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Ee G.J. Pierik* nieuwbouw

* verbouw Constructie- en

deed installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

B. Hulshof Tel. 233

telefoon 494

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. L00N- EN GRONDVERZETBEDRIJF

tel. 05443-2415  -  05445-253
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Redactie: Bennie ten Bras
Bennie Storkhsrst
Berry Wensink
André Meekers
Huub Wopereis.

INHOUD:blz.l Van de redactie,
Van de bestuurstafel
Het eerste 15.brliefzaalvoetbal 2e kerstdagSt Nicolaas feest
Flaporen, Tip VaStanden Senioren
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2 in het korteon veertien, Spelregelrubriek
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gaat met het uitkomen ven dit nummer,
ze uitgave n2g in december IO indebus. Toch moet U dit vijfde nummer van Ge vijfde jäer=gang beschouwen als het januarinummer en wij van deredactie willen dan o-k beginnen met U de beste wensenVie an ONS se Le wensen, zowel voorr U als persoon,als 25k voor het werk en de hobby's waar U mee bezigbent.

Zoels elk jaar vindt U in het crste nummer van hetnieuwe jaar een overzicht van de verschenen artikelen
aakjes staat hoevaak cr

e
C

inehei afgelopen jaar. Tussen hin de jaren 1974, 1975, 1976 over het betreffende en-derwerp een bijdrage was. In 1977 waren er 10 uitgavenGS ale 10) met In totaal 160 (148, MOS) Diadaisden kopie. In elk nummer stond evenals de voorgaandejaren een redactiewo>rg en nieuws in het kort. =chtmaal was er een bijdrage van de selektietrainer (8, 6,8). Standen van de diverse elftallen kwamen evenals el-le voorgaande jaren zeven maal in PIOT te staan, Ookstonden er afgelopen jaar G interviews (0/0,2) in PTOD.



De
5x : kopie van het jeusdbèstuur (10,6;6),; het derde

(8,7,4), ingezonden stukken, meest hum>r (9,6,7) en
zaalvoetbaltourn»oien 5, 4,3) Vier keren verschenen er
lijsten van mensen in PIOT die naar de-sportkeuring:
moesten. O:k vier maal stonden toptien en/of Gap val JE
vermeld, terwijl er eveneens vier keer iets dosr flap-
’ren werd ingefluisterd ((0,0,2). 3 x:.nieuws over of
van: het VE (8, 5,4) de touwtrekvereniging D.E.5,
GD 0,1) en de diverse indelingen van. elftallen 5):2 x een bijdrage van het vierde 5 4-gelektie GIhet bestuur GE ella Ge Di of, ledenvergzadering
(werd voórgáande jaren door bestuur geSiren) en het
Jan Knippenborg- ES 021. Zenmaal werd bijgelra-
zen d>or Het zerde (0), het zevends(0), D-1 pupillen
(1), promotie ie regelingen, een kontakt-
avond, spelregelrubriek (0,444), hobbyhoek, TOHP CE5). KPJ ES). kermispr»gramma, verslag ven ecn wed-
strijG in 1949 en damesv>etbal (tijdens Ie Jan Knip-
enb:rg tournooi). Er zijn geen vererijgingen vof elftal-

len die in voorgaande jarentwee keer 5f veker kopie le-
verden en dit jaar helemaal Ee De Wel zijn
er enkele verenigingen en eiftallen die vorig jaar een-
aal. schreven en die dit jaar verstek lieten gaan. In
Zi JE geheel genomen lcopt echter de bijdrage. van buiten
Ce redac’ie terug: h t kwam afgelopen jaar voor Cat ven
Ade 16 Peide kopie veertien en een halve blsëzijce
daor ectie gevulc'mcest!wcrden en dat stimuleert
niet Niettemin wil de relactie bij deze al de in-
zenders van kopie en al degenen cie geholpen hebben bij

aar zetten van PIOT van harte becan-
Ken. Wij hopen dat we oek het komende jaar weer op uw
steun kumnen rekenen en dat we daarmee vie PIOT mn een
behoefte kunnen blijven voldoen.
Wat dit nummer betreft, hisrin vindt U verder ecn Dij=
drage van het bestuur, van het eerste, het zselvoetbal-
tourncoi op tweet Bas Sins Nic l3as voorde
jeued, ie toptien cn vijvi LL slacgoere ce lflalisnien
spelregels,.
Es ESTIE Si LEN EE IL fj j }Ie IE Se LS ETSPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP,
MAAK ZE YWA4R BIJ DE NEDERLANDS MIDDENSTANDS SPAARBANK.
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ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw70,  SPORSCHGENEN
©

