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ook de prestatie van ons eerste erg ops dat na een zeermoeilijke start zich wist cp te werken naar de 4de
plaats, pal achter Longa. Maar ook het tweede deed hetdit jaar weer gced en is nu reeds verzekerd van een 2de
plaats en behoud ncg steeds kansen cp het kempioenschapindien Neede 3 en Markelo 3 cp zaterdag 11 Mei gelijkspelen cfí Markelo wint zodat er dan nog een nacompetitiezal volgen, die voor het tweede beslist aantrekkelijk isdaar hun dcelgemiddelde het beste is. Iaten we dus hcpendat vrouwe Fortuna het tweede gunstig gezind is, al-thans Meer dan in sommige van hun wedstrijden,Het 3de dat zeer furieus begon in de competitie heefthelaas in de eindsprint toch nog in Fortuna I haar
meerdere moeten erkennen, maar eindigde toch ncg zeerverdienstelijk cp de 2de plaats, wie weet, misschien
volgend jaar weer beter, Het 4de is een goede middenh-
moter gebleken, hoewel er naar cnze mening bij een wat
serieuzere aanpak er meer voor ze had ingezeten, ge-tuige het feit det ze overtuigend konden winnen van alle
4 koplopers en van de zwakkere tegenstanders soms een-voudig en onnodig verloren.
Het 6de begint de smaak ook goed te pakken te krijgen,want het is de laatste 3 wedstrijden nog cngeslagen.Het beloofd dan ook volgend jaar in de competitie vooriedere tegenstander een team te worden waar geducht
rekening Mee moet worden gehouden, Ook de jeugd heeft
de competitie er weer bijna cpzitten, voor hen volgen
over een tijdje weer de tournooien, waar ze weer kunnen
proberen enkele bekers aan cnze prijzenkast toe te voeg-
en. De cl junioren waren dit jaar met een goede 24e
plaats wel het meest succesvol, maar door de nu opge-dane ervaring zit er volgend jaar misschien wel meer in
zodat we dan misschien ook enkele kampicenen bij de
jeugd hebben. Veel succes, allemaal !!!,

De redactie.
C-9-0

DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNTJE

Te koop: 1 paar 2de hands voetbalschoenen, maat 2 (34)
i.Z.g.S. Prijs nader overeen te komen,

De te Wolde: Dons5. b
DOELPUNTJE DOELPUNTJE DOELPUNIJE DOEKPUNTJE
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DE JEUGD,

TOURNOOI PROGRAMMA.
DATUM VERUNIGING DEELN. TEAMS

/etse 18 Mei 74 Longe (Po ic-toura.) PUP. A en BZon, 19 mei 74 fd ee 2 ASP, A en B
Zat. 25 mei 74 vallandia, A - B Cl en

ASP A,Aan 1 Juni 14 Concecrdia A Selectie
ie H&K i

ASP. A en B

Vaan.3 Juni 74 Babberich Cras C2
Zat. 8 Juni 74 H&K PUP. A en Ê

ga Vorden JUN B2 en B37 PA
‚5 B Selectie

zond.9 Juni 74 PAX
‚5 A Selectie

c-0-0
OPROEP OPROEP

Tot en met 1 augustus 1974 kunnen zich nog nieuwe pu-pillen en aspiranten aanmelden,
Men moet voor cf Op-1 Bug. S Jaar zijn,OPGEVEN BIJ: H. BOKKERS TEL, 05445-400,
Onze Jeugdafdeling heeft in het nieuwe seizoen dringendbehoefte aan ACTIEVE Leiders (BV Ouders).Wie heeft de moed om zich hiervoor in te zetten en dejongens zaterdags te begcleiden en,geOPGAVE BIJ: W, Krabbenborg tel 05445 — 380

