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ee G.J. Pierik
* nieuwbouw
+k 7 ïverbouw Constructie- en

installatiebedrijf.* onderhoud E SN
LOODG IETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

B. Hulshof ietelefoon 494

H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

Voor al uw /oon- 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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‚s 9 Statuten RKZYC4 Ingezonden. stuk -‚5 15 Nieuws in het kort
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ente lezer zal het bij het. openslaan van ditniet ontgaan zijn dat we met PIOT onze 6de
ang gijn insesaan, Officieel zijn wij in novem-aar als Eemd actief; een feit dat we te-jn ine) een speciaal DO zullen+

Ook in het komende seizoen zal. PIOT weer iedere
verschijnien, want onze Se adverteerdersdoor hun advertenties ons financieel veer Ge.

e gegeven dat U weer een Jax leng gratis PLOrijgt. Hiervcor nog onze hartelijke dank.van oefen- en belem is nu :ook detie !78-179 begonnen en inmiddels hebben de
eams reeds een of twee conpetitiewedstrijdenCm toch willen we nog even stil staan bij allen aan de hand van De TSOSTi en selecite-ingen een voorzichtige. prognose doen overitieverloop,

: Eeis uitgebreid met 2 spelers van Ionga



-êveneens grot Zijn

vechten tegen het de
Het: 5ûe,. ‚het cuderen tear

TT

‘“Hareel Penterman en Jan Kl. Golaswijk en tevens uit‘ebreid’ met één vijftal spelers uit de A-selectie. :

[ierdòór beschikt vooral het lste orereen zestientalspelers die zonder mêer mee kannen draalen zodat de:
@nderlirge. coneurrentie erg groot is, wat de prestaties“zeker ten goed goet komen; maar wat
enkelen teleurstellend kan zijn, omdat. ze zich mis-

i

î

3natuurlijk voor:
schien net niet een: basisplaats weten te veroveren. : !

Reeds in ‘Ge bekerwedstrijden’ tegen 3de en 2de klassers!

bovenin ‘hun klasse lijkt zeker in
Schap durven ‘denken,
De brede basis' wearover het eerste‚buürlijk ook ons tweede ten goede,
veer goede. Prestaties mogen worden
zij: ‘hebben in Oefenwedstrijden eenOI getsond met alg afsluiting de‘tijdens het ilLonga lichttournooi te
dok dit seizóen in de co mpetitie tegen hen speelt, i

dit jaar“onder de”
hoede steat ivati ‘trainer Jan Ie. heeft een grote:
Het derfe dat evenals het vierde
Ee

‘heeft het :eerste laten zien dat elke tegenstander weer: '

beducht rekeiing dient te. houden met. hen, een x
het verschiet

Ìigge n terwijl de optinmnis ten nu reeds aan een ken

láats :aa
te :

Pp ice
beschikt Komt na=
zódat òock van hen
verwacht; want ‘ook

.

stijgend prestatie-;
8-& Se. i

gen KSV 2 dat toch

„Wijzizihg ‘ondergaan, liefst 7 spelers:uit het ‘oude 2de
en”24- selectiespelors makêén Gid jaar hun opwachtiùg-in:dit: team, waardoor een grote dosis routine aan-dit elf.tal is:toegevoegd, zo dat de verwachtirig voor 4it toem
Hiet 4âe is docr de

schikken,’ dus cock voor’hen velop hc

docrschuiving van spelers: eveneens
wgaanzienlijk: versterkt en heeft reedstrijden getoond over enkele goete goalgetters te be-

EE

is in Ge ccfenwet-
op: op een góeû sei-venen niet zrals de afg‚clopen 2 seizoenen steeds het

3

Eêah; van hen mogen: we weer gede
wachten evenals ei jaahinder zwaar. is Can v: Tig
teams werden ingédeeld.
De onterlinge. sfeer werd nig eens extra verbeter eeGels 3e uitwisseling met het Duitse F#

Zodat hun teamgees t veer een basis.
vaa

zal zijn vosr: hun

heeft geei-mijzigingen ònder-
de prestaties ver- |:1u hun indeling: wat;

1 ze bij 5 stand aardr

‚Ci Gleiscdorf
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erenfriedstraat 23

_ DIESELMOTOREN

UW WARME BAKKER

H. Holkenborg
Dorpsstraat 91

tel. 279



car_ ZIEMACO :E
ZIEUWENT - MARIENVELDE

ste\\en me

‚ 221 (band 210)