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN| TENBRAs
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

al alles vindt u tegen scherpe prijzen bij:

_ KNIPPENBORG za
E|£ _Dorpsstraat 21 - tel, 579 -b.g.g. 544



voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

; naar een erkend
adres:

garageT. KOLKMAN
Zieuwentseweg 44

Zieuwent
tel. 603

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

Nn

wordt groot

%*
%* *

tel. 200
Zieuwent

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGV OEDERS

en in produktie gebracht
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Op Ce eerste esel ik alle lcszers en lezeresseneze plaats een zelig nieuwjaar t>ewensen namenshet bestuur van RKZVC
jHetvis zo gebruikelijk geworden vm rond de jaarwisse- fling even te blijven stilstaan om tijd te hebben onm

vooruit en gE om achterom te kijken. Bij snzZe terugblik zien we een rustig- Ürgaiende verenigzing, Waar de:pmerkelijke DE van eeriers an ts4 hetverleden behoren. Wel valt ons een prachtige. eerste
%plaats >p die het’ eerste elftad ep:de combetitierang- 4lijst in deemt, al heeft ''De Gelderlander!" wekenlang 4geprobeerd vis foutieve uitslagen en/of stencden dieereplaats aan Gendringen op te dringen. Zelfs deze m=-nipulaties kunnen een eer EE plaats niet meer ongedaanmaken. vooruitblik. Houd

vof zal er eenstapje terug gedaa voeten worden? DitSBIEjf t het be-kende kijker SV nd edik, Eelevert 1978 alleen fraziplaztsen >p 1
nieuwe jzar
minstens za
Laten We

niet Ea
Sor: iedereen.

namens het bestuur, J. de Marie.
KAKKKKKAKKKNNKK

Nieuv TS wensen.
Allé adverteerders wensen alle Zieuwentse sportvriendeneen zelig nieuwjaar

HANKKAKKN HAAI KHet kantinepersoneel wenst alle spelers en supp>rterseveneens een sl igen Sportief nieuwjaar.

OWL DEN LD on IDD Snij Ds.BINK EEN. SPLiLDBANE. BOOR AalsLpg
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Het eerste.

äOp het moment dat Zit geschreven wort zijn er. sindsde vorige PIOT érie competitiewedstrijden en &&n oefen-wedstrijd gespeeld: tweemaal winst (Dinxperl» 2-1 enDe 2-0) en tweemaal verlies (4D/69 2-1 en YyGSal december is er een oefenweeûstrijd tegen Win
fee BBoys 5 terwijl voor zondagmòrgen 8 januarinog nacr een vrij sterke tegenstander wordt gezocht.(Dit is Sportclub Eibergen sorden; om 10,30 uur:inEibergen). Alles bijgelkaar weken tijd waerin Ce. com-petitie stil ligt voor het . Tijd waarin de eers-te vier maanden van het sei 197 71/1978 eens rustigsverzien kunnen w)> in men, zich Kan voor=

END

bereiden op de tw E

Wat Ce achter ons treft, STi tE jnvoorde státistiek
Het meest frappant was we

competitie en met name: in Ze laat-ste uitcompetitiewedstrijd JOöor 11 Gecember j.L. (ver-lies met 2-1 van 4D'69) die verlsren werú, was D ZL
november 1976 ih Borculo, toene: 180 ven Reunie ver-loren wer2.{in totaal 11 uitwecstrijden). Tuuis eewe in de competitie onggeslagen L/ april. vansuitjaan (155 tegen TVO, Beeckun), SEed Ysrderbleven we dit najaer 1n 14 son bereenvol

genterec(inclusief >efen- en bekerwedstrijden) ongesll september tot en met 4 december. In de m:
ì

5

helen:
ivehsins ce

ber en ember wist de achterhoete bijna
) achtereen een tegengosl tevoorkomen. Van ò) oktober tot en met 27 novemmber werdener in 5 wedstrijden ll soals gescoord: géen voor rust;ain totaal zijn er vanaf het begin vende tot nu 26 wedstrijden gespeeld.De werden 5ee 5 gelijk gespeeld en 16

gewonnen. He aldo was 59-27. Het elsaldo van de
3

jas 59-27.
vocr rust gescoorde goals was 16-13. Hieruit kan menzelf zo men wil, conclusies tre ns Dit kan Gchlterbijzonder gevaarlijk zijn, omdat men zo verschrikkelijkgemakkelijk gaat onderschatten. Ik trek liever Voor me-elf conclusies en houd die dan vóor me: Tot 4u toegaat het redelijk goed, de hoop is er dat het zo BlaJtgaan, maar het blijft voetbal. Sterker nog: we hebben
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AUTOBEDRIJF

