


Kies voor betrouwbare
zekerheid
MASSEY FERGUSON

Wopabv
tractoren, machines en werktuigen

HARREVELD

telefoon 05443-2415
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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 (o.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
vooruit. Kom kijken bij:

Massey Ferguson

ee

oe
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VAN DE REDACTIE.
De kop is er weer af, De meesten hebben de vakantieal weer een poosje achter âe rug en zijn onderhand alweer gewend aan het wekelijkse ritme. Voor PIOT bete-kent dit een maandelijks ritme en hierbij beginnen wedan ook weer aan het eerste nummer van weer een nieu-we jaargang: de zevende, Ook dit jaar hopen we U weerregelmatig op de hoogte te kunnen houden van het rei-len en zeilen van de Zieuwentse sporten. Het voetbal-len blijft hierbij de centrale plaats inhouden, dochwe hopen dat de tendens van vorig jaar (toename vancopy van andere sportverenigingen, o.a. handbal, gymen volleybal) aanhoudt.
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Dat dit alles ookhet komende jaar weer mogalijk is
denken we aan de adverteerders. De redactie wil hen
bij deze nogmaals bedanken voor hun bijdrage, waardóór
PIOT ook dit jaar weer gratis huis aan huis verspreid
kan worden in Zieuwent. Voor mensen buiten Zieuwent
blijft gelden dat ze PIOT in de kantine mee kunnen ne-
men of dat ze PIOT tegen portokosten thuis gestuurd
kunnen krijgen.
Dan over op de lopende zaken. in dit nummer al weer
enkele vaste bijdragen (elftalverslagen), de jaarver-
gadering en het financieel verslag, één nieuwe ru-briek (blunder van de maand), verslag van het jeugd-
kamp in Hoek van Holland, volleybal, handbal, tafel-
tennis, wedstrijdprogramma en competitie-indeling van
junioren en pupillen.
In het komende jaar treftU op de eerste bladzijde
van elk nummer de taakverdeling van bestuur en jeugd-
bestuur, zodat U bĳ vragen of opmerkingen altijd daar-
op terug kunt vallen. |

|

Dan tenslotte een kort overzicht van het voetballen
tot nu toe. De resultaten in de oefenwedstrijden ver-
schilden per elftal nogal. Opvallend is het grote
aantal blessures in het eerste en tweede (+7). Zoals
het er nu voorstaat liĳkt het eerste er nog niet di-
rekt de Gupe van te worden, maar wel het tweede en
derde. Eet tweede heeft in 9 wedstrijden geen enkele
keer met dezelfde opstelling kunnen beginnen. Anders-
om leverde het''weede" (8 vaste spelers uit het 2e en
aangevuld met 6 spelers van het derde) in de eerste
competitiewedstrijd (ze zijn gepromoveerd) een fraaie
prestatiedoor met 4-0 van DVC 3 te winnen. (Saillant
detail: vorig jaar wonnen &e de eerste wedstrijd met
4-0 van.DVC 4). Een teken dat er toch een behoorlijk
brede. basis is op dit moment bij ZVC. Hopelijk draaien
ze als een goede middenmoter of een subtopper mee.
Gezien Ge oefenwedstrijden en de eerste competitiedag
(3-1 winst in Zelhem) lĳkt het eerste weer bovenin
te gaan meedraaien, Of het inderdaad luktis echter
vaak van veel faktoren afhankelijk en met name van
vrouwe Fortuna. Andersom kan met een juiste instel-
ling van iedere speler voor zich en voor het elftal
soms een beetje geluk worden afgedwongen. fet derde
heeft zowel goede als minder goede resultaten be-
haald in de oefenwedstrijden. Gezien de competitie-



De Honda Civic

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

Grote beurt elke 20.000 km. Deze beurten duren
pim. 1 uur, Na telefonische afspraak klaar terwijl

u wacht”. Kosten plm. f 150.. Ook zaterdags.
Benzineverbruik 1: 17, bij rustig rijden.

Loopt op gewone benzine.
Acceleratie van 0 tot 100 in 13 seconden.

Financiering in 1 dag.
E Uit voorraad leverbaar.

Zaterdagsmorgens werkplaats geopend
van 8.30 tot 12 ùur.

5 persoons
gescheiden remsysteem
rembekrachtiger
zeer geruisloos
voorwielaandrijving
radiaal-banden
3-punts veiligheidsgor-
dels :

veiligheidskooiconstructie
.yeiligheidsstuur
Gewicht 680 kg.
slaapstoelen
achterruitverwarming
handremcontrolelampje
alarmknipperinstallatie
afsluitbare tankdop
wisselstroomdynamo
achteruitrijlampen
grote handschoenen-
kast á

ï
fGarage 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 op
ons 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 geheelvrijbl ijvend kunt

