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U WEET HET WEL
VLEES GEEFT KRACHT

Slagerij
HENK BEERTEN



voor al uw

* nieuwbouw

* verbouw

* onderhoud

B. Hulshof
telefoon 494

G.J. Pierik
Constructie= en
installatiebedrijf.

LOODG IETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel. 233
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H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

Door aanschaffing van een grote zelfrijdende giertank (12.000!)
houden wij ons aanbevolen voor transporten op afstand, voor aan-
en afvoer van uw mengmest

”WOPA” B.V. LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415 _-  05445-253
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Redactie: B.ten Bras

B.Storkhorst
B. Wensink

„Meekers
H.Wopereis
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3. Van de trainer
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heKerstzaalvoetbal tournooi
6.Standen senioren
TeStanden junioren
6. De Flaporen
9.À selectie

Ni 3
: dnDe Pelie skenias i5:Standen D pup:EEan 16.Standen E Dupe

l4.Standen eerste
VAN DE REDACTIE.
U zult eerst wel vreemd hebben opgekeken toen U ‘deze
PIOT in handen kreeg. Hij is wel weer anders dan we totnu toe gewend waren, maar ook wij van de redactie blij-ven streven naar steeds beter en we geluven dat we door
deze verfijning weer een 6 vooruit zijn gekomen endat de advertenties zu in blauwdruk nog beter tot hunrecht komen. Maar wat te wensen zal er al tijd wel blij-ven, maar dat houdt ‘alles ook levendig. Onse grootstewens blijft echter nog steeds, dat de elftallen en ook
de andere sportverenigingen Trregelmatig voor Kopie zor-
gen, want dat valt ons enorm tegen,
Om nu maar weer over te gaan tot de orde van de dag,eerst weer eens een Eset overzicht van de prestatiesvan onze elftallen. fet eerste is nog steeds ongeslagen
en deelt met 9 punten uit 6. wedstrijden samen met Gen-dringen de eerste:plaats en wanneer ze zo blijven spe:len en misschien nog wat meer groeien naar volwassenheidkunnen we nog heel wat mooie en goede wedstrijden’ tege-moet zien, Het tweede hceft v niet: zó n’gôedeStart als Vor Ï

maar weet zich Loch op ceù
a

ï ii
goede vierde plaats, en wanneer ze wat meer met een
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vast team kunnen blijven spelen, zit er beslist weer
een hoge klassering in. Het derde blijft wisselvallig
spelen, mede door gebrek aan doelpunten(af)makers en
de vele blessures. Het vierde haalde de laatste vier
wedstrijden 7 punten, wat bijna het dubbele is van
vorig jaar in een halve competitie. Een goede midden-
moter kunnen ze dit jaar beslist blijven. Het vijfde
blijft zichzelf verrassen en staat slechts één punt
achter op de koplopers Vios 2 en Rekken -1. Een resul-
tast waar ze voor de aanvang van de competitie nauwe-
lijks van durfden dromen. Behoud in de derde klasse
was hun grootste doel, maar nu durven. ze zelfs op een
Hoge klassering te rekenen. Ze krijgen echter de zwaar-
ste wedstrijden nog, ze krijgen namelik adhtereenvol-
gens EGVV _, Rekken 1 en Fortuna 1 als tegenstanders.
Het zesde en achtste zijn twee goede middenmoters,
terwijl het zevende niet alleen in de kantine opvalt.
Ze staan weliswaar onderaan, maar de ‘beide punten die
ze hebbe pakten ze van de Eotiemes (twee ‘gelijke
spelen), terwijl ze van de andere leeg gepla: itste
teams verloren. ee
Bij: de junioren zijn de beste ten in vergelijking met
de senioren minder goed te noemen. Over het gehecl ge-
nomen hebben ze: een slechte oktobermaend gehad. Dit
geldt ook voor de 4-selektie, die goed begonnen varen
maar in oktober een kleine terugval hadden. Hoewel ze
redelijk goed voetbalden en zeker ook wel punten ver-
diend hadden, wrloren ze tree achtereenvolgende coms
petitiewedstrijden doordat ze de kansen, dic zes echt
wel kregen, niet voldoende wisten Îe benutten. Tussen-
door maakten ze in de beker tegen Keijenburgse Boijs
(drie klassen lager) wel een monsterscore van 15-0.
De A-een junioren hebben eveneens een matige oktober-
maand achter de rug met slechts é&n punt uit drie wed-
strijden. Daar zaten :echter ook twee zware wedstrijden
bij. De beide B-elftallen doen het nog steeds niet zo
best. Toch moeten ze in staet worden geacht om zich
nog enigszins op te werken. De C-selectie is met een
slechte start begonnen. Echter, uitgerekend in de der-
by tegen Mariënveld, die vrij hoog geklasseerd stonden,
wisten ze de eerste overwinning en daarmsce de eerste
punten binnen te halen. Hopelijk een keerpunt in hun
competitie en een stimulans om door te gaan. De C-een

MD



COOÖP. WERKTUIGENVERENIGING
ZIEUWENT - telefoon 526/511
wij verzorgen alle werkzaamheden voor uw bedrijf
zoals :

het gras
de mais
de grond woelen
egaliseren
ploegen
inzaaien enz. enz.

door de aanschaf van een klepelmaaier kunnen we
ook de sloten reinigen

WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR
telefoon 05445 - 526/511

vijftig jaar sparen bij de

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS NMS
SPAARBANK

iedere nieuwe spaarder ontvangt
f. 7,50 GRATIS als eerste inleg
PERSOONLIJKE SERVICE ontvangt u bij

AGENTSCHAP ZIEUWENT :Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL HOLKENBORG
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508

£ESEU ies ° es
Wilt U eens watertanden ?