W.J. KRABBENBORG

VOOR AL UW REPARATIES
GESPECIALISEERD IN

DIESELMOTOREN

Werenfriedstraat 23
tel. 601

UW WARME BAKKER

H. Holkenborg
Dorpsstraat 91

tel. 279



ca_ZIEMACO :we
| ZIEUWENT - MARIENVELDE  - . 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOEFEN

oriis BRANDSTOFFENee ZAAI- EN POOTGOED
stellen Wil BESTRIJDINGSMIDDELEN

BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
H enz. enz.|

Th. BERENTSEN
voor voetbal naar
RKSV,

Uw

VIVO-KRUIDENIER
voor RIJLES

&naar
WARME BAKKER

Á : Kolkman telef.05445-222

Werenfriedstr, 13
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in verscheiden wedstrijden beslist het nodige geluk ge-hac en als dat wegvalt, krijgt ieder elftal het moeilijk. ò

Twee dingen wil ik Ee t st‚t nog noemen. Tot nu toe heb- l

Je ie ble es gehad, waardocr hetl Î peelc raakt. En :

zodemus Loo ze-
scoren wisten te komen

el zelfvertrouwen. Er wor-len wel kan en Witkampers te veel), tochblijf je er op vertrouwen dat er elke wedstrijd een
|goel wordt gemaekt. #

Tenslotts e wil ik vanaf deze. plaets de supporters danken
voor de steun in het afgelopen jaar en ze een Viorspoe- !

dig 1978 toewensen, hopelijk met veel plezier aan voet-l. Ditzelfde wens ik cok alle encere voetballers tue.
Bennie Storkhorst. â

*äalvoetbaltournooi senioren, tweecte kerstdagSS:

Tweele kerstdag moesten de lagere elftallen .’s morgensvroeg uit de veren, wantreeds om kwart over negen wergestart met de eerste in het onderlinge, inmiddelsreeds traditioneel ge 'orcen, zaalvetbaltoUrEnSGLen Ditjaer waren ook zij De in één poule ven zevenAteams. Ook dit jaar bleek weer dat zaalvoetbal heel an-ders is dan veldvoetbal, wat vorr velen eerst wel even
aanpassen wes, vooral wat betreft de balcontrole en hetvinden van Ce juiste combinaties.Er werden in 21 wed-strijden slechtss15. zoals gescoort. Toch ontspon zicheen spannende strijdwaar uiteindelijk grvep E met 9
punten als winnaar uit te voorschijn kv en zich daar-
om ten goed dk en Ce gewonnen krat ‘bier. -Teeë-de eindige >t 8 punten. Derde P 6 punten,vierde 4,B en, als laatste C met 4 punten.Ne de mid, urt aan de hogére elftallen met
eveneens 7 lijk was te zien dst het spelpeilveel hoger sroots opgekomen publiek kon volo‚DCelen in enieteri van s>ms prachtige4;

Ss EEda

q
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halen, wat neerkomt op bijna 3 goals per wedstrijdvaù IO minuten. Dus volop kijkgenot, maar zeker ook :

‘volop spanning, want uiteindelijk moest het doelsaldo
een winnar aan wijzen omdat de teams A Dien BE alleneindigden op 9 punten.á werd als winnaar uitgercepen‚’mdat hun Coelsalds (10-4) weliswaar niet beter wasals dat van E (9-3), maer pmdat zij het produktiefstwaren geweest. Het doelsaldo van B was 8-6. Dat hetspannend was bleek wel dat de laatste wecstijd le be-slissing moest vallen toen B met 1-0 van C w: Nn, terwijlC tot dan met 8 punten fevoriet was. Waarschijnlijk
was voùr hen de spanning te groot en-zo eincigden zijmet-8 punten op de vierde blasis, Vijfde werd G met 5
punten, zesde F 2 punten en zevende D O punten. Al met‚el was het weer een zaclvoetbaldag die beslist xehand-haaft moet blijven,illes verliep weer precies op tijd dankzij het goedespeakerswerk van Helga en Ágnes Helmink, terwijl uit-slagen en standen steeds werden en dvor AntreMeekers. Deze drie verdienen hiervoòr beslist een com-
pliment. Dit is ook voor ie vier -scheidsrechters «OB zizijn plaats, die v: r een goed en sportief verloop ga —
rant stonden, maar dit is mede te denken aan het SDoT-tieve gedrag van alle spelers, want niet êé&n enkelekeer hebten de scheilsrechters een vermaning mvceten
geven of ook maar iemand voor enkele minuten naer dekant hoeven te EO Giens dTe acn Cit ge-

