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Kies voor betrouwbare
zekerheid
MASSEY FERGUSON

De nieuwe MF
500 trekker serie
van 47 t/m 90 pk
(max. motorvermogen) bewijst
weer eens de grote voorsprong van
Massey-Ferguson. De vele technische nouveauté's,
de geavanceerde vormgeving en de nieuwe super-
cabine ‚om stil van te worden’ Het geluidsniveau
in deze veiligheidscabine ligt ver beneden 90 db
(OECD getest). De cabines zijn werkelijk van àlle
gemakken voorzien (0.a. een GRATIS door ons inge-
bouwde RADIO) en een verbluffend goed rondom-
uitzicht door hitte- en zonwerend glas, maken deze
trekker tot het agrarische nieuws
van het jaar. Dus: trek ’r even tijd
voor uit. Kom kijken bij:

Wopa bv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

telefoon 05443-2415
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Nu pas verschijnt het meisnumer
waar misschien voelcn reeds lang naaruitzagen. De reden biervan was dat
wo gozien de mogelijke kampioenskansen
van ons cerste wilden afwachten,ulsmede die van het tweede,
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llet tweede wist in de één na laat- |ste wedstrijd tegen Varsseveld 2 f

| hot kampioenschap tc behalen. |

Waarvoor allereerst onze hartelijkefelicitaties. let tweede dat momen- |
teel promctiewedstrijden moet spelen i

tegen Erica D (reeds gespeeld 2-2), Colmschate 2 :(donderdag 31 mei} en AGOVV 2 (woensdas 7 Juni} Legrde |
|



ie
veeds in de beeginfase van de kompetitie vin 1 over=winningen op rij gevolgd door enkcle gelijke spoclende basis voor het kampioenschap. Uet vevrlioor slechhs2 maal. Len prestatie dic ook gezien het steedswisselend spelers-materiaal er zeker zijn mag, Wehopen danook dat ze de promotic bereiken cen volondjaar als ecrste reserve teum van SVC in de KNVB eengoed FPiguur zullen „Slaan, ‘

Ons coerste dat do gehele competitie hecft meegedraaidom het kampioens chap moest tenslotte Grol met 2punLen voorsprong het kampioenschap laten en oindigtzo evenals vorig jaar se op cen verdienstelijke2e plaats, hoewel het dit jaar nog dichtcr bij detitel was, want Juist in de laatste Paar wedstrijdontoen titelkandidaten Reunie en Witkampers puntensingen verliezen, konden ze zelf iu 6.0, ús roes.EL 3 tegen Grol en KSV niet verder komen dan ecnpuntenverdeling, Jammer, maar gezien hot spelers-potentiecl en do wetenschap con tweede te hebtbondat naar we hopen volgénd jaar op gel ijk niveoerastrijd moet het volgend seizoen misschien zoch kunnenlukken,
De lagere teams die evenals de jeugd door de langewinter veel wedst vijderitme verloren werden nochmecr gedupecrd door de competitie-lceider van deGVD door het besluit dat Na 12 mei niet meer zouworden gespeeld, maar zeker de beslissing dat inde Je en 4e klas promotie en deprradatie nict Heermogelijk zou zijn, dit seizoen worden mel mame hetje en 5e gedupeerd die beide bovenin meedraaidon onzeker nog volop moodrai:iden voor con promotieplaatslot derde streed mot nog één wedstri Jc te gaan melDLO 2D om promotie terwiji het vijfde Neede 3 dichtop de voet op ecn zeer verdienstelijke 2e plaatsvolde,fet vierde dced het ook beslist niet sleets on wasreeds zekor van cen vierde Plaats torwijl ook eenderde plaats binnen hun be DEIN SD.let zesde deed het ook zeer verdienstelijk en vind iedeop de tweocde plant 34 terwijl het tevens mede door hunsrote productiviteit onze Top-14 wist te winnen voorbet tweedc,let zevendo en achi te bleken goede middemsteors3 JL ons 3 OCT Moo lame Ss DE ston Ee



De Honda Civic 5 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-
dels
veiligheidskooiconstructie

. yeiligheidsstuur
i

: Gewicht 680 kg.3 maal gekozentot 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 tankdoppim. 1 uur. Na telefonische afspraak „klaar terwijl wisselstroomdynamou wacht”. Kosten plm. f 150.. Ook zaterdags. achteruitrijlampenBenzineverbruik 1: 17, bij rustig rijden. ' grote handschoenen-Loopt op gewone benzine. kast i

Acceleratie van 0 tot 100 in 13 seconden.
Financiering in 1 dag.

: Uit voorraad leverbaar.
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 u kunt het komende sportseizoen weer opons rekenen met ons, nog verder uitgebreide
dienstenpakket zoals:

verzekeringen : W.O. zeer gunstige
autopremies

financieringen : w.o. autofinanciering
pers. leningen : in één dag voor u geregeld

hypotheken : kondities tot 125% van de
executiewaarde

woningkredieten : contant geld voor
|

verbeteringen aan/in uw
huis

continu kredieten : een doorlopende
kredietmogelijkheid

sparen : zie advertentie elders in
dit blad

onze kennis en ervaring van al dit soort zaken
staan borg voor een vakkundig advies, een
advies dat ook u geheelvrijblijvend kunt

krijgen bij:
assurantie en financieringskantoor

_ THEO BEKKEN
Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461

erkend assurantieagent



D.
beter begen te draiemeu zo enke le-verdicnstolijke i
gelijke-spclen inde meht wist 2e slepen, IÀ

Bij de jeurd die door de lang aanhoudende winter lwel het meest gedupeerd was, waren de rosultaten iltoch tant overweldigend, De Asgselcctie dogradeecrdeuit de hoofdklass es wat Loch wel jammor is, maorook de andcre junioren haalden in hun klasse nauwo-Lijks de middenmoot
taten: Ee behalen;
Onze pupil len kwamen door de vloe afgelastingen haastniet meer 'äan voetbillen toe en ook onkele Lounooion die in mei gespecid zouden worden werden ookhog alt eladst; TIE ot nii toinnogi vond dooïr-gang. Hopelijk komen zij maar ook alle andere teamshet volgend scizoen meer aan voetballen Loe en speolt

