iein gered. Verre uittrap van de
Ettense keeper, W. Eekelder glijdt Hi A. Krabbcnborg
krijgt de bal Gee. de hak en die springt precies voor
de voeten van Heusscher die scoort nadat ook nog J.
Eekelder gestruikeld was, 1-0, tegen de verhouding ine
A. Slot wordt vervangen door GC. Peeters, die een goede
kans krijgt, net over. Etten trapt alles weg en tegen
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alles wat beweegt, 4 min. voor tijd eindelijk onze goal,
hoekschop cp rechts, B. Elsschot trekt strak en op maat
voor en B. Storkhorst kopt keihard ín 1-1.
Een wedstrijd om zo gauw mogelijk te vergeten.

O=-0-0

Eibergen 14 — 25 RKZVC 2 11 - 15
Gendringen 14 — 19 Neede 2 11 - 15
Longa 13 — 18 Witkampers 2 10. — 12
Zelhem 14 -—.15 Lochem 2 10 -— 12
Neede 13 — 13 Ruurlo 2 10 -— 12
KSV 13 -— 12 Eibergen 4 10 — 11
Terborg 14 — 12 PAX 3 9 — 8
Reünie 14 - 11 Helle 2 en |
RKZVC 14 — 11 Markelo 3 9 — 5

Varssoveld 13 — 10 Reünie 3 11 - 5
PAX 14 — 10
Etten 14 — 8

o-0-0

RKZVC 2.
Dat de weg naar boven, in dit geval een kampioenschap
in de 2de klas G.V.B. niet over rozen gaat; hebben wij
de laatste 3 wedstrijden kunnen ervaren.
De eerste tegenvaller was, dat een bijzonder zwak
Markelo 3 slechts in een vriendschappelijke wedstrijd
wilde aantreden, daar de scheidsrechter verstek liet
gaan.Op deze manier ging een zekere 2 puntenproduktie
verloren, de vriendschappelijke strijd eindigde met
6-0 in ons voordeel. = :

Zondag 20: jan. kwam Reünie 3 op bezoek, waartegen in
Borculo met 5-0 gewonnen was. Een zelfde gang van
zaken wilde Reùnie op geen enkele. manier. toestaan,
waarbij ieder, ook ongeoorloofd, middel werd aange-
grepen, B. Hummelink bracht gelukkig opluchting in de
ploeg, door na ca. 35 min. uit een voorzet van rechts
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cchter
Krabben

Ss tri je
ersvand

die
Meer door EZ werd
iuurlo de rest já onder Cruk gezet,
L. Krabbenborg ï as telcurstel-
lingen in kangen € ige schuiver
15 min. voor ti de lijker er te scoren, men kon zich
niet aan de eiuk Swee in het
algemeen niet ontevreden waren, Ruurlo op eigen
terrein een bijzoidere lastige flceg was. De laatste
weken hebben trouwens aangetoond dat zgn. makkelijke
tegenstanders in deze afdeling niet bestaan, daar bijna
alle ploegen of nog kampioen kunnen worden, of nog kunnen
degraderen.

O-0-0

Halfjaarlijkse ledenvergadering, 21 jan. 1974,
"Dit is de eerste alg. ledenvergadering in eigen club-
huis; maar ook de eerste die ik Mecmaak waarbij Jan
Knippenborg niet aanwezig is!, zo opende J. Cuppers om
20.45 uur de vergadering en gaf daarmee gelijk het be-
langrijkste punt van de hele avond aan, Hij kende Jan
Knippenborg hiet anders als bestuurslid cn Jan was
ca, 535 jaar voor het bestuur en de gehele vereniging
zowel een voorbeeld als ook een stimulans. Later be-
sloot de vergadering om het sportpark !De Groene Weide!
te gaan noemen, ver nggedachtenis aan Jan eedie deze naam had voorgesteld. Bovendien ligt het in deB om jaarlijks een Jan Kaipponporg tournooi!te gaan organiseren voor de lagere elftallen, omdat hij
juist voor deze elftallen zoveel deed, Ted. Bolscher gaf
hierna een kort overzicht van kosten en financiering van
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kleedaccomodatie en kantine (totaal fl. 140.000,--) en
gaf aan hoe het met de subsidieaanvragen stond.
Verdere mededelingen en besluiten zijn:
— Leo Stoltenborg zal zoveel mogelijk proberen, de taken
die voordien Jan Knippenborg deed, te verzorgen.
— Voor de wedstrijdballen zorgen Jos en Iaurens Knippen-
borg.
— Er zullen nog verbeteringen aangebracht worden, zo zal
er een buitenlamp geplaatst worden, zal er een tegel-
pad komen en wordt de geluids installatie verbeterd.
Ook zal de gemeente gevraagd worden om het trainingsveld
nog eens te walsen en/of te egaliseren.
— Op het trainingsveld zullen gaten geboord worden, die
gevuld zullen worden met grint(is ook gebeurd op het
hoofdveld).

