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voor al uw

* nieuwbouw

* verbouw

* onderhoud

B. Hulshof
telefoon 494

verkoop en installatie van

OLIE- en
GASVERWARMING

SANITAIR en
LOODGIETERSWERKEN

G.J. Pierik
Zieuwentseweg 71 - tel. 233

HISTOR verven
altijd goed

UW HISTOR VERFWINKEL
voor de doe-het-zelf artikelen

Schildersbedrijf EYTING
Zieuwentseweg 52 - tel.05445-261
ZIEUWENT
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Alleree rst willen we Uw ‘aandacht vragen veor de
halfjaarlijkse ledenvergadering voor alle leden en
donateurs op maandag 16 februari in de kantiue,
Helaas zijn we weer in een periode gekcmen, waarin de
weergoden ons wat minder gunstig gezind zijn, waardoor
er weer vele afgelastingen zullen zijn;maarook het--
trainingsield verkeert -nu al in een slechte toestand
en mede doordat hier het licht niet meer werkt, zijn .we
gedwongen regelmatig op de parkeerplaats te trainen,
wat zeker miet kevordelĳk ig voer het spelpeil.
Was ons ecrste na vier wolstrijden nog trots Lijsavoerder,nu zijn ze. inziddels terug gezakt in de midden-

-moot;terwijl de voorsprong op hekkensluiter PAX slechtsdrie punten kedraagt,Het wordt dus voor hen echt op-
en misschien dient er ook wel..wat. aanieviteit gesleuteld te worden,
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let tweede breekt dit jaar’ttlĳjkbaar met alte Taaie:‚werden in voorgaande jaren hun resultaten met hetvorterern van de competitie steeds minder,‚afgelopenzondag Fehaalden ze hun negende overwinning Sd Zij
nog steeds lijstaanvoerder, Het hopen voor hen is opeen misstap van Reüni 2 ‚waardoor,ze wat mêer spelingkrijgen,
Het derde heeft gchijnbaar van de competitieleider wat‚rust voorgeschreven gekregen, want T december voetbal-den ze voor het laatst en behoeven pas 30 januari hun
volgende wedstrijd te spelen,om dan de week daarop weerte mogen rusten.Hierdoor zĳn ze buiten hun schuld vande vierde plaats naar de zesde plaats gezakt,Het vierde behoeft er. slechts voor de waken,dat zeErix 2 en Reüni 3 op. afstand houaen om niet in gevaarte komen, De drie laagste teams spelen, helaas geen vanallen een toon rol en. vertogyen alle drie inde middenmoot.
Ook bĳ de’ juriioren zullen we ait jaar geen kampioenkunnen begroeten,maar tock zijn hun resultaten in het
algemeen erg bevredigend, {
Dit maal treft U ook weer
aan in Piot,die over en!

van onze pupillen
& erlen en terleurstel

actie zul=
ling voo dat hettraditionele N.Kuyper zaaltournoo elijk aede eerste twee weken van februari ehouden,helaas gegen doorgang vinden,;omdat men n zaal hier-voor kon krijgen,

5

4

VAN DE TRATNER.

Het jaar 1976 Be voor het eerste elftal minder gun-stig;zodat:wij ds eerste nederlaag te slikken kregentégen Sp. Lochem. Uitslag 1 =°4 , Eén wedstrijd die. weverdiend verlören hebben, De &erste helft konden we
nog ’gôed bijblijven, zodat we ‘gingen rusten met een 1-0
voorsprong;mas ‚t de tweede helft waren we beslist.eenklasse minder, zodat wij na tien minuten al op een ach-terstand stonden van 2-1 en vanaf dat moment een ver-loren wedstrijd ‘speelden,



de beheerder
voor al uw van het

kruidenierswaren 5aroch iehuis
wenstnaar uw

VIVO-LEVERANCIER alle sportmensen
B. LANKVELD Ge

aangename

wedstrijden
telefoon 259

en veel succes!

KLM KLEDING

voort beraep en Lobby

Voorhuis
ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



WERKSCHOENEN

voordelige
en
solide

in hoog en laag

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie van ’nSCHOENHANDEL
Dikken