Dan bent U bij

CAFÉ — RESTAURANT „STOVERINK'”'
in goede handen.

Het vertrouwdeadres voor GO en
partijen. :

_ Ruurloseweg 20 ZIEUWENT Tel. 05445-634
==

WINKEL AAN HUIS
ZELEBEDIENING en Am

L.

EET)

LANHVELD*
Dorpsstraat 31 TEL. 05445 259
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junioren draaien redelijk in de middenmoot mee en zul 1

len dat dit jaar waerschijnlijk ook wel blijven doen.
Verder staan in deze PIOT onder andere de standen vansenioren en junioren (volgende kesr ook ven pupillenen aspiranten), flaporen en nieuws over het zaaltour-nooi m .t kerstmis.

De Redactie.

Van de trainer.
Wedstrijd:Reunie — RKZVC Uitslag: O0 - 4
Dit was een bekerwedstrijd en daarvoor waren we toch:
uitgeschakeld.In. deze wedstrijd heb ik het elftal opdiverse plaatsen gewijzigd,met de bedoeling om bepaalde
spelers eens cop een andere plaets uit te proberen.

Tse lukte, ook. aardig, went. het werd een ruime 4 — 0
overwinning voor ons. Ee

Wedsrijd:Vorden — KKZVC Uitslag: SaalDit was een van de betere wedstrijden. van RKZYC, vooral
op tactisch gebied.Vorden verdedigde slecht uit en daar-door kwamen wij veel in balbezit.En als wij in balbezit
zijn. dan voetballen we beter of te wel gemakkelijker.
Mede door een sterk bezet middenveld,en ‚snel opgezetteaanvallen werd het uiteindelijk &— 6 in het voordeelvan RKZVC en dat was dik verdiend.
WedstrijdsRKZVC -— GROL Uitslag 2 — 0
Aangezien dit ook een bekerwedstrijd was en zr risreeds eerder vermeld we hiervoor toch uitgeschekeld
waren,was dit voor ons een leuke oefenwedstrijd.lÏetelftal werd daardoor iets gewijzigd en kon:ik daardoorin de opstelling eens wat anders uit. proberen. Voor
rust was Grol de betere ploeg,maar deze mensen hebben.veel te veel kansen nodig om &oelpunten te. maken.
De tweede helft was RKZVC sterker en Cit drukten weuit in twee doelpunten.

ELaSPAART U OOK AL BIJ UW BANK, DE NED. MIDDENSTANDS
SPAARBANK?
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De tóp Veertien

de

RKZVC 1 -Oostelijk Politie.elftal.
Op woensdagavond 9 november speelt ons eerste een oef-
enwedstrijd tegen het Oosterlijke Politie elftal op
het terrein van RKZVC Aanvang is 20.CO0 uur.Een wedstrijd
die het kijken beslist wa=rd zal zijn, want dit politieelftal is hoofdzakelijk samengesteld it spelers uit
de eerste, tweede ‚derde en vierde klas van de KNVB.
Zo speslt onder andere WVC speler Achterbos mee:Ne

Opnieuw zullen we dit jaar eén top eeh bijhou-
den uit de acht senioren en zes junboren teams.
Deden we ait vorig jaar meer uit vergelijking met de
team prestaties onderling,dit jaar wil de redactie
hier tevens een prijs aan verbinden voor het winnende
team.Een beker of een Krat bier(Cola),ma r hierover
moet de redactie zich eerst nög berádén.
Zoals U.wéet wordt het puntentotaal van elk team samen=-
gosteld uit de-som- van :hôt’ gemiddeld aantal punten per
wedsrijd en het doelgemiddelde. Bev. „ZVC 5 haalde uit
6 wedstrijden 9 punten(=1, 50) en 21 goals voor en 7
tegen (=3,00) dus totaal1,50 43,00 =4,50
Tussen haeekjes de o6lsalio's ‚de standen staan elders
Js Dion:
1sSV055 De ie |DL 3,50 147SmSaA0 5 1d 1 Dei)520 2e oi IE )6:Zyc Ml : 2544 (13-99)
TNG „Aissl.2 00 (265 6

SeA 1,92 Ge 12
GeZV0 C2m 1 18 135 16

IO Iete2Dszn 0,79 ) SEEO ie | 0,78 En 39)ij Nen 071 CT 54
24e ZINC CA 0,42 | es 9l)
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. UTILITEITSBOUWOraDSGEN9 . VERBOUWee Ki . ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT TEL 05445 -214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436



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

officieel SUPRALUX-dealer,
de verf met de meeste pluspunten
van de consumentenbond qua prijs

Zegendijk 4, tel. 454 en kwaliteit!!!

| VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

Kantine van Z.V.C. el 07

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

znne, KRABBENBORG telefoon 215
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Cok zullen we voor de pupillen weer een tip vijf samenstellen,maar omdát de uitslagen van hen bij de redaetienog niet bekend waren; volgt deze tip vijf in ons vol-gende nummer.