‚ alleen C} wist soms goede resul-

het weer voor ons voetballers niet Vec zo'n sraterol,
U ziel, ook wij Kijken reeds weer vooruit evenalsonze trainers en besturen die ont al weer drik doendezijn met de nieuwe selectie-samenste lling, oefori-programma's cd. maar daarvan Krijgt U doe resultatenin ons volgende (kermis nummer,in dit nummer treft U verder enkele terugblikken vanbeams 1e, Ze, bc ens9e]Taän, Tacelli-lemms onenkcle vaste rubrieken als nieuws in "Lskert Sm(le Flaporen, 5 : .Da Redactie

DE FLAPOREN HOORDEN DAT;
..haurens Donderwinkel na de slechte wedstrijd te-

gen KSV-2, waarin ZVC-2 meer tegen zichzelf dan
tegen KSV-2 speelde, zeggen:"ZVC-2 is zo goed,dat ze alleen verliezen als ze tegen zichzelf vvoetballen.”‚dat, enkele spelers van het vijfde, die in ver-band met de eerste heilige communie van hun kind
bĳ het onderlinge tourmooi verhinderd waren, vanLeo Stoltenborg het advies kregen om. de. gasten
goed te eten te geven; dan hadden ze niet doordat je er een paar uurtjes tussen uit ging om tevoetballen, ae



JAVERPEINZINGEN oaver ’t EASTEit tr op, althans SSnie 5 vosT tie, moar easte effen ne statistisch oaver-zicht en dan de conclusies. Dat Oaverzicht begunt+ | de karmiswedstrijd tegen Bocholt veurig joartöt'en met de laatste competitiewedstrijd tegenYroagender, In die tied he“w 45 wedstrijden ‘evoet-Dat (incl. 4 wedstrijden van 45 minuten 9p:He Lour=-nooi in Rijssen): 20 competiëie-, 4 beker- en L9 0e-fenwedstrijden, Doarvan wonn’n wij d'r 24, spöllen2 13 zaliors en verloar’n d'r 6 (61 inden). Indie 43 wedstrijden maakten wi’j 106 goals en kreeg’na’r 64 um de oarne (totaal binnoa 4 goals per wed-strijd), Hiervan veel’n d'r respectievelijk 53 en 26Ur ut thee drinken; aanvallend precies de helfte,vardedigend iets minder as de helfte, Dat Oki lsnoale nog neet zo slecht, moar goa'j ut uutsplitsencompetitie en rest, dan krie j un totaal ver.schillend beeld,
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A
Conpstitiewedstrijden 25andere wedstrijdenwonnen 6x gewonnen 187%lieke 11x 23 punten gelieke EK Tusverloren 3x verloren DE tenls

voor rust 17-11 goals voor rust 36-15na rust 17-153 goals na rust 36-2554-24 goals totaal 12-40t 2 7e verklaring dát de oefen- envettere cijfers geeft te zeen as destrijden, Allereaste bunt tT meer asespölt (14 van de 23), Wieteran de 23 wedstrijden tegen lèèger geklas-2 elftallen (incl, 2VC-2; WVÓ-2, ne Duutse engelge ploeg),verloren oefenwedstrijden waar ’n tegen BocholtDoetinchem (28 klas KNVB, volgend jaar 1e klas),2 geliekspellen waar n tegen Doetinchem en MvR5 Heerenberg, 4®klas KNVB). Alle 5 wedstrijden te-en Ze-klagsgers (Silvolde ex, SBOUC, Lochem en DZSV)’n 3 andere wedstrijden tegen 4®-klassers (VVG, PerJorg en Rijssen) bunt ‘ewonne,competitie, Opvallend is dat tr zovulle liekeSSL is Wieter is het opmarkelijk dat 5 van de

TxEn
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het juiste brood voor de
sportman is brood met
energie o.a.

* AEO
van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

* volkoren

telefoon 255

zorg dat u steeds
wat in huis hebtvoor al uw

DRANKEN
even naar

SLIJTERIJ

Schutten Herman
"op de Viersprong" woensdagsmiddags

Telefoon 473 gesloten

Taxibedrijf
Jan Roelofs

DORPSSTRAAT 29 of "5Zieuwent Tel. 05445 — 416: me inde

trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf

HOENDERBOOM BV zieuwen:

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Isdelaagste
prijs intapijtadebeste?

Vergeet het maar!
Want tapijt Kent vele prijzen.
Maar ook kwaliteiten. Let naast
de prijs ook op Kwaliteit,
Goedkoop is duurkoop,

Alt Loop daarom even bij onsie AA, Fleg binnen, Wij adviseren u graagee Se ALL & met het vakmanschap van deechte tapijt-specialist,

B.J. STOLTENBORG & ZN. - tel. 207



=S6 gewonnen competitiewedstrijden thuus ‘ewonne buntMoar J van de 23 punten he’w in uutwedstrijdenehaalt., Andere Joaren ging dat altied ongeveergelieke op. Nog starker: & van de 10 uutwedstrijdenword n lieke spölt, Wat Veur conclusies ku’j hierfuut haal n?Allereaste dat ut verschil in resultaten tussen oe-n= en competitiewedstrijden arg groot is. Ut heft r alles van weg daw in oefenwedstrijden vriójeren daarum ok better spolt. Dit kump veural 45% uu-ting deurda’w mmer goals maakt; makkelijker kansenuutspöllen en better benutten (in de competitie ge-middeld 1,7 goals veur per wedstrijd; in de oefen-wedstrijden gem, 3,1 goals veu r; aj allene de op
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papier zwosrdere tegenstanders bekiekt- Letai wij gemiddeld nog an vcalsVe
E je In de competitië wiss n wijójvake wal veur te komm’n, moar ! d'r dantwesden in en; ondanks de kansen: van d genkere daw 1-1 C°
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en: twee joark S neet woar, wantar was vulile better, Toen haw 29 punten<< wedstrijden (die ha’w noa 20 wedstrijden albinnen), noo moar 23 uut 20. A’j dan rekkent datGrolle met 25 uut 20 kampioen word’n, dan denk ijsMAW zo-“onpöltná4 nas Vveurig joar, dan wasse wijj2 05 wedstrijden veur ut ende al kampioen éwes!!,Uuteindelijk ku j s1ie wedstrijden anhaal’n um te zeg-gen "doar hè’w de competitie verloar’n!, A’j datjoaren achter mekare doot, wo”j nooit gin kampioen,Zelf bunk van mening da’w ut in ’t noajoar verspölthebt, De start was good met 8 punten uut de easte 5wedstrijden, Uut de andere viefe veur de winterhaal’n wi’j moar 3 punten. Doar bu’w achter ‘eraakt,In ut veurige nummer hè’k ‘eschreefne da’w noa de

