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VAN DE REDACTIE.

Het voetbalseizoen is weer volop aan de gang. Het
vijfde en wesde hadden de beste start. Het eerste
draait momenteel ook goed en doet het al veel beter
dan vorig jaar, ze blijven goed meedraaien in de kop-
groep.
Het tweede maakte slechts èèn misstap tegen Winterswijk
IE 0or heu ziet er naar uit dat Ook zij het goede
ritme te pakken hebben.
Zoals ook het afgelopen seizoen zult U steeds de ver-
slagen van de teams in PIOT kumnen lezen, ditmaal zult
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U echter van enkele teams de verslagen moeten missen
omdat zij verzuimt hebben copy in te leveren, maar
hopelijk leveren zij in het vervolg ook tijdig hun
verslag in bij de redactie.
Van nu af aan zal er ook wat meer aandacht worden be-
steed aan de jeugd, vooral de pupillen en aspiranten
krijgen een extra pagina, waar zij zelf hum verslag
gaan schrijven over de gespeelde wedstrijden enz.
Ditmaal wordt U het pupillen A en aspiranten A team
voorgesteld. De volgende keer komen de anderen aan de
beurt. Nogmaals doen wij een beroep op leden en sup-
porters om ook eens de pen ter hand te nemen en een
stukje te schrijven voor het bled, zodat het een ge-
varieerder inhoud krijgt. Ook voor andere sportver-
enigingen kan er altijd een pagina beschikbaar gesteld
worden, zodat ook zij hun activiteiten kumnen publi-
ceren.

De Redgctie

BEV 1.

De conpetitie is gelukkig weer begonnen. Het progran-
ma is iedereen bekend, de resultaten ook. En ik moet
eerlijk zeggen: het valt eigenlijk niet tegen, als je
de eerste 3 wedstrijden bekijkt tegen 2 ploegen,
Longa en Gendringen die vorig seizoen 3 en 2de werden,
en tegen Zelhem dat een goede niddennotor was. 5
punten uit 3 wedstrijden. Kijk je naar het spel op
zich van onze tegenstanders en van ons, dan kun je
zeggen: Het hadden ook 5 vunten kunnen zijn. Hoezo?
Wel, de wedstrijd tegen Longa had 2 punten kunnen en
moeten opleveren, als wij meer ons koppie hadden ge-
bruikt, er werden een paar opgelegde kansen gemist,
het verdedigen op het middenveld werd steeds slordiger,
de mensen werden teveel vrij gelaten, voorai de laatste
10 nin. , toen wij met 2-1 voor stonden. Joop Bekelder
was niet helemaal op dreef en de 2de goal was zijn fout.
Hij dacht dat de scheidsrechter al gefloten had en
liet de bal lopen, de 3de goal was een misverstand,
Wim Dekkers, kop-sterk, werd niet door een kop-sterke
speler van ons afgedekt. Het grootste pluspunt was de
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cfinzetl van Ir, Ki. /Zoggelink, die met 2 goals zijn pro-
duktiviteit weer zelfvertrouwen Bef. Toch was er een
Ndown-stemning" in de kleedkener na afloop; maar het
ene puntje vergoedde veel. Zo was het ook na Gendringen,
de inzet van Longe was weg, het loopvermogen en aan-
bieden was slecht, het kansen benutten was slecht.
Verdiend verloren, maar zoals Genenvoe tbalde was
het een schande on zo te verliezen, Gendringen voet-
balde ook zeer slecht, De nederlaag is gewoon aan: ons
zelf te wijten, de opdrachten (vooral inl niddenveld)
werden niet uitgevoerd: nl. het dekken van de tegen-
stander bij balverlies.
Hoe anders was het tegen Zelhen, alles liep zoals het
lopen moest, maar wat kregen wij een kansen om tot
scoren te en De redenen waren:1 Goede dekking in
de achterhoede 2. Goede overnane bij opkomen van de
achterste mensen 3. Veel beweging in het elftal 4,
Zuivere passes vanuit het middenveld 5. Steeds blijven
gaan van middenveld en voorhoede 6. Goede combinaties
over de vleugels 7. Goede cross-passes van rechts op
links en anderson 8. Matig voetbal van Zelhem.
De sterkste spelers van Zelhen werden goed uitgeschakeld.
In Neede lieten we een puntje liggen door eigen schuld.
Voor rust probeerden we Neede de eerste 20 nin, op 0-0
te houden, de fanatieke start van Neede was bekend,
maar na 4 min. was het al 1-0. De achterhoede moest
erst aan elkaar wennen Frans laatste man, Jos Le