B. Rcuvhorst vel 39 — 476eeDe geSnIs or onder onze P I 0 7 lezers en lozeressen ‘{enmanddie zich op de woensdagmiddag enkele uren vrij kanmaken om onze Pupillen en Aspiranten te trainen 2999Leeftijd van de kinderen is 8 — 12 jaar,Enige kennis van het voetbalspel is wel gewenst.OPGAVE BIJ: Bovenstaande adressen.
0-0-C
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De gem, Lichtenvoorde gaat een sportuitwisseling hcud-en met Büttgen uit W-Duitsland.
Hieraan zal onze A-Selectie ook Mmeedcef.,
Op zondag 19 mei zal er om 11,00 uur op het veld vanRKZVC een wedstrijd gespeeld worden.

#

BKZVC A-Selectie — Bittgen 16-18 jaar. _
KOMT ALLEN !!! : KOMT ALLEN !1! KOMT ALLEN !!1

O=-0-0

De laatste twee competitie wedstrijden waren voor het3de nog slechts een formaliteit, maar desondanks werder nog fanatiek gevoetbald. Eerst werg WVC { Met maarliefst 7-1 ingemaakt en vervolgens Grol 5 met 3-0.Deze laatste wedstrijd was wel de gezelligste wedstrijdvan het seizoen, wa:t mede door de wel 20 gemiste kans-en (Zelfs onze oprukkende keeper deelde in deze malaise)en de raadgevingen van beide teams aan elkaar grotehilariteit opwekte bij publiek en spelers,Het derde kan al met al terugzien op een zeer geslaagdseizoen ondanks de 2de plaats op de eindrangschikkingHet derde was in haar afdeling het meest productief,48 voor tegen 39 van kampioen Fortuna en tevens hetminst gepasseerde team, slechts 16 keer moest keeperA. Krabbenborg de bal uit het net halen, waardoor hijtevens Zieuwents minst gepasseerde keeper werd met W,
Krabbenborg van het 5de (19 goals tegen) als goede 2de,Het derde heeft dit jaar een goede teamgeest getoondwat reeds blijkt uit de doelpunten. 6 Goals werden ge-scoord door achterhoede spelers, 21 door de midden-velders en eveneens 21 door Ge voorwaartsen. Boven-dien waren er slechts 2 spelers van de 14 die niet totscoren kwamen. Top scoorder was B. Wensink met 11 goals,goed gevolgd door I. Donderwinkel (9) en H. Hartman 1.We hebben een bijzonder gezellig seizoen gehad, wat ookde onderlinge kameraadschap zeer ten goede is gekomen,getuige de gezellige avond die we hadden bij mede-speler A. Krabbenborg, die pas zijn einde vond bij hetaanbreken van de volgende dag.Verder wil het 3de trainer W. Krabbenborg danken voor
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Dede goede training en begeleiding van hem die we het af-gelopen jaar hebben genoten en we hopen het volgend jaarweer net zo met hem te werken en dan misschien een kam.pioenschap te behalen.
0-0-0

pn AND EN SENIOREN.

1 Portuna 1 eG 0E AD 6 17 — 262 JV6 3 18 — 26 Varsseveld 5 18 — 245 AD4 18 — 21 Longa 7 1 21ASKS 18 — 17 Bredevoort 3 17 — 20
ba Grol5 18z=516 ZVC 4 18 — 206: Kotten 3 18 — 16 Marienvelde 3 17 — 18T Bredevoort 2 18 — 15 KSV 3 ‚18 S= 18. Grol 8 19 - 16 & MEC 3 11. =s74WVG <4 19 - 14 & KSH 3 17 — 910 Hrix 3 18 - 13 Erix 4 18 — 8

Erix 3 en WVC 4 degraa,
x Speelden beslissingswed.,

VE 2165 21 — 36 7 Longe 9 20 -— 182 AD 5 19 — 28 8 Vossereld 3 19 — 17
3 Ratum 3 18 — 26 9 Longa 11 19 — 124 Meddo 2 21 — 29 10 Marienvelde 4 17.10BEeKSE 5 20 — 20 WISKSV 4 17 — 86 Grol 9 19 — 19 12 KSH 4 16 — 1