DO

Q

E [4 gr ns Î ë aEE

D

Hij

erb



5.
winter neet wieter achter raken, moar daw ok neetkotter an kwamm’n, De laatste 5 wedstrijden kwamm’nwi j wal kotter an, dr zat wal ne stijgende lijn inut spel, moar te late, Ut was ok raar voetball’n.Eagal zo’n dree of veer punten achter, En eagalwis'i’j veur de wedstrijd 'a/’j verleest stoa’j drviefe of zesse achter en is ut gebeurt!, Ut gebeur’neagal neet en op zo’n manier hè’w wal zes of zeuvenzondage ‘espölt. Steeds ongemarkt weer hopp’n datde boavensten verleest en da’j zelf ankomt., En da’snoo teleurstellend: de boavensten verloar’n walpunten, moar wi’j kwamm’n neet kotter an. Machte-loos. Dat deut mien ok denken an de 8 joar dat BICin de 29 klas GVB ‘espölt hebt: 4 of 5 kere bunt zetweede ‘ewes veur ze kampioen word ‘n; oefenwedstrij-den tegen l°-klassers en KNVB-ers konn’n ze wal win-nen. OK Gendringen en Eibergen hebt zoiets ‘ehadveur ze kampioen word’n,

Waarumme a’k dit schrief? Umda’k zelf en ok (sommi-ge) andere spöllers uut ékekk’n bunt in de 4®klas‚8 joar al). De tegenstanders ken ij ondertussendeur en deur, en andersumme ok, boavendien beguntut te vervèèlen da'’j regelmoatig ploegen tegenkomtdee de hele wedstrijd veur ut hok blieft hangen(denk Dv. an AD en gedeeltelijk KSV). tj broekt uthalve veld moar, En hoewal ut tegenstriedig klunkut volgende vake woar: a’j bettere tegenstandersbt, xrie’j vake meer ruumte. En dat spölt pleze-rigens Moers, sizeelt volgend joar wal wieter.“e joartje older, hoppelijk ok wiezer, met weer nenije selektie. Ut tweede spölt dan hoppelijk nexlasse hoger (met 4 ploegen spölt ze um 3 promotie-piaatsen; de easte wedstrijd hebt ze tegen Erica-2meë 2-2 lieke ‘espölt, de laatste wedstrijd opwoensdag 6 juni um 19,30 in Dieren) en dat kan okveur ut easte ne stimulans wèzen. Wi“j goat eastemet vekantie en dan goa’w d'r weer fris tegen an.Caver uutgoan ‘esprokk’n: Ut tweede wil in de eastenelfte ne weekendje noar België en ut, easte geet utlaatste of een-noa-laatste weekend ne dag noar demoffen. Ensffen nog de karmisse. Het organisèèr’n van ne te-“enstander is in hande @geef’n van André van derey, umdat den links en rechts wal enige kontakten
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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 - fel. 579 - b.g.g. 544



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

steeds een leuke kollektie
in voorraad

telNiënhuis meubelen 255

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

natuurlijk

tel. 257
schoenhandel

VOOR AL UW SCHOENEN

EN LEDERWAREN



hef. D'r gaat geruchten dat t’r ne ploeg kump metold-betaald-voetballers en/of spöllers wiet nog ginkontrakt veur volgend joar hebt. D'r goat geruchten(£) oaver namen as Sjaak Swart, Charley Bosveld,enz. At dat zo is, dan krie’w ne mooie tegenstanderen zal ut ne zwoare dobber word ’n. Nog zwoarder asveurig joar tegen Bocholt en zeker a’j rekkent dajnauwelijks wat conditie hebt. Ut volgende nummer(karmisnummer) zal ut definitief in stoan, èven-asni’js oaver ut oefenprogramma (19 augustus beker-ronde, afvalsysteem, dus geen poule-systeem zo-asde laatste twee joar).Dan as laatste wi’k ut publiek bi’j dizzen bedankenveur de belangstelling in ut afgelopen joar. Hoppe-lijk allemoale töt volgend joar.
Bennie Storkhorst

DE NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK

EN SPAARBANK VOOR ALLEN!
bind augustus of begin september wil do gemeentelijkesportraad in samenwerking met de N.K.S. weer startenmot een A.B, 0. (Algemene Basis Opleiding) cursusGezien do te verwachten grote toeloop en het bo=-perkte aanta} toelaatbare cursisten (+ 20) verdienthet aanbeveling nu recds hicrover na Îe denken ofzelfs al voorlopig op te geven voor dc aankondigingin de Élnu medio juni,inlichtingen: D. ton Bras of B, Ponds-Dondcrwinkel,

*

eee ee a en Oe es en pee een

Tevens is de sportraad voornemens enkele ie ))voorlichtingsavonden te geven over met name sport-blessures, door cen fysiotherapeut in samenwerk Lnmet de E.M.D.0.. Tet verdient voor de besturen vanonze sportvorenigingen aanbeveling loiders on trai-ners voor deze avonden te interesseren wanneer dozegehouden worden,

Vid



LAATSTE WOORD VAN ZVC 9, SEIZOEN 1978-1979,
Terugblikkend naar het afgelopen seizoen mogen we welconcluderen, dat het nog lang niet zo slecht ging alsverwacht werd. Uit 19 wedstrijden 5 punten, waarvanenkele punten behaald bij zeer hoog geklassificeerdeploegen. Vaak werd wel een wedstrijd gewoonweg onbe-nullig verloren, zoals de uitslagen van 2-3, O=1, 1-2en 1-18 wel bewijzen. Willen we volgend jaar redelijkmeedraaien- en dat kan gemakkelijk- dan moeten we tochwel wat meer voor onze ploeg over hebben, Allereerst:“Kom op de training.
“kom AUB eens op «tijd.