VEEVOEDERS
KUNSTMESTSTOFFEN
BRANDSTOFFEN
ZAAI- EN POOTGOED
BESTRIJDINGSMIDDELEN

BEDRIJFSBENODIGDHEDEN
enz. enz;

voor voetbal naar
RIK NG ;

voor RIJLES
naar

A. Kolkman
Werenfriedstr. 13

Th. BERENTSEN

Uw
5

VIVO-KRUIDENIER

WARME BAKKER

telef. 05445-222
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restaties. Va de la
cor 5de elftal- speld: We Lcmhof: kan het 6de évenals‘Tig jaar weer hcge ogen ä:cien: iet. zevende wil de |raaf. meer ._ppakken waar ze’ vórig jaar mee eindi;zden ien ze in de ee 13 m2 istrijdenslechts 3 punten |

verlcren. Tus: cock van hen hogen we dit jaar het’nodigévuurwerk verwachte, z° wel’ in het: veld als ind 4Ó mW Inf cr ji
JEE âit jaerOe voer een midden-;

jn E de zeker nu ze enEEGE spelers|
m c+ ©) © cf qm

ï

iN D HH H
Cd

EE ZVC: steedis een Erie verenitlas Ìs blijkt welocrûat we dit jaer er zelfs een 9de bij hebben. Een:
an dat is sanrengesteld uit’ Al: spelers en ‘enkeleai euwe leëen. Doordat hun samenstellins nozal aan °_wijzigingen onderhevig wás durven we van Cit team noe:esPiss

vi
gEgen prog‘nose te

mcet wennen, maar gezien
geven temeer omdat. dit jonge’ team i

og aan het Senicrenvoetbal n
hun enthousiasme Lijkle aanpassin; snel mogelijk,
ResunerenG mogen we wel zeggen dat de verwachtinven onze 9 Senicren teams Srg. hoog gespannen zijn zo idat zelfs-mct reel cptinisme feriacht worgt Gat we: |ean het eind Ten Ze Ee zeker een kanpicen 9 !

kunnen vieren, het lste, 24 e, Zie en Óûe behoren: totdeze mogelijks Karnshsvbers. De 3 jDe Jeuzd.. - Ee : Ee
!

Zoals ‘bekend ‘staan dit jaer de 4, D eni G/selectie onderleiding van trainer I… Knippenborg en zezien hetenthousiasme waarmee hij al enkele jaren de A=selectieDe mogen we concluderen dat de 3'teams dit :a in ie handen zijn; temeer omdat ook het fiieuwe
euaar onder voorzitterschap van TD. Toenderboom:

de organisatie ‘van al onze jeugiteans eriersiek heeftSe terwijl ock.vocr alle teams 2 leiders werdengevonden, zodat de organisatie dit jaar beslist ZoedBa zijn, SjDe A-selectie dat maar liefst © ‘spelers?naar de :

Senicren zag on zal het cit jaar met dit ‚ougdige
*zeker niet Sn Keen, ma&r met zoede |nzet lijkt behoua in de hoofüklasse toch nog wel :RE âat eveneens sterk verjongû werd zal i

evenals vorig jaar een niddenpositie kunnen bereiken,

N



De B-selectiïe die voTig jaar maar weïniz punten wist:te verzamelen zal dit jaar zeker wat. hoger eindigendit geld eveneens voor B-2,
De C-selectie zal proberen het verlorenngezane terrein,degradatie uit selectieklas, proberen terug te ver-overen, C-2 zal er weer flink a en trekken voorde noûige puntjes. Van onze D pillen valt nog‚weinig te vooorspellen, hoewe beslist hóg
ogen kunnen zooien gezien het beide team1
tijderis tournooien met een fr Tr wisten EEte komen. E-2 etitie” worden
teruggetrokken oo elers.Dat er bij de 6 tot 8 jarizen al ook wel. leeftblijkt wel docrdat nu reeds ca. eden zich hiervoorhebben ope egeven. £

DE REDACTIE.

eN O-0-
ALG.

_

LEDENVERGADERING.

Op maantaz 7 aug jl. wer& in de kantine veh ZVC de:
Jaarlijkse alz, ledenvergadering gehvucen,
Om 18.30 uur waren éerst de Pupillen aan de beurt, om
19.30 uur gevolgd door ‘de Juiicren,
Tijdens deze vergaderin: ‘stelde de hr. J.. Cuppers hetnieuwe Jeugdbestuur voor, te weten: ee :

Bennie EN als Jeugèvoorzitter en Hetwig
. Stoltenbo als isecretaresse. Hij drukte de Jeugdop het ee uÌ

maar oop op
vernield en m

modatie àldüs voorzitt
Om goed hálf negen be
Senioren. Het was
vergadering. tizitter mee B er plann 7e
lokalen va 4 naar 6°te:brengen mda
leden gebleken is dat er soms EL