ZVC 5 Kampioen.
C-0=0

RKZVC 4.
Na AD moesten we op 31.53.74 aantreden tegen KSV, We De-
gonnen deze keer enigzins terughoudend maer na 6 min,kon H. Hulshof toch doorstcten en scoren 1-0, In dezelfdemin. scoorde KSV de gelijkmaker doordat LI. Donderwinkelverkeert terugspeelde cp onze uitkomende keeper Cl.Knippenborg, in de 25e min was !t Th, Wopereis die meteen prachtig afstandschot 2-1 maakte, Na rust werd hetzelfs 3-1 doordat H. Wopereis een fout van de KSV keepereafstrafte. Maar KSV kwam toen sterk opzetten, scoorde5-2 en in de laatste min, was het KSV dat, door een
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6handsbal van een voorhoedespeler 3-3 maskte., De zondagdaarop speelden we een vriendschappelijke wedstrijd teg-en de A-junioren, de!'jongens!"! gaven ons een lesje enwonnen met 5-0, maar'we werden daardoor wel wakker endat ten koste’ van RKZVC!s grootste 'rijand'", :Longa,Want Longa 7 moest in een zware'wedstrijd het cnderspitdelven tegen een uitstekend spelend 4e elftal, Westonden met de’ rùst! welliswaar met 1-0 achter;maar naderust was het H., te Molder die in de 10de min. ‘de gelijk-maker scoorde, uitblinkers in deze wedstrijd waren deachterhoede ‘en het middenveld, daardoor kreeg onze keep-er Cl. Knippenborg slechts 3 schoten te stoppen. In de90e min, was het weer H, ‘te Molder:die 2-1 scoorde enzodoende de 2 punten binnen haalde, hierdoor miste Longa7 het kampioenschap, Op 21.4.74-was MEÙ 3 aan de beurt,dachten we, maar het was andersom en in een zwak ge-speelde wedstrijd verloren we met 3-0, Erix was onze:voorlaatste tegenstander in deze competitie, deze wed-strijd was iets bijzùnders cmdat deze keer ook TI. Vosmeespeelde, de man die dé afgelopen Competitie onzeleider was, bedankt. Leo, DdOok was hij het die ons cp 1-0 bracht en na rust zelfscp 2-0, bijna maakte hij 3-0 maar de uit zijn doel ge-komen keeper hield hem vast, H. te Molder zorgde ten-slotte voor een 3-0 eindstand. =sZondag 5,5,74 speelden’ we de laatste competitievedstrijdin Harreveld .tegen KSH? We wonnen, .

Cl. Enippenborg.
C-0-0 :

NIEUWS IN HET FORT NIEUWS IN HET KORT

Kopie voor het volgende nummer, dat een week voor de
Zieuwentse Kermis uitkomt, dient uiterlijk zondag 16
juni in het:bezit-van.de Redactie te zijne
Op maandag 29 july zal de Jaarvergadering weer worden
gehouden, tevens zullen er dan bestuursverkiezóhngenplaats vinden,;’0,a. om de plaats van J, Knippenborgwecrop te'Wullen, Het lijkt ons nuttig. om nu reedsorer de kandidaat stelling na te denken, liefhebbershiervoor kunnen zich nu al melden bij het bestuur.
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Als verheugend nieuws kunnen we deze keer melden datdetrainer W, Krabbenborg voor 1 jaar bijtekende, ‘zodat ookde lagere teams en de jeugd weer voor een jaar verzekerdzijn van een goede begeleiding,
Voor de radio in de kantine is nog slechts een bedragvan fl. 140,-- nodig, blijf dus steunen,
Het plan bestaat cm binnenkort de A Aspiranten tegen hunvaders te laten voetballen. :