De Hedactie,
Kergt Zaaltournooi.
Ook dit jaar zal weer op tweede kerstdag het inmiddelstraditioneel geworden senioren zaaltournooi worden ge- >.houden in de sporthal te Lichtenvoorde.In ons volgendenummer zal de indeling en de wedstrijd schema's komente staan, Notéer dit tournooi nu reeds in Uw agends,.Voor de junioren en pupillen is men voor het zaalvoetbaltournooi, dat jacrlijks tussen kerst en nieuwjaar wordtgehouden ‚nog in onderhandeling met de sportsael van
‚ ‚Groot Deunk! ! „omdat dit. in de sporthal te Lichtenvocrdeniet meer mogelijk wm in die week.Hopelijk kunnen wevoor hen in cons vole e nummer eveneens de indeling en

DeeeDE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK,
BEN SPAARBANK VOOR IEDEREEN.

CRLEDEKEEDEEEELLEEEEELLEELCLEECLLEEELLEL LLT eeeeLLLzee

Watsis sissen
Lvoor:olifantstanden gemaekt uit biljartballen,gastarbeider:invoerproduct, geschikt om Ge Europese.werkeloosheid op peil te houden.animecr meisje a-n het eind van ha:r carrière:ecn kan-:

niemeermeisjehikvorssdronken kikker
jammer:svergrotende trap van jam.
gezinsplanning:wiskunde voor pas gehuwden.vroedvrouw in Turkije: Turkentrekker

:God:meest gebruikte voorzetsel van verdomme.
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Standen senioren tot en met 25% oktober.
etfkte kla

Eibergen 3
AD =4ist

ZVC 2

Gov. 2

OOAD

ND

MH

l9 MVR 2
11 Reatum-2
L2 Ds 3

S

Varsseveld 2

Concordia: 2
Rijnland 2

Gendringen 2
Winterswijk 2

derde klas
Rekken
Vios 2
EGVV 1
ZVC 5

&pix 2
Grolse

Ruurlo
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SVBV2
Lochem
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Varsseveld 5
Fortuna 1

Oyssl

Markelo 7
Longa 9
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Diepenheim 2

Vorden 3
Viós 5
Noordijk 3

Rietmolen 2
Markelo 3

Witkampers 3
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-4 SVBV 3 :
-3 Eibergen 6 -
=2: Rüurdo. 4 =

vierde klas
6-10 Erix 3
6-10 GSV 2
659 Eibergen 8
Sa 9 Markelo 6
Gan ZVC 6
6-8 Longa 8

6-7 Diepenheim 5
6-55 Reunie 5

653 Vios 8

©- 0 DEO 5

6-0 Ruurlo 7

vierde klas
7-11 Grol 7
7-10 AD 8
T=+0 Kotten 3
6-9 Meddo 36 8 ZVC 8
T- 6 Ratum 4
ee! Longa 13
655 ‚ Grolse BoysIE Vosseveld 5
[=25 Winterswijk2 . Meddo 6

derde klas
Longa 6
DHO.2.
Kotten 2
Reunie 3
ZVC 1

WVC. 4 E
“gibergen 5”
Neede 4
Rietmolen 3
Vorden 4
Winterswijk 3
Fortune 2
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het juiste brood voor de
sportman is brood met BANKSTELLEN
energie o.a. EETHOEKEN

SLAAPKAMERS
* tarvo GORDIJNSTOF
{ VLOERBEDEKKINGvolkoren
* tarwe steeds een leuke kollektie

in voorraad
van bakkerij

KNIPPENBORG|Niënhuis meubelen

UW WARME BAKKER ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerdtelefoon 255

tel.
252

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 EENt 2Zieuwent Tel. 05445 416 nen iele

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf

HOENDERBOOM BV zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Isdelaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
DE” Wanttapijt kent vele prijzen.

Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook SP ED \Goedkoop is duurkoop. 4

4 Loop daarom even bij ons N KZ.
;

DS

22] 7 Lt binnen, Wij adviseren u graag Unfg met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.