krijgen bij:
assurantie en financieringskantoor

THEO BEKKEN
|

Werenfriedstraat 9, Zieuwent, tel. 461
erkend assurantieagent
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indeling (nagenoeg hetzelfde als vorig jaar, echter
zonder Rekken l die vorig jaar afgetekend kampioen
werden) moeten ze ook om het kampioenschap mee kun-
nen strijden. Veel zal hierbij misschien afhangen van
het blessureverloop. Het vierde zal waarschijnlijk
weer een goede middenmoter of subtopper zin. In de
eerste. wedstrijd wisten ze AD 4á op eigen terrein inieder geval al duidelijk met 6-1 te verslaan. Ook het
vijfde zal met hun overwicht aan routine bovenin blij-
ven meedraaien. felaas verloren ze echter in de eer-ste wedstrijd na een spannende strijd met 1-0 van de
kampioen van vorig jaar, Neede 3 (promotie was niet
mogelijk). Bovenin meedraaien zal waarschijnlijk ook
het zesde doen. Misschien dat ze, omdat ze een jaar-tje ouder zijn, dit jaar op beslissende momenten kun=-
nen doordrukken. Het 7e, 8e en 9® zullen ook àâit
jaar moeite hebben om mee te draaien. Wellicht dat
het 78 nog het beste presteert, doch bekend is dat
voor deze elftallen het plezier maken zeker zo be-
langrijk, zo niet belangrijker is als het resultaat opzich. Opgemerkt kan worden dat het Se en het9e dit
jaar grotendeels omgewisseld zijn in vergelijking met
vorig jaar.
De jeugd heeft in het algemeen een redelijk oefenpro-
gramma achter de rug. De A-selektie is uiteindelijknet afgelopen seizoen niet gedegradeerd. Dit seizoen
zijn ze in ieder geval goe begènnen met een 0-0 inSilvolde, de kampioen van vorig jaar. Van de jeugd
lijken verder met name de c- en de d-selekties te gaan
presteren. Niettemin kan men zaterdags ook met veel
plezier naar andere jeugdteams gaan kijken. Het is
vaak leuk om te zien en de spelers vinden het leuk
dat er belangstelling is. i

Tot zover het veldvoetbal. Het zaalvoetbal is maandag
j.l. weer gestart. Hierover zal in het volgende num-
mer waarschijnlijk meer staan.

De redactie.

SPAAR UW GOEDE VOORNEAENS NIET OP,

“AAK ZE WAAR BIJ DE NEDERLANDSE NIDLENSTANDS SPAARBANKem NIDEnDDDTETIIDIIITIETIENNIDISTEnEnmmmamnmmnmnnmanasnaans-
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OAVERPEINZINGEN oaver ** EASTEÎ

Ik wil ut de easte kere kort holl’n. heet umdat ut
slecht geet moar umda’w nog moar kort an de gange
bunt. Neet dat tr niks oaver te schrieven v8lt, moar
umda’k ut meer oaver de grote lĳn wil hè ‘m en doar-
veur mo’j ne hotje an de gang wèzen.
Ut begin is in ieder geval neet gek ‘ewes. Veur dee,
wie neet alles met ‘ekreegne hebt, easte effen de
uutslagen van de oefenwedstrijden:
RKPSC — ZVC 1-1 (Pannerden, 3e klas KNVB)

zvc — Kotten 11-0 (le klas afdeling)
ZVG — MvR 1-1 (’s Heerenberg, 4e klas KNVB)
ZVC — Zelos 4-0 (Zelhem, le klas zaterdag afdeling)
ZVG — WVC2 4-0 (Winterswijk le reserve klas KNVB)
GSV — ZVC 0-3 (Giesbeek 4e klas KNVB)
7VG - Varssevelâ 4-1 (hoofäklasse afdeling)
Ut doelsaldo is doarum 27 veur en 3 tegen (met rust
9 voor en 2 tegen). Dit bunt uutslagen woar i’j te-
vrène met könt (mot) wèzen. Dat de produktie noa de
thee het dubbele van veur rust is, ku’j misschien

beschouwen as teken van ne goeie conditie. Anders-
umme, a’j ne goeie conditie hebt, mo’j dat ok gebroe-
ken. Dat hölt in da’j d'r èven good iedere wedstrijd
veur mot knokken. D'r bunt gin gemakkelijke tegenstan=
ers!
Wat de (uutslage van de) oefenwedstrijden wieter an-
geet, ìk von ut moeilijk um noa de oefenwedstrijden te
bepalen hoe wiet aw d‘r met bunt. En noo noa de eas-
te wedstrijd tegen Zelhem vin “k ut nog moeilijk. Da
kump umda’k ne betje terugdenke an veurig joar. Toen
ha’w ok ne geweldig good programma in augustus met
nog zwoardere tegenstanders as no0 (DOETInchem, Sil-
volde, etc.). Ok in 1978 wonne wi’j de easte wed-
strijd uut (AD, 6-2). Moar toen kwam d'r ok noa 4
zondage de klad in, Ik bedoel allene moar, töt no0
too geet ut good, moar i’j mot ne hele competitie
elken zondag knokken en dan he'j d'r altied wal is
dage bi’j, da’j vaste zit of da j pech hebt of gin
geluk of ne slechten scheidsrechter. Loa’w hoppen
ia’w ut vejoar weinig tegen komt.



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

* tarvo
van bakkerij

KNIPPENBORG
UW WARME BAKKER

* volkoren

telefoon 255

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

SLIJTERIJ

Schutten Herman
"op de Viersprong" woensdagsmiddags

Telefoon 473 gesloten

Taxibedrijf
Jan Roelofsen

DORPSSTRAAT 29 HT 2Zieuwent Te 054 is eene
trouw-, rouw- en
ziekenfondsritten worden door ons verzorgd



aannemingsbedrijf

HOENDERBOOM BV zieuwent

voor nieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken
utiliteitswerken

Dorpsstraat 27
Tel. 05445-332

Isdelaagste
Prijs intapijt

altijd debeste?
©

‚ 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 ons
leg binnen, Wij adviseren u graag<amet het vakmanschap van deechte tapijt-specialist.

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



J
jog heel effen oaver Zelhem en conditie. A’j ne goe-ie conditie hebt prebeer i’j dat uut te spöllen deur
ne hoog tempo: hoog looptempo en hoge balsnelheid
(bv. de bal snel en strak en as ut kan in ens deur-spöllen). Tegen Zelhem was ut ok de bedoeling un noade rust ut tempo nog wat op te voeren. Deurat trechter noa rust ne kere of vere ne onderbrekking was
um ne kleine blessure te verzorgen kump zo’n taktiek
dà r neet zo good uut: i’j komt zelf wat uut ut spel.ti j tot opm j anzetten) en Zelhem hef effen tied
um op oam te komm n. Anders was de wedstrijd misschienal wal eets earder beslist. Gelukkig kon ut zo ok.Dit was ut veurlopig. &árgens anders steet nog ut oe-fenprogramma van ut easte en van ut tweede. Hoppelijkkan k ut volgende nummer éven positief schrieven.