‚zelfde kleedlokaal gebruik moesten maken. Eenieteruggkerend punt was ook de bestuursverkiezing, Aan-
gezien er geen nieuwe: ‘kandidaten waren binnenzekonmenwerdenJ. Cuppers en Ri v. Bolscher opnieuw. be-



J. Waenink
Ea voor al uw:

|

onderhoud - verbouw en nieuwbouw - schilderwerk

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

Werenfriedstr, 37, Zieuwent, tel 452

|
|

|

|

ï
| ||Ee ; BESTRATINGSBEDRIJF
|je DOMHOF |

E-
|

|

|

S ERFVERHARDING |

! Dorpsstraat 30:

SIERBESTRATING
| ZIEUWENT
| Telefoon 05445 -517

Firma A. M. Wopereis | |
RADIO - TELEVISIE |

WASAUTOMATEN
iNELECTRO TECHNISCH BUREAU ELEKTRISCHE en |ZIEUWENT HUISHOUDELIJKE ART. |

SCHOOLARTIKELEN en : |Dorpsstraat 63 SPEELGOED (lego + ilTelefoon (05445) 217 - 576 playmobile) |
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aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- e:
ELEKTRICITEITSWERKEN

worden door onsSTALVENTILATIE vakkundig verzorgd

z JOS HULSHOF Zieuwent

telefoon 346

DOPPEN asuanren
voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent — Dorpsstraat 77 — telef. 290

breng

Je na de wedstrijd jeeen bezoek
aan

= 33
cafetaria 1 de Ump

tel. 269

EeEes ee 5 ee

ienie



5md.e De Donateurskaarten hebben een kleine wijzigingondergaan; waren er EL ‘het’ verleden. 2 soorten, nu is*dit teruggebracht :tot 1!‘soort’ dongssurskaart van:fl, 28,-—-, deze kaart geeft tot alle wedstri j&enbehalve de Kermiswedstrijd. : Ss £

beslo‚ten Om; náar-aanleidinr: van een ‘vraagtijdens de ronûvráefg, de:comsumptieprijzenassen aan de prijzen van’de plaatselijkedrijven. ‘Een’ vande’ ‘laatste punten dig behand-en waren de toto-gelden die’ ook tijdens de :

‘aan de orde kwam. Beslàften werd om deze gelscesban te stellen” aande Handbälvereniging,het geld góedzóuGen Kunnen 'zgebruiken.
gen ie sloot de voorzitter de vergadering en:ie iedereen een sportief seizoen t9eae‚de Marie.

SPAAR UW GOEDE VOORNEMENS NIET OP,
°

MAAK ZE WAAR BIJDE: NEDERLANDSE MTDDENSTÁNDS SPAARB;
ANK

STANDEN SENIOREN EN JUNIOREN. .EO zullen we ook dit seizoen maandelijks deanden publiceren, dit jaëris de bond ons bijzonderbehulpasen want wekelijks’ zullen de‘uitslagen lijsten’en standefì aan onze secretaris worden toegezonden.
Zo kan kedereen reeds donderdags of vrijdsgs de uit-slagen en standen zien Le hun elftal op tet pubbli-"catiebord in de hal van de kantirie,

DE REDACTIE

0=0-0
ZN.
Aan het begin van dit seizoen achten wij het nodig U
vah de plannen en verricitingen der veteranen op dehoögte te höuden. &

Het waren woelige tijden, de laatste maanden van ‘de



ee

neden

competitie tot nu men dit ie ogen Ee .“Sinds. de’ laatste story van het:5de hebben we alweerheel wat. wedstrijdeh gespeeid. 5Het oefenprogramma is beBindigd; het ferden allemaal.@uidelijke overwinningen. Inmiddels hebben we onzeeerste. pùnten binnen voor de competitie, Ee
ZVC 5 — fuurlo 4 uitslag .5 - 24. dit is-natuurlijk een;goede opsteker voor de verdere: wedstrijden. i

‚In méi werd dcor ons de J. Knippenborgbeker gewonnen; ;dit voor de 2de maal, het was voor enkelen toch moei:lijk te verwerken, daarom wil het Bestúurook wachten.
me’ het-ingraveren totdat hij ‘echt voor het 5de isee :

:

:

VETERANEN F. C. GLEISDORF.