rechtsback, André Kr. in de mandekking bij Grijsen van
Neede. Vanddar het misverstand tot 1-0. Daarna werd
Jos I. laatste man, André Kr. rechtsback en Vincent in
de mandekking, Frans midden en spits. Dat ging goed,
het elftal bewoog weer en Neede werd onder druk gezet.
Vande 5 kansen werden er 2 benut, 2-1. Vooral de laatste
goal was prime. Maar na de rust zakten we terug; gaven
Neede de kans om uit onze greep te komen. Frans bleef
hangen in de spits, het middenveld dekte slecht en ons
centrun was niet safe. Dat speelde door op het hele
elftal, via uitvallen kregen we nog 2 kansen; maar door
te lang de bal vast te houden ipv direkt diep te geren
werden andere mogelijkheden door buitenspel en balver-
lies te niet gedaan. Daarom werd Jos W. gewisseld. De
laatste min. waren voor Neede, dat hun inzet beloond
zag. Eindstand 2-2.
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VERZEKERING &oN.V.B.

Sinds een aantal jaren zíjnalle voetballers opgenomen
in een collectieve voetbalverzekering. Wij willen U een
idee geven voor welke vergoedingen U in aanmerking
kunt komen.
Een chauffeur die met eigen auto spelers vervoert is,
sndien hij geen lid is, niet door de KNVB verzekerd,
de spelers die hij vervoert echter wel.
Indien een VW busje voor 8 personen 12 spelers ver-
voert en er gebeurt iets dan zijn alle inzittenden wel
verzekerd, het aantal personen moet echter wel verant-
woord zijn en gevaar opleveren voor net verkeer.
(Vandaar on erzoek aan de ouders cm ook eens met de
jongens mee de busjes worden zodoende niet
overbela St). en van ouders near een eventiieel
ziekenhu zijn niet gedekt want heu betreft hier eentoonke ongevallenverzekering.
Nu komt bij U misschien de vraag boven of het wel zin-
vol is om de jeugd te verzekeren omdat ze immers via
de ouders al gedekt zijn, Toch is het zinvol ook
jeugd te verzekeren, want ze zijn verzekerd voor
a) dodelijk ongeval b) blijvende invaliditeit c) tijde
lijke arbeidsongeschiktheid (bij scholieren meestel
een bijverdienste zoals krantewijk of hulp op de boer-
derij etc.) a) medische kosten; doordat veel ouders
particulier verzekerd zijn is bv de huisartsen hulp
en tandheelkundige hulp niet mee verzekerd.
Voor de senioren geldt natuurlijk DE terwijl
voor hen de aanvullende loonverzekering van belang is,
de zgn. 20% Ge ziekte die veelal wordt ein docr
de werkgever. Wel moet een ieder die op weg of tijdens
het voetbal iets overkomt dit zo spoedig mogelijk,

5 V

DT B: ©

binnen 24 uur; melden bij de secretaris van de vereniging,
B. Nienhuis, Dorpsstraat, die dit dan doorgeeft en
waarvoor U dan later formulieren ontvangt waarop U Uw

aanvraag voor een eventuele vergoeding kunt doen.