E

ee
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Standen junioren tot en met: 15:cktober.
A-selektie Aceen B-selektie :ESV 6-10 Bredevoort: 6-12 Fortuna 6-12
> Nilog 5- 9 Ratum 6- 9 Kotten 5-10
5 silvolde 6- 7 'Vosseveld °6-:7 Meddo 5-84 Hibergen 5- 6: Grolse Boys 5-6 WVC :528
5" Grol D=56 VG ó- © XKSH 6-6
6 Pax 52 6. SVBV 6- 6 Winterswijk 5-4SNG 5- 5 : Eibergen 6- 6 Ratum 4-38 Longa 6- 5 TVios 5- 5 MEC 5-39 SD9UC 6- 4 WVC 6=- 5: VG :6-310 WC 5- 2 AZSV E G- 4. KSV 5-0ll Gendringen 5- O Grol 6- 3'Vosseveld 5-0

Kotten 6- 1

Boz: C+selektie al Varsseveld B2 6-12 Grol 6-11 Varsseveld 6-12
2 Grol 6-12 Lochem 6-10 WVC 5-10
3 Bredevoort G210 Kotten D= 9 AZS\ 65:17;
4 SKVW 6- 8 Varsseveld 6- 8 ZYC 6-6
5 Grolse B. 6- 7 Mariënveld 6- 7 AD 6-G Varsseveld B3 6- 6 VC o- 7 Grol 5-5.T Eibergen 6- 4 Longa 5- 6 SKVW 5-58 ZV 6- 3 AZSV S- 5 MEC 5- 4

-9 Mariënveld 6- 3 SKVW 6- 3 Kotten SS10 Fortuna 6-3 Eibergen-:6- 2 ISH 6- 1ll AZ5SV T- 3 ZVC [222 6-012 Medâo 5- O Witkampers 5- 0

Kruisjasavond
‚Op maandag 21 november houdt ZVC in de kantine voor
zijn leden en donateurs weer een kontaktavond in, de
vorm van een se Gezien de opkomst bijvorige keren belooft het weer een gezellige avond
te worden, waerbij ook de dames is een keer kunnen
mee doen. De aanvang van de’ evond is op 20.00 uur

WIL SAE! OEL! "SJLVEHe0
Gehoord: NMWelk beroep heeft uw man?!" uEnharabelNn buiten dan?! LNAH
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De flaporen hoorden Lie 3

‚Theo Gotink voetba in het eerste van het zevende:
… Voor Laurens EE BTW bier, tsbak en wijven zijn

en ‘dän nog maar 18%. -

ze. b Zevende Ge kantine al het zo binnen Eon) zis
dat ze drinken: druppelsgewijs.....Bennie Storkhorst zaterdags öp weg naar de A-selek-

/  tiewedstrijd Pax-ZVC zijn hoofd alzo bij de wed=
strijd ven zoùd tegen Vorden had, det hij midden
in Vorden zich vpás rcalisecrde, dat hij in Hengelo
moest zijn.0p de VEaa "hy. Joon (Immink) moet je vanavond
rijden, dat jc stecds cassis drinkt" Joost (v&án de
Mey) antwoordde "dat doet hij omdat hij voorop
moet fietsen". °

.... Theo Bekken weet naarom trainer Helmink zo weinig
haren heeft 3 de haren komen in de verdrukking,
omdat hij JD elke goal opspringt en den met zijn
hoofd tegen üe duck-out aankomt.

.… slat de harde Körn van hel achtste na te negende
tegengoa (van de twaalf) van mening was dat
te aanvallend speelden. |

‚dat Leo Krabbenborg (derde) bijna eelt op zijn
scheenbenen most en. zovaak als hij zondags
wordt onderuit gehasld.. dat Willie Eekelder ven Laurens Kolkman (voorhoede)
het advies kreeg On, tocn hij aan het voorhoofd
geblesseerd was, maar voor te gaan spelen, omdat
volgens Laurens dáár de meeste ballen toch van
achteren komen.‚dat Laurens Ko Lkmen het in de bus naar Nederland-ee maar gel 1

… datos Mi rg

rl!
+

IS

g op zijn trouwdag een handtekes=EE heeft gezet zonder te kijken waarvoor dat was.‚dat Jos Knippenborg die handtekening (voor de ont=
vangst van een brood) zwaarder op de maag lag dan
Het:brood zelf.

Keesje: Wat een klein beetje pudding is dat moeder.
'!Moeder:Dat is niet voor jou Kees,dat i: voor je zusje.
Keesje: !!Wat? is dat ALLEMAAL voor haar?



gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-

neee anene
De Honda Civic Ge

dels
veiligheidskooiconstructie

„yeiligheidsstuuras ES : Gewicht 680 kg.3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan slaapstoelen1 maal 3e plaats in Europa achterruitverwarming2 maal le plaats in Amerika handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatieGrote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren afsluitbare tankdop

plm. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl wisselstroomdynamo
u wacht”. Kosten plm. f 150.- Ook zaterdags. achteruitrijlampenBenzineverbruik 1: 17, bii rustig rijden. grote handschoenen-

Loopt ou gewone benzin:. kast
Acceleratie van U tot 100 in 13 nden

Financiering 1}
: Uit voorraad leverbaa..

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot-12 uur.