Nadát we vorig jaer juni een bezoek
veteranen: van Glsisdorf, w j

te“gast-in Zieuwent.
:Eet werd een gemwelâig weekend, met stralend zomerweer,

waërbij Grolsch en Bokma in: Brerzaat aa

vertrokken wij naar de SS ME, De kradie hier: pisars vond eindigde onbeslist
VOOr aanvang van de wegstrijd kregen widuitse vrienden allen ecn ‘wandelstokhadden zezien dat men
Lappen zat en enige on
‘bruiken, olzens eedoeld omde tegensta‘Na. de wedstrijd Ee in
en wat. zóezeten, dat he 4Tijk duidelijk. zodat we.late kant aanweziz waren,
‚Bij. ‘een gezellige.muziek werd van
„zoals, meningen, waarleden, hal
‘hemden tóe,;: de vrouwen zijn allen
‘naar, huis (zegaan) +

Dus deze maal Ìs er’niets in duitse he

See

[a
D

Je
A 1

nT
Z

ä

rhandisd, zij

‘Voor.;zondag stori, een fietosterrit op proghet wêrd een ware. ontdekkinssreis bij. alend‘somnize gasten hadden 33 jaar, niet megr zefietst:Verschillende’ cycdrachten werden verschille nd be-
ì



ja BOUWBEDRIJ=

ZIEJWENT

MuizinkKs Zn.

TE:

. NIEUWBOUW

. STALLENBOUW

. UTILITEITSBOUW

‚ VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

_ 25445 -214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436
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uw
schilder-

1Ee J. Holkenborg
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 s wedstrijd
bent u van harte welkom in de

Kantine van Z.V.C. tel. 607

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 graagze KRABBENBORG taco zis
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Ti Eies, bchalve âe bierhalte Bieroen Ben ‘allen.dezelfde mening “een case inde woestijn! en de Vo:teraan laat een koel pilsje hooît staan, eeAan het eind van de rit werd.een bezoek Eeaan
de Tverderij van de fame Penterman, voor de verschil-|groepen werd een leerzame de nöleiding gegeven.cr de Heer Penferman ‘zelf, «2 eestier krèeg vooral. bij onze duitse gasten speciale]aandacht, op een vraag hóe zijn naam luide, antwcorddd
een: er NAdolf!, hèt werd sportief. verwerkt, en destier schudde even zijn kope.’ en. Na ‘de sterrit werden nóg enkele zezelTieé: uurtjes meta doorgebracht op het terras bijhet:Witte Paard, ‘totdat ‘tegen! 17. CO uur onze“duitse: zaster7 Se
weer ee Keerde, ‘het zeker nietde laatstemaal ‘dat wij hen uitzwaaiden |

:

0-0-0
Dan zijn cr nog enkele merkwaardiëe vverschijnselennaar voren gekomen; ‘naár ja het goede komt.AJ.
Zo is Onze aanvoerder tot trainer’ uitverkoren, en heeftin ‘zijn korte locpbaan al enkele positieve:EL antiGekt in het vijfde. ®
Zoals een zekere Anton.Re minstens 2 EI per. wedstrijd.een sprint trekt, met de rusten na afloop ‘en, esnsigaret op te steken. Het is-ook opgevallendát.in-:staÏflatie- ‘en Iào:gietersbedrijven nog tijd:Yinden on“
voor elkaar reklame ‘te maken dcor het dragen. van. BijZVC bekende trainingzsjassen.
Nu ‘we EE van een wandelstok zijn: voorzien, wil
Frans Domhof ‘er voor zorgen. dat zwakke ledematen in islapnen worden gezet, minstens 2: uur voor de veëstri jjaanwezig zijn. : : SE
Verder ‘wensen wij zis elftallen en. supporters venZVC een. sportief seizoen Se e

Nanensdie vrouwen. en spelers van ZVC 5 ‘onze hartelijk]
voor het ‘meewerken aan het zeslaagde weekend.

‘Käntinepersoneel, Fam. Penterman; Ls.Cafê. Stoverink, Hotel ntt Witte Paard".
3-0-0
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‚OVERZICHT BATE

‚Contributies
‚Donateurs

‘Entreezelden
DIV. Yorpach-_Liens SUE,

‘reclame
‘Kantine.

- ‚Beginsaldi

Couitributies
Donsteurs

.Entreenelgen
Subs. Reclane
_Overnane gem.
‚regeninstal.
Ksntine

me
N & LASTEN '77/!78 van de

SPJOE50Ee Huur, onderh. £.19603,53
terreinen, zas,
water; schoon-

‚naakkosten etc.