2.5. dit geldt voor iedereen.
Maar desalniettemin, we gaan er het volgend seizoen
gewoon weer knoerhard tegen aan, en dan zullen we wel

ien wat dan de resultaten zijn, Ook dan zullen er wel

pet

S gaan, maar dat kan de pret niet drukken: we knok-
Ken gewoon door.
Over knokken gesproken, bij het afgelopen onderlingesoernooi, welke in Zieuwent gehouden werd, hebben we
waarachtig nog gelijkgespeeld tegen ZVC-7. Nog erger
‚ een speler van 4VC-7 heeft daarna niet eens meer
meegedaan met dit toernooi, omdat deze speler meende
dat hij echt knskken kon. Door onze perfekte dribbels;
gave tackles- : el te verstaan dat deze allen van man-
lijk geslacht z'n- ; fabuleus keeperswerk en razend-snel counteren vanaf de l6-meter-lijn werd uiteindelijkde stand 0-0 bereikt, niet in het minst dankzij onzetomeloze inzet. Uiteindelijk werden we nog zesde vandit toernooi ook nog. Al met al geen slechte presta-tie gezien ons spelerspotentieel.
Maar goed, laten we het hier maar bij laten,; ikzelf
zou zeggen, mensen van Zieuwent tot volgend seizoen
bij de wedstrijden van ZVC-9,

Bestuur ZVC-9,

SPAAR UW GOEDE VOORNBGENS NIET OP,
“.AAK Zkt WAAR BIJ DE NEDERLANDSE MIULENSTANDS SPAARBANK



H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
”WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

kun j k jun je voor/kwartjes
rijk worden
in de Lotto of

AUTOBEDRIJF GE

LGA?W.J. KRABBENBORG Ie
Door meeVOOR AL UW REPARATIES te spelen steunt u

GESPECIALISEERD IN bovendien È

DIESELMOTOREN onze vereniging.
Waalderweg 12 a - Mariënvelde elke dinsdagavondtel. 777 (05445) tussen 8 en 11 uurb.g.g. 601 in de kantine



C.A.V.V. ZIEMACO steeds tot uw dienst met 0.2.
ì|

veevoeders & kleindierenvoeders
| kunstmeststoffen
| vloeibare en vaste brandstoffen

ruwvoeders w.0. hooi-, stro-, bierbostel enz.
zaai- en pootgoed, tuin en bloemzaden
gewasbeschermingsmiddelen
gereedschap en bedrijfsbenodigdheden

Wij stellen als eis: KWALITEIT EN PRIJS!!!
Tanken van benzine kunt u dagen nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dagKontant geldis er niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

Bezit u er nog geen???? Vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij:

C.A.V.V. ZIEMAGO
Ï Past. Zanderinkstraat 30, Zieuwent

Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

voor voetbal naar
RK ZE Th. BERENTSEN

voor RIJLES UW
naar

VIVO-KRUIDENIER

ì 5
| A. Kolkman WARME BAKKER

|

Werenfriedstr. 13 telef .05445-222



LADVERTENTIE )

MELKVEEHOUDERS
| OPGELET! _

a

RUNDVEEBROKKEN MET PBOVIM E enGEEFT U DE VOLGENDE UITSTEKENDE RESULTATEN

A. een produktieverhoging van 0,25-2 kg melk
per dag per koe

. 0;2-0,5 % melkvetverhoging

‚ Uitstekende opname en hardheid van de

B
& geleidelijker overgang van stal naar weide

D
brokken

E . een meer opbrengst van gemiddeld fgo,=
per koe per jaar

VAN WIJNGAARDEN'S

zeuwent TEL. 200



ìiQ.
HET ZESDEoe gaat het met U 7? Mot ons ging het goed !
liet afgelopen seizoen was voor ons een fantastischseizoen. Een ontzettend goede teamgeest zorgde voormenig uurtje voctbalplezier op de velden en in deKantine,
Voeltbalplezier, teamverantwoordelijkhcid, opoffeorings-gezindheid en inzet waren de hoekstenen voor óns :

1 …Succes = E1. In 1979 nog steeds ongeslagon,.2. Een eervolle tweede plaats in doON3. Winnaar TVop-1ti, ë4. Winnaar oalternaticf Jan Koippenborgtournooi,
3. Een Jaar lang fijn gevoetbald,

<Ad-l 3 Ongeslagen: zowel Letterlijk als figuurlijk.a, Sinds november 1978 hebbén we:gcen enkelewadstrijd verloren, mede als: gevolg.vanbovengenoemde elftal-kwaliteiten c.q.cigenschappen.
b. Iet gehele seizoen 78-79 kendo hot 6eelftal geen enkele boeking en/of schorsing.

\de-2 1 Een tweede plaats behalen. met veel voethal-plezior is in onze ogen belanpgrijkér dan
kampioen worden ten koste van al les.