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT D

MAAK VRIJBLIJVEND PROEFRIT!
reeds 10 jaar HONDA -dealer

voor al uw varkens
groot of klein

wil

BART VOS
graag uw koopman zijn
telefoon 05443-1774



OOK VOOR DIT SEIZOEN STAAN WE
WEER VOOR U KLAAR MET:

Verzekeringen
Financieringen

Persoonlijke leningen
Hypotheken Redelijke premies
Woningkredieten Kennis van zaken

Zeer veel service
Vakkundige adviezen en een
Coulante behandeling

assurantie en financieringskantoor

THEO BEKKEN
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

erkend assurantieagent

zorg dat u steeds
voor al uw wat in huis hebt
DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
"op de Viersprong" woensdagsmiddags

Telefoon 473 | gesloten



J. Waenink
voor al uw:
onderhoud = verbouw en nieuwbouw - schilderwerk

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING |

! Dorpsstraat 30
SIERBESTRATING ZIEUWENT

i Telefoon 05445 -517

[ma A. M. Wopereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN

ELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE en
ZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART.

SCHOOLARTIKELEN en
Dorpsstraat 63 SPEELGOED (lego +
Telefoon (05445) 217 - 576 playmobile)



aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- en

ELEKTRICITEITSWERKEN
worden door ons 3STALVENTILATIE vakkundig verzorgd| JOS HULSHOF zeuren d

telefoon 346

| i DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

1 Zieuwent — Dorpsstraat 77 - telef. 290

breng

je na de wedstrijd 3eeen bezoek
aan

| cafetaria G de tmp j
tel. 269
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A selectie dankt Theo Bekken.
Het bedrijfsleven kan niet zonder dé sport en dé sportfiet zonder het bedrijfsleven.
Dan wens ik jullie in dit'séeizoen veel succes,ik Kan
er jullie niet voor verzekeren en ook niet van vergeke-
rene.
Met deze toepasselijke moorden overhandigde Theo Bekken
op zaterdag 22 oktober de door hem'beschikbaar gestéldetrainingspakken voor de A selectie met het opschrift:!!Assuranti! 1Theo Bekken Zieuwent!,
Het succes kwam al heel snel,want in de hierna gespeel-de bekerwedstrijd tegen Keyenburgse Boys werd het maarliefst 15 — O voor ons.
In de competitie loopt het vooralsnog minder florissant‚al staen we met 5 punten uit'6 wedstrijden nog in de

‚Tr met de ‘lastige EE tegen Gen-
dringen en de thuiswedstrijd tegen het riog DeVIOD hebben we nog een zwaar Progr amma voor de boeg.
Wij willen Theo Bekken langs deze weg nogmaals eelijk danken vorr deze bijzonder fraeie t

gm
rainingspakken

en laten we hopen dat we binnenkort ook een fráaie po-sitie op de ranglijst innemen;

A.selectie.
Kruisjas avonden t.b.v. Schutterij St. Sebastiaan.
De Schutterij uit Ziguwent organise:erd zes kruisjasavonden bij café Stoverink te Zieuwert..Aaanvang telkens
20500 uur
De vasgestelde data: s zijn: 28 oktober 1977

25 november
30 december
20 januari 1978
20 februarie en
17 maart.

Hoofdprijs:Twee Wekkerradio8s voor diegenen die het
hoogste aantal punten heeft weten te verzamelen uitvier wedsrtrijden. Dus als men op een van de genoemde
data8s niet kan is Uw kans beslist nog niet verkeken.Verder zijn er elke avond extras prijzen te winnen
zoals:Wild,Rollades, Pillewegsen, Drank etc.o5T



NIEUWS IN HET KORT.

De kopie voor het volgendé huinmer(4) diefit uiterlijk’zondag 27 november in het bezit 'te zijn van de redac-eeNer deze datum DSL!!!
DE@@S@@eeeeaÎÌe

Oo k dit jaar necumt ZVC weer deel aen de zaalvoet-bal competitie: te groenlo eï wel met twee of drie
senioren teams.fet programma hiervan vindt U in ons
volgende nummer. eeggd dg tg tetes

Nogmaals maken we U erop attend,dat dinsdags avonds
tussen acht en elf uur U de lotto en totò formulieren
kunt inleveren in de kantine.Verder kunt Ú tot woens-

dags middag 12.00 uur deze inleveren bij CEEe 28.
CoH 4NsNnteened

Nogmaals attenderen we U op 95 kruisjasavond voor
leden en supporters op aaande 21 november in de
kantine.

EEE EEE KE EEK EE kk
Nog steeds bestat er de mogelijkheid tot het plaat-sen van kleine advertenties (zgn. doelpuntjes ) om Uw
te klei gewórden ‘voetbalschóenen, oude fiets,etc. aan
ie man te brengen. (kosten {.2.50 ).