Bennie Storkhorst.

JAARVERGAD:RING 1979.
Op maandag 6 augustus werd de gebruikelijke half-
jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Na de gebruikelijke agendapunten als notulen vorige
vergadering en verslag venningmeester, stond als punt
4 OD de agenda de kaskommissie. Deze kwam met het voor-stel om bij aanmelding van een nieuw seniorenlid dezefl. 25,-- inleggeld te laten betalen. Dit voorstel
werd door de leden met algemene stemmen aangenomen.
Het voorstel van het bestuur om het aantal bestuurs-
leden uit te bereiden van 7 naar 9 werd eveneens met
algemene stemmen aangenomen.
Bij de bestuursverkiezing waren aftredend Jos Hulshof
en Ben Niënhuis. Jos Hulshof was herkiesbaar, nieuwe
kandidaten voor het bestuur waren: Jan Lankveld,
Benny Domhof, Antoon Kolkman en André v.d. Wetering.
Uit bovengenoemde kandidaten werd Jos Hulshof niet
herkozen.
Als punt 6 stond de sportkeuring op de Agenda, hier-
over werd besloten dat diegene die niet of te laat
op de sportkeuring verschijnt zelf de boete van
fl. Ìl0,-- te laten betalen.
Het bestuur wil meer aandacht besteden aan het
zaalvoetbal , daarom wil zij een commissie samenstellen
uit leden en bestuursleden die dit organiseren.



don tie wordt dit |
velers van het lste en 2de e
vontaan hebben aangemeld.

Tijdens de rondvraag werd de kwestie van de oefen-
wedstrijden voor de lagere elftallen ter sprake ge-
bracht. De voorzitter zegde toe dat elk e:ftaledit
jaar de nodige oefenwedstrijden krijgt.
Eet onzinnige voorstel om trainingspakken aan te
schaffen voor het tweede en dl werd als zodanig weg-
gewuifd.
Met het tweede elftal zal op korte termijn een be-
svreking belegd worden ontrent de reiskostenver-
goedinge
Tet voorstel om evenals het jeugdbestuur een zaal-
voetbalbestuur samen te stellen vond bij de voor-
zitter geen genade.

ursakD zm rt dn: 3

az. erzorga door de
1

— ie a& Eyftal die zich hiervoor4
(es)

MN

OVERZICHT BATEN & LASTEN 1978/1979 van de

Contributies f. 10835,50 Huur, onderhoud f£. 31697,4?7
terr. gas, water

Donateurs — 5693,-- electra, schoon-
Entreegelden —  247h4,75 maakkosten, #16.

Div. verpach- siimazen ve 499,6
tingen, subs. en Materialen ze 091)
reclame Ken1. —e 6665,23
Kantine - 25000,-- porto, drukwerk =. 1229,70
Overname regen- 7874,73
inst. door de Kosten vergader=--, 1000,5--

gem. L'voorde ingen.

Beginsaldi - 2692,04 Jeugdwerk ——e 6688,10
| Eindsaldi D E 1023,42 Lonen & SOC. — 3986,87
í lasten
i Diversen we 2265,40eef. 63767581 fe 63767,81

—ze 9 ee we ee en oe ee we vene ee en eeen me ee ee



CÖOP. WERKTUIGENVERENIGING

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

NIEUW: aZijn er plannen om sleufsilo’s te bouwen?:
Kom eensaan.

"

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

HOLKENBOA.KL.
vee- en varkenshandel - batsdijk 46 ZieuwES”ete s <

gezelligheid kent geentijd
daarom na elke sport of festijn

moet u bij ONS ZIJN

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

ZELFEBEDIENING en
WINKEL AAN HUIS

rpsstraat 31 TEL. 05445 259

LANHVELD*|



BEGROTING 1979/1980

Contributies f. 19000,-- Huur,onderhoud f. 25900edDonateurs - 5000, -—- 5

5 Se Reiskosten 0 SO;mtreegelden —  3000,;-- EEee B Materialen _ 6000,--subsidies, - oo; -—-
reclam Kens V. Ee == ZOOs ==

VOOR ALLE
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het meenemen of het opzettelijk buiten het speelveldtrappen of werpen van de bal, met de bedoeling tijdte rekken of de gelegenheid te krijgen positie tekiezen; j

het als doelverdediger onnodig lang op de bal blijvenliggen of deze vasthouden, zodat de bal niet dooranderen kan worden gespeeld (dit laatste geldt ook
voor andere spelers);het niet op vereiste afstand staan bij vrije schoppenof het niet onmiddelijk de aanwijzigingen van descheidsrechter opvolgen;het speelveld betreden, nadat de wedstrijd is begonne,
om zich bij zijn partij te voegen of opnieuw aan hetspel te gaan deelnemen, zonder daartoe eer teken vande scheidsrechter te hebben ontvangen;het zonder toestemming van de scheidsrechter verlatenvan het speelveld, uitgezonderd wegens een ongevalof bl
het treuzelen met een inworp, doelschop of
spelhervatting;kommentaar geven op de leiding, zonder dat het alscen belediging kan worden beschouwd, op of uanmerkingenmaken op de leiding of hot met woorden en/of gebaren(op demonstratieve wijze} te kennen geven het niet
eens te zijn met de leiding;tegenspelers onwelvoegelijk bejegenen;het plegen van een handeling bij het nemen vun eenstrafschop, hetzij door woorden of gebaren, die naarde mening van de scheidsrechter in strijd zijn methet korrekt uitvoeren van de strafschop;het vasthouden van een tegenstander aan shirt ofbroek (het spel wordt na deze overtreding hervat meteen direkte vrije schop, c.q. strafschop, dit integenstelling tot de ondere overtredingen hierbovengenoemd};

andere

en,
È

eventuele andere overtredingehoorlijk gedrag;os
n in de vorm van onbe-

het meerdere malen achtereen overtreden van dezelfdespelregel, voor zover het geen gewelddadige overtre-dingen zijn, dit geldt niet voor het meerdere malenbuiten spel staan voor dezclfde spcler,



voor kwaliteit

van

rund of zwijn

moet u bij slagerij

H. BEERTEN zijn

G.J. Pierik
Constructie- en
installatiebedrijf.