O-0=-0
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Het derde begon dit seizoen wat moeilijk, dit werd
mede veroorzaakt doordat er tijdens de oefenwedstrijden
bijna nooit met hetzelfde team kon worden gespeeld, de
oorzaak hiervan waren 0.8. vakanties en blessures bij
de selectie waardoor er steeds verschuivingen plaats
vonden, :

De eerste wedstrijd tegen AD 5 werd weliswaar met 5-2
gewonnen maar toch bleek uit alles dat het nog geen
eenheid was. De tweede wedstrijd tegen het slechter
geachte WVC 5 ging dan ook met 3-2 verloren. In
Winterswijk was het met de rust 3-0 voor WVC door 3

misverstanlen in de achterhoede. Dat het 3de terug kan
vechten werd in de 2de helft bewezen, waarin WVC ge-
heel in de verdediging gedrukt werd, het 5de wist zich
vele kansen te scheppen, maar door gebrek aan koel-
bloedigheid werden er slechts 2 kansen benut; ver-.
slagen keerden ze huiswaarts. Een troost was er, op de
manier waarop er in de 2de helft gespeeld werd moet het
mogelijk zijn om, net als het vorig seizoen, ook dit
jaar weer mee te kunnen strijden aan de tODe

B . ten. Brass.

Als nieuwe 3de klasser heeft het vierde zijn draai nog
niet goed kunnen vinden, hoewel er wel goed gespeeld
werd, moesten zij mede door pech en het te veel kansen
nodig hebben 2 nederlagen slikken, tegen Reunie 3 Ei)
en Mariënvelde 2 (1-0). Maar wanneer Vrouwe Fortuna
hen wat gunstiger gezind wordt zitten ‘er voor het 4de
nog volop kansen in om goed mee te draaien in de
competitie.

0-0-0 5
Het bde (vorig seizoen het 4de) schijnt afgerekend te
hebben met de traditie een wisselvallig team te zijn,
want zij zijn het enigste team van 4iG datnog zonder-_
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verliespunten is, ze wisten beide wedstrijden met
duidelijke cijfers te winnen en wel tegen het 8ste
(5-1) en tegen Ruurlo 4 (321). Hopenlijk blijven ze
zo doorgaan en krijgen we er het volgende jaar weer een
derde klasser bij.

O0=-0-0

_—
Het 6de (zgn. getrouwden team) startte furieus met twee
overwinningen op Meriënvelde 4 (8-2) en Eibergen 7

(3-2), maar moest voor hun overmoed toch tol betalen
tegen Grol 8, hier gingen ze met 5-1 de boot in. Maar
met hun routine zullen ze zich hier senl overheen zet-
ten, zodat de toekomst voor hen beslist rooskleurig
zal Zijn.

O-0-0
ZVC 7 en ZVC 8.

De beide nieuwelingen van ZVC moeten duidelijk nog
wennen aan het competitie-voetbal want beide teams ver-
loren beide wedstrijden, maar gezien het stijgende spel-
peil zullen ze het op den duur menig tegenstander nog
lastig kunnen maken. Uitslagen hot nu toe waren:

ZVC 7-Wolverreen 2 1-6 ZVC 5-ZVC 8 5-1
Halle 4 - ZVC 7 21+DVG S-Eria 3 0-5

: O-0=-0
|

‘NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET

Voor de radiopot ontbreken nog slechts fl. 40500.
Maar ook wameer de radio geheel is afbetaald zal
de pot blijven bestaan, en worden aangewend voor
andere dingen, gedacht wordt O2. aan enkele
schemerlampen om de sfeer in de kantine nog meer
te verhogen,

Copie voor Nr, „van PIO dient uiterlijk zondag
27 oktober in het bezit van de redactie te zijn.
Noteer deze datum! !!!

ee
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WAARD OM TE WETEN.