:

ih ib zt Ski eo dE 8 do &# 4484353533888
van het der de Ruud HolkenborgOnlangs ra=skte de keepe

v Se been, Debij een verkeersonESdoor opname in het z
wensen hem vanaf his

In de wedstrijd van het vijfde tegen EGVV 1 kwam ons
oudste spelend lid Frans Domhof zo hard met een tegen-stander in botsing dat naar later bleek hij ‘ecn dubbe-
le beenbreuk had opgelopen.Ook hem wensen we een voor-
spoedig herstel. ie_Ê LRL RRITIINKJT



merkartikelen de beheerder
Je van het

kwatteitsartikelen parochiehuis
u koopt ze voordelig

bij een wenst
Ì vanouds vertrouwd adres
| alle sportmensen

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

| steeds ,

|
A. VENDERBOSCH AANGENAME

|

|

WEDSTRIJDEN
Dorpstraat 28 - Zieuwent

tel. 315 en veel succes!

VOOR
BETERE

TEXTIEL

eN

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE
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voor een goede

en moderne

haarverzorging

het adres

voor een
lekker glaasje bier

naar

: 3

DAMESKAPSALON Bennie van ’n

Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw

VERZEKERINGEN
. NIEUWBOUW

‚ VERBOUW en

‚. ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew ‚75

Zieuwent
Tel. 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209
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NIEUWS IN HET KORT.

Hierbij willen we de A selectie van harte feliciteren
met de prachtige trainingspakken, beschikbaar gesteld
Coor Assurantiën Theo Bekken,

KK KN NN AN KW N

Ook Ge A 1 junioren hebben inmiddels beslag weten
te leggen op trainingspakken en wel de oude var.

Carrosserie bedrijf Cuppers Dus weer een elftal dat
loor hun sport reclame probeert te maken vocr een
bedrijf.

+ + +++ +++ ++
ZVC 3.
Het derde elftal heeft t
ten-doen.Stonden ze na vij & e wedstrijden nog
samen met Vios 3 en ee 3 bovenszen.in een recht-
streekse comfrontati lekoploper Vorten 3 moes-
ten ze met 2 —- Û het GA delven, De oorzaak was
cat het derde op beslisende momenten nog steeds geenkoelbloedig afmaker heeft, want kansen werden er genoeg
gecreeerd en tevens een wat een zeconcentreerde instel

-ling en misschien ook wel door de wat typisch fluitende
scheidsrechter, die na ongeveer twintig minuten spelen
een duidelijk buitenspel liet dosrspelen, wacrdocr de
Vorden midvoor alleen voor de keeper geen moeite had
om te scoren Ll —- O . Hierdoor duidelijk a:ngeslagen
verzuimde de achterhoede even later de bal tijdig weg
te werken ;zodat een Vordenspeler gemakkelijk ûe bal
kon onderscheppen en cok nu niet faalde.Hoe we desrna
ook probeerden terug te komen Ce verdediging ven Vorden
hield stand ,almoest eenmaal het houtwerk redding bren-

gen en knalden we kort voor tijd een toegekende straf-
sckop hoog over.

De zondag daerop speelden we een oefen wedstrijd tegen
H en K 2 een tweede klasser.In een gced gespeelde eer-
ste helft wisten we va:k gevaarlijk bij het doel van
de tegenstander te komen,maer weer lukte Cie la..tste
beslissende pass niet.Ruststand O — O.De tweede helft

zakte ons spelpeil bedenkelijk,hiervan wist H en K goed

stapje terug moe-



12.
te profiteren en al gauw stonden we met 2 — O achter.In de slotfase wisten we het spel weer naarons toe,
te trekken en zo konden kort voor tijd de ecr nog redden
De week da:rop was het weer competitie geblazen.Wit-
kampers drie kwam bij ons op bezoek.In een vlot ge-
speelde eerste helft kwamen we gemakkelijk tot een drie
nul voorsprong,mede door goed storend werk van onze

voorwacrtsen.Na rust ging het aenvankelijk een stuk
minder ,mede doordat de gemakkelijk verworven drienul voorsprong blijkbaar inspireerde tot vele’ individu-
ele acties, wa: r_o9r de snelheid er uit was.Het laatste

kwartier kwam er weer wat meer overleg in het’ spel en
dat resulteerde meteen weer in twee goals.Door deze

ruime 5 — OÖ overwinning blijven we nog steeds bovenin
mecdraien,;al moeten er zeker v>‚or zorgen om in de

toekomst in de comfrontaties met andere hooggeplaatste
ploegen niet al te veel punten verliezen .

Eg Bras.
Uitspraken:
Een volle maag studeert niet graag
Er zijn meer oude zuipers dan oude artsen,
blke dag dronken zijn is ook een geregeld leven. =

Ik bedank voor de secr lid te worden van Uw: club.lIk wensniet bij een soci’êéteit te horen;Cie mensen zoals ik
accepteerde. (Groucho Marx).
Jan wilde hogerop en hing
De geschiedenis is ook niet sreest ige
Voor hoogspringers is erä ping lagere
Niet het maken van een f e EDEmeaede bereidheid Ce fout te ille
Ef zijn ouders die or trots op ziju,in hun kinderen
hun eigen fouten terug te vinden.
Hoe verder hij naar E westen reisûe,;cCes te meer ‘rackte
hij er van overtuigd, dat de wijzen uit het oosten kwa-
men.
Een debat is een veelal verhit gesprek, waarbij twee
mensen tegen elkaar. praten en naar zichzelf luisteren.
Een leugenaar moet een goed geheugen hebben.