- 364,20

Dep
- 24000,--

Das
2 5000, ==

+’ 73000,
- TOO0,;--

Tes
— 25000,

3346,96Reiskosten. =

Materialen Ee
ballen, GS DE
KNYB BIG; 85
Drukwerk, porti. 1661, 8Kost leten- - B 225
ve eat.rerz. E

Jeuztwerk ess101 soc.1. —  2899,03
Ni OUw, :

Rezenistal. - 1112586
Diversen esEindsaldi — .2692,04

f. 6076009

Reiskosten -
Materialen =

KNVB =

lonen &

sóc. lasten
Jeusdrerk -
Adm. kosten —

Vergaderingen —

Bats.

ee
2 Daldo —.

zamnmsmmmmm

25000,
3500, =x.
Go00;=

E00
4000; --.
1000, 72Be4090;--

58000, --



ee
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

TEXTIEL

ZIEUWENT - LICHTENVOORDE



voor een goede

en moderne

haarverzorging

het adres

voor een
lekker glaasje bier

naar

Bennie vannDAMESKAPSALON
Dikken

] =Rikkerink 2,
Tel 311 - ZIEUWENT #NT

voor al uw dE
VERZEKERINGEN

BEBouw
. VERBOUW en

. ONDERHOUD
naar

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentsew 75

Zieuwent
Tel. 227

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209

Ma

ea

a

ea



|

het juiste brood voor de
sportman is brood met BANKSTELLEN
CNergsiëe 0-49, EETHOEKEN

SLAAPKAMERS
* {aTvo GORDIJNSTOF
K VLOERBEDEKKINGvolkoren
* tarwe steeds een leuke kollektie

in voorraad
van bakkerij

KNIPPENBOBGS|Niënhuis meel2:
UW WARME BAKKER ook in DEKENS en

MATRASSEN zijn wij
: ruim gesorteerdtelefoon 255

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29Z IeUWwent Ta 05145 die
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd |
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een

ee

aannemingsbedrijf
|

HOENDERBOOM BV Zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Is delaagste
prijs intapijt

altijd debeste?
„ia — Vergeethetmaar! Stoltenborg

Want tapijt kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast

NES
de prijs ook op Kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop,

As daarom even bij ons
binnen. Wij adviseren u graag
met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist.

Na
KIN
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| _ artal.

sn:

art. 5.

arte 4.

See De
ae

OD:

verenigings opnieuw vastgesteld vo or. een tijd-

se Sierie DE

NAAM EN ZETEL,
De vereni;ins draag $ âe naam van: ae Ke.
Zieuwentse Voetbalelub (R:K.Z.V0).Zij is gevesti:3d te: Zieuwent, :2em. Iichtenvoorde.

DUUR. ee ge Se |

De vereniging is opvericht 28 juni 1945. °°
Te rekenen van: 1 juli 1961 is de duur van de. j

vak van 29 jaar en Ie ieeiden, erielu ien- :disende op Z1 mei Ee ee d
DOEL.

;

De vereniging stelt. zich ten 4oel es ‘beoefen
en en het bevorderen van het vo etbalspel ‘en
aanverwante takken van sport, en wel met toe-passin; van de. r.k. bezinselen en met inacht-nemin; van de bisschoppelijke bepalingen voer |
Trsks sportverenigingen SA

MIDDELEN. |

De verenigingtracht eit doel te bereiken doorhet houden van oefeningen. en het spelen vanweûstrijden en vocrts dcor anders wettige nid=
delen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen :

zijn. Ee
LEDEN, î | Sd :De Verenigings bestëat ‘uit: Pe Wiet )

verkende leden; oncterverieeld in zewóne werken-de leden en junioren; : °° | :

ontersteunende. leden;ereleden.
Werkenûe leden. (gewone werkende en junioren) :zijn zij, dïe jaarlijks een bis] het huishoute-lijke reglement vastzestelde contrit utie betal-en en die zerechtizd zijn aen coefeninsen-en :

wedstrijden deel te nemen cf enige functie'’in!âe verenizins te bekleden. k

Ì



-10- af.Gewone werkenûe leden zijn zij, die op l sent,
volgende op de aanvanz van het verenisinssjaar,
17. jaar: of ouder zijn. Jûúioren zijn zij; ûie de:
leeftijd van zewone werkenteleden nog niet heb-

ben:bereikt. let werkend lidnaatschap: wordt wer-"
kregen dcor.schriftelijke:aanmeldinz Hijs secre-
taris, een en andèr- nader geregèld in het huis-
houdelijk reglement. |

Minderjarigen hebben bij aanvrage’ van het lid-
maatschap van de verenizins de. handtekenin: van

hun wettige vertegenwosrdiger. nodig. Ge
‘Ondersteumeide eden zijmssij , die -de rerenisinr:
uitsluitend geldelijk steunen en als zodanis door
het bestuur zijn tcegelaten.:”
Ereleden-zijn zij, die zich jerens de
bijzonder: vertienstelijk hebben zerzaa
voordracht van het. bestuur of vant

‘stemgerechtizde leden dcor de alzenen
met ten minste. 9/10 van de uitg‘obrachte
stemmen als zodanis zijn bencend,
Stengerechtigdê: zijn de. gewone werkende leden. #re-
leien hebben alle rechten-ven werkende leden.De hebben êp bestuurs/ en coinissiever-
zaderinzen een aûviserende sten, Sidien zij niet
tevens besfauinslid zijn of in Us: Gesbetreffende
commissie zitting hebben.