Bennle ten Bras.
En A A EN A A DN AD AD A eNes = Re NN ES 4

Sint Nicolaas.
Dit jaar werd evenals vorig jaar weer een Sinterklaas-middag georganiseerd voo D en E puzillen. Oök titjaar was dat weer een spelletESE8 Op deze middagwerd geprobeerû ieder zoveel mogelijk kansen te geven.Er kwam zeker een flinke ee geluk aan te pas om
om winnaar te worden van de groep. Zo kon het gebeurencat Ce jongste en kleinste voetballer toch winnaar
werû van zijn groev, terwijl hij er bij het dvelschie=ten, het gaten doel en het kegel omrollen helemaal



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

De Honda Civic 5 persoons

dels
veiligheidskooiconstructie

„yeiligheidsstuur

=S 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 tankdopplm. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl wisselstroomdynamo

u wacht”. Kosten plm. f 150.- Ook zaterdags. achteruitrijlampenBenzineverbruik 1:17, bii rustig rijden. grote handschoenen-Luopt ou gewone benzin. kast
Acceleratie van U tot 100 in 13 serene.

Financiering «1 5

E Uit voorraad leverbaa..
Zaterdagsmorgens werkplaats geopend

van 8.30 tot 12 uur.

Garage L. Voorhuis
TELEFOON 05445-319 - ZIEUWENT
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

voor al uw
DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
"op de Viersprong"

Telefoon 473

zorg dat u steeds
wat in huis hebt

woensdagsmiddags
gesloten



T-
won omdat hij veel punten ver-a dé reeds: ge”

was er verder nog het spijker slaat bal werpen in een mand; het beschuit
n gocien, het zak lopen en het dribbelen

en_
‚ een vocrtzetting

‘dat we kumnen zegï 2xÙ.

waard dus.
Al deze PIOT uitkomt, zullen de traditionele tournocien
voor de junioren en de pupillen 21 weer-achter de rugzijn. Deze zullen dit jaar in Barls in de spsrtzaal van
Groot D eunk plaats vinden, .

gdbestuur wenst jullie verder een voorspoedig
toe.

nemens het iesstuur, Andre Mee-
Kers.Hitt HHEiEE

Ouders datse
al bijna 3 maanden speciaal mensen heeft’

‚ Cie kopie voor PIO? zouden leveren.
vol oane Bertus Holkenborg Schimmel)
tijd et zaalvoetbaltourncci grandisos was: wa-
ternat en ’t hef neet ens 'erègent.

.  . Harrie Hulshof (Kleins) tcen hij een kans miste,zeis"Da keien Ìj ‘aj kolt van te’ banke komt!”. . enkelen van het zevenge bijna Ce gehele latijnse’
oderne interpretatie.

MN KOK ON KTR KSK KX KX

Biovijt.
in de. tipvijf-zijnislechss weinig. verander insen gekomen
doordat er inig gevoetbald nerd, mede docr het slech-te weer. D- ‚pzetten waardocr ze D-1 beginnente naderen, aan D-2 vosrbij ging en zelfs

sE-2 cicht naderde. Tussen haekjes Ce vorige stand.
LDL 4 1,43en 1,37
3 (3) B | KRAKNKKIAKKK
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Standen senioren tot en met 18 december.
Eerste. Tweede
RK4VC iSne19-25512 Eibergen 3 12-18
Gendringen 11 15 21-11 Varsseveld 2 11 14
Dinxperlo l2 15 29-18 AVG 2 == Ile1l3
Colmschate 512-1552214 Concbrdaals25 1515
4069 1515224517 DE) IO 2
KSV L2 12: 22521 MVR 2 1151!
Reunie 12 kl 15517 Winterswijk2 11 11
Grol i2s11541654;7 G9SV 2 IP IEN

Neede 12.29 5/15 Genéringen 2 11 10
Vorden 12 9 18-26 Rijnland 2 Ios ©
Varsseveld 153 810525 Retum 2 isswitkampers. 13 [ 14-27 DESj aA
Derûe. Vierde. Vajfce.
Diepenheim 2 10 16 Long: 6 9 18. Ls B2 12-20
Vióös 3 12 16 DEO 2 11 16 Rekken L 11 Ij
Vorden 3 10514564 . 12:16 Verssews 10 15
Ristmslen 2.10 15, Kotten 2 l2 14 EGVV 1 IEJNG=5 ll 12 Neede: 4 LL 15--2V6:5 ELNoordijk 3 9. ll Eibergen 5 zelsi 2 ilsLonga 5 14 1. Reunie 3 ID LL Portens 1 5. 11
Markelo 3 1110 ZVC A ILO GrolseB]l 10 8
SVBV 3 11 9 Vorden 4 11 7 Ruurlo 3 10 8
Witkenpers 5-1  S-Sielmlen > +6 SVE 2 12 6
Ruurlo 4 9 4 Portune 2 Den 5 11 3