Ad-3 3 De penningmeester van VIOT- is*zelf medespelervan het zesde, zodat we verzekerd konden: …

zijn van een goede beloning voor het winnen
an de Top-l14,
Winnaar alternäitief Jan Knippentörg TonrriooìAtm 5

âzesde — vierde 1-0 zesde im vijfde“ Ter.zosde =— zevende /.-} LA tslag 2-l}zesde = achtste 1-9 zesde =— negende 3-0Vijf wedstrijden; Tien 'Búnten, EnP.S, Het vijfde wenste inhet’ zesde niet haarmeerdere te erkennen, getuige de uit-latingen (een voórzichttige uitdrukkingvoor groffe beschuldigingen dic meer ophunt zelf slaan dan. op het zesde) dic wenotabene 2 dagen na de wedstri jd naarons hoofd geslingerd kregen,Overigens cen betreurenswnal digge zaak



IE BOUWBEDRIJF
& - . NIEUWBOUWHulzink& Zn. saiensow

. UTILITEITSBOUW

‚ VERBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

ZIEUWENT TEL. 05445 -214

voor advies
aan- en verkoop

fokzeugen
fokberen
biggen
en varkens

A.W. DOMHOF

Oude Ruurloseweg 28, Zieuwent, tel. 436

Ae





aannemersbedrijf HULSHOF
telefoon 05445-494

en es* verbouw
* onderhoud

voor goed gemotiveerde vaklieden en
hulparbeidersis er altijd plaats in ons bedrijf

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
i

MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
* *

tel. 200
Zieuwent



1.
gezien dc opzet van het tournooi (d.i.
onderling Eijn voetballen, zonder dat
er grote belangen op het spel staan. }

Een aantal personen van het vijfde kon
echter het verlies tegen ons maar moolLijk
verkroppen. Dlijkbaar hadden zij wel
belang bij het winnen van het tournooi.
78/79 was voor spelers, leider en supporters
(vrouwelijke wederhelften en enkele verdwaalde
kerkganzers} een fijn seizoen waarop we moetde plezier terug kunnen kijken,
Kijken wo in de toekomst (scizoen 19/B0), dan
ligt het één en ander wat moeilijker. Éen
hocht Lean c.q. vriendenkring wordt als gevolg
van prestatiedrang van hogere elftallen en de
'noodzakelijke' doorstroming bruut uit elkaar
getrokken. Een verschijnsel overigens dat aj
meerdere jaren bij veel mensen het adrenaline-
gehalte doet stijgen.Lateu we hopen dat het allemaal meco mag valien
on dat ook het volgeud seizoen, zowel voor
spelers die het zesde gaan verlaten, als voor
spelers die nieuw bij hot zesde worden inge-
tecold, voeltbalplezier met en voor elkaar de
boventoon zalt voeren! E

Eî let Zesde

EINDSTAND TOP.
1. Zesde 5 8. Zevende 2.405
Pio hysede. 15206 9 ACH ie | 3}92

9 Cassol 1) 10. D-sel Ll]me VR Ssod 0,859
5, Derde 3.391 War)
6. Vierde 2.466 1}. Negende 0.390
7. Eerste 2,459 4, De2 OQ. 180



SCHOOLVOETBAL

#e werden in Lichtenvoorde kampioen door in definale te winnen van 'Van de Veldermschool' met
5-Ö en in de bosiissende wedstrijd te winuen vande PPastoor van Ars school” met 2-0,Toen gingen we naar Twello. Daar zagen do wedstrij-en SI zo ati:

Apeldoorn “ Ziouwent 1 Oel
Zevenaar =— Ziouwent 3 Om}
Winterswijk = Zieuwent 3 Of)
Doesburg - Zieuwent 3 O-l4

[In de finale speelden we gelijk tegen Zutphen en
Didam en wonnen we met penaltyschileten,
Voen gingen we nuar Zeist. Daar zagen de wedstrij-den or. zo uit:

Gouda » Zieuwent £ Of)
Amsterdam — Zieuwont 2 Of)
Groningen — Zieuwent : O-4
Haarlem — Zieuwent 2 Î}»-t

In de finale verloren wij van Rotterdam met 1-0,Daarom mogen wij ó juni niet terurkomen mot ons24olftal: Jan Deerten : Keeper
Jurgen teu ave : ol10penDarend Wassink : Voorstoppor
Benno Iummol ink ‚ Rechtsback
Karel te Molder ‚ Linksback
Proddy Bokkers Ss clie Jo aanval
Gius Houwbhorat i Rechtsmiddenveld
Mark Penterman : Linksmiddenvold
Frank Eekelder : Rechtsbuiten
Arno Doppon : Linksbuiten
Vascal Domhof z: Midvoor
taarten Domhof : Hesorvekeeper
Prank Hummciink : Reservespoler
Henk Hulshof : Reservospeler
Rudi van Eldik . : Reservespelerlot schoolteam

SPAART U OOK AL?

BIJ DE NED. MIDDENSTANDSBANK



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

voor al uw loonwerk en grondwerk
ZIEUWENT - telefoon 526/511

NIEUW: f

Zijn er plannen om sleufsilo’s te bouwen?
Kom eens aan.

*

WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR :

telefoon 05445-526/511

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS
SPAARBANK

De spaarbank met persoonlijke aandacht
voor al uw spaarproblemen.

ledere nieuwe spaarder ontvangt f 7,50
als gratis eerste inleg.

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:

agentschap Zieuwent

TH.J. BEKKEN
Werenfriedstraat 9
telefoon 05445-46861



voor de aan- en verkoop van
VEE en VARKENS

naar

A.KL, HOLKENBORG
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 Zieuwent - tel. 508 > ==De adt° int 5 emoes

gezelligheid kent geen tijd

daarom na elke sport of festijn

moet u bij ONS ZIJN

Café - Restaurant ”STOVERINK” Zieuwent
tel. 05445-634 Ruurloseweg 20

—,

ZELPBEDIENING en |
=

WINKEL AAN HUIS

LANKVELD
orpsstraat 31 TEL. 05445 259



ië.