LOODGIETERSWERKEN
C.V. INSTALLATIES
IJZERWAREN
ONDERHOUD

Tel. 233

voor een goede
2e hands of
nieuwe
auto

verder alle
soorten reparaties

naar een erkend
adres :

garage
T. KOLKMAN

Zieuwentseweg 44
Zieuwent
tel. 603



oor al uw schilder- DbEE behangwerk naar J. Holken org
tevens het adres voor de "doe-het-zelver"!

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

Zegendijk 4, tel. 454 en kwaliteit!!!

VOOR
EEN

GEZELLIG
DRANKJE tijdens de rust of

na de wedstrijd
bent u van harte welkom
in de

Kantine van Z.V.C.

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

0% KRABBENBORG

__
teletoon25



Voor andere ertredi leggen van straftijd| onmogelijk. Het oplegg kan derhalve
| nimmer in plaats komen van andere straffen, zoals cen
i chuwing of verwijdering, Het ee van straf# ft geen verdere gevolgen voor dc betrokkenen}er wordt later geen straf uitgesproken, Vel
ì de schei

5dsrechter het voorval op het wedstrijd-ier, doch dit geschiedt uitsluitend on
egenheid te geven GE en ander terezicht op de si: Ss] aan wie ‘sttin handen scheidsrechter,

bij en nottijd is opgele A

teken van de scheids:
speelveld weer bet

( cneidsre 2 £ © t &

cin

Speler, aan WL
en in dezelf

a vt

‘D cp

D
ï and

ize :

l en d 5 minuten niet kan
aanbreekt, zal !

jd in de tweede helft dienen te
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Is de straftijd van een Speler nog niet om bij het eindevan de wedstrijd dan heeft dit An geenZowel de thuisspelende als de bezoekende veerenigingis verplicht zorg lc dragen voorGe kledij | b.v,de spelers wie straftijd wordt opgelegd,

gevolgen,

De speler(s} aan wie straftijd opgelegd is, behoeft(beehoeven} niet op een bank plaats te nemen, doch dient{dieenen) zich binnen de omrasterig van het speelveldop te houden op een door de scheidsrechter ann te gevenplaats,

tel.== 5 EsTrainers: Luurens Knippenborg Dorpsstraat 15) 255Sianers. ie afBennie Rouwhorst Dorpsstraat 89 476
7 4}Willy weyers Zieuwentseweg 77 445Bennie ten Bras Dorpsstraat 23 DELeo Stoltenborg Dorpsstraat 33 207

Leiders:Ees Ee on SEess], Paul Knippenborg Dorpsstraat 13 255E f os om ejij innLeo Vos Zieuwentseweg 47 05443-34027
B-sel, Eric Hummelink 107Huub Vopcreis —B=2 \ndré v‚d. Wetering Dorpsstruat 25 236Fried Krabbenborg Don5 ian 2 &4n
Cel wim Kolkman 6 274Martin Slot Past.Zanderinkstr, 6 693
CD iemmie Toebes koolsweg 3 355Marcel Immink Dorpsstraat 25 562
D= 1 Joost v‚d, Mey Dorpsstraat 75 428Gerard kl. Holkenbo rg Doorndijk 1 415
De2 Antoon Stortelder kouwhorsterdijk 24 218Bennie Wassink Lieeuwentsewog 32 o54/43-1993

: ï 1e ï Straat ga È ì
E14 Henri Humnnelink Bentoenierstrnat 26+ 05443 43}vilma Hommelink ReeteerStian 264 ideeri
_=2 DE Denban Dorpsstraat 2 afr. Ko Dorpsstraat 53 156



Competitie-indeling Jun
Hoofdklasse B,
Silvolde
Sp.Eibergen

FE ol
arsseveld

Goncordis We

Sp. Neede bl
Rs Ke Zea CssDl
Reünie bl
Diepenheim blSE ES |interswijk blW

A.D. 169 b1
KeSeV. bl

SDe Meddo bl
Fortuna W bl

O. Klasse c afd BS
A.D. 1659 cìD KS.CLHL KeS. V. clSD.Ei c2 Fortuna W, clRuurl SpeMeddo clRek L. Vs. oz Vosseveld clLochuizen cl '

Vios B clLongat39 Ce AME elMarkelo c2 Mariënveld clSp.Neede c2 Gr. Boys cl

ioren Seizoen 1979-1980,
Klasse B afd 26. Klasse B afd 28

SD. Eibergen
Erix D2
Grol bu
Longa'30 b3
SD. Neede bz
Ruurlo b3
Setter. BDDP k2eK VG be
eïnie b3
sSsDefe D3

D} An



Zasomm aD le klas D 4e klas E le klas E 2e klasEris] Grol.6 Eris;1 Grolse boys.lGrol.1 Grol.7 Grol,.1 Grol.2Grol.2 KSH.2 Longa. ]l Grol.3Longa. l Longa.6 Mariënv.l Longa.2Longa,2 Longa.7 RKZVC,1 Longa.3RKZVC 1 RKZVC.2 Vios B,1 RKZVC.2Vios B.1