Ik heb de laatste tijd meermaals bemerkt, dat er tegen-
woordig maar weinig spelers meer zijn, Ge in het veld #

hun mond kunnen houden, hetzij tegen de scheidsrechter,hun tegenstanders of zelfs tegen hun medespelers.
Bovendien gebeurt dat vaak niet op de prettigste manier,
met scheldwoorden, negatieve gebaren, ja soms zelfs
met krachttermen, vloeken enz.
Vanzelfsprekend heeft deze houding een minder goede in-vloed op de prestaties binnen de lijnen, in de eerste
plaats op de concentratie, maar ook op het wegvallen
van de sfeer. [In juist de sfeer is zo belangrijk voor
spelers en voor publiek. Wij zijn immers amateurs en
wij komen naar een voetbalveld om daar met 22 mensen
onder leiding van een scheidsrechter in faire twee-
kamp uit te maken wie er het beste is. Gekrakeel met de
scheidsrechter zal zijn onpartijdigheid schaden, door
gekrakeel met je tegenstanders raken de gemoederen ver-hit en wordt er meer op elkaar dan op de bal gelet.
Door bekvechten onder elkaar en elkaar afbreken daalt
de stemming in het elftal beneden peil en vergget men,
dat voetbal een teamsport is, waarin men slechts in
onderlinge samenwerking en met wederzijdse opofferingeniets bereiken kan. Als een medespelers eens wat minder
goed draait —de volgende keer ben je zelf aan de
beurt- dan moet hij worden geholpen met een aanmoedi-
ging of met een grotere inspanning van jezelf. Zoiets
kan hem soms over het dode punt heen helpen, maar in _

Ë

GLE geval mathij de indruk krijgen, dat hij met cen
voetbalvriend te maken heeft, die wat voor hem over
heeft en die er niet op uit is, hem af te kraken, En
jongens, het mag wat overdreven lijken, maar toch moet
het mede van een dergelijke instelling komen. Het zijn f

vaak de kleine dingen, die het verschil tussen verlies
en winst, tussen falen en succes bepalen. Niemand
naakt mij wijs, dat er een club bestaat die voortdurend
tegenslag en pech heeft, daar voor is Vrouwe Fortuna
veel te wispelturig. In zo!n geval heeft de club en de
spelers zichzelf ook wel het een en ander te verwijten.Ieder elftal heeft wel een of meer spelers die hun’
hoofd wat gauw laten zakken. Natuurlijk verkeerd, maa
erg menselijk. Die jongens hebben wat meer aandacht
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en iets meer schouderklopjes nodig van hun oudere of
meef ervaren medespelers en danzal het: waarschijnlijkwel gaan. Het is uit de kunst om met elkaar een ge-steld doel te bereiken. Dus mondje dicht en tanden opelkaar!

DE JEUGD.—ee
0=0-0

Komnpetitie indeling seiz. 74-75,
Aspiranten

1e Klasse 2e Klasse
Erix A SUEIn B
Grol A Grol B
Grolse Boys A Grol C
KSH .A KSH B

KONA Longa B
Longa A Longa C

Mariënvelde A Vios B
RKZVC A: RKZVC B
VIOS A

Pupillen
1e Klasse 2e Klasse
Brix A Grol E
Grol A GE91 6
Grolse Boys A KSH B
KSH A KSV A
Longa A Longa B
Mariënvelde A Longa C
RKZVC A RKZVC B

J SDL. ZEOS =S IIG
21 sept. ZVC — VIOD
28 sept. Zelhem — ZVC
5 Okt. ZVC — AZSV
12cokt  ZVG SS VVG