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

| > . SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenhandel

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?

een grote sortering levensmiddelen, waaronder:
dieetartikelen — zuivelprodukten
diepvriesvlees en groenten
verse groente en fruit

ook bieden wij u planten en
snijbloemen aan

dat alles vindt u tegen scherpe prijzen bij:

KNIPPENBORG -:
Dorpsstraat 21 - tel. 579 - b.g.g. 544



voor een goede
2e hands of Ee De
nieuwe gezellig partijtje
auto biljarten

verder alle of een groot feest
EE

soorten reparaties in ’t klein

moet je toch wel bij Î
naar een erkend ‘t Kevelder zijn!

|

adres:Ì garage
CAFÉ

A ë

| T. KOLKMAN t Kevelder |
Zieuwentseweg 44

H. HOLWEG

En Telefoon 277
tel. 603

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%
%* *

tel. 200
Zieuwent
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Vervolg uitspraken. :

Drinken is als een flirt met een marve en ontweken aan
de harige borst van een admiraal:
ZS Leeft cen fizuurt © ale Gee

Olifents mannetje ziet wij
volmaskte 655-754-797!.
Tuinier tegen zijn knecht als er een mooie.
oops" Dat zoists zonder wortel kan groeien! |

;

Het vereist verduiveld veel zelfkennis
om ui te maken of hij moe of lui ige

"Bent U acaGemisch gevorma?" "Nee ik ben normaal gebouw"
"Mammie ‚mag ik gaan studeren?! "Vraag dat aen je
Vader..." 'lanmie ik wi iiet &cht veel lereni!k:

Usti dat hoort je vadone 7

Humor. gegdgiitif

Twee gekken luper naast elkaar. Zegt Ge een tegen de
ender:"Kijk eens daar loopt een hond over het water"

Jest de anGer "Nou en „hij kan zeker niet zwemmen!.

O-0-9-0-0-0-0-0
Een nogel sjofeltjes geklede man komt langs het poli-

tieburesu en ziet een affiche waarop steet: "Moordenaar
gezocht".Hij gaat het politiebureau binnen .en zegt
"Het is natuurlijk niet zo'n fijn ba-ntje;maar het
is ín elk geval beter ‘dan niks".

0-0-0-0-2-9-0-0
Lopen twee schelen op straat tegen elkaar aan.Zegt die.
ene:Kijk toch uit waar je loopt". Zegt Ge andere!" Loop

toch waar je kijkt".
0-0-0-0-0-0-0

t een dronkaard tegen -de heer in uni-
U mij es een t-t-taxi", NMacr meneer;ik
portier,ik ben atmirael bij Ce marine!

=
o.

rgt Ume dan m-maar een onderzeeeri ''.

"g_H-H*hallqd f,z
form, "'b-b-bezor
ben hier nie

"Oh, sorry, b-b=be

Wazrom heeft U Uw zooon een pak rammel gegeven? Morgen

krijgt ie het rapport;ma2ar ik za vandaag op zakenreis.
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Wat is een voetbal?
Een met lucht gevulde,
Uit koevel gebcrene,
Over het veld hollende,
Door de lucht zwevende,
Hoog opgevlogene,

Door de wind afgebogene,
Nergens verblijvende,
Steeds verder drijvende,
Hier gekopte,
Decr gestopte,
Snel voortgedrevene,
Naar hét doel zwevende,
Weer teruggekaatste,
Prachtig geplaatste,
Keihard gesoo>rde,
In zijn vaart gesmcorde,
Hevig omstreden,
Zelden geneden,
Fel achtervolgde,
Zelf onbezorgde,
steeds voortjagende,
nimmer aflatence,
Eindelijk fluitende,
Een befeamd,
Zogenaamd, |

Lederproduct.

Stand Vierde klas KNVB groe
tot enmet zondag 30 oktober.
RKZVC -
Gendringen
Dinxperlo
Neede
Colmschate
RebÂie
GrolaKSV
AD' 69
Varsseveld: -

Vorden

III

IEI

II]

t

“Witkampers 7 — 3.



AUTOBEDRIJF

W.J. KRABBENBORG

VOOR AL UW REPARATIES

GESPECIALISEERD IN

DIESELMOTOREN

Werenfriedstraai 23

tel. 601

UW WARME BAKKER

H. Holkenborg
Dorpsstraat 91

tel. 279



vdDe ZIEMAGCO ABTB wg.
ZIEUWENT - MARIENVELDE - tel. 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOFFEN
BRANDSTOFFEN

ewaliteit ed eis! ZAAI- EN POOTGOEDen BESTRIJDINGSMIDDELEN
BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. enz.