Zieuwent, tel. 257

voor al uw voor
VERZEKERINGEN5

. NIEUWBOUW

. VERBOUW en

. ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

Stortelder
Zieuwentsew ‚75

Zieuwent
Tel. 227

WOPEREIS
Zieuwent — telef.209
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Zondag 13 veftrokken we met zĳn :len near
Winterswijl r ons een zware ontmoeting stond ‘te’
wachte we tijdens de voorbesprekirg beslotér-had-
den;0m vet ae eerste minuut met Ziĳjn-allen aanval=:
lenû te gaan spelen, waarbij twee middenveldspelers
in een vooruitgeschoveri positie zoäden gaan opereren,
Na eeù kwattier kregen we ûuidelĳkshet òpel in handen
en werd Winterswijk steeds verder in de verdediging
getrukt.In de eerste helft werd het overwicht echter
niet in doelpunten uitgedrukt, zodat we gingen rusten
met een 0-0 stand.In de rust besloten.we er nogeens
Ô % bij boven op te doen,want we wisten dat. hier. bèn
mogelijkheid aanwezig was om deze wedstrijd winnend af
te sluiten, Iedereen heeft kunnen constateren, dat wij
de hele tweede helft het spel in handen. hebben gehad,
maar iedereen zat te wachten op het verlossende dóel-
punt.Dit @oelpunt viel 10 minuten. voor het einde; voor
ons aan de verkeerde kant en uiteindelijk verlorèn we
deze wedstrijd met 2-0 en waren we met óns allen twee
puntéên armer. Door deze nederlaag zijn we ver gezekt op
de ranglijst en zullen.we in de komende’ wedstrijden hèt
ons allen er hard tegen aan gaan om de nodigepunten.
te verzamelen, om niët in degradatiegevaar te komen.
Het tweede eïftal heeft zijn koppositie kunnen hand=-
haven door een 2-0 overwinning op Neede 2,Vertrouwend
op de inzet en de kracht van mĳn spelers en met de

‘steun van de supporters zullen wij in de komende wed-
strijden de nodige punten pakken die wij nodig hebben
voor een goede plaats op de ranglĳst. … eeWe Krebbenbore.

HALF JAARLYKSE LEDENVERGADERING EeMaangag 16 februari is er voor alle Jeden èn donateurs
weer de halfjaarlijkse ledenvergadering in de kantine
AANVANG 2C,30 uur
Agenda:Opening Voorzitter

Notulen en verslagen
Van de trainer(0.a. tekercompetitie „zomers

J.knippenkorg bourn.)Bijzonderheden, Röüidvraäg én Sluitinë,
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STANDEN SENIOREN TOT EN MPT 13 JANUARI.4 de Klas K.N NLB, - 2de. Klas GVB.
Lochem IBaas22 ANG 2 it 18Gendringen 15. = 27 Reüni 2 216Unisson 14 - 15 ‘Mec:2 Il -sl2AD ’68 14.- 15 Grol 3 il 12KSV 14 — 14 Kotten-2 12 - 11
Reüni …: 14 — ta : Longa 4 10 - 10
Needs: sal 5145 . Neede 2 12 =10
RKZVC ‘145-153 Ratum 2 iis).Winterswijk 15 - 12 Vios Ba2 I25= <8

Varseveld--15-- 12 Ruurlo 2 12 - 6
Witkampers 15 … 12
Pax =+|d=-=-10

2de Klas GVB. ze 3 de Klas-UTB:VIG He WVC 3 es‘Couiorcia 1 23 KSV 3 12 - 19+ Doetinchem3 10 — 11 Grol 3 11 =DSDOUC 3 1 1 Neede 4 16Kilder 2 ES Kotten 3 12 <14JV03 16 16 3
- Longa: 4 14 = 14silvolde 5 10 - 9 E

Eibergen 6 14 - 13Viod 2 De Vosssveld 2 13 2Drempt V 2 8 — 5 AD 4 i ASHerbors 2 10 - 3 a 1: ES IEErix 2 zg4 de Klas
Eibergen 11 14 = 25 Lochuizen 2 {3 <24longa 6 13m 240 # Neede 5 Eeies 4 Lege Noordijk 3 2%Rekken 2 Gm Gr,‚Boys 2 =+4Grol 8 SD Eibergen 9‘13-71Eibergen 7 15 - 15 KSEH 3 ‘0Marïenveld3 13 SI: GSV tEZVC 5 se Ze 14 =dGSV 2 15.9 Brix 4 GeErix:9 Is Longa 8 2 57Ruurlo 5 13 23. Vios 8 T2 6KSEH-4 5 t1--s1 . Mariënveld 4 5 — 3



ouwen HULZINK& Zn.
‚ NIEUWBOUW

. STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

. VERBOUW

‚ ONDERHOUDSWERKEN

Zieuwent, Eisenhowerstr.4
Telefoon 05445-214

Café - Bar = Slijterij

Schutten Herman

“op de Viersprong"

Telefoon 473

waar gezelligheid
nog troefis!

weekends open tot 2.00 uur

voor

MODISCH
SCHOEISEL

voor groot
en klein

moet u bij

schoenhandel

TEN BRAS
zijn!

telefoon 257



RKZVC zorgt voor
een goede wedstrijd ;

& W. A. KEMKENS B.V.