Ze Klasse
Grol]
Grol E£

Grol Db

Longa D

Longa £
Mariónvelde B
RKZVC C

VIOS C

3e Klasse
Grol:D
Grol zE

Grolse Boys B
Longa D

TtLonga È
Brix B

Uitslag
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‚A ASPIRANTEN,

iOp Zaterdag 5 september moesten we spelen tegen KSH,Het was een matige wedstrijd, er wareh veel kansenvoor‘beide partijen, maar ze werden niet ves. benut; toellater, in de 17 min., zag een van de spelers van ESH
ieen gaatje in onze verdediging zitten en schoot 1-0‘voor KSH. We probeerden op te komnen door te counteren,de eerste helft echter kwamen er geen gevaarlijke kan-sen meer. Meteen na de aftrap van de 2de helft, wespeelden met de wind nee, gingen we counteren, weSpeelden veel beter dan in de 71ste helft zodat de goal‘van de tegenstander voortdurend onder druk kwam. Hetwas al spoedig raak. Er werd geplaatst op Joost Molle-
man, die in de hoek schuiverde, maar het schot werdafgeweerd door cen tegenstander, KSH counterde nog wel‚eens maar dat was niet zo moeilijk meer. In de 40stemin. kregen wij eindelijk een kans om een goal te maken,die benutte men ook, toen was het 1-1. Verder. kwamenwe niet meer want het duurde nog maar even, toen flootde scheidsrechter af. We hadden gelijk gespeeld.
‚Verleden zaterdag hebben we gespeeld tegen Longa. Wemoesten heen, we hebben verloren met 3-1. Dat kwan door-dat in de 1ste helft de verdediging overhoop lag. Er
‚waren er ook een paar die niet bij hun man bleven,daardoor kwamen er goals. Eerst in de eerste helft,‚vroeg in het begin, kwan Longa los. Er werd geplaatst“opde spits, die gedekt moest worden door Jos Domhof,maar die liet hem gaan, toen waren Eugène Rouwhorst‚en Peter Kl.Goldewijk, ze namen de spits in de tang,‘naar de ene dacht dat de andere het zou doen; en zo ookde andere, ze lieten de spits los en die schoot, Goal‚onhoudbaar voor Rudie Wopereis, de keeper, 1-0 voor‘Longa. Iater ging het weer mis in ons strafschopgebied,‘Er werd er een neergelegd, dat werd een penalty, er‚kwam een schuiver, de keeper kon niet duiken want die‚was op het verkeerde been gezet. De rest was klare‚boel, 2-0. In de 2de helft gingen wij terugslaan, na‘lang aanvallen was het dan zover, Een pass op HenrieKrabbenborg, sen schot fi... goal 21, Toen sloegLonga terug, een pass, een schot, 3-1, Deze stand‘bleef het ondanks veel aanvallend spel. Het duurde nog
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maar even, Toen floot de scheidsrechter,Longa-RKZVC 3-1,

Peter en Paul Kl.Goldewijk,
0-0-0

A-PUPILLEN,

We hebben in deze korlipetitie 3 wedstrijden gespeeld,tegen Grol, KSH en Mariënvelde, Tegen Grol hamen we een1-0 voorsprong door Gerard Slot, maar we verloren tochmet 4-1,
Tegen KSH waren we veel sterker, maar KSH kwan miet 1-0
voor, in de laatste minuut maakte Guido Stortelder 1-1,door van heel veraf raak te schieten,
Afgelopen zaterdag verloren we met 3-0 van Mariënvelde.Ons Elftal bestaat. uit de volgende spelers:
Robert Boekelder, Wilfried Hoenderboom, Jan Beerten,Jeroen Kolkman, Jos Storkhorst, Rob Krabbenborg, PeterKolkman, Joost Rouwhorst, Gerard Slot, RichardStortelder, Guido Stortelder, Nico Domhof en Albert VosOuze Ieiders zijn: J. v.d. Meij en H., Hummelink,

| 0-0-0
B2 JUNIOREN.

De eerste wedstrijd voor de conpetitie was tegen ERIX,we hebben goed gespeeld en verdiend met 2-0 gewonnen,de 2 daarop volgende wedstrijden speelden we veelminder, we verloren van Meddo en Longa, tegen Meddomet 5-0, dit was volkomen verdiend omdat Meddo de besteploeg was. De wedstrijd tegen Longa is door eigenschuld verloren en wel met 2-0, dit kwam door te weinigies, conditie gebrek, slechte opbouw en te weinigbeweging in het elftal. Het middenveld was zwak zodater in onzè verdediging gaten vielen waarvan Longadankbaer gebruik maakte,
RKZVC B2



Zorg voor koelte in huis met

"DEGALUX ZONNEWERINGEN'!

zowel jalouzieën als buitenschermen.