WLEDSTRIJDPROGAMMA PUPILLENSME DSzmmasscnen
8 sept. ZVC.1 - Vios B,1

KSH.2 w ZVC.
15 sept. Grol.2 — ZVC, 1

22 Sept. ZVC.2 = Longa.7
29-sept. ZVC A ‚= Longa, 1]

Longa.6 (R})- ZVC.2
6 okt, Cres - ZVC, 1

ZzVvC.2 "Grol. 7
13 okt. ZVC,1 s Ericrl
20 okt. Longa.2 (L}- ZVC, 1

zVC.2 - Crol.6
271 okt. Vios B,1 = ZING zl

ZVC,2 - KSH;2
3 nov, ZVC, 1 =GEoOlL, 2

10 nov. Longa.7 (R)- ZVC.2
ij nov. Longa. 1 (M)- ZVC,7ZI - Longa,6
24 nov, ZVC, 1 - Grol.lGrol.7 - ZVC.2

5 det. Erix, 1 = ZVC. 1

dec. ZVC, 1 - Longa.2Grol.6 -
(L) =

ZVC,2
Lindestraat

E-KlasseVEGrol.2
Longa.1 (L)
zZVC,2
ZVG.1
Grolse B,]
Grol. ti

ZVC.2

Vies B, >Lonpas2 (1)
Mariënv.1l
ZVC.2
AVGl
Longa.3 (R)
Tik.ZVC.2
ZVC. 1

Grol.3

ZVC, l
LVCs2

Mariënv,l
ZVC.2
ZVC.1

Longa.3
Erix.l
LVoz2
ZV.1Grol 3
ZVC.1
ZVCs2
ZVC]
Grol.2
Longa. 1

ZVC.
ZVC. 1

Crolse Bl

fp

iS)

Grol.]
ZVC.2

Vios B,1
Longa.2
ee"Ld



E& BOUWBEDRIJF
£ - NIEUWBOUW

Hulizink& Zn. saienso
‚ 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



De vijand wordt ‘bestoken



aannemersbedrijf HULSHOF
telefoon 05445-494 A
%* nieuwbouw

*x verbouw
* onderhoud

voor goed gemotiveerde vaklieden en
hulparbeiders is er altijd plaats in ons bedrijf

oe

ON

wij stammen uit een sterk geslacht
dat steeds door:

van Wijngaarden’s
MENGVOEDERS

wordt groot
en in produktie gebracht

%*
%* *

tel. 200
Zieuwent



ELFETALINDELING D en Emn Nmssmmsnmsssmnnmnn

TOTO & LOTTO

Diegenen die
baar maken bi
B. ten Bras,
De formulieren wordenthuis afgehaald.

WENIEU WS.

ET
J

SPEEL MEE U STEUNT ER

SPAART U OOK AL?
BIJ DE NED

PUPILLEN

D - 1 : Maarten Domhof Mark Penterman
Ruud Donderwinkel Roy Duitinck
Frank Lekelder Danny te Vruchte
Henk Hulshof Mark Vos
Frank Hummelink Guus kl. HolkenborgErwin Kuiper Ronnie Reukers
Barend Wassink hobert Harbers

D = 2; Iwan WHopereis Koen Donderwinkel
Frans van de Ven Denno Stoverink
tonnie te Plate Sjaak Wintermans

Rene Molenveld william Vissink
Marco Boekelder Manfred Harbers
Michel Baks Norbert kl. Goldewijk

B - 1 :5John Krabbenborg Eugene KrabbenborgFreeck Krabbenborg Ere kl. GoldeweijkJohn Eekelder Stef KouwhorstJoris Wassink Marc v‚h, BolscherKarel Hulshof Mieke Deerten
Marco Spekschoor Guus Kolkman
Sander Kolkman Stièn Heutinck

H-=-2 5 Rob waalderbosch Manfred Rouwhorst
Jeroen Hermans Marcel Molenveld
Jurgen Nijrolder Richard Spekschoortene te Roller Rick KrabbenborgBart kl. HolkenborgRoy KolkmanJoost Harbers Tom Waalderbos
Wilco Wopereis Nico kl. Goldewijk

2a6g mee willen spelen, kunnen dit kenhet bestuur van de HV Pacelli of bij
desgewenst iedere week bij Ù

TTN SInESSsennnnnnnnmnmn==

MTMDLDORV



Toen we om 12.CO uur aankwamen moesten we aantredenin sporttenue voor de officiële opening.Hierna volgde een broodmaaltijd, op deze dag hadden '
wij ook wat inhield dat we moesten af-5

|

e nzen we naar het sportveld (dat eer waar behendigheids-B 'S-avonds kregen we een

D
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ot 17.00 uur een ei
het strand gegaan,afê nog 1wat
e zuiven,

ì te eten



15
gaan van de goulash, we sliepen welgoed, maar daar-voor hebben we van 23.00 tot 12,00 uur met de beideleiders Leo Vos en Tonny £rabbenborg gevochten,Donderdag stonden we om 07.30 uur op omdat we om08.00 uur aan tafel moesten zijn, om O9.00 uur moestenwe voetballen tegen Kilder, deze slechte wedstrijdverloren Bijt leiders waren ontzettendKwaad OD ons en ze besloten ons een half uur te latenrondrennen on de trimbaan, Ze waren allemaal in eenSlechte bui omdat we anders met het mooie weer naarzee gingen, van het voetbalveld lieven we Fichtjügzee, maar niemand van ons had dat in de gaten, Stonhè, Onderweg werd er nog een "baal! foto van ons Z®=maakt, daarna bleek dat het maar een grap van deleiders was,'s middags moesten we tegen strijen voetballen endeze wedstrijd wonnen we met 5 - 0, hierna zijn wenaar het kamv gegaan en hebben de yv lleybal en tafel.tenniswedstrijden voor die dag afgemaakt,'s avonds hebben we eerst toneel geoefend, daarnawaren er 2 spelen, nummerwedstrijd en diergeluiden,hier behaalden we nog een tweede prijs,Vrijdag was weer een mooie zonnige dag en zoals de