— Als er twee elftallen op precies dezelde tijd moeten
voetballen, moet het laagste elftal spelen op het ter-
rein in Harreveld aan de Twenteroute,
— Er zullen sigaretten verkocht worden in de kantine.
=— Op vrijdag 15 mrt. zal er een feestavond worden ge-
organiseerd voor leden en donateurs.
Er waren 553 belangstellenden, waarvan 5 donateurs dié
zeer welkom waren,

|

Nadat de J. Cuppers de vergadering gesloten had, werd
er nog door velen wat nagepraat en een kaartje gelegd.

0-0-0
RKZVC 3.
Ook in het nieuwe jaar wist ZVO 3 zijn leiderschap te
behouden en kwam bovendien nog wat steviger op de eerste
plaats door enkele misstappen van de naaste concurrenten
AD 4 en Fortuna 1.
Het 3de speelde de eerste wedstrijd tegen Erix 3, dat
gemis aan snelheid en conditie trachtte te compenseren
door harde’ tackles, die de scheidsrechter vaak onbe-
strafd liet. Voor rust wistten we echter. dôor enkele
prachtige solo-acties van J. Damhuis uit te lopen. tot
2-0, nadat we na rust nog gemakkelijk tot 4-0 uitliepen,
werd er wat meer risico gehomen, waardoor Erix alsnog de
eer kon reddens
Zondag 27 jan. volgde de wedstrijd tegen WVC 4, die met
gematigd optimisme tegemoet werd gezien. Dit bleek



min. VCor rust wegens ccn bL
uitvallen en wi 2

door EH. Krabbenborg die ee:
strijd-speelde, Na rust beeoin de eerste minuut resulteerUit goed ser pel “assen L. Jan
laatstgenoemd] gemskkelijk doo
Deze voorsprong werd fanatiek vedan ook weinig gelegenheid tot
Op het middenveld werd er gewelHartman cn B. ten Bras goed ges
WVC kon gecon vuist vormen, ook nicKrabbenborg zijn enkel verzwikte enmocht worden, de verdediging blecf
en ZVC kwam niet meer in moeilijkhedhet 3de een verdiende doch moeilijke
BKZVC 4.
In de vorige weken hebben wij 3 wedstrijden sEen tegen Ionga 6 vriendschappelijk en 2 comvetitistrijden tegen Marïenvelde 3 en Erix 4,De partij tegen Longa 6, die we overigens verloren met5-3, heeft naast niet al te fraaî voetbal ons wel éénding duidelijk gemaakt nl. dat de achterhoede niet Zo-maar door elkaar gegooid kan worden, Ondanks deze kennisverloren we de competitiewedstrijd tegen Marïenvelde 3met 2-1. Deze nederlaag werd veroorzaakt doordat erfouten gemaakt werden waardoor er kansen ontstonden dieMarïenvelde gewoon niet kon missen. Het is overigens welmerkwaardig dat Marïenvelde 3 ons dc laatste 2 seizoen-en géén enkel puntje heeft laten houden, Maar tegen eendergelijke stijl van voetballen zijn wij niet opgewassen,zo lijkt het althans,
Een week na de veldslag tegen rïenyelde vrinden we daneindelijk-weer eens een slachtoffer en wel Erix 4, metB. Holkenborg, goed voor 2 doelpunten, en A, Stortelderals invallers, werder gevoetbald alsof het leveafhing. Vooral na de thee toen we reeds met 3-0 deleiding hadden, werden er goede combinati ouitslag na 2 maal 3 kwartier voetbal vas dan
ons voordeel en als zodanig dik verdiend. llaar laten we
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de
niet te hard juichen, er moet nog menig appeltje ge-schild worden en we blijven danook strijden voor iederpunt |