Eibergen 6 12 4 Winterswijk 3 11 53 Icchem 5,11 1

Zesûe. Achtste.
Eibergen 8 de: 11 17 4D 8 12 20
GSV 2 10 11 17 MEC 5 IESEcu 3 1 12 15 Grol 7 JGMarkelo 6 11 l6Eiberzen 9 11 14 Kotten 5 10716
ZVC 6 11 l4Reunie 6 11 12 Meddo 3 ieLonza 8 ELDS 12 12 Ratum 4 5 IiVios B. 8 12 B8Markelo 7 11 9 Longa 13 12 10
Reunie 5 ll 7GSV 3 IL5 EsDiepeuheim 5 LL / DEO 4 Teas AKN) tE On ietmolen: 5 11. 6 WinterswvijkG 12 8
D5O } 11 4zvC 7 120 Vosscrcli 1| IE Douce 9 10 3 Medto 6 Elei.|



het juiste brood voor de
sportman is brood met ; BANKSTELLEN

energie 0:49; EETHOEKEN
SLAAPKAMERS

SE tarvo GORDIJNSTOF
k VLOERBEDEKKINGvolkoren
* tarwe steeds een leuke kollektie

in voorraad

van bakkerij

KNIPPENBORG|Niënhuis meubelen 25

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

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 ATZieuwent Tel. 05445 — 416 Eg miek

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf
| HOENDERBOOM BV Zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-88382

Is delaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
8 en E Vergeet het maar! Stoltenborg

Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op kwaliteit.
Goedkoop is duurkoop. NlIE Loop daarom even bij onsTE binnen, Wij adviseren u graag Ysmet het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist. 5



merkartikelen
zijn

kwaliteitsartikelen

u koopt ze voordelig
bij een

vanouds vertrouwd adres

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

A. VENDERBOSCH

Dorpstraat 28 - Zieuwent
tel:315

de beheerder
van het

parochiehuis
wenst

alle sportmensen

steeds
AANGENAME

WEDSTRIJDEN

en veel succes!

VOOR
BETERE

TEMTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



voor een goede

en moderne

haarverzorging

naar

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie van ’nDAMESKAPSALON
Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor
VERZEKERINGENG

‚ NIEUWBOUW

‚. VERBOUW en

. ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew .75

Zieuwent
Tel. 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209



hagere elftallen.
Ook de lagere elftallen hebben de Zieuwentse Si© weer, waar naaEL ‚ want in deSIeeen 2 maand NO alle teIj

n @ee eileen de zevende was wee
E = e DE op Ge regel. Waarschijnl

ijk berust bovengenoemde stelling op toeval of bijgel
OO toch zou men er bijna waserde aan zaan hechten,

zelfs o 12 december ongeslagen eerste ging
in stromende regen Aalten met 2-1 ten onder.

s en vijfde hebben door wat mindere’ result
ste medstrijd van de top moeten afhakken
int weliswaar me Dn te draaien en

qm 5 mn
AE © 1

en LED ie terwijl ook het
eenzsbestje ide steek Taas:
erg geteisterd wordt door Bver

ï nd van: Yios 2:met 4-2 en met de zolfis 65
van Varsseveld 5 terwijl mede door dubréze sche

r beslissing tegen Erix 2 ze niet verder*il. ï
EIevierde verloor de laatsté 3 wedstrijden met duidel

yke cijfers , maar is wat uit haar ritme terwijl ook
zij tot scoren kwamen en ze zodoende wat meer zijn egafgezakt in Ce middenses4maate

Het zesdel(er achter) en achtste kwamen de laatste tijd
slechts &én keer in het veld. Het zesde won met 7-2 *
van het onderaanstaange -RuurloT, maar (Gat was te verw
achten. Het achtste kon het tegen Grose Boys 3 onverw
achts niet Lolwerken enging met 2-C ten onder.