voor de elektriciteit

voor al uw schilder- HH Ik ben behangwerk naar J. 0 en org
tevens het adres voor de "doe-het-zelver"

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijsZegendijk 4, tel, 454 en kwaliteit!!!

neem voor voetbal
RSA VIE

’

W. A. KEMKENS B.V.

voor loodgieterswerk

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

se, KRABBENBORG  ettoo



1
A de klas
eibergen 12 13 -— 23 Grol 12 SANeede € iS <1 HSH 5 PSDJK 2 11 20 Ze 13-68
Ruurlo 6 S= 1 1so|Longa 7 125 15 Rietmolen 4 dsi-Lochuizen 4 14 - 14 ‘ Witkampers 6 +44 —:

0-0-0C-0-0-0=C-0-0C :

Het Vijfde:
Ditmaal ook weer eens wat van ae vijfde ghet team de
tot nu toe het vaakst van al onze elftallen ín actie
kwam, Reeds vijftien maal,een geweldige luxe in verge-
lĳk met vorig jaar, toen we in maart pas ‘acht wedstrij-
den hadden gespeeld.Konden we de eerste competitie-…
helft nog redelijk meedraaien in de bevenste regionen,
nu echter zĳn we wat afgezakt naar onder in. de. mid-
denmoot.Dit laat zich echter ook verklaren;want het.vijfde is wel het meest gehandicapte tear,Nadat. eerst.
M.Slot twee maanden wegens. ziekte niet kon spelen,
kon Yervolgens H.Kolkman 7 weken niet. spelen,..en. nu
zijnxK.Kl.Holkenborg en B.ten-Bras al ‘twee maandennietvoor cons team in actie geweest, terwijl E.Kl. Holkentorg

wegens millitaire verplichtingen maar één op de vier
‚weken aanwezig is. Toch wordt er.door ons team elke wed-
strijd weer mêt een enorm enthousiasme gestreden en
dat zal beslist cop den duur zijn rendament. cpleveren,
zodat we weer enkele plaatsen hoger'zullen komen.
Ekele uitslagen:
ZVC=5 Hrix 5 1-2. , Ruurlo 5 = ZVC-5 154 2VÛ.‘Vios 4
1-2-,G5V 2 -ZVC 5 1-1 , Bibergen 11 _ ZVC EE JE

ZVC 5 — Rekken 2 1-6,

SPAART USOOR- AL BIJDE NED, MIDDENSTANDS SPAARBANK
UW SPAARBANK ?

Denkt allen aan de hélf jaarlijkse ledenvergadering op
maandag 16'feobruari



COMPETITIE VHhOCE ANDe start was slecht in de competitie, noewel we de oef-
enwedstrijden goe speeden, |

De eerste weëstrijd speelden we tegen SKVW.De eerste helftspeelde SKVW beter en scoorde uit een coed opgezette aan-val 1 ‚maar we gingen niet bij de pakken neerzitten, wescoorden nog voor rust 1-1, Na de rust ging het gelijk op .de LIlSlas word 2-2, :

De tweede wedstrijd speelden we tegen Kotten.We. speelde inKotten een zwakke weëstrijd, dat kon men ook merken aafde uitslag 3-0 voor Kotten,
De derde wedstrijd speelden we tegen ,,aardsvijan@’’Longa.Het was een sportieve wedstrijd, er werd goed ge-speeld van beide kanten, Hét werd met een reetje gelukO=-?1t voor Longa, ‚

De’ vierde wedstrijd was ‘tegen AD 69 We speeldeste helft redelijk goed en we kwamen met 1-0 vootweede helftwerd de tegenstander te veel onderschat
en het werd 2-2,
We speelden een oefenwedstrijd tegen Witkampers,er werdgoed gevoetbald,we wonnen met 3-1,
De vijfde competitic wedstrijd speelden ‘we Erix,deeerste helft waren we overtuigend beter,de rustuitslagwas 1-0 voor ons,De tweede helft kwan Erix goed terugDe einduitslag was 3-2 voor on s met ? tje geluk.Toen kregen we de uitwedstrijd tegen lde.Wewerden overrompeld Goor de tegenstander,de uitslagwas 3-1 voor Mariënvelde,
Toen moesten we naar
aan de uitslag is teder was. Toen kregen
Grol was veel sterker
maar één doelpunt.De twe
maar we scoorden Tinnen
ging Grol massaal in de

meer om te scoren, hoewe
ning was voor rns,
Eibergen C1 -ZVC 1, De eerste helft speelden we ietssterker dan Eibergen,we scoo=den na 1C min. 1-C.DeTweede helft trokken we terug in de verdediging,metsucces hekibleof 5515 ë

Nu volgt de topscoordersliĳjst nog van ons team,



zorg voor koelte in huis met

"DEGALUX ZONNEWERINGEN"
zowel jalouzieën als buitenschermen

maar dan geplaatst door

SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF
mJ. Waenink Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452

Ui) super BEERTEN

. de prijzen GOED

. de kwaliteit BETER

‚ de service HET BEST

ook voor het maken van
leuke fruitmanden is dit iel. SZ
uw adres!