RKZVC 5,
Er zijn droevige en mooie dingen gebeurd, sinds hetlaatste bericht van het 5de elftal.Het verlies van Jan Knippenborg, de vrolijke mens dicvoor gezin en vereniging altijd klaar stond, was voorons een grotc klap. Een mens met ecn eweldige inzet envoor iedereen boreikbaar zal stecds voort leven in onsdoen en laten.

We hebben dc laatste tijd regelmatig de fiets moetengebruiken om onze cgenstanders tc kunnen bestrijden,Het had grote voordelen, de 'Mficts!" zorgde crvoor datwe warm gedraoid het strijdperk betraden. Warn ge-draaid is misschien nog te weinig gezegd, enkele herenhadden de moter al aan de kook, zodat er stoom afge-blazen werd, hieraan was de beklimming van Ge Vragender-berg schuldig.
Op 21.12.73 trsd onze spitsspeler T. Kolkman in hethuwelijk met D, Poelhuis, ze hebben zich gevestigd in debinnenstad van Zieuwent, we wensen hen vecl geluk inhun verdere leven.
Ook gehuwd zijn op 9.1.74 J. Mokking en J. Reierink, zijwonen op een landhuis dicht aan dec Baakse beek, ook henwensen we veel geluk.
Hiermee is op één speler na het gehele elftal samenge-steld uit gehuwde spelers, maar dic ene speler hecftook al zware plannen, dit heeft onze geheime medewerkeruit betrouwbare: bron vernomen.
Er is cok nog gevoetbald, en hoc:
4VG 5: — KSH 5 6-0; ZVC 5 — KSV 4 8-0; ZVC 5 — Longa 95-2; ZVC 5 — Grol 9 1-05 ZVC 5 — KSH 4 11-0 en ZVC 5-Vossereld 3 10-1. U zict dat zijn duidelîjke cijfers,al staan deze ploegen min of meer laas op de ranglijst.Bij KSV 4 ging het voor dc rust van dik hout zaagt menplanken, we gingen de rust in met cen 4-0 voorsprong.Na rust werden er nog 4 gaten in het doel van KSV gc-boord. Tegen Longa 9 ging het wat moeilijker maar metgoed spel, vooral voor rust, werd het ecn duidelijke5-2 zege. In Groenlo tegen Grol 9 werd het cen rommeligeboel, waaraan de leiding ook het ecn cen ander heeft—SO

A
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10,
bijgedragen, toch konden we bcide puntjcs mec noor huisnemen door ecn 1-0 overwinning. Op het terrein aan deTwenteroute speelden we tegen KSE 5, hct werd gemakke-lijker dan we verwacht hadden, in voorgaande jaren heb-ben we mccr tegchstand gehad, nu werd het al geuw 2-0en toen was alle tegenstand gebrokcn.Vosseveld 3 en KSH 4 kunnen we in cen kccr noemen, ditwas geen partij voor ons, zonder veel inspanning werdhet 10-1 en 17-0.
Nu zijn we 2 weken vrij, maar dan wacht ons ecn zwaarprogramma, ohze medekandidaten voor het kampioenschapzijn Ratum 3, Meddo 2 en AD 5. In Ratum movten 6e 2puntjes gehaald worden om mee tc dingen naar het kampi-oenschap. Als we met dezelde inzet blijven spelen, pak-ken we nog menig puntje mee in dezo compotitie. Onze
inspanning moet ontspanning geven want we zijn gecn be-taalde profs. En zolang er frikandellen blijven bestaanzal ZVC 5 niet tenonder gaan. .