Voor Pacelli zit de zaal en veld kompetitie er ook |weer op.iezien de standen mag wel geconcludeerd wordendat Pacelli een zeer goed seizoen achter de rug heeft, |

De heren werden kampioen, evenals de aspiranten b, terwijl |

de pupillen kampioen werden bij het eeOOk de andere teams cindi gden bijna allen op een zeor |ee tweede of DE plaats.Alleen de a jun 4die mede door blessures en weekenddiensten 0 niet41tijd op hun sterkst konden aantreden ‚zullen volgendseizoen een klasse lager moeten spelen, |Wanneer we ook voor de Pacelli teams een Soor tops |

zouden opmaken, blijkt dat deze gewonnen zou Zide aspiranten c (4,66) gevolgt door de aspire bh

(4,52).Verder bleken de heren het meest productief (306)naar moesten ook de meeste goals incassereee dame:waren de aspiranten c het productiefst (161) „en hoefdede doelvrouwe van de aspiranten b het mins!
gang naar het net te maken(43).
De voorbereidingen voor het komend seizoenin volle gang. Voor de standaard EE zijn odxompetitie indelingen bekend,voor de Overige Lean
vubliceren we ze eis we dj van de bond ont: gen,Vorheugend ieEe Pacelli nog steeds groelende is.konden
we de vorige maal reeds melden dat er een tweed: herenLeam komt,nu ie reeds bĳna zeker dat volgens. seí n met
2 pupillen teams aan de competitie zal worden geenVoor eventuele inlichtingen over onze erekunt U zich wenden tot Tonny Krabbeenborg,Marian Spek-schoor of Rieky Ponds-Donderwinkel,

windstanden zaalkompetitie.
Dames bsen.klas 1 Heren öSen.kls 3
Duiven 1 16-25 Pacelli 14-25(306-213)Erix 1 16-23 Reflex 1 l&-22
Erica 1 16-21 DHC Li-21
Groessen 1 14-13 Hinerva 2 14-18
Batouwe 1 lli-12 Dynamo lin?Pacelli 1 14-10(96-111) Grol 2 li-7

VHVO 1 4-3 Gazellenh lh-6JV 2 1i-5 WvW Lin 1

-



5 Dames Nun.klas JHMeisj, aspZeflex 14-27 Erica b 16-28 UGHV a 12-18finerva 14-25 Pacelliub 16-20 HWV a 12-17DHV ii-13 UGHV b 16-14 Pacelli a le-l4Vias 4-13 Eris. b 16-14 Erix a 12-12Erix 14-12 Gazellenb 16-44 Grol z= l2-12brica 15-154
5 Vios a i2=9Pacelli 15-11 EeApollo Li doelsepac.13%4.-98doels.Pac. (103-113)

meisj.aspeb _meisj.asp.c meisjepupillen.Pacelli b 14-24 Grg1 e l4-26 Grol 12-21Gro] b lt-23 Pgcelli cl4-25 Pacelli 12-16GEV b 14-18 Minerva cl&4.-18 UGHY l2-16Vossen. b 14-15 Erixe 14-16 Fortuna L2-12Erix b H-15 GEV d 14-10 Reflex 12-9Babberich bl4-10 Grol f 14-10 Ay 12-5Flamingo b lh-4 Olympus bl4-7 srix t2-5Reflex 14-53 Gazellencli-0doelse Pac. 121-453 doelsspac.l61-56
Je zaalhandbal kompetitie indeling seizoen 79-80
Dames senioren James Junioren Heren sen,L ste klas klas & klas 2
Vatouwe 1 Apollo Duiven 1brica 1 Breek +74 Erix 1Srixl Dynamo Pacelli 1Fortuna 1 BHV UGEV 2Groessen Ì Flamingos “Huissen 1Leo Keyenb. Girls div 2Pacelli 1 Pacelli ZIV-Feball 1Yaln Huissen brica b swift 5

WS_IN HET KONT
ie voor ons volgende nummer ( 10} van PIOT dientLterlijk zondag 1 juiti Ichet bezit te zijn van deedactie, Noteer deze datum [let wordt cen kermis-‚met daarin opgenomen hct Programma van deooridag met de kermis en het volledig ke rmis-programma



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij
H. BEERTEN zijn

voor een goede
2e hands of

G.J. Pierik ieauto
verder alle

Constructie- en soorten reparaties
installatiebedrijf.

LOODG IETERSWERKEN en erkend
C.V., INSTALLATIES adres :

IJZERWAREN
ONDERHOUD garage

T. KOLKMAN
Tel. 233 a,Zieuwent

tel. 603



r al uw schilder-Ba naar 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 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 graag

„npc, KRABBENBORG telefoon 215



Zoals na elk seizoen hecft Vrans Hummolink (Winterink)

8.
Het bestuur is onderhandelingen bezig met iz 2}betaalde voetballers en eX-profs om deze tijdensde kermis-wedstrijd te laten spelen. Namen aisSjaak Swart, Charly Bosveld en Kick ved. Vall werdendoor ons gehoord,

weer legio sport en kledingsstukken overgehoudendie men in de k Leedlokalen iict liggen en nog sLecdsniet werden opgehaald, Mist U icts, informeer danoons. Wie weet ligt jouw shirt, trainingsbroek of zowel daar
_— —ee eseaeeenIn ons volgende nummer verschijnen ondermeer deselectic=samonsteltl ingen, ge fonprogramma’s, © ompeltitiemindelingen (indien bekend) en trainingstijden voorzowel sonioron, junioren en pupillen,

ee

ee"

Werdon onze lagerc scnio ron-teams door de GVB reedsgedupeerd doordat seen promotie eon degradatie kenDlaats vinden, nor afgezien dat ze:mniet utile wedstrij-.den konden uitspelen, Nu heeft de GVB ook nog boslozennog cen jaar te wachten mct ecn vijfde klas,
Hot 4e t/m Je speelden toch nog con gezellig onder-ling lournooi waar het zesde als duidelijk winnaaruit de bus kwam on daarmee het kratibicr worn, naasthet krat dat ze in de kompetitie reeds verdiend haddenmet de Vops11,

í
|

|

|

Ook onze minipupilletjes hebben een tourncoitje enwel Lo samen mct &#e minipupillen van Crol spelen zezaterdag 2 Juni tussen 10.30 uur en 14,00 uur op het ij‘sportveld bij de lagere school ecn tournooitje,
Bovendien spelen deze minipupillen onderling de voor-wedstrijd tijdens. de kormissportdas,
Pacelli wil de sportdag tijdens de kermis ecn inter=-nationaal karakter geven en tracht voor zowel dedanos-senioren en Junioren een duitse tegenstanderte Krijgeng



vingers komen tijdens de kormis=
On de poolstokho og

Voorn dana trokken, Dus veryondor U uietals ij bij sloten Hit Pecds verwoeste Springers ziet