3
O0

Zoals reec is het zevende ‘de grote uitzoncerin
ESL 7 niet alleën in de kantine. maar ook. op
het -veld ze de eerste 9wedstrijden: slechts 2
vunten. de. bovensten. ) . De laatste drie alle -met:duidelijke ci
Jfers te ‚Tr weer bewijst dat Ce bEE ijn voetballers potenti
ee ver peelie in het begin vanie comDe



Wanneer we met ons allen in het nieuwe jaer weer fanati,
ek er tegen aan geen en regolmatiger Gez=4feining be- -

zoeken kunen £lle teams beslbst weer rekenen op goede
resultaten, maa

Ë -10-

r Can moet wel iedereen hier fanatiek Ooct

aan mee willen werken. Verder wens ik alle supportes e

en leden een v

Standen Juniore

Vios 10-17.
AZSV 9-14
Silvolde 16-13
Pax 10-15
Grol 9-10
Eibergen 11-10
ZVC 9-9
Longa 10-9
SDSUC 10-58

WVC 10-4
Gendringen !bl (@) 1 IE

bo
Bredevoort 11-20
Grol 11-19
Varseveld B2 10-
SKVW DLG
Verseveld B3 1l-
Eibergen il-l2
Grolse Boysl1-9
Fortans 10-6
AZSV 1655
ZVC DIE
Marienveld 8 -3
Meddo 9-0

oorspoedig en sportief 197%.

B. ten Br£se

n t/m 10 Cecember.

tlee B
Ratum 11-20eee 11-20 Fortuna 10-20en Sf
Vo 1e III Kotten 10-16
ossevelc 11-14 :

STET g-10 Ee
HTC 16-9 |

De
TC g-8 Ratum 9-7

os b 9-7 Winterswijk 11-17

es io Mec g-6
Eibergen. 10-4 ee ee
kotten 9-3

=
5 =

Ge 05 Vosseveld 10-0

ik C2

Grol 11-19 WVC2 10-20
Lochem 11-17 Varsev. 10-18

19 WVC 11-15 AD ISVerseveld 12-12 SKVW 8-1
12 Longa G=l2 Grol 11-10

Marienveld 10-12 ZVC 10-68
Kotten 9-9 Mec 9-7.
AZSV g-8 AZSV . 9-7
Witkampers 9-5 Kotten 9-1
Eilergen 1C-5 KSH 9-0
SKVW 1-14
ZING 10-3

+a



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

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

[ma A. M. Wopereis

ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- en

ELEKTRICITEITSWERKEN
worden door ons

STALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HULSHOF  zieuwen:

telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng3 na de wedstrijd 3een bezoek
aan

cafetaria de tmp 5
tel. 269



B:DSDDS

“le klas 2e klas Zeklas
BEZIG 1 4-7 KSH 1 6-12 KSH 2 6-10Erix SS GrolseBl 6-10 Grol 5 6-9Grol 2 S= Grol 4 6-8 Vios 3 5-8Longa L 55 Grol 3 6-6 BRIX 2 4-5Grol L 5-6 bons, 262 ZVC 3 3-4
KSV 1 6-5 ZVC 2 6-4 Grol 6 5-4
tougs 2554 longs 2565. Grol 6|UM'veld 1 6-2 Vios 2 6-1 M‚veld 2 4-0vios sss] Longa 5 5-0

4 wedstr.zvc (16-6)** 6 wedstr ZVC (14-20)%** 3 wedstr
(17-7)

l Ze -klas.
Longa il 5-10 Grolse Boys 2 5-10Grol l 5-8 Vios BLong= 2 5-6 Erix 2 6-6Erix 1 4-4 ZVC 254
ZVC a Grol 4 5-4KSE 1e Longa 6 5-3Good 2 5-0 konga 5 5-2
BKZVC 5 wedstr ( 12-19)%% RKZVC 5 wedstr (7-8)

Yay LJ UAENN: -1 1 #1 FETI TT TT ITH EN) TTT TT IT TT TT 77 TOIT TETE TET TTT ITIT ITTI

NIEUWS IN HET KORT* NIEUWS IN HET KORT* NIEUWS IN H

6 van Piot dient uiter
zeûiend bij Ce redactie, N



zi:
Na afloop van het zaalvoetbal- tournooi 2e kerstdag
werden 3 rode shirts vermist. Misschien ca

per abuis hebben meegenomen. Willen zij deze shirts
spoedig weer meebrengen copdet we steeds bij. Ce wed

strijden over weer voldoende reserve shirts beschik
ken.
+4At Et ttAA AAA HAHAHAHAHAHA AHA Atttttt(EEE

sel Januúarie speelt het zeérende ee
tegen haar supporters met enkele
abitsail trio; ë

Gespeeld wordt on het térrein in de Heide nabij Hall
e Aanvang 12:00 uur. ns

LiPeSe
fenwedstrijd
hun vaders els

Nogmaals cen oproep aen andere vcrenigingen en de t
teams ook eens wat van zich te laten horen, went 00
k deze kedr noest de retactie 15 v/a 16 ‘blaëzijden
zelf vullen.