Firma AÁ. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE

ELECTRO TECHNISCH BUREAU WASAUTOMATEN
ZIEUWENT „ ELEKTRISCHE en

xe": HUISHOUDELIJKE ART.
Dorpsstraat 63 ‘  SCHOOLARTIKELEN en
Telefoon (05445) 217 - 576 SPEELGOED

Ki



aluw C.V.-INSTALLATIES
LOODGIETERS- en
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door ons
vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF  zieuwen

telefoon 346

DOPPEN
voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent -— Dorpsstraat 77 - telef. 290

brengje na de wedstrijd Skeen bezoek
aan

cafetaria 7 de timp 319

tel, 269



‚Ss Heutink 5 coelpunten, Stannie Kolkman 4 doelp, :

Bschand Hummelitnk 4 doelp, ‚Merce Heutink 2 doelpunten,
ton üe volgende kers 80 Emel:
: Peter Ki.+Golds P kiRen& ten Have en

Jos k en Richard Hummelink,

dolen ols-0-0-0-01IIVAD AAM SIIJIA

STANDEN JUNIOREN TOT EN MET 10 JANUARL.

; DE klas id jaisjs A 1 ÏWne Overgagskl.Bjun.
‚ Neede 133321112482 Giölse Boys 10-17 Lochem 11-20 #

Longa SEa 10-16 Longa 10-18 |

Viosgaonionb- ff: KS 1416 Zelheim. ‚12-17 i

‚ Ulftse: Boys. 11-12: ‚ SSS-E 11-14 'Varseveld” 10-14
Witkampers.A g=9HOG 125111:10  Dicpenhein 10-9AD 11-11

‚ RKZVC 11-°8°° BEW 10|Lomi 14-10
: Varseveld 10- 7 RKZVC G-6AZSV 11- 8
‚ Steenderen 10-7 Neede G-4SKVW 11-8B1Sj Neede 5Eibergen 15-35

naosow

i B 5 SOvergangskl.,C jun. (= JDn,
: Diepenheim Eibergen 12-19 Grol 11-21

Erix 9-16 Grol 12-19 “Markelocv 44-19
‚ Rekken 11-14 SKVW 13-17 Neede3.5.41-18
 Neerl,Boys 7-10 Neede 12-14 Witkampers 11-16

: Lochem 9#Â46 Longa 11-15 Eirergen 12-12KD „Marlsavelij5-15 Ren: 11-11

GeSi 1 el ien.
í Longa 10-44 Kotten 11-10 Bridji woo40_ 5
i RKZVC 10- 3  RKZVC 13-1C Vios ooit. 4
E Vios  SMDIAAgLIMSS ZSV 12- 6 KSH Ii: AD M2-T  RKZYC =D

Reüni 12-0
Sahel padie 69-0-0-0-0-0=0-0

eran man zeeenDn‚ DE NED. MIDDENSTANDSSPAARBANK EEN SPAARBANK ‘VÓÓR

IEDEREEN]
ee ee ee ee U ES OSeeeeeeen en



ZIEUWENT - MARIENVELDE … —

;

® v.d.ee ZIEMAGO ABTB a.
tel. 221 (band 210)

VEEVOEDERS
. KUNSTMESTST OFFEN

BRANDSTOFFEN
ZAAI- EN POOTGOED
BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. enz.

-)voor voetbal naar
RK ZV:

. voor RIJLES
- naar

A. Kolkman 5

Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

Uw

VIVO-KRUIDENIER
_

&

WARME BAKKER

telef. 05445-222



vrm | HUMMELINKen moderne

h a bouwbedrijfaarverzorging & SE
naar

DAMESKAPSALON Eea : . VERBOUW

Rikkerink
Ee GeTel 311 - ZIEUWENT

telefoon 336
|

veilig sparen bij de
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS NMS

_ SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f. 5,-- GRATIS als eerste inleg
PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bij

AGENTSCHAP ZIEUWENT:_ Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461 -
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'giET JAARLIJKSE SPORTPEEST..!!!
E PAARD

Aanvan,450 Uur
051v; Het alum bekende orkest, +4:DUTCEMENòeoHet Jaarlijks terugkerend sportie voor alle ZVC

i

leden en donateurs ‚alsmede enkele andere sportver-
enigingen uit Zieuwent!
Een féest“dêtopnieuw weer een. ‚topper beloofd te
worden, 5