1,MEL1979toofdk lasso B Kaas 7eereLlvolde 20033 Fortuna WAT fijos jiVarssoveld 19-28 Ratum A1 14-20 OdKSH A7 [a> 0F5 1IS BIFryse. OL19 plSDOUC 9-11 9 Û DnRKZVC 19-10 0]Longa 130 iÙe 7

44 aj 7

clixVosseveldhi [7D] SyGDSDe
‚SV Do mn [2 5 WV ee

iO-25 Portus

YiuSyn

larkolo CtDikopsnii Tj

i

t
5

De Noede (} :

ì
i

j

i ji OG Sn, Ka tLenl2
rcrSp.Moddo (2 17 6

Hel zevende gaat dit jaar van hin spaarcenten (van 2izoenen) met z LJ allen dapon main Mijorss. 465.vijl han in e5, die niet mee mocht on, zelf cen weekenderschelli ng hebben geo rganiseord,
Doon ot alloen het zevende tracht de onderling‘PeerDe ten het vootbal len te voe VBOEI, ook vol,ndore teams als le, Ze en bo Zion Mel Din dameson wookend uit + terwijl do q7 =junioren op sportkampit naar Hoek van ToT Land,



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

naar

het adres

voor een
lekker glaasje bier

Bennie vann

ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER
Zieuwentseweg 75

Zieuwent
Tel. 227

DAMESKAPSALON Dikken

Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN
‚ NIEUWBOUW

de ‚ VERBOUW en

. ONDERHOUD

BOUWBEDRIJF

WOPEREIS
Dorpsstraat 48
Zieuwent — telef.209



0

EreeOok de handhit Angiatft ueAO LIvttej de
Hat LermaEL)woolkerdd

on ie de
Aspivanton hobbon CGL

DALELLT NIEUWSUils afsluiting van
senioren lemelvaart
tournooi in Venray.

net seiz

do gingen woensdagavonstein werden opgewachtliet lessen, a cen ge
op bij boer Zouwmeeste:
'Srorgens om half achtluidkeels een afleverin
schreeuwde, Dat
begrijpen
ie

werden
= deBiet iedereen

Onvustisg wasIet tournooi verliep uitstekend die dagtweede plaats
voor de heren] adatde Chinees verlangde toch hetverd de hooiberg weer OpEezocholete rust heerste,la een 1

op de been en zijin het
met een

1u
zorpsden ervobusje had plaatsgenomen

gezellige avond,Vrijdag ging het gezelschap rimoesten strijden in de voorronschap en waar wij als rechtpgeaontbreken, Dat onze jongens hemaar ze nebben ons wel
renenachtig. Toen we xs avondswe terug zien op een geslaagdmaar honen dat
eenzelfde tournooi organiseertdagen richtine bimburs kunnen

Ss Data on

0
sdag decl aan eon internationaal

nf van de ochtendsymna

voor de dimes en eer
cr door iedereen flink gebunkerd \

een leuke dag bezorgd

ook volsend jaar

EEni Uá DELSlams Huan
kampweek,

PACEBLTTìeeen
18 — 179 namen de dames en heren

handbal.
:1MDUrz, waar we in (S5el=die ons snel onze dorstzochten we

hooiberg,
we gewekt

onze slaapplaatsen
door Bennie ten Bra die524stiek over het erfdar gemotiveerd voor ne 5WAS LS tedaar de nachtrust hier een daar toch wat te kort ofzeweent. (ò Pons!)jn
wat resulteerde in senbijna halve finale plaats

24

o i jwas
a=Dus

t
ETOS naar een uurtje rust
DE in een mum van tijd com-sterksten onder CnS weervox de rest na een kwartierhet geheel werd afgeslotenv3

wanr
on de

or dat
. zoda

chting Zeist waar onze jongensdes voor het Ned, schoolkampioen=arde Zieuwentenaren niet mochtent niet gehaald nebben is jammer,
was het wasHerman terug waren konden"trainingskamp", 4e kunnen alleenweer de H.V. ‘anual uit Venrayzodat we dan weer sen aantaltrekken,

albij



——

18.

ACELLI PACHLIIT KAD PACDLLI KAMP

Tia, meisjes zoals de stand van zaken op het ogenblik
is kan het kamp dit jaar helaas niet doorgaan, Er heb-ben zich te weinig deelnemers gemeld en als het aantalniet toeneemt zullen wij ons genoodzaakt zien het kanpaf te gelasten,
iochten er nog meisjes zijn die zich alsnog willen opgevendan kan dat nos tot 15 juni,
‘’e honen dat er nog een vijftiental deelnemers bij komenwant een jaar zonder handbal kamp zouden wij als leidinserg jammer vinden. Dus meisjes die zich opgegeven hebbenvrobeer ook anderen te aktiveren, vooral van de punillenhebhen zich erg weinig deelnemers remeld.

Opgeven kan men zich bij: Wilma Papen tel 403
Marian Spekschoor

tel: 425
Hetwig Stoltenborgte; 132nTee ee ee era TEBDISgEDImDnnsnmmsm mee nen ee ee ee re ee eeenTENSESsnmnmmmcmTrTR NIGSDNINEEnISEmDnmmmmrmmer EES