0-0-0
STANDEN RKZVC3 -4 en5.
ZVC 3 10 — 16 AD: 6 9 — 14AD 4 11 — 15 Bredevoort 3 9 — 13Fortuna 1 JO 2544 Varsseveld 5 10 - 12Grol 5 11 — 12 Longa 7 9 — 12
WVC 4 11 — 9 Marïenveld 3 9 — 11Bredcvoort 2 10 -8 KSV 3 9-9KSV 2 9 7 ZVC 4 10 39Grol 8 OST MEC 3 SDKotten 3 8-6 ERIX 4 e=Erix 3 : 14+ — 6 KSH 3 Oi:Ze 11 - 18 Grol 9 11 -9AD: … 10 — 16 Vosseveld 3 Cee)Ratum 3 9 — 15 KSV 4 seMeddo 2 10 -— 14 Marïenvelde4 9 4KSH 5 9 - 10  Ionga 171 10 -4Longa 9 : 9 =.10 KSH 4 8: 1

0-0--0
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„gebrek aan tegenstanders, kwam hot

Maar er wordt nog flink getraind, en de

Zaalvoetbal,
In de afgelopen periode kwam ZVC 1 twee maal in actie.De eerste wedstrijd tegen Grolse Boys 1 werd gemakke-lijk met 2-0 gewonnen. De tweede wedstrijd tegenMarïenvelde 1 werd na een 3-0 voorsprong bij rust ge-heel uit handen gegeven, waarvan Marïenveldc dankbaar
profiteerde, er werd dan ook met 5-3 verloren,Het 2de kwam eveneens twee maal in actic de corstcwedstrijd tegen Grolse Boys 2 wera dc tegenstander vol-ledig weggetikt en werd er ruim gewonnen: 5-2, Tegenhet fanatiek spelende Erix 2 had men in de tweede wed-strijd geen verweer, er werd dan ook verdiend met 3-1erlorcn. De A junioren speelde alleen tegen GrolseBoys A, waervan gemakkelijk met 3-0 word gewonnen. Door
deze resultaten zijn ZVC 1 en de A junioren nog volopin de running, terwijl het 2de wat is terug gevallen.
ZVC 6.
Vooral door de slechte conditie der velden cen ook door

6de in de afgelopen7

periode niet tot voetballen, maar nu dc wecrsomsvandigheden, naar te verwachten is, wat gunstiger zullenworden zal ook hct 6de weer geregeld cen wedstrijdkunnen voetballen.
DE JEUGD,

Er is de laatste tijd weinig gospeeld voor de competitie_
at hard nodig

om conditie en techniek nog wat te verbe Als de
competitie stil ligt, door vorst of rege! kei jetmen al gauw de neiging om te zeggen:! Er niet

t naargespeeld zaterdags, och dan ga ik ook maa
de training! Nu willen wc niet zeggen da training-en slecht bezocht worden, in tegendeel, maar het is erook wel nodig. Als men de standen van de div. elftallenbekijkt dan blijkt daar dat er in de nog volgende wed-strijden wel wat meer punten behaald moeten worden.
Sportieve inzet, als dit bij jullie voorop staat, danzal menig elftal nog wel een paar sporten hoger op de
competitieladder Klimmen.
Kampioen van de afdeling is natuurlijk mooi en daar
moet voor geknokt worden. laar gcen kempioen worden en
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Ies
toch kunnen zeggen tegen elkaar:"jongens we hebben onsbest gedaan, maar meer zat er niet in", dat: geeft: tochook voldoening. Zorg er altijd voor dat je als een een-heid het veld in gaat en niet als ecn samenraapsel vanspelers die voor elkaar niets over hebben. Als je in dewedstrijd denkt, die krijgt geen bal of Kees dat is eenslappeling, blijf dan van het voetbalveld weg, want daargaat de hele ploeg aan kapot. Tenslotte nog dit, als ereen scheidsrechter is, die in jouw ogen niet goed Piuit,mond dicht, want dat is ook storend voor je medespelers,die zich wel kunnen beheersen,Verder wensen we jullie nog goede suksessen toe.
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Het Jeugdbestuur.
O0-0-0

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT
— Vrijdag 15 maart zal er weer het jaarlijkse voetbal-feest gehouden worden in zaal 't Witte Paard'!, met mede-werking van MGarden Selection!, Voor dit feest zijn alleleden, donateurs, reclamebordhouders en adverteerdersin het sportbblad, natuurlijk met aanhang, van hartcuitgenodigd.
Zondag 27 jan. verwondde IL, Donderwinkel (3de) zich bijeen poging de bal binnen te houden, doordat hij met zijnhand in een scherf van een bierflesje viel, dat langsde lijn in het gras was gedrukt. Hij moest naar hetZiekenhuis om de diepe wond te laten hechten, Daaromde oproep aan alle Supporters!!! Houd ons veld schoonen werp gecn rommel op of naast het veld en help eraanmeewerken dat supporters van andere clubs dit ook nietdoen.