Ge 0-0-0
|

"ZVC 5 in de verdediging!
Eerst wil ik even commentaar geven cp een bericht van deredactie uit de vorige PIOT, bldz 2.Hierin kwam het voetbalfeest te sprake, cf in opspraak,De redactie had opdit feest Vgeconstateera! dat enkelespelers met hun vrouwende feestzaal te vroeg verlieten,Omdat ik zelf cok bij die spelers behoorde, kan ik mede-delen waarom wij zo vroeg Vertrokken zijn,Enkele punten heeft de redactie, terecht naar mijn men-ing, al genoemd, . |

Die punten waren: De verloting, en een te kleine groep,hoewel het met een kleine groep ook gezellig kan zijn,en daar zal de gebrekkige bekendmaking ook wel debetaan zijn. Maar de verloting, die ook al te lang duurde,werd gevolgd door een soort jeneverveiling, en dat wasde reden die ons deed besluiten het feest de rug toe tekeren,. Het bestuur had natuurlijk gelijk dat men’ pro-. beerde de kas te spekken, maar dit ging ten koste van de
‚ gezelligheid, die flessenhandel had men achterwegemoeten laten, Dat een groepje mensen er plezier in haddeneen fles drank erg duur te kopen, was mooi voor de kas,maar de andere aanwezigen moesten maar geduldig af-wachten tot die handel afgelopen was. De redactie gaf inhun bericht zelf het advies, als men zich niet kon amu-_ geren dan maar een tijd naar het café te gaan, om laterterug te komen, En dat hebben wij gedaan, maar als eenverloting zolang moet duren is het einde van het feestdicht bij. Als men wel bereid is om fl. 25,-- te betalenvoor een fles jenever, dan kan men beter entree geldheffen om de kosten te dekken .en de verloting Col..achterwege laten. En naar mijn mening kan een dans



orkestje merr sfeer scheppendareen disk-jockey; hoewel ik hiermèe niet w£l zeggeù dat IL, Kûip-penborg zijn best hiet heeft gedaan,
(naam bij de Redactie niet bekeng)

3 Oo-0-0
Op zóndag 21.4, zijn we kampioen geworden in de 4deklas Afd. Gelderland ‚met 36 punten-uit 20 wedstrijdenzijn we onbereikbaar geworden voor onze concurrenten,Er zijn nog 2 wedstrijden te spelen, dat zijn: uittegen KSH 5 en Mariënvelde 1, EeOns doelgemiddelde is nu 103 voor en 18 tegen, dit istoch een overtuigend bewijs voor ons goede spel indeze competitie.’Het gehele elftal’ heeft deze kamp-ioenstitel met veel inzet en kameraadschap naer zichtoegehaald, als er moeilijkheden waren; werden dezedoor het hele elftal goed geaccepteerd, dit iS onssucces geworden. Deze titel heeft ons’ in de 3de klasgebracht, hierdoor hèeft RKZVG twee 3de klassers ge-kregen, wat gunstig is voor de hogere elftallen. Wekregen onze titel nog onverwacht binnen, omdat onzerivaal AD. 5. met 3-0 verloor van Vossevela 3, Wij moest-en aantreden tegen Ratum 3, als er gewonnen werd wasRatum ùitgeschakeld voor de titel. Meteen na dc'af-trap werden we. gevaarlijk voor het doel van Ratum, maaronze spits trof alleen de bovenkant van de lat. Na 15‚min. kwam Ratum'met 1-0 aan de leiding, dit doelpuntwas meer aan toeval te danken, want onze rechterver-dediger kreeg de bal ih zijn gezicht, Bij aas even niets,en hierdoor kon Ratum ongehinderd scoren, Maar 5 min,was de stahd weer gelijk, uit een haarzuivere voorzetvan rechts. werd de bal keurig achter de keeper gekopt,1-1 en ofze 100ste goal. 35e min, We werden steeds’sterker, dit wats te danken aan het goed mee opkomen vande verdediging, cnze middenvelder brak doof en met ‘eenkeihard schot scoorde hij 2-1, Hiermee ging de rúst in,narust was onze taktiek, vertragen en de bal {ín ‘bé-zit houden, dit lukte prima. Ratum wilde wel maar kongeen vat krijgen op ons spel er kwamen daardoor gatenIn hun verdediging, die door cös dan ook werden benut.50e min, Vanuit het middenveld werd een lange voorzetop links gegeven, De keeper verwachtte een voorzet,