Maar dan geplaatst door
SCHILDERS- & BEHANGERSBEDRIJF -

_—,JN6 / Vaen /n Werenfriedstraat 37

ZIEUWENT Tel. 4521

Het juiste brood
voor de sportman
is brood met ENERGIE

Oise
TARVO

VOLKOREN

TARWE Ee
van bakkerij

(oiekentbe7UW WARME BAKKER

Tel 346 |
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Uw

CV. INSTALLATIES

!Goed en goedkoop!"
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ee

al

ee

RKZJC 2,
ZVC 2- Ratum 2.
Deze wedstrijd werd gekenmerkt door 'n sterke wind, webegonnen tegen de wind in, waardoor we een sterk ver-dedigende houding moesten aannemen, Mede door hetwegvallen van VW, Humnelink, door een ernstige voet-blessure, werd de achterhoede geheel ongezet en ditvereiste enige aanpassing, dit alles resulteerde in een0-1 achterstand. Na de thee namen Wij het initiatief enbinnen een kwartier werd de stand orgebogen in 3-1.Via 3-2 werd de stand 6-2, Doelpuntenmakers werenA Slot 5. Krabbenborg, F, Stortelder en J. Wolters,
Winterswijkse Boys 2-RKZVC 2,
De eerste uitwedstrijd werd meteen een moeilijke strijd,De eerste helft ging nagenoeg gelijk op, hoewel Winter-swijk technisch beter uit de voeten kwan. Twee mis-grepen in Ce achterhoede bezorgde Winterswijk een 2-0voorsprong. De tweede helft kregen we een veldover-wicht, we kregen hierdoor kansen en waardoor we kondenscoren, het doelpunt werd onterecht afgekeurd. Dooral te nadrukkelijk op de aanval te spelen gaven wegoede kansen weg, maar er werd niet meer gescoord.
ZVC 2-Ruurlo 2,
De wedstrijd van de gemiste kansen. Door constructiefacnvalsspel drongen we Ruurlo vanaf het begin terug inde verdediging, ondanks de sterke tegenwind. We speelden5 a 6 goede kansen uit maar er wert niet gescoord,De tweede helft kenmerkte zich door kranpachtigheid,dit werd veroorzaakt door de snel verkregen 1-0 voor-sprong van T, Krabbenborg. Er ontstonden aan beidezijden fraaie kansen, die even NMfraai! om de zeep ge-holpen werden, Zo goed als we Ge wedstrijd begomnenzo rommelig naderde het einde, Met een beetje overlegen inzicht hadden we zeker een 4 à 5-0 overwinningmoeten behalen.
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De beheerder
van hot

Bako beeft
wenst.
alle sportmensen
steeds
aangename wedstrijden
en veel succes !
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RKZVC 1 RKZVC 2

KSV 4 — 6 Winterswijk 2 2 4Longa 4 — 6 Kotten 2 2 — 4
Terborg 4 — 6 RKZVC 2 D=PAX 4 5 Neede 3 2-53
Winterswijk4 - 5 Eibergen 4 JE)Gendringen 4 - 5 Vios 2 2 — 2
RKZVC 4 -4 WVC 3 5-2Varsseveld 4 - 3 MEC 2 2 - 1

Neede 4 2 Longa 4 2]Zelhem 4 2 Ruurlo 2 1-0Witkanpers 4 — 2 Ratun 2 2 — 0 !

Reunie 4 2
O=O0=0

NIEUWS IN HET KORST NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET

Trainer en Leider W. Krabbenborg is voortaan alleentelefonisch te bereiken in de kanbine tel 607 op
dinsdag- en donderdagavonden en verder op de
wedstrijddagen

Onlangs zijn onze beide trainers G. Peeters en
WV. Krabbenborg aangenomen voor de trainings-
cursus C diploma. We wensen beiden veel succes

—
Nogmaaks vestigen wij er de aandacht op dat men
zich voor gevonden of verloren voorwerpen moeten
wenden aan Fr, Humelink (Winterink),

Alle leden worden geacht tijdens de wedstrijden
op hun shirt het ZVC enbleen te dragen, Deze zijnverkrijgbaat bij B. ten Bras of bij de pemning-
meester (prijs Ee 2,00).
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an hetjaar 10Jean!si e= ZÁ eeMaak vrijblijvend proefrit.