5hele week een drukke dag, want er moest van alles afgemaakt worden, o.a: Volleybal, Tafeltennis en niet tevergeten voetbal. Tafeltennis is zoed afgelopen wantGerard Slot is Kamvioen van het kamp geworden. Hetvoetbal ging ook wel mooi want na de wedstrijs is iegereen nat gegooid of onder de koude kraan gehouden,Na de middag zijn we naar het strand gegaan, het wasmooi schoon water en ongeveer 19 graden, 's avondswerden er toneelstukken ongevoerd door elke vere.niging, en dat viel niet mee VOOr ons want sommigeverenigingen hadden wel ò weken geoefend en wijmoesten het in &ên dag doen, wij zijn dus daar ookgeen kampioen geworden, maar DEO uit Borculo wel metcen nabootsing van een optreden van Normaal.Eric Zeiting heeft die avond een weddenschap gedaanmet de leiders, als hij de hele nacht wazxer bleefkreeg hij een krat bier, hij heeft het dan ook welgehaald. Op zater rgen om 03.00 uur werden dejongens die slien wert, Om een strandwandelingte ma Yoor we gingenTie: r Om OD strandli st lanzs de Nieuwe iesje



a liepen we verder over het
zar we telkens de mooie golven konden zien

x
L om te zien.

n eind langs het strand hadden gelopen
zingen we weer terug naar het kanp, het was 05.00 uur
Lon we weer in het kamp waren we zijn toen weer in
cnze slaanzakken gekropen, smorgens
07.00 uur weer gcwekt door Lec V 7 äl5 eecen uit bed was hebben we onze kof!
inge a we nog eteel e edankt en de

g Teuge ging
de bus, tocn we in

ve uit de bus waren heb.
gingen we de bus

evelder hebb ve nog
die week meegemaekt

een andere zaal cn
et voorbij en ging

€ande verslag vaneeän er zoal gedaan
amD. Er is natuurlijk nogiet te beschrijven is, zoals

et naaktstrand en al het ple-=
e met elkaar hadden tussen de pro-

De ë
zij niet all
week, en toe
er alle vier
weer mee wilde
hierbij nosma
nolven om dez
Wij willen ook de
week die ze ons b Z
groot comvliment voor de goede id vst nterge

&

4 m
SB

2
0 achtergelaten. D

al
A

&

] 5 lemaal uiten) hebbent was een makkelijke groen, groenlize wij Deijze een hoon nlezier
Leiders en de kam:

eee



ADIDAS - PUMA - QUICK

voor al uw

. SPORTSCHOENEN

. SPORTKLEDING

. e.a. SPORTARTIKELEN

schoenhandel

TEN BRAS
ZIEUWENT - telefoon 257

Wilt u GEZELLIG en VOORDELIG winkelen?

een grote sortering levensmiddelen, waaronder :

dieetartikelen — zuivelprodukten
diepvriesvlees en groenten
verse groente en fruit

ook bieden wij u planten en
snijbloemen aan

dat alles vindt u tegen scherpe prijzen bij:

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



voor een
gezellig partijtje
biljarten CAFÉ
f t feest jDE t Kevelder

H. HOLWEGmoet je toch wel bij
't Kevelder zijn! Telefoon 277

steeds een leuke kollektie

KST ELLEN in voorraad

EKEETHONIERS ee tel.sAnsTor  Niënhuis MRE 252
GOR KK!BLOERB

ook in DEKENS en
MATRASSEN zijn wij
ruim gesorteerd

VOOR AL UW SCHOENEN

EN LEDERWAREN

natuurlijk

“…“ Ten Brastel. 257



ij
coumDliment voor het goede gedrag van de jongens, wijkunnen ons daar gerust nog eens laten zien en wehoven dat het mogelijk is om n08 eens te gaan, wantdat je veel plezier, soort en ontspanning kunt be.leven tijdens zo'n Jeugdweek is nu wel bewezen,

André, Joost, Leo en
Tonny.

PACELLI_NIEUWSaiNnontTsLEU6s
De voorbereiden voor het nieuwe zaalhandbal seizoen 7:weer in volle gang en met de oefenwedstrijden voor deal weer een begin gemaaxt, De Junioren,Pupillen nemen traditiegetrouw deel 7wat een goede voorbereiding is voordbalcompetitie,

n zondag 2 sent, bezoek uit HaltPinksterweekend aldaar, de duin bijna een uur te last zodat ern Varsseveld gereden werd voor de
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D es begonnen wat traag, zeker een gevolg vanwachten, en keken dan ook al gauw tegen eenhterstand aan, maar hoe meer de wedstrijddes te beter gingen de meisjes spelen en lande achterstand weggewerkt en was de standindsignaal 12-9 in het voordeel van Pacellaf iedereen zich naar het Kevelder voor e1j menzijn, de duitse gasten hadden veel etwaar me racht om buiten te kunnen vicknicken maadoor he Lechte weer werd alles binnen ongemaaat, devret was er niet minder om, 's middags werd er een be-Zoek gebracht aan het COrsSo en de kermis in Beltrum,Zoals zo vaak was de tijd veel te kort, het afscheidZwam Voor iedereen dan ook veel te vlug en met eenMauf Wiedersehen! vertrokken de duitse gasten rondhalf zeven weer richting Heimat,
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H.H. LANDBOUWERS - AANNEMERS

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

LANDBOUWPLASTIKS

GRAS- EN GAZONZADEN

SPUITMIDDELEN E.D.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF
99 33WOPA” B.V.

tel. 05443-2415 - 05445-253

Elke
kun kwartjes
rijk worden
in de Lotto ofieAUTOBEDRIJF 2

W.J. KRABBENBORG

VOOR AL UW REPARATIES Desteunt u
GESPECIALISEERD IN

ien

_DIESELMOTOREN EE NESSDIg
Waalderweg 12 a - Mariënvelde
tel. 777 (05445)
b.g.g. 601

elke dinsdagavond
tussen 8 en 11 uur
in de kantine



C.A.V.V. ZIEMACO steeds tot uw dienst met 0.4.
veevoeders & kleindierenvoeders
kunstmeststoffen