7
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Ll verdween direct in het doel 5-1. TS Din,geslagen aanval werd de bal onderschept, deverdediging van Ratum was in de war, en heel rustigwerd de bal achter de keeper geplaatst, 4-1, 88e min,Ratum kreeg een indirecte vrije trap, onze muur stondniet goed en de bal werd onhoudbaar ingeschoten, 4-2,We hadden een mooie overwinning behaald in een sport-ief verlopen wedstrijd die door de scheidsrechter goedwerd geleid,
O0=-0-0

De geschiedenis vanhet 6de,
Het 6de heeft in de korte tijd dat het bestaat een inter-essante ontwikkeling doorgemaakt. Allereerst het elf-tal zelf. We begonnen met 15 jonge kerels, noz niet be-dorven door professionele trucjes en we probeerden tevoetballen, tenminst de bal te raken. Aangezien erweinig andere elftallen waren met dezelfde capaciteitenbad dit Let gevolg dat er in elke wedstrijd veel goalsvielen, beter gezegd, te veel, aangezien ze door detegenstanders gemaakt werden!Voor het publiek was dit een aantrekkelijke gang vanzaken en volle velden (tribunes) zijn het 6de nietvreemd. Hierbij mùet wel rekening gehouden worden metde ligging van het gehuurde veld, aangezien de Twente.route een uitstekende capaciteit heeft zodat de groteverkeersstromen richting Harreveld gemakkelijk ver-werkt konden worden en grote files tot nog toe voor-komen zijn,

Wat het spel betreft is er de laatste maanden eenstijgende lijn te bespeuren (voor de fijnproevers), Ditkan ook niet anders, Als er een dalende lijn geweestwas zou het voetballen ontaard zijn in een ballet. Ookhet aantal leden is in korte tijd sterk toegenomen. Indit opzicht is ons elftal dan ook te vergelijken metcen jonge maagd, die als ze eenmaal kennis heeft ge-maakt met de realiteit, gaat groeien, steeds Sterker,naarmate de tijd voort schrijdt, Het resultaat is danook dat het 6de vreugdevol meedeelt in blijde ver-wachting te zijn van een Tûeelftal. De bevalling zalechter niet zo gladjes verlopen omdat de sfeer zodanigis dat niemand met plezier afscheid neemt. De groei
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105
van het 6de heeft ook een toename van het alcoholver-bruik tot gevolg gehad. Dat dit voor de conditie nietgunstig ís, ‘is voor:ons geen probleem, aangezien steedsT of 8 wisselspelêérs beschikbaar staan zo gauw iemandlast krijgt vande beslommefingen van de zaterdag-avond. Ondanks al dit geouwehoer mag toch gezegd word-

‘en dat het 6de afgelopen zondag voor het eerst heeft
gewonnen en dat is in 5 jaar niet gebeurd en daarom de
komende zondag een rondje van het 64de. Proost!

Namens het 6de, W., Kolkman
A. Stortelder

0-0-0
+

VEILIG SPAREN BIJ DE

NEDERLANDSCHE _

MIDDENSTANDS SPAARBANK

Iedere nieuwe spaarder ontvangt
VIJF GULDEN GRATIS als eerste inleg.