+ttttttttttOpenstaande wedstrijCavonden over het grote kruis
jas tournooi t.b.v. de Schutterij bij café Stoverink
zijn 20 januari, 20 februarie en if maart. ianvang
steeds 20.00 uur. Met vele grote en aantrekkelijke
prijzen: ==

+++4+t4+ AtttttAAA AAAttoi () H H

trainer B.Helmink over Ee ook
in het.seizoen 197€/7 ektie van
RekKsZe VeGs zal: Dis ‚g te beslis
sen blijft wat betre selektie b

beter bewaard.
+t4AA4 +4 ttAAA AHA HAHAAAAZe enden 7 iauuarie speelt de à- selektie thuid com-
petitie tegen de A- selektie van ZSV danving 125)

dt tt4ttt tttt AHA HAAF AAA AAH AAHtt++++++++++

Zaterddag 8 januarie speelt Gendringen 1 de inhaal
edstrijd tegen Colmschate te Colmschate.EE

t enkele: deze



COÖP. 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 WIUS
SPAARBANK

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

x AGENTSCHAP ZIEUWENT :

Th.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
Telefoon 05445-461



REE

voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

Ee Tes 4 ES
Wilt U eens watertanden ?

Dan bent U bij

CAFÉ— RESTAURANT STONERNI
in goede handen.

Het vertrouwde adres voor vergaderingen en
partijen. ï

_Ruurloseweg 20 ZIEUWENT Tel. 05445-634

ZELEBEDIENING en OT EM

|
|

WINKEL AAN HUIS

LANKVELD'
Dorpsstraat 31 TEL. 05445 259



TOP (VEER) TIEN)
KKKKKKKKAKAKAKKAK6 é 3,65 EDA es. 555 03 ZVC3 3 : 5126 3,25)Fuz231 le iN0)5 Ze 2 ï 2,58 12,006 If 5 2,00

7 06) 1,88 2,44)
8 EE a9 EE 0,78
10 9) 1,29 ELSE.
B:-£y6 OD (4,56)
io Bi IJ Le 5-79)
13 -B2 13 0,65 0,71)5 € (14) 0/40:28 (D542)

SE 9 sss ntt stg)

iSEDINGEN EN WW NCEDRAGRTRINGEN EUVe NGE RRA
vanenvattingzen betreffende Sirscie Vrije Scio;

worden gestraft met het toekennen
SCHOP , DE door ûe tegen-5 £

8, een Ss rapt Of POOGT te ftrappen;
Db, een gens doet’ vallen, waaronder is teverstaan hèt laten vallen of POUEN te laten ve

v. llen met behulp van Ce benen of door voor of
tes Uikien. ;

fu

Q

Ao

Oo

c+



De
g; een tegenstancer vasthoudt
hs, een tegenstander, duwt.l, de bal met de hand speelt, dei. de Dal met hand oof arm draagt; slaat of voorbdumt E Mitssldut nie

op de doelverdeciger ‚ wenneer leze zich in zijnstrafschopgebied eeIndien sen speler ‘van de Vigende partij OPZET
tBLIJK 6&n der hierboven gencemde e overtredingen
begaat in zijn strafschopgebied, dan moet hij word
en bestraft met een strafschon.

SPE LREGZLRUBRIEK

(2)
Bij deze revel 12 worden ook adviezen sen spelersbeschreven zoals;

… ‚elke volgende overtreding van een eenmaal ze-waarschuwde speler zel els ernstiger worden bescschouwd.
+ enooit wraak En een. overtreding jesens. U

wordt begaan. (schorsing)… er bos taat geen onopzettelijk springen ncar of o
op de tegenstander

…. zorg ûat U aanvallen t.o.v. tegenstander geoorlo6fd en serlijk zijn + Zelfs indien cen tegenstander u opzettelijk hindert, hebt U niet Dtrecht hem zocanig aan te vellen, Cat u hem eenletsel zou kunnen toebrengen.

Jan Wopereis.
\a



ia BOUWBEDRIJ= :De ‚ NIEUWBOUWMuizinK& ZH. ‚ STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

‚ VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

ZIE VENT 75 65445 „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 Db :

en 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!!!