art.6.Docr verkrijgin; van het lidmaatschap van de ver-
eniginz wordt men tevens lia van Ge Koninklijke
Nederlandsche Vretbalbond. De lezen zijn ver-
plicht zich te cnderwerpen aan de statuten en

-N.V.B. Hetbêstuur is be-.
« alle zevraagûe inlichtinzen
zerrstrekken.

reglenenten van. Ge
voegd an te eeoniment e' led© cr (6) <d

1e Et “Tiënaatsckap eindig o Era.Schriftelijk opzegzen aan de scoretaris, met in--
achtnemins:van een ternijn van &én maand viór het

ED verstrijken. van het verenigingsjaar;ba overlijden; | 5‘Gercyement” wezens. ln dcor het bestuur;



a
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:

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

dieetartikelen — zuivelprodukten



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

verder alle of een groot feest
in ’t kleinsoorten reparaties

moet je toch wel bij
7 ]naar een erkend t Kevelder zijn!

adres:
:CAF

garage :
T. KÒLKMAN t Kevelder

Zieuwentseweg 44
H. HOLWEG

GE 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



i : Ë elle :

en 4.royement wegens wanzedra, n;als:buiten de
-verenigins, dòorde algenee vertzefering’ metRE vande gelèig uitzebrachte. stemmen, eenen |

ander nader bij. huishoudslijk reglement te:regelen; DeB
5

s.beBindisihz var het. Liénatschanvan. de: KNB,
GELDMIDDELEN.

zebrt. 8. ‘De Gelênidgdelen van: de:vereni n&bestaan uit:|

5. inle;gelden, contributie van gewone. merkendeLeden en junicren; E Deb. contributie’van. ondersteunende lef‘0. ontvangsten uit wedstrijden; :

le donäáties en andere: inkomsten.Du
4

rn

EL

IG

Aen

IO

BESTUUR. - î BT
i. Ter: jaarlijkse EO ‘wordt ‘dg

aanwezige stengerechtigde’ Leden:uitleden en ereleden een-bestuur gekozen;“da
een oneven áantal; doch tenùinste 3" leden. be
staat, {ie meerderjaris' moeten zijn. D sr

‘wijze ende wijzeven-samenstelling,
‘en aftreding worden"in het huishoudelijk:Ti
ment geregeld, Het bestuur is belast met ide:ee de zaken, :âe verenizing betre:tfonde,

en vertezenwiordizt de verenieNs. in en: ‘büiten|
Het kan bön of:ieer zijner leden”tijds-lijk met de Foezen: ordigzing belasten:

m
EE

IER
xn

GEESTELIJK ADVISEUR.
art.lo.De vereniginz wordt bijgestaan

lijk alriseur; te bengenen: dc
waarde Eeer Paco: Tr der HeTenehfritus perc}

 HUTSEOUDELIJK REG LEMENtart.ll.Er bestaat een:huishouëelijk’ elBaesteld in;de algemene versalerii “Het ma
bénalinzen bevatten, in strijd met deze
tuben: Wijziginren.in het huishèudelijk

i ment kunnen slechts worden aangebracht: do
algemene vergadering; zij treten in werkin;
insanz ‘van de das, ie op die der :aan-



anemins door de alzemene’ verzadering.
 VERENIGTIGSJAAR,

art. 12. Het verenigin;sjaar loopt van 1 Juli tot ESjubsvan het daaropvolsgehde jaar.
VERGADERINGEN. - a ĳ

arts 13. De vergaderingen worden verdeeld in:
algemene vergzateringeng.Derse gaderingen;
andere: vergaderingeneeh en ander B belt Pe.sleu‘eit teregelen, : 5ode Eewordt tenmiùste een ie ver-gaderingen geh)uden. De algemene vergaderingcefent de heievende macht uit; Peùzij in dezestatuten een zekwalificeerde meerderheid is ver-eist, wordeù besluiten ter alsgeene Verzaderinggenomen, met geworie ieérderkHeid van SVermen, Bijverkiezingen cover personen wórût echter de vol-strekte meerderheid der uitgebrachte geldizestenmen vereist, Stemmingen cver zeker ‘geschled-

T nadeling, over ‘personen schriftelijk, Bijschriftelijke stemming ‘en benvemt de vcorzitter.een commissie van 3 ID stemopneders, dieer zich van heeft te overtuigen dat net getalstembiljetten gelijk: is aan dat van ‘de aanweigzijnde Ieder, de bilj en opent de uitslagi : niet behsor-
orden van onwaarde

Ge meerderhuid af-
ingeleverd bil-

er Dersonen worden

EE áls er plaat-
Sr Dij esen
stemmins nieman

er Berednio-Gie ee ve.
ming gehouden tus
eerste stemmin

C

nen die bij de
op zich hebbenkrijg‘en van een ge-lijk aantal ‘stemmen meer aa 2 personen in aan-
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De Honda Civic EEgescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-

m0

—_….