Voor eventuele gevonden of verloren vde trainingen of wedstrijden kan men iä

Pr. Hummelink (Winterink) —In de maand januarie meldden zich geen nieuwe leden,

Vervolg pag. 13
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DORPSSTRAAT 21 Tel. 441



15.
De voetbaluitslagen van de KNVB en 1ste klas GVBdie zondagsavonds na 18.00 uur bij A. Venderbosch zijnaangeplakt, zullen voortaan in het voetbalkastje bijitMiisPaard wordon opgshansen,Tot en met zondag 10 febr, is er nog gelegenheid om
mee te dingen naar de prijs dic vorbondén is aan denieuwe naam voor ons clubblad.
Voor eventuele statistici: Het meest produktieve teanbij de Senioren was tot nu toe het 5de, met maarliefst 62 goals, De minst gepasscerde keeper was A.Krabbenborg van het 3de, hij hoefde slechts 8 maalde bal uit het net te halen,Alle doelsaldo!s: Eerste 16-22; Tweede 27-13;Derde 30-8; Vierde 21-18 en het Vijfde 62-9,
Binnenkort zal onze vereniging ook ecn crkend sport-masseur onder zijn leden hebben. In april hoopt deheer Th. Bekken dit diploma te behalen, waardoor hijvoor alle sportmensen uit de omgeving van groot nutDESupporters mogen hog steeds hun meningen, ideëen ofvragen publiceren in het sportblad.Helpt U ook cens Mee om een soort supporterskolom tcwulien.

0-0-0
KARNWAVAL 1974 _______"DE KNIEPWORME.

Zoals ieder jaar organiseert de KPJ KarnavalsvêrenigingDe Kniepwörme' een grootse Karnavalsavond. Deze zalvoor de jongeren gehouden worden Op Zat. 25 febr, bij't Witte Paard" o.l.v. Prins Herman ITI Mel. Ve deBoerenkapel en de Dansmarietjes, met muzikale omlijstingvan de VEvening Stars!, AANVANG 1900 UE.
Op Maandag 25 fcbr. zal voor gehuwden en verloofdeneveneens o.l.v. Prins Herman TII cen groots Karnavalgehouden worden met muzikale medewerking van de"Moodchers!, AANVANG 19,30 UUR.
Dinsdag 26 febr. zal bij It Witte Paard"! het Karnaval-festijn. feestelijk worden afgerond. AANVANG 19.30 UUR.Hiervoor wordt iedereen uitgenodigd.

PRINS HERMAN III



NSTAL A IGBEDRIE

We. A. KEMKENS
J&ZN BV,

Voor al uw

LOODGIETERS- &

ELEKTRICITEBITSWERKEN

Gespecialiseerd in
CENTRALE VERWARMING

gas en olie gestookt
Speciaal voor doe-het-zelvers

C.V.-BOUWPAKKETTEN COMPLEET

Vraagt vrijblijvend offerte.

‚Met onze scherp concurrerende
‚prijzen, deskundige voorlich-

: ting en blijvende service.

ZIEUWENT - ZEGENDIJK 26

Del. 0544552356 begeg. 241



U kunt zoveel méér doen met onze bank
HALLE BANKZAKEN

sparen, rekening-courant,
salarisrekeninpg,
aan- en verkoop vreemd geld,safeloketten, nachtkluis.

SK FINANCIERINGEN

hypotheken, autofinancieringen,
persoonlijke leningen.

JE VERZEKERINGEN

via diverse bekende maatschappijen.

HK RETSBEMIDDELTNG

De bank
voor iedereen

Bijkantoor: Waalderweg 10 Mariënvelde