RENTE 5 — 94%
AGENTSCHAP ZIEUWENT: Th,J. BEKKEN

WERENFRIEDSTRAAT 9 , TEL. 05445 — 461,

BESTE SPORTVRIENDEN (vd. trainers)
Het seizoen 73-74 is praktisch voorbij. Het is eenseizoen geworden, waarvan de verwachtingen niet geheelzijn uitgekomen. Het eerste moest zich handhaven, datis gebeurd. We hebben veel blessures gehad, de inzetis een tijd weggeweest, maar de positie is gehand-haslds +

:
jStonden we na 10 wedstrijden met 6 punten en doelcijfers10 voor en 17 tegen nog onderaan, we zijn geëindigd opde 4de plaats met 22 wedstrijden, 23 punten en de doel-cijfers 28 voor en 29 tegen, Van de laatste 12 wed-

strijden werd er slechts 1 verloren, Zelhem 1-4, Het
tweede elftal had een goede start maer moest later af-



KRUIDENIERSWAREN

GROENTE & FRUIT
ENIGE HUISH. ARTIKELEN

SPEELGOED

SCHOOLATTRIBUTEN

Tel. 544

Twijfelt U nog ?

Kijk naar de prijs,
kijk naar de kwaliteit!
Voor al Uw
boodschappen

EE

KONFEKTIE

WOHEREN 5 KONPEKTIE

KINDER.
Vrije tijds- & werkkleding
DORPSSTRAAT 21 Tel. A41



IE:

D5
aan te wijzen, Er is gevochten! voor de punten en +c
weinig gevoetbald. Sommige spelers zijn niet of nauwe-JLijks op.de training geweest, waardoor ze op beslessen-de momenten net icts te kort kwamen. Al met al zijn ermaar 2 wedstrijden verloren. Neede 0-2 en Lochem C.…2
Vu moeten alleen de gelijke spelen omgezet wordwinst. Het derde elftal heeft ook de boos ezenmis
moest de eer laten aan Fortuna, Het vierde elftaleindigde als goede middenmoter en het zesde xonÁ

haken. Het kan nog kampioen worden, maar theoretischstaat het 1 punt achter op Neede 5, dat op 11 mei eenbeslissingswedstrijd speelt. De oorzaken zijn moei Lijk
d

in de kompetitie worden ingedeeld.Toch evenaarde het vijfde de prestatie van het vorigjaar en werd opnieuw kampioen. Hierdoor promoveert het4de elftal naar de 3de klas KNVB Afd, Gelderland.Door het groeiend aantal leden zal er het komend sei-zoen zeer waarschijnlijk een 7de elftal bijkomen.
We krijgen dan de volgende indeling.

ZVC 1 4de Klas KNVB
ZVC 2 2 de Klas Afd, Gelderland
ZVC 3 3 de Klas Afd, Gelderland
ZVC 4 3 de Klas Afd, Gelderland
ZVC 5 4 de Klas Afd. Gelderland
ZVC 6 4 de Klas Afd. Gelderland
ZVC 7 4 de Klas Afd, Gelderlanda

Wat zijn nu de plannen voor het nieuwe seizoen,Het eerste moet bij de bovenste 3 eindigen, Het tweedemoet voor de aansluiting kampioen worden (alweer)!!Het derde of vierde moet ook kunnen promoveren en vande andere 3 elftallen verwachten we ook een kampioen.Om deze plannen te kunnen verwezenlijken hebben detrainers jullie hulp nodig. We hebben overlegd en de
volgende concrete plannen zijn naar voren gekomen.-De selectie van het cerste en tweede elftal legt zichde verplichting op om 2 keer per week te trainen, enwel op dinsdagavond en vrijdagavond. Hier zal zeerstrak de hand worden gehouden. De namen vande spelersworden z.8s.m, bekend gemaakt, |Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor studie en
school, want dat gaat nog steeds voor de sport.-De selectie van het derde en vierde elftal legt zicn
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EE
de verplichting op om 1 keer per week te trainen en wel
op donderdagavond. Is die avond door school of studie
bezet dan train je op dinsdagavond. Zijn beide avonden
bezet, is de mogelijkheid aanwezig om op vrijdagavond
te z2inen, als je op dinsdag ook kunt, kom je daar ne-
tuurlijk ook.
—De overige spelers trainen op dinsdagavond.
—-Voor het eerste en tweede worden. 25 À 26 spelers ge-
‚selecteerd, voor het derde en vierde ook 25 à 26 spel-
ers,

—De mogelijkheid om van selecties te wisselen blijftsteeds aanwezig, zowel naar boven als naar beneden.
—Als je niet aan deze vrijwillige verplichtingen kunt
of wilt voldoen, geef dan vijdig bericht aan ons.