4

—_—

ï

(4

#

\

dels
veiligheidskooiconstructie

„yeiligheidsstuur
:

5
: : Gewicht 680 kg.

3 maal gekozen tot auto van het jaar in Japan slaapstoelen
1 maal 3e plaats in Europa achterruitverwarming
2 maal le plaats in Amerika handremcontrolelampje

alarmknipperinstallatie
Grote 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. achteruitrijlampen
à

Benzineverbruik 1 : 17, bij rustig rijden. grote handschoenen-
Luopt on gewone benzine. kast

Accelerat:: van U tot 100 7 13 second
Financiering 1

î : Uit voorraad leverbaa:-.
î Zaterdagsmorgens werkplaats geopend

van 8.30 tot 12 uur. E

6

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

TD



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 eeerkend assurantieagent

zorg dat u steedsvoor al uw wat in huis hebtDRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
"op de Viersprong" woensdagsmiddags

Telefoon 473 gesloten



-13-
merking, dan komen dezèn allen. in herstemming.Bij zulk een herstemmins is. het grootste’ aantalstemmen beslissend. Indien bij een herstemmingde stemmen staken, beslist het lot.

art.l4. Een algemene ering is ni tot: isinbevoegd, indi et tenminste JE der stem-serechtigde Iedemde presentielijst heeft ze-tekend. Indien de zewone jaarlijkse alzemenevergadering niiet’is kunnen worden gehouden.
wegens het ontbreken van het vereiste aantalleden, zal binnen 30 dagen ‘een nieuwe vergader-ing worden gehouden. Deze vergadering zal on-geacht het aantal aanwezige stemgerechtizdeleden, tot EE bevoegd zijn, mits de agen-da eert blijve en van het houden van. denadere vergadering tijdig aan de Leden is kennis
gegeven, E

E 2 WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
5. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnenalleen worden zenomen in een. álg:emene vergzader-‚ing met een meerderheid van DE van het aantaluitgebrachte geldige stemmen. Zij treden niet‘in werking alvorens de bisschoppelijke en Kon-inklijke, goedkeuring daarop zijn verkregen.

w HH + H1

:

VERLENGING.16. Poenminste, J- jaar vóór ed verstrijken van de ter-mijn, gzencend in art. 2 van deze statuten, ‘wordtin een algemene. verg adering besloten tot het ‘aldan niet verlengen van de duur van de verenigins,onder vee dat bij verlenging op de daar-
De verband adstatutenwijzizinz de
Koninklijke goedkeuring, wanneer deze alsdan nogde worden vereist, Ge worden verkregen.

EONTBINDING.
5Leen een algemene vergadering, daartoe in het

er bijeengeroepen, kan besluiten tot het
den van-de vereniging met tenminste 2/3eldig uitgebrachte stemmen À

eres A
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‘gaan waar Ge fouten zijn zemsakt,
“Jijk: de fouten op een anderte
te bêëllen of alles gced afzesnro

… Heat: 8& WICK Populsir/s. -ë] KXXXXEXKL

ee

ee

weren

art.18. Bij ontbinding van de vereniging wordt met
haar bezittingen gehandeld volgens de mening” ;

van de alZemene vergadering, met inachtneming !

van de voorschriften van Ee 1702 van het 5
Burgerlijk Wetboek en art. 19 der Amateurbe-palingen van de K.N.V.B.
Aldus vastgesteld te Zieuwent op 12 Juli 1961.
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BIJ DE NED. MIDDENSTANDSBANK ?

GEPENPROGRAMMA.

Als voorbereidins voor het nieuwe seizoen heeft het
bestuur een Cefenprogramms samengesteld voor zowel het:. Iste en 2de elftal als voor de.lasere elftaller.In PICT- Nr 10 van. Juli.1978 kon iedereen lezen:‘wenneer)Wij: zoe kunnen voetballen.
Ïslaas zijn er zeer hinderlijke fouten gemaakt, Deame voor ‘de lagere elftallen zijn welgeteld’ Telande oefenwedstrijden niet doorgegaan terwijl bij 2