Noteer: degs:datum en reserveer hem alvast!!!!
9-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0F0-0-0pao nendorBen -o

O-0-0=9=0-b
D en 5 Pupillen, A SiZoals jullie in het redactiewocrd hebben kunnen lezen!

gaat -dit-jaäar:het N „Kuyper zaaltournooi helaas niet |door,omdat de sporthallen van Groenlo en Lichtenvoordesteeds" bezetzijnMaar bimenkort’ DEBTINSUVOOr JGITIE:de competitiewedstrijden weer en wel op de eerste zater-‘dag in maart en als het weer tegen die tĳd wat minder
koud en nat blijft zullen julliedoor de wweeks weer _

Ht tb: raining krijgen; Hierover ‘en van de wedstrijd da=
we în, het..volgende. nummer. van- Piot meer.reeds ‘vermeldendathet ‘jaarlijkse Polios

plaats tehaalden)weer gehouden zal worden in Groenlo
en wel op 19 en 20 dun deeTot slot volgt hier voor Jullie’ & Standen,‚bijgóierlt tot
en met 13 december de faaáatstéwedstrijddag tel hu toe,
D Pupij len. iu
1 ste KisisvAjjii GA“9dEklas 3 de klas
G es Grol 4 S=L& 614: Mariënveld 2 9-1Man nveiee 12 Longa 5 IEKSV 1 7-8 Grol 5 8-9.Erix 1 G-8B.5 Longa A 6- 7RKZVC 1 7-4 RKZVC 3 6-3=DE Vies2Vios | 9-0 Grol 6 65

+(wâir vorig: jaar:&e E-2 pupillen de eerste Jg
w



EEDe Honda Civic

3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan1 maal 3e plaats in Europa
2 maal le plaats in Amerika

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten dUrenplm. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijlu wacht”. Kosten plm. f 150,- Ook zaterdags.Benzineverbruik 1: 20, bij rustig rijden.Loopt op gewone benzine.Acceleratie van 0 tot 100 in 13 seconden.Prijs vanaf £ 9.490. Financiering in 1 dag.
: Uit voorraad leverbaar.

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend:

van 8.30 tot 12 uur. °

5 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos

_

voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-dels i
veiligheidskooiconstructie
veiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen.
kast

®Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445.319 . ZIEUWENT. 5

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT:

voor allen die het nog niet weten
bij onsis het heerlijk eten
‘n goed pilsje of glaasje wijn
verhoogd het gezellig samenzijnbeleefd aanbevelend

Antonen Anny Stoverink saters zo,



ASSURANTIEN
levensverzekeringen
ongevallenverzekeringen
ziektekostenverzekeringen

alle schadeverzekeringen

FINANCIERINGEN
persoonlijke leningen
hypotheken

_

huurkoopfinanciering
woningkredieten — leasing

laat u zich eens geheel vrijblijvend adviseren, laat uw verzekering
ónze zorg zijn!
alles wordt discreet, snel en vakkundig voor u verzorgd door

ASSURANTIE en
FINANCIERINGSKANTOOR

Th.J. Bekken
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

samen op de fiets
.… ja gezellig!

kom vrijblijvend kijken
en maak uwkeus
uit onze

RUIME SORTERING !

WE
H ROELOFSEN
Dorpsstraat 35, tel. 330

hét adres voor
EEN GOEDE AUTO

©.G:

. MERCEDES

=SOPEL

. VOLKSWAGEN

A. Kolkman
Zieuwentseweg /1
ZIEUWENT



DsSC SI onderaan nog bijgevoegd wordenVOOR eee 5 ee eeVoor de D-1 pupillen zit’erèmet iog meer inzet Veslisteen plaatsje hoger in;terwijl D-2 beslist in de LOGkomst wat meer afstand moet kunnen némen van Erix 2en KSH 2,Evenels voor D-3 ten opzichte van Vis SenGrol’6, ee eeB PUPILLEN, Ee1 ste klas 2 de KlasGrol 1 7 - 12 Longà 4 1Longa 1 EE SS] Grol 4 19KSH: 1 7 — 8 KSH 3 EGEis | B — 6
‘ Longá 5: 6-2BEZVG | T-4 ë Gr, Boys2 1 5KSV 1 [ =4 A Gs 69Gr,Bóys 1 5 RKZVC 2 6 4442

Voor H |=zit or beslist meer in dan deze vijfde plaats”en misschiëen zelfs wel €e derde Tlaats,dus jongenszet hem op straks } E°2 zat beslist van de laatste Ie 5plaats afkomen, ten koste van. Grol 5,dus ook voor uiLaat het er niet bijsszijben,
OOC C-C-C