VI

Anadat wij de winterstop waren ingegaan met cen onge-slagen rekord kregen wij direkt na de hervatting vande kompetitie do eerste tegenslag al te verwerken,in een van onze zijde zwak gespeelde wedstrijd k
gen wij met 2-1 klop van Concordia Wehl, Achteragezien was deze uitslag niet zo verwonderlijk, daarhot elftal op eon paar plaatsen was veranderd,Adrisan Schutten naar Venezucla en Jos Wolters naaraustralië en dit waren toch jongens die cen crootaandeel hadden in do goede resultaten van voor dewinterstop, EeNn bovengenoemde black-out tegen Concordia, ginghet toch weer aanzienlijk beter cn achtoreenvolgensRijniand-3, Gendringen-2 en Wintorswijk=-2 werdon aande zegekar gebonden in zeor goed gespeoldo wedstrijden,De door-deceweekse inhaalwedstrijd tegen KSV-2 inVragender word cen zroot fiasco, In con ontzettendslechte wedstrijd gingen wo met 1-0 ten onderenvan het goede spel van de 3 voorgaande wedstrijden

e=

oe—

í
Eí



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

Toma A, M
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

Wapereis
RADIO - TELEVISIE
WASAUTOMATEN
ELEKTRISCHE en
HUISHOUDELIJKE ART.
SCHOOLARTIKELEN en

SPEELGOED (lego +
playmobile)



aluw C.V.-INSTALLATIES

LOODGIETERS- en

ELEKTRICITEITSWERKEN
worden door onsSTALVENTILATIE vakkundig verzorgd

JOS HUSEÓ
telefoon 346

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent - Dorpsstraat 77 - telef. 290

breng
na de wedstrijd jkeen bezoek
aan +9 5 3)ctei Je Mptel, 269

J.G.M. Peters



Id.
was helcomaal niets meer terug te vinden. Door dezeuitslag was DVC." uit Didam ons op | punt gea=-derd. let was dan ook n let zo vorwonderl ijk dai wijde zondag daaropvolgend niet holemaal met cen gerust shart naar Didam gingen,Maar Juist in deze beslisscade wedstri id speeldenwo één van onze betere vedstirijden., Vooral In deocerste helft overklasten Wi DVG. De enzij mogen allecn maart van geluk spreken dat het bijde rust nog mar 2-0 in ons voordeel stond, wanthet had ook even zo goed b=0 kunnen Sin In sietweede helft kwamen wij nog eon koor goed weg toenD.V. bij eon 2-0 stand con penalty miste. Direktdaarna scoorden wij zodat het in plaats von 21;jJ=0 werd, waarna 1 Koiknon de eindstand zelfs LOE Op=O bopaalde,

TogenPAK-3 werd in econ slechte wedstrijd cen 2-0ovorwinning behaald,Ín verband met het jeugdtournooi werd de wedstrijdLegon Varsseveld-2 verschoven naar zaterdag ‘s-avonds,Deze wedstrijd werd na een half uuTr spelen Lao

nis

LbasT wis geworden doordoordat het veld onbesSPOcen conormo hagelbui., In de wedsirijd tegen Asisspeclden wij moer tegen onszelf de togen onz:tegenstander. Wij mochten dan ook helemaal nietklaren over de 1-1 cinda bard, kJe donderdag daarna moesten we de afgelaste weds trijdtogen Vursseveld=-2 ove vspelen. In een overigenszwak gzospeelde wedst rijd werd cen mocizame 2-1 Oover-winning behaald en hiermee vehaolden wij tevens fhet kampioenschap van de res. Ie klas GV! zodatWo in do liatsle veds trijd tegen Kntum-2 stoomkonden gaan afblazen, Hiervan word dankbaar gebruikgemaakt gezien de 7-3 uitslag. Voor de duidelijkhoid: do drie hoort bij ons,Gehecl onverwachts kregen we hierna bericht dat Wi}niel rechtstreeks promo veerdern, maar dat dit werduitgemaakt via promotic=-wodstri jden tussen “4 ploogonwaarvan cr diie ait Je 105. dorde klas KNVi pramgs-voren. '(Naast ons elftal waron dat trica'76-2 uitDieren, Colmschate=-2 uit Deventer en ACOVY-2 uitmel JL, hebber wij de corsie
Na eon J-{)

Apeldoorn, Zondag
€

€

5

Ha

wedstrijd reeds gespeeld togen £rica,



20.
ruststand in ons voordeel kwamen wo mel 1»2 achtorWaarna wij vlak voor tijd de gelijkmaker scoorden,Op donderdag 31 mei spelen wij Chuis Legen Colmschateen op woensdag 6 juni spelen wij in Dicren tegenAGOVV,
Gezien de uitstekende wedstrijd in Dicren moethet toch mogelijk zijn om in dezo rosteronde woodstrijden de benodigde puntjes voor de promotiebinnen te haien Iet Tweede Elftal

„ HUMOR”
Meester: Hoeveel is duizend miljoon? |

Peter: Ven miljard,Meesters Goed. En duizend miljard?Peter: Een biljoen!Meesters Jas heet goed. En duizend biljoen?Peter: Ja 4 UM 2.4 een biljart? |

—_—ee es 0 u 200 06 800 1 en ee voe

NZeg, wat komt jouw aanstaande me veranderd voor!*“Wanneer heb je hem 't laatst gezien?""Acht dagen geleden,"
PO dat as naturlijk ’n ander!t!

Rechter: "U was getuige van de twist tussen dezeman on zijn vrouw. Wat dacht u wel geduren=do do ruzie?"Getuige: VDat ik nooit zou trouwen."

Te

}

wo8% 02e 0E AED EE PS EN OIS De GPeee
Lies: NWanneer ra Jij trouwen, Moric?*"Marie: Zodra mijn bruidegom wil',Lies: VWie is dat eirzenlijk?”Martie: Weet ik nor niet, Moor afvwachten*”,



INSTALLATIEBEDRIJF

W.A. KEMKENS BV

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



’n goede start
Een goed begin is ’t halve werk en Geen beter begin dan er eenvoudig
dat gaat ook in het gewone leven even voor binnenstappen bij uw
nog altijd op. plaatselijke RABOBANK

Neem SPAREN bijvoorbeeld Altijd gemakkelijk dicht in uw

Of het boeken van een VAKANTIE- buurt, voor alles waar u maar een

REIS, de ontvangst van uw bank voornodig hebt in uw

SALARIS en het verzorgen van persoonlijk of zakelijk leven...
BETALINGEN, het afsluiten van
alle VERZEKERINGEN, het
regelen van FINANCIËLE Rabobank
transakties, het behartigen van een

EFFEKTENPORTEFEUILLE en
wat allemaal niet meer.

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD

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