: wedstrijden: op een later tijdstip. moest werdeù begonnendan was opgegeven.
Voor het bestuur moet dit wél een iding zijn na te

s altijd. semakke-
maar door zelf

Le ee ervoor even’
is, zou veel wrevel

HW

4e

D
ct

D

qm k
*

Smit

AWOD

< o) 3
<0

Ö„ a U pD

Het initiatief 5e nemen, door b

gunnen worden voorkomen,
: Be Berendsen. : :

0-00
DOELPUNTIE DOELPUNIJE DLELPUNTE DCELPUNTJE DOELPUNTJE

j
5

afHa Te EOD -ZeCeaen.e voetbalschoenen.
I.Weijers tel: 445

Ito Koop: Z:Z+2.n. voetbalschoenen. iMes deSSme DEIDOELPUNTJE DOELPUNTE DOELPUNTE DOELPUNTE DOELPUNTJE

en

Dn



_COOP. WERKTUIGEN VERENIGING
ZIEUWENT - telefoon 526/511
wij verzorgen alle werkzaamheden voor uw -
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 WMS
Ee: 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



Wilt U eens watertanden ?

voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

devr
: ee -. =

Dan bent U bij ACAFÉ — RESTAURANT „STOVERINK"|
in goede handen. Jess

Het vertrouwde adres voor vergaderingen enDE 2
4 partijen. 5
is Ruurloseweg 20 ZIEUWENT Tel. 05445- 634

ZELEBEDIENING en ny | Een AAN HUIS

LANRVELDDorpsstraat 31 TEL. 05445 259
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EUS IN. HET KORT NIEUWS IN HET KORTÏrreows TN:EBTK!
î -Kopie voor het volgeride nummer (2) dient uiterlijkE zondag 24 sent. ige lbverd te wordLen BIj: Ge Redactie:NOTEER DEZE DATUM.1

òï
4:“-Jeugitrainer IL. ‘Knippenborg:is adngenomen vobr de :3 . Ë

+trainerso pleiding C. Wijwensen henveelsucces, :

‘zAnt, Kolkmen (Eárnes) wera ‘bereid gevonden’ zendeags …!het zegde team te begeleiden. '

| Ie
ZVC neet dit jaar ook Weer deel ‘aan de Zzalvoetbal-‚ ccmpetitie te Groenlo, met 3 teams die’dithele.competitie spelen. - = Ee Se “SDGespeeld werdt steeds on de vrijdagavond.” ee :

‚-PIOT dát in november haar Ist lústrun viert staat ‘i

: vooreen ieder cpen êie'wat leuks weet voor dit-
„jubileum. = : EESD ee i 9e |‘FIEUWS IN HET KORT NIEUWS IE HET KORT NIEUWS IN HET K |

[ Ss

5

| |
5

KLACHT VAN EEN INVALIER. i ONit is voorwaar baant)jes Aant Lt lijtje::tel-‘moeten - staen, SSIn.je voetbalshirt en voeetbalsolieshen; En Je.voetbal- |broekje aans ee eeAls je daar ‘staat: kou te leiden; Stig eg aisèën LL iSee de andere: spelers dan: zo Begrlijk Yrappe Hi:
Zie 5 DeAls shirt komt. vrág en, ‘ilimc ï
voetb
Si-D zt je vcetbalbrrgekje; Hoxvet zou je deaPL: :

mee ii EEa natuorlijk; Tant het ts”toch:‚voor cent.

dan maar raak, Ee ee a á

Vraag je so n:!Heb”nóg/masreen. week
gedula, Det werden, "IS70ch’ ‘heus mio:ónze schuld!,

hoii

nae

ve
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Je contributie komt men halen, Daar zijn ze als de Kip-
pen bij, =De kleding mcet je betalen, Maar voetbállen is er niet
bij: Ja, zo sat je élke zondas aan het lijntje, kêer op
keer, te snakken om eens mee te spelen, En je voetbal-heart doet zeer.
Ik smeek je, leden der commissie,
Die het elftal samenstelt, Laat me nu ock een spelen,
Zet me ock eens in het veld,k Belocf je heiliz, !'k zal Wan bes3 doen,Werken zal ik als een paard,
En als de heren komen kijken,. 'k wed, dat hun” een
lieht opgaat.

SPAAR 2W GOEDE VOORNEMENS NIET OP,
MAAR MAAK ZE WAAR BIJ DE NED. MIDDENSTANDSBANK

VERZOEK

Nogmaals Goen roep aan alle Sporrtvereni,Sig:
en eens mat va k in PIOT te sehrijven,
eventueel door verenigingen vast persoon
aan te stellen iss; Ï BEL IKL
ons toch onwaa da ie veêr-
enigingen niet ks een te stukje te schrijvenvalt dat de moeite w ie afs lezers.’



‚
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.
uitgebreid onderdelenmagazijn
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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
FE

GELD EN GOEDE RAAD

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