EER

SEEN

VOOR EEN GEZELLIG DRANKJE

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

eee

Kantine van Z.V.C. fe 607

dat men van KWALITEITSOLIE minder
nodig heeft, dat wist u al; d

| maar weet u ook al dat onze BENZINE aj
zo goedkoop is?
kom eens tanken en overtuig u
wij helpen u graag

nn KRABBEN BORG telefoon 215

a



2E sein,
Gegen kwam er iemand bij Ce redactie ven d

vertelde Git verhaal;
} ons in Luts:
ren bun;. was ik nog heel jong: En valer
‚ren nïet thuus:; die waren toen op ut. Dat was land was niet van ons, moer wi,
l altied: onze eerdeppels vancan: Wi,j

are ‚3 Cis in huus tet zo,n 29 kinders 10 jongens
9 deerns. en den lesten is +ltied ut jongste ebleven:
W ie op ene sloapkamer, met gasmaskers upe-8

oer een becde hedden, was dat sloapen nie
n ‘eersten vier in becde elesten as Cen

e druut eheald en ‘tegen Ce mure an ezete.
Ce volgende beurt en zo: gòng Cet wieie wakker tat Miek zo nsi, Ze

een keer lag ng tegen Ce mure losten stoe
ErÔ: Ze UL In

Onze wekker was un emmer ‘en as GE vol was, cen wes
uven uur. Ás mien vader s;oavonds v#lle edronken

‘an liep den emmer over.
Eén van miet breurs 1+S kunstenzaer; JiZSSL metsun

ic noar ni;jen weer uuts
f der hoeven de luiers nooit ‘te spulen, wi;j

melkpóeder groot ‘ébracht, ‘zi;jkon de luiers
uuutschuêden. Wi,j mossen natuurlijk wel zunig
toiletpapier mosse wi,j an twee kanten ze-
en dan ging het noar de stomeri;j.

ler kon niet goed heuren, wi;j hatten um de or
ran Ge kop af. eyretten. Pi,j ons atten zò nooi

en vorke. :

ien de waffel los. moeder mikken der wat in en
ut mondstuk weer dichte. i

allemoal fan, behalven onze Frits
Ene vên mien zusters is zo bi,jd

‚tst noar de markt en hef Ger zeuve
ek un de eurkes zetten an Ce verkeerd

U zuster van mi,j hef verkering met
un vent,
cer vier

bi,j wezen

Gen oge hef; en as’ zi,j um den on
ekken 4 i



IGS
En dan den jongsten, den klagen altied over boekpigne
Moecg T zetpees bli. Geof Uun boek, bebt, ancers vultS4 48 ämmen d de DÓ

Mien oltste bruur is 59 , he had 60 kunnen ezen, moa
moer he is een jeor ziek ewnés. *

Ene zuster van. mien dieis zo sceel. als zij lip, dan
‚loopt her de troanen oaver de scholäer.
Toe,k op :schole kwam was ik zes joar, Ik kon goeû met d

de meister ùnschieten, want verscheidene klassen hek
twee keer deur ecelopenen. De anderen mossen elk joer n
noar een andere klasse. De meister vroeg mi,j een kee
As i,j 12 gulden schuld had bi,j de bakker, IO gulden
schuld bi,j de sjager en 3 gulden bi,j de gruuntebcer
hoevulle schulden DE wet ik neet
meister, want a cen :verhuuz
wi,j desen J: 7 z wat van Ce end
eren vertellen, et il eet meer. AMlenij no
iets van onzen Toen den van schole kwam de,j
mien vacter um noar id. Die gef um een stuk iezer
en gaf um een hamer en zeí, as ik knikken den mot i,jslocn. Now hi,j hef moar ens keer eknikt.
Se zo was ‚1 bij ons in Ms.

5Een belg en een ne
terwijl de Belg me

derlander zitten in een trein,
t een handgraneat aan het spelen

is, zegt de Nederlander ;:!Pas nou maar op; dadelijk
ontploft ie nog. !T rop Ge Belg lakoniek antwoordt
'O dat is niet erg hoor;want ik hob er thuis no£
genoeg.

0-0-0-0-0-0



INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

:

E95

Zieuwent
Zegendijk 26, tel. 05445-666*

voor al 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.
uitgebreid onderdelenmagazijn



eeedeeeteeeeeeeeeeeeeLD
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

eed ie wije die ip inie ew ode ve de ie ie oeoe ae ole ojee de ee ade ode 0of de Ae de de ae doode oee de de dedeeo oe de oe oe ee oe de de de de deeof oee de eee