’t PACELLI - HUUKSKEN,
î

Hoewel U- viadit nieuwsbullêtin de laatste tĳd weinigover het handbal bekt vernomen; zijn er Liĳj ons tòch geenkapings-of gĳzelingsacties sewcest, zoals bij het tweedeEMta van ZVC wel Det geval was,naar ik vernomen ‘heb,Bĳ ons was het een ander probleem: onze persvertegen-woordiger was zijn inspiratiekluts kwĳt.Ja,het bleek’Sen zeer ernstig geval te zijn. Eer. zeer hoge graad vaninspiratieklutsverloosing,Zo erg zelfs,dat noëh dedokter noch de pastoor er iets aan veranderen konderi,We mcesten wachten tot '’Sinterkláas in het land waseninderdaad gelukte het de goedheilig man onze pers- ==vriendin haar inspiratie terug te bezorgen,We willen GI -langs deze weg de Sint nog harteliĳk dank zeggen, wantnu de SIL ze j goede maand weer in het zonnige Span-je is,kont de schrijf woede weer terug. Gelukkig maar,want het gaat goed met Pacelli hand:al,



De heren die dit jaar voor het ecrst spelen zonder tetrainen „draaien bijzonder goed mee in de derde klasafdeling Gelderjand.Er zit zelfs nog een kans in dat zemeedingen om het kampioenschap,
De dames-senioren gaan steeds Leter spelen en staan
op een gedeelde derde plaats in de 1 ste klas afd,Gelderland.Onlangs wonnen ze van aartsrivaal Erix abLievelder met 12-9,nadat ze met de rust met 5-1. ach …ter stonden,
Mocht U interesse hehben om eens als supporter eenthuiswedstrijd van de dames of de heren mee te maken.
U kunt de speeltiĳjden vinden in het mededelingenkastje
bij K1.Goldewijk( oude koster) in de Dorpsstraat.Dat isheel dicht bĳ het ZVC-kastje,U kunt het zo in één ruk
meenemen, Natuurlijk ook van onze jeudgdteams,wa:rvan
we hopelijk de volgende maal de standen zullen krengen,Nou tot ziens dan maar in de Hamelandhal in Lichten“
vocrde;waar wij al onze thuiswedstrijden spelen,Met vriendelijke sportgroeten,Pacelli persvrouw :Pallie,

0-0-0-0-0-0-0-0-0
KPJ NIEUWS.

De eerste KPJ
de rug;name
het
acht wek enormenthousi
De volg recreatievewedstrijd entrum. teGroenlo,Hier wor en er zijn

horsesLs bii Wido
modeshows van ve
Ons Don,
Dan zitten we al weer volop in de voorbereidingen voorhet Karnaval
Hier volgt een overzi activitete:
Dinsdag :24 febr, 319

Zi
voor ken een gezellig ‚Ve te worden

A98 b6N



confectie

Marijke
modern

DAMES-
HEREN- confectie
KINDER-

VRIJE TIJDS- en WERKKLEDING

Dorpsstraat 21 — fel, 44]

|

| EN Wij geven de voorzetNIP u mag ze afronden
HOGE KWALITEIT — LAGE PRIJZEN!

dit kan bij Knippenborg
twijfelt unog? KOM GERUST! Telefoon 544



plannen om een huis te
kopen?
laat u eerst vrijblijvend
voorlichten omtrent :

— HYPOTHEKEN (tegen zeer aantrek-
kelijke voorwaarden tot 12009)

— FINANCIERINGEN voor alle
doeleinden, auto-boot-caravan enz.

— VERZEKERINGEN

door ASSURANTIEKANT OOR

AML ONSTENK

Grensweg 8, Zieuwent (Gld.)
Telefoon 05445-348

voor een
gezellig partijtje
biljarten
of een groot feest
in ’t klein

moet je toch wel bij
‘t Kevelder zijn!

CAFÉ

't Kevelder
H. HOLWEG

Telefoon 277

van Wijngaarden’s

kwaliteit!!!

MENGVOEDERS

‚ och, dat wist uv al



pParschji ebuis …

:Zaterdag 298 febr, SO 01 O0 uur? Groot Karfnavals-bal. in „Zum Weissen BÜssl tysschillende andere KPJ afdelingen :

(oude bekender) zullen weer onzegast zijn.Kaarten verkrijgbaártij:bestuursleden, bijleden van de raad: Evan elf. en Karnevalscommissie endansmarietjes, -Maandag 1 maart, 19.30 Karnaval voor gehuwäsnen’ ver-=.v doofden bij Hotel Bongers. _Dinsdag 2 maart ’. De) Vastenavondbal kij Café5. Stoverink, Iedereen is welkom, _Voor verdere inlichtingen zie de plakaten of vraag bij‘bestuursleden, ra=d van SeVoor.maart staan verder al Provinciale culturele wed-strĳden en een kegel avond op het programma, Nader i. ’”_ =bericht volgt nog, : EE ee
E