Th. BERENTSEN
voor voetbal naar

li RK ZV GG. :
| UW

| VIVO-KRUIDENIER
voor RIJLES

&
naar

WARME BAKKER

A Kolkman ielef.05445-222

Werenfriedstr. 13
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ONdanks dat in het redactie woord vermeld staat dat
de standen van onze mupillen in het volgende nummer
zouden worden geplaatst, omdat we nog geen uitslagen
van hen hadden,hebben we op het allerlaatste moment

toth nog de Ee van onze pupillen binnen gekregen,
%odat we voor hen eveneens de standen en Ce tip vijf
kunnen brengen.

Dj

D. Pupillen:
liste klas 2e klas
RKZVC 1 Se KSH 1 DeGrol 5-6 CroischB 55 6Eese 1 1 — 6 Grol 3 5 6
Grol 2 A) Grod 4 5-26
Longa 1 4 - 5 Longa 4 5 = 5El De RKZVC 2 DeLonga 2 Vios > 5Marienvelal 5 — 2 Longa 3 5 —ÛÔ

Viios 1 & — 1

Zoals jullie zien staet D 1 trots bovenaan terwijl:
twee grootste concurenten Grol’ l en Erix l beide al
vier verliespunten hebben.Ga zo door dan zit er mis
schien wel een kampioenschap in,al is dat nog heel: ver

| wanneer jullie ijverig blijven trainen moet
ist lukken.

zg sterk,;maar viel dan toch ers terus
er nog eens een extra. schepje

zullen jullie beslist wat hoger op de
mene

DSE
Grol 5 ss :

KSH 2 58 U Dosis nog MEET zo wei-
Liss + nig wedstrijden gespeeld,
bei? zj dat er bij hen weinig te
Grol 6 5 voorspellen valt,de vol-
Grol 7 . gende keer weten we meere.
RKZVC,3 DD
Marienveld 2 53 0Longe 5 4-0



GS

E pupillen
1 Ste klas: SIge lonsa 1 == 8. Grolsch Boys 1 {4 — 8
Geo 1e 5-8 VOS) De aLonga 2 4 — 6 Eris. 9Bei] Oe 2 RKZV6 2- d— 4
RKZVG 1 2 Longa 6 4 —- 5
KSH 1 Z— 2 Grol 4 4-2Grol 2 5-0 Longa 5 ZL — 0

Vooral E 1l moet er nog wat extra fanatieker tegenaan
om wat hoger op de ranglijst te kombn.E 2 is een goede
middenmoter.Wanneer bèjde teams de ‘trainingen goed
blijven volgen kunnen ze beslist nog wel e.n plaatsje
hoger op. de ranglijst komen.

Dip vit,
De tip vijf wordt netzo samen gesteld als de top
veertien. tussen haakjes vinden jullie de doelsaldo!s
ED ds. 5,00 punten. (15-5)EE 7} 2,80 msSz B bel4D 2 L956 is MIS50 0,76

SPAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP,MAAR MAAK ZE WAAR
BIJ DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDS SPAARBANK,

Zoals U. hebt kunnen lezen is Piot.ditmaal zeker voor
twee pagina's gevuld met humor of zomaar wat anders
wat bijna niets met sport te maken heeft.Dit was gewcon
noodzakelijk omdat geen enkel team of andere sport-
vereniging de moeite had genomen om ook maar iets te
schrijven „Alleen de uitdrukkelijk gemaande trainer
en de A selectie zorgden voor 14 bladzijde tekst, zodat
de andere 14% blz. door de redactie. gevuld werden
Toch wel erg hoopgevend,of vindt U ook van niet?ee



INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV
Zieuwent

Zegendijk 26, tel. 05445-666*

_ vooral uw NIEUWBOUW
SANITAIR VERBOUW
_ GAS- WATER-, ONDERHOUD

ELECTRO- RENOVATIE
TECHNIEK REPARATIE

GESPECIALISEERD IN

: _

CENTRALE VERWARMING
zowel hete lucht- als warmwatersystemen

SPECIAAL VOOR DOE-HET-ZELVERS:
C.V. BOUWPAKKETTEN, kompleet

_ vraagt vrijblijvende offerte
enorm assortiment sanitair

in wit en vele moderne kleuren
BOILERS - DOUCHE-MENGKRANEN enz.zgeen onderdelenmagazijn



4 00e 0e ae 49e 0e ode de dte de dte de o0e Te 00e ode 00 00e de 00e oo ete dejede 000 dje040 030 040 040 440 060 00 600 049 650 00 090 94 00 OV CV 00 09 00 0 9 9 II 1D Se

SLA MUNT UIT UW SPAARGELD

Daarom heeft de Rabobank een uitgebreid
assortiment spaarmogelijkheden.

Verder adviseren wij u gaarne over:

FINANCIEREN: hypotheken, persoonlijke
lening, autofinanciering
e.a.
BELEGGEN
VERZEKERINGEN
BEWAARGEVING
VAKANTIEREIZEN
VREEMDE VALUTA |

REISVERZEKERINGEN |

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD

Zieuwent - telefoon 561 /562
Bijkantoor:
Waalderweg 12, Mariënvelde, telefoon 573

Se ne Seate de to cd ale de dee de de we ode se ee doode oe Ee Aedo oe ole pe oe de de le ee de de ie de de ee deeeeee ieee 3