Dealer voor de Achterhoek:

2 Lou VeorhuiGE OU VEOLRIIG
ZIEUWENT Tei. 919

Voor eCafé-Bar-Slijterij
‚ NIEUWBOUW |

‚ VERBOUW & |» ONDERHOUD 2BCchestJep ferm
Mop de Viersprong!

Pel. 475
Bouwbedrijf BI Waar

gezelligheid

Jeleperei
nog De

ZIEUWENT Mel. 200|ee —_ —



VEILIG SPAREN BIJ DE

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK,

Iedere nieuwe spaarder ontvangt
VIJF GULDEN GRATIS als eerste inleg.

RENTE TOT 11 %

AGENTSCHAP ZIEUWENT: Th, J. Bekken
WERENFRIEDSTRAAT 9, TEL. 05445 — 461.

0-0-0
BOMLPUNTJE '! DOELPUNTJE !! DOELBUWTJ E ie!

Te koop: izgst. 1 paar voetbalschoenen Quick maat 8:te bevr: P. Holkenborg, Boersweg 5.
+h+4+++4+ +4 +4 A++

Gezocht met spoed !!!!
Sponsor voor het 7de elftal, speciaal voor
ne de wedstrijden.

Eeibiedingens B, Suit, Dorpsstraat 5.
+ht+A tttttt

Ie EL NG EE Ee
Alle leden zullen vanaf 24 oktober a.s. de
verplichte sportkeuring moeten ondergaan in het
Wit-Gele-kruis-gebouw te Lichtenvoorde.
De prijs per persoon is voor groot en klein f 7,-
Opkomstdatum en andere bijzonderheden volgen op
de publicatieborden.

LS)

Meer dan 3000008 -aan prijzen werd uitgekeerd in
de eerste drie weken van Toto en Lotto.
Ook U kunt tot de gelukkigen behoren mits ..... U re-
gelmatig meespeelt; en dat kan al voor het luttele
bedrag van f 1,50 ! Pormulieren verkrijgbaar in de
cantine op 't sportveld en bij Venderbosch Dorpsstr. 28.

Vanwege 'n ongelukje tijdens !'t afdraaien van dit
PIOT-nummer, verschijnt deze uitgave in een ietwat

-verfomfaaid-jasje. Onze excuses! DE REDACTIE.



EAIE BE DRIDE

W.AKEMKENS

: = :
Voor al uw

LOODGIETERS- &

ELEKTRICITEITSWERKEN

Gespecialiseerd in
CENTRALE VERWARMING

gas en elie gestookt
voor doe-ieeeC.V.-BOUWPAKKETTEN COMPLEET

Vraagt vrijblijvend offerte.

‚letonzescherp concurrerende
prijzen, deskundige Voor EChE E:ting«en

ìblijvénde 'sService,

ZIEUWENT — ZEGENDIJK 26

mel 05115256 bgg. 541

: ie 5 ie



U-kunt zoveel méér doen met onze bank .....

ALLE BANKZAKEN

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

\
$

í

Me FINANCIERINGEN

hypetheken, autofinancieringen,persoonlijke leningen,

XK VERZEKERINGEN :
NEN neeeee Ê |via diverse bekende maatschappijen. :

>K  RETSBEMIDDELING
|

! Veens eene EEE
|met ARKE, GTW, FIT, Hotelplan e.a, |i

| ie
Íj

!: #

|

5 Ke (1) NA |DUDe bank I- VOOr ïedereen 2 \Gi i

Bijkant: Waalderweg 10 ‘Mariënvelde Tel, 573
Fn
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