KPJ,
0-0-0-0-6206

De Tedactei plaatst een stuk niet!
Onlangs heeft de redactie gemeendë een ingezönden stukniest te moeten publiceren en wel omdat: het’voör het
van rekening Piot hekben)volledig Onbegrijpelijk Zouzijn. Omdat het dus een.stuk was dat slgchts’ voor eenkleine groej intéressant was en het bovendien naam-gevingen bevatte,die tot misverstanden. zouden kunnenleiden, wordt U dit ’stuk onthouden,” s ®Misschien dat het voor de betrokkenen wat teleurstel=lend overkomt, maar de redaciie heéff aan de hand’hier::"van enkele stelregels ‘te /menen ‘moeten opstellen, …waarvoor ze in het vervolg een stuk iet zal opnemen.Als het slechts nut heeft Yoor een. heel Kleine groepin onze vereniging; persóonlijke véte’s;naamgevingendie tot misverstanden kunen leiden en verenigings-”ondermĳnende publicaties, ‘Daarmee wil beslist niet gezegd worden dat PISTizout=loos en kritiekloos Denoort te zijn. Integendeel Zelfs;Daarom blijven we hopen op ieders medewerking, opdat,



|
ee2e

we een gezond Sporboas blijven voor heel sportmindeen:
Zieuwent. : :

B, ten Bras.ï

|

| 0-0-0-0-0-0
TOP TIEN'TOP TIEN.

Nadat we zoals in ons vorig nummer stond niet zijn over-
gegaan tot een topscoorderslijst, hebben we gemeend een !

soort top tien van de senioren en junioren teams teren :

Elk team heeft dan een waarderingscijfer, dat is samen-
gesteld ui t de ‘som van de a:gemiddeld aantel punten
per wedstrijd, Dus heeft k.v. een team in acht wedstrijden
10 punten verzameld,kriĳgt het hiervoor 1,25 punten
+ bs: Het doelgemiddelde hsv, heeft een atria 20 goals
gescoord en er tien door gelaten ‚krijgt het hiervoor

e+) pile
Dus bovenstaand als voorbeeld gestetd elftal zou im
totaal 3,25 punten hebben
Natuurlijk geeft de stand soms wel een vertekend beeèd,
omdat vooral bij de lagere teams het onderlinge versehil
in hun klasse nogal verschillend kan zijn,maar. over het
slgemesn Llijkt dit nogal mee t6 vallen Si blijkt een
team dat het in de Oeie goes doet ook hoog eestaan in onze Top Tien.
Bovendien vonden we het: wel een ende idee,om zo mis-
schien de elftallen(en vooral de jeugd elftallen)een
extra stimulans D= kunnen

de doelcijfers van
ze eventueel zel
4+5eZVC:2 - 3,64 (18-93)
DVE zz - 2,00C (15-15)
5. Beselecthie 15 (17-20)
Jdss1 15 (15-19)
5; Asselectis - 1,67 (16-17)
6, Csselecdáe- -- 1550 eeTe ZVC 5 2e 1447 34-46 4Z _D a fÙ

8. A-1 0 11-20) 0,58 (19-58

is NCS A28 17-99)
AO ZVE 6 sg,12 16-37)Lag si aeDD 2 -0,40 4-41)



W. A. KEMKENS B.V. voor de centrale verwarming

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

* tarvo
* volkoren
* tarwe

van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

telefoon 255

- BANKSTELLEN
‚ EETHOEKEN
. SLAAPKAMERS
- GORDIJNENSTOF
- VLOERBEDE KKING
steeds een leuke kollektiein voorraad

NIJENAUIS
meubelen 35%

ook in DEKENS en
MATRASSEN Zijn wijruim gesorteerd

doet niet alleen aan installatie-
werk;

maar nerals RKZVC ook aan klantenwerk!



aannemingsbedrijf

Hoenderboom zemen

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken
tevens levering van alle
hout- en bouwmaterialen

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-38382 of 627

Is delaagste
prijs intapijtaltijd debeste?