-Het is natuurlijk mogelijk dat er spelers zijn die zich
teruggesteld voelen, kanker dan niet, maar DE| met
de trainers en probeer de goede mentaliteit te tonen
door terug te vechten in de selectie waarin je denkt
thuis te horten,

Als we hier allemaal samen aan beginnen dan kan succes
niet uitblijven.
We wensen jullie veel succes.

VW. Krabbenborg
G. Peeters

O=-0=0

Nieuwe sclectie 1ste en 2de elftal.
Voor diegenen die het programma ontvangen is er op
vrijdag 14 juni om 20.00 i.p.v. traininfë een kontakt-
avond in de kantine, waarbij de plannen voor het
nieuwe seizoen duidelijk uiteen gezet zullen worden.
De echtgenotes/verloofdes/vriendinnen worden hiervoor
ook uitgenodigd,
Bij verhindering vorpli cht afmelden Bij de trainer,

Bestuur en trainer,

GE voor het volgend nummer (8) inle-
Ì ij 162 juni ans:

NOTEER ALVAST DEZE DATUM: Maandag 29 juli: JAARVERGA-
DERING.
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PUZZEL PAGINA.

Aanwezig: 1 Kamerlid, 1 Kapper, | Kok en 1 La ilcin.HU mamen zijn: Anton, Alexander, Albert en Arnold,Anton en de Kapper hebben ruzie met Albert, maarAlexander kan het goed vinden met de Ea Albertis familie van de Kok en het Kamerlid is een vriendvan Arnold en de Kapitein.
Bij welk beroep hoort welke naan 7,

0-0-0
Op een camping hceft een vrouw pre ies 1 Jitcr melk
noüig uit een voorraadketel, maar ze heeft geen maat-kan. Hoe kunt U haar helpen met behulp van 2 flessen,1 van £ liter inhouden 1 ran 14 liter?

O-0=-0

In hoeveel stukjes kan men een cirkel raximaal cp-delen door gebruik te maken van slechts 4 rechte lijn-Ge '

0-0-0
Een aap zit op de boden van een dertig meter di Deput. Elke dag springt hij 3 meter omhaag en zakt weer2 meter naar beneden,
Wanneer zal hij boven zijn?

0-0=©
Wat is beter: 4,5 en 4,5 maakt 10,55 0E 45 6uwordt 10,5

0-0-0
Hoe oud werd Tuxfo, die in het jaar 50 v. Chr,
geboren, toen hij precies op zijn: verjaardag inE

Ajaar 4 na Chr, stierf?
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Gespecialiseerd in
CENTRALE VERWARMING

gas en clie gestookt
Speciaal voor doe-het-zelvers

C.V.-BOUWPAKKBTTEN COMPLEET
Vraagt vrijblijvend offerte.LnMet onze scherp concurrerende

‚ prijzen, deskundige voorlich-
‚ ting en blijvende service.
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DnALLE BANKZAKEN

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

TINANCIERINGEN

hypotheken, autofinancieringen,
persoonlijke leningen.

VERZEKERINGEN
via diverse bekende maatschappijen.

K  RETSBEMIDDELING

met ARKE, GTW, EDT, Hotelplan e.a.

Ss [Ln NI nq

OL ULOGLLU
De bank
moon cnGn
De + 251 6d

Bijkant: Waalderweg 10 Mariënvelde De