4 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 dag en nacht - bij onze zelfbediening 24 uur per dag
Kontant geldiser niet bij nodig - de credietkaart maakt dit overbodig

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

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

Telefoon 05445-221 (bandopname 210)

voor voetbal naarR.KZ Th. BERENTSEN

voor RIJLES UWnaar
VIVO-KRUIDENIER

&

IN ° Kolkman WARME BAKKER

Werenfriedstr. 13 telef .05445-222



dean gn seg

DAMES Sen,
22 sent, Pacelli - Grol
26 sent. WWV — Pacelli
30 sept. Pacelli - Esca 2
lbh okt. Pacelli =- Duiven
Heren Sen. Ìl.
16 sept. Dynamo — Pacelli
25 sept. Reflex - Pacelli
13 okt. WWV — Pacelli
272 Grol - Pacelli
Heren Sen. 2,
22 sert. Pacelli-2 …— Dynamo
530 sept. Pacelli=2 …— „Apollo 3

7 Okt, Minerva-3 …— Pacelli.-2Lok, Pacelli-2 — Dynamo-2

Opgave van nieuwe leden is steeds mogelijk bij
het Bestuur of leiders.

maand juli: Door commmicatiestoornissen tussen bestuur
en trainer geen oefenrrogramma. voor de
lagere senioren teams.

augustus: Trainer Helmink voor aanvang van het oefen-
progranma Fukkink verzekerde beslist geen
svelers uit het derde of vierde nodig te
hebben, maar reeds de eerste competitie-
wedstrijd voor het tweede maar liefst
G spelers van het 3° nodig had als gevolg
van blessures en andere misverstanden.



EJ
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& net eindfeest van 12 mei was er voor alle ledennog êèên buitentournooi.
e Junioren gingen net vrachtig weer naar Vorden,aar ze ook goede resultaten behaalden, De seniorenspeelden in Haaksbergen, wel in de sporthal daar derganisatie bang was dat anders het hele tournooi inhet water zou vallen, daarna was er werzelijk een stopvan bijna 3 maanden,

Vrijdag 17 aug zijn we het nieuwe seizoen begonnenmet een ledenvergadering, het vas een gezellige ennuttige avond, mede door de goede opkomst van deleden, Het bestuur had in de vakantie 2 trainersop de kop getikt nl, Dhr. F, Pillen, die op de ver.gadering aanwezig was, en Dhr. J. Bijker, die dezeavond helaas verhinderd was,Dhr. Pillen gaat het komende seizoen de heren ov dewoensdagavond onder handen nemen, terwijl Dhr. Bijkerde dames op de maandagavond traint,Om ook voor de junioren iemand te vinden is niet ge-lukt, maar zij worden getraint door Maria Kolkman enHenk Krabbenborg,
Op het ogenblik hebben we al een training achter derug, 's avonds was iederen ''bekaf! en enkele dagen er-na hoorde ik van alle kanten dat men zo stijf was,Toch was iedereen positief over deze iste avond.Hopenlijk beginnen we eind sentember goed voorbereidaan de competitie,
De nieuwe trainingstijden:
Dames Maandagavond 20.45 - 22.15 uurHeren Woensdagavond 18.30 - 20.00 uurJunioren Woensdagavond 17.30 - 18.30 uur

m

Doordat de trainingsavonden van de vrijdagavond naarde maandag of woensdag zijn gegaan, hebben we enkelesvpelers/sveelsters verloren, zijn er mensen dieinteresse hebben? iedereen is welkom op de trainings-avonden of meld je aan bij Maria Knippenborg, tel. Shi
De thuiswedstrijden worden altijd op de zaterdagmiddaggespeeld en de uitwedstrijden zijn ook meestal op dezaterdag
Tot ziens op de maandag- of woensdagavond.

Het Bestuur,



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



het adres
voor een goede

voor een
en moderne

: lekker glaasje bier
. haarverzorging

naar

Bennie vann
DAMESKAPSALON Dikken

Rikkerink
Tel 311 - ZIEUWENT

voor al uw voor

VERZEKERINGEN ‚ NIEUWBOUW

ES . VERBOUW en

. ONDERHOUD
ASSURANTIEKANTOOR

STORTELDER WOPEREIS
Zieuwentseweg 75

4 Zieuwent Dorpsstraat 48
| Tel. 227 Zieuwent — telef.209



2!
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Op zondag D9“sent; 45. organiseert de tafeltennis-vereniging Litac/Zeiler de kampioenschappen tafeltennis1979. Plaats van handeling: NHamelandhal.,
Gespeeld wordt in de volgende klassen:
— leren Enkel : voor competitie-spelers (heren geborenvoor 1-7-1962)
— Dames Recrcanten/Heren Recreanten : voor iedere dameof heer, die geen competitie speelt in de Ned, tafelt,bond en per 1 sept, minstens 18 jaar is,- Jeugdklasse JI : voor junioren en aspiranten d:w.Z;jongens en meisjes geb. tussen30-6-'62 en 1-7-'66,
=— Jeugdklasse II: voor jongens en meisjes geb. na30-6-'66,
De jeugdklassen I en II zijn voornamelijk voor comp.spelers, al mag iedercen er in uitkomen. Mocht er vande zijde van de jeugd voldoende belangstelling bestaan,dan vormen we een jeugdklasse III. Duarin kan dan ieder=cen uitkomen, die nog geen 18 Jaar is; iedereen diethuis of op school of elders wel cens cen balletje slaat,Dus jongelui; meld je aan. Het is voor het eerst, datwe een open jeugdkiasse kunnen krijgen. Kom dus,tn wie 18 jaar of ouder is, kan dus meedoen bij dedames of heren recreanten.Dan zijn er nog de dubbelspelen, wa:rvoor iedereen zichkan opgeven,
Opgave is mogelijk bij Th. Heutinck De Vaareise 17.Pormulieren eveneens verkrijgbaar in de kantine van RKZVC.,De opgave sluit voor alle klassen, beh.lve de dames enheren recreanten, op 15 sept. Recreanten kunnen zichopgeven tot op de speeldag tussen 12.00 uursen 13:00 uurin de Hamelandh:1. (ook recreanten dubbels),Wat zijn de kosten?: Enkelspel dames en heren: f4,00