‚ Vergeethetmaar! Stoltenborg
Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten, Let naast
de prijs ook op kwaliteit,

‚

Goedkoop is duurkoop. NV2
Loop daarom even bij onsid

« binnen. Wij adviseren u graag Unmet het vakmanschap van de
”

echte tapijt-specialist. :

9
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ee

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP, MAAK ZE WAAR BDE NED, MIDDENSTANDS SPAARBANK,eeGS «in__WIEUWSIN HET KORT,
De kopie voor ons volgende nummer (7) dient uiterlijkzondag 29 februari bij de redactie te worden ingeleverdNoteer deze datumSn O-0-0-0

:Denkt állen aan de. LEDENVERGADERING op 16 februariB Doo Se DEDe zaalvoetbalcompetitie te groenlo,waaraan ZVC mettwee senioren teans deelneemt ‚is inmiddels begonnen,ZVC 1 verlàor met 4-6 van Grol 1_en speelde’ met 4-4gelijk tegen Grolse Boys 1 ZVC verloor haar. eerstewedstrijd tegen Erix 2 ie 1. ie:

0=-0-0-0 : ë

== esVan de D pupillen zijn drie spelers uitgenodigd voorde selectie training van ons district. en wel RudieWopereis, Guido Stortelder. en Joost Rouwhorst,Te samen.met + 25 andere spelers van de andere verenigingen,waaruit op den duur 15. spelers zullen worden. geselecSiesrd voor het districtteam, Veelsucces jongens,
- O-=O0=0-0Q == Se es EeReserveer de vrijdagavond 19 maart. voor het jaarlijkse,SPOTFEEST.

0-0-0-0Dit jaar zal er sinds lange tĳd weer een bekergompe-.titie gehouden worden, wat mogelijk werd doordat we methet competitie program reeds zover ziĳjn.Er wordt weergestreden in twee klassen a, 1 ste en 27deiklar,t, derde en vierde klas.Van ZVC zullen hiervan hettweede in de a klasse spelen en het vierde en vijfdein de 5 klasse, Ss0-6-0-0
Gezocht wordt nog steeds naar iemand die Zo nu en daneen geinig stukje schrijft in nederlands of dialect,Het hoeft beslist niets met sport. te maken te hebben0-0-0-0-0 5



ANIEUWS IN HET KORT 2Wist U datde dames EE TEóY 1 bovenaan-Sa sa bun klasse? Wij lazen dat tenminste isKrans: "0=0-0-0-5
De A jeugd competitie zal voor het volgende jaar metÉén jaar verjongerd worden, zodat alle A junioren die voor1 augustus 1976 18 jaar zijn geworden de volgende: cómpe-titie bij de senioren moeten worden ingedeela(Nu was 5j9 jaar pv, 18 jaar );

0-0-0-0-0-0
Velen zullen de vorige maal een’piot hebben ontvangen,waarvan de samenstelling nogal wat te wensen overliet,Dit kwam doordat de redactie zelf het stencilwerk had
verzorgt ;waarin het tot dan beslist onervaren in was,”
Daarom hiervoor alsnog onze ee 5

0-0-0-0-0
Onze voorzitter J,Cuppers en'ziĳn vrouw vierden onlangshun bronzenhuwelijksfeest;Van hieraf nog onze hartelijkeHi 0-0-0-0-0-0
Dat de heren :handbai ploeg het riiet onverdienstelijkdoet ‚blĳkt wel-uit hun doelciĳjfers,In dertien: wedstrij-den’scoorde het maar liefst 246 keer ‚terwijl ze 101
Goslpunten zelf moesten incasseren,

-0-0-0-0-0-0
De B junioren trainen voortaan niet meer vanaf halfacht op maandag, maar beginnen Teéds om zoeven uE,0-0-0-0-0-0
Uit onze moppen rubriek
Waarom heeft dese Daf zo’n lange nek? Omdat zijn kop
zover weg staat,: 0=0-0
Waarom heeft men een stuur op de fiets? Anders moet mende bel steeds in âge bhanden houden.
Advertentie:Gas ge o£SOP tegen knalprijs.
Jan vraagt zijn Ee waar Turkije ligt.VadersNiet zoverwant bij mij ‘op de fabriek werken twee turken en die ko-
men elke dag op de ofiets-
Geld lenen is een en van diep christelijke inslag,namelijk het vaste vertrouwen in een beters toekomst,



wilt u over voetbal praten,
dan kunt u zich in de kantine vermaken;

wilt u over installatiewerk praten,
houd dan

WA. KEMKENS BV in de geten!

KROON levensmiddelen voor een
GEZELLIG DRANKJE

KWALITEITS levensmiddelen
tijdens de rust
of na de wedstrijd
bent u van harte
welkom in de

A. VENDERBOSCH kantine van ZV.C.
Dorpsstraat 28 - telef. 315 telefoon 607

Taxibedrijf
Jan EE.iiDORPSSTRAAT 297 Ieuwent Tel. 05445 — 416:

trouw-, rouw- en :

ziekenfondsritten worden door ons verzorgd
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verzekeringen
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beleggingen bewaargeving
vreemd geld

©
ETot uw dienst met

sparen (tegen hoge rente) . financieringen
persoonlijke leningen
hypotheken
vakantiereizen

ZIEUWENT - telefoon 561/562

;
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Waalderweg 10, Mariënvelde, telefoon 573

bijkantoor :