jeugd: f2,50Dubbelspel resp, {2,50 en f2,00per persoon.Er wordt gespeeld volgens afvalsysteem, dus wie verliest,is vitgeschakeld, Per klasse zijn twee prijzen te ver-dienen,
Wij rekenen op een groot acntal deelnemers!



PIOT dient uiter-te zijn van de

Jan Aagtenwerd bereid gevonáen zondags onsvierde team te begeleiden, we wensen hen erveel succes mee,

Gezien het feit dat dinsdag 23 aug. na de Eemaar liefst bij 6 personen de PORGens EEkleding werd gestolen verdient het Diin ons klubgebouw niet te lichtzinnig ce DEUw kostbare bezittingen. Laat ze thuis of geef ze
zolang in bevaring.

1a

Mist U kledingstukken? Dan heeft U nog slechts
6 weken de tijd om deze op te halen bij Fr.
ducmelink.

Doordat de kantine over een beperkt aantal cassettebandjes beschikt en het publiek toch niet steeds het.zelfde wenst te horen, vraagt men of er mensen zijndie enkele van hun bandjes voor 2 à 3 weken in bruik.leen willen geven om zo een gevarieerd mogelijkmuziekvrogramma te kunnen brengen,Het huidige aantal bandjes (24) die de kantine bezitblijkt namelijk ruim onvoldoende gezien de regel.matige uitlatingen: Goh, alweer dezelfde muziek',

NIEUWS IN HET KORT NIEUWS IN HET KORT



voor al uw:

SCHILDERS- en BEHANGBEDRIJF

J. Waenink
onderhoud = verbouw en nieuwbouw = schilderwerk

tevens nog steeds Rijkssubsidie "dubbele beglazing"

Werenfriedstr. 37, Zieuwent, tel .452

BESTRATINGSBEDRIJF

DOMHOF

ERFVERHARDING

SIERBESTRATING
Dorpsstraat 30

ZIEUWENT
Telefoon 05445 -517

irma A. M.
ELECTRO TECHNISCH BUREAU
ZIEUWENT

Dorpsstraat 63
Telefoon (05445) 217 - 576

Wopereis
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 Zieuwent

telefoon 346

|

DOPPEN ASSURANTIEN

voor al uw
VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN en
HYPOTHEKEN

Zieuwent = Dorpsstraat 77 -— telef. 290

breng
na de wedstrijd jeeen bezoek
aan E

9 = 33ctre de Mptel. 269

J.G.M. Peters



ROGRAMMA EERSTE EK TYESDE

9/9 ZVC — Vórden ESCA = ZVC2
16/9" Pax > ZYC ZVC 2 — Rheden323/9 ZVC — Reînie Lochem 2 … ZVC 230/9 ZVC = SDOUC ZVC 2 — WO 2I/LÖ KS S Ve Erica 2 — ZVG214/10 beker beker21/10 ZA — in AD 2 — ZVC 2
28/10 Witkampers — ZVC ZVC 2 — SDOUC 2SE Terborg Be Guick 3 — ZVC 211/11 Dinxperlo — ZVC ZVC 2 — Vict.Boys18/11 beker _

beker
25/11 Zve — Wtwijk AZC =— ZVC 2

RETURN

HULP GEVRAAGD VOOR IN DE KANTINE

voor &ên of meerdere avonden of in de woekends,
waardoor het huidige personeel minder bslast wordt
en waardoor er wat meer gerouleerd kan worden!!

Voor verdere inlichtingen:
Harry Beerten,
Schopberweg 16,

tegenwoordig brengen de ouoers
hun SE eigentijk niet

groot, zij iinancieren ze,
John Brooks

meer

tel. 728



EEN MINUUT OVER ACHT:

WERZ JN BIETEL EN
RLKEN PEMtiAAM WERR DOF

HAAR SIGARET OPN HSS NGBRUEEL
MARMER SLEEN DE BCD KSC ERIN SE ERE & Ei GE EEF ZIT EEN DAME EEN WERELDREIS

GEERTEN MOT 'N CriVrag DELER 6 590
SURES UIT TE STIPOELEN.

Weik actief persson wil zieh gedurende een seccei:te
van zijn ef naar vrije tija dienstbaar maken voor
de Zieuwentse gemeenschap in de iunctie van
Jeugdsecretaris (secretaresse) bij HKZVC.

Inlichtingen verkrijstaar bij;
Bennie Heenderboon Vorpsstraat 27 tel. 332 oï
Heawig Stoltenbor: Dorpsstraat 18 teu. 732

ee8 ve ee eeee me ee ee en en 0e

_ bee
:Tn deze wereid is het een van de moeilijkste

opgaven een vrouw ervan te overtuigen dat
_zeiis een koopje geld kost.

EW. Howe



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

|



>n goedestart
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 voor nodig hebt in uw
SALARIS en het verzorgen van persoonlijk of zakelijk leven...
BETALINGEN, het afsiuiten van
alle VERZEKERINGEN, het :

regelen van FINANCIËLE Rabobank
transakties, het behartigen van een eeEFFEKTENPORTEFEUILLE en
wat allemaal niet meer.

Rabobank FZ
GELD EN GOEDE RAAD

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


