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LOPEN IN EEN KRINGETJE

Heeft u het ook wel eens opgemerkt dat 
bepaalde mensen zich in een kringetje 
bewegen, misschien onbewust, maar het 
komt voor.
Wat dat betreft hebben ze een nauwe 
overeenkomst met de processierups, ze 
leiden hun eigen leven, waar ze recht 
op hebben, maar komen nooit buiten hun 
kringetje, met andere woorden ze hebben 
geen tijd of geen zin in sportbeoefening. 
U zult zich afvragen, wat is een 
processierups?
Ik zal proberen, ik ben geen bioloog, 
dit uit te leggen.
De processierups beweegt zich in de 
bomen in een lange processie; één 
voorop en alle andere er achteraan, 
ieder met zijn oogjes half geloken en zijn 
koppie warmpjes gedrukt tegen het 
achterste van zijn voorganger.
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De franse bioloog Fabre zag na ge
duldig experimenteren ten slotte 
kans zulk een processie op de rand van 
een bloempot te l'̂ cken. Het lukte hen 
om de koploper te laten aansluiten bij 
de hekkesluiter, zodat er dus een ge
sloten cirkel ontstond; naar de aard 
van deze beestjes zetten zij zich in 
beweging. Uiteraard verwachtte de 
bioloog dat na verloop van tijd wel 
é6n van de rupsen in de gaten zou 
krijgen dat ze bij de neus waren genomen; 
dat hy genoeg van het grapje zou 
krijgen en de cirkel op een of andere 
plaats zou verbreken. Mis evenwel!
Door de ijzeren kracht der gewoonte 
bleef de levende cirkel gedurende 7 
volle dagen en nachten op de rand van 
de bloempot genadeloos doorlopen en 
zonder twijfel zou het experiment nog 
wel langer hebben kunnen duren als 
uitputting en verhongering hun tol 
niet hadden geëist. We moeten boven
dien er nog bijvertellen dat er ruim
schoots en goed zichtbaar voedsel in 
de buurt lag, De rupsen volgden 
evenwel hun instinct, hun vaste pro
cedure s, hun traditie, hun ervaring 
uit het verleden, de geijkte gewoonte, 
het oude vertrouwde patroon of hoe u 
het vorder ook wil noemen; ze gingen 
in elk geval blindelings te werk.
Ze verwarden aktiviteit met resultaat. 
Ze bedoelden het goed maar ze kwamen 
nergens.
Snapt u?
Tot zover mijn biologische beschouwing. 
Helaas komt dit ook nog bij bepaalde 
mensen voor, en dat is iets wat we 
kunnen betreuren.

Henk Schep.



Het gehele jaar door de nieuwste kollekties
LUXE LEDERWAREN

U weet hef toch 1
Altijd iets aparts en ...........voordeliger!
Ook woensdagmiddag geopend

W. J. SEYNDER 
SCHOONHOVEN

Haven 42 -  Telefoon 2486

voor
m oderne ve rlich ting , meubelen, 
kunstn ijverhe id  >
o.a.: D ijkstra, Pastoe, Hagoort, b r i n k m a n  
G elderland, P loegstoffen en tap ijt

interieurvormgeving
lopikerstraat 16 / schoonhoven

haven 4 /  schoonhoven

TAXI BESTELLEN HAAK BELLEN

ROUW- EN 
TROUWRIJDEN 
ZIEKENVERVOER

2488
halvemaan 10 
schoonhoven

ARNHEM 
25 januari

Zosn 1300 atleten en atletes konden 
dat weekend gebruik maken van de mooie 
accomodatie die in de rijnhal te arnhem 
was gebouwd.
Zaterdag’s waren de wedstrijden voor de 
senioren, met * s avonds het hoofdpro
gramma waar verschillende europese 
atletiek prominenten voor waren uitge
nodigd.
Zondags konden de honderden junioren 
van de baan gebruik maken.
Er waren 65 series nodig om de 60 meter 
lopers en loopsters aan de beurt te 
laten komen.
Zaterdagmiddag namen onze senioren 
frans van der ham en wim langeland deel 
aan het nummer polsstokhoogspringen.
Ze begonnen beiden op de aanvangshoogte 
van 3»é0 meter.

Albert Plesmanstraat 
Telefoon 2894



Frans ging van 3.60, 3.80, 4*20 naar 
4*30 meter.
Nadat hij de 4.30 gehaald had, liet 
hij de lat op 4.50 leggen, wat een 
persoonlijk rekord zou betekenen.
Frans slaagde er bijna in om deze 
hoogte te overbruggen, maar de lat 
bleef niet liggen.
Al met al een prestatie om de toekomst 
met vertrouwen te gemoet te zien.
Wim Langeland die bijna een jaar niet 
meer aan polsstokhoogspringen had 
deelgenomen vanwege een rugblessure, 
kwam ook goed voor de dag,
De 3.60 lukte in de eerste poging, 
voor de 3.80 had hij twee beurten 
nodig.
Daarna moest wim proberen om over de 
vier meter te springen.
Zijn persoonlijk rekord stond op 3.90 
meter, ge,sprongen tijdens de neder- 
landse kampioenschappen van vorig 
jaar o
Na een mislukte eerste poging lukte 
het wim om in de tweede poging over 
de vier meter te springen»
Een uitstekende start voor 1975.
Kees van der heul nam deel aan de 
3000 meter-a, waar een sterk deel
nemersveld van start ging.
Er werd een stevig tempo gelopen. 
Halverwege de strijd ontstond er een 
kopgroep, on koes dio samen met piet 
vos liep, liet een gat vallen, dat 
langzaam groter werd.
Kees durfde zich nog niet met de 
sterke, kopgroep te meten, hoewel dit 
een goede gelegenheid was oi te 
kijken hoever hij kon gaan.
Er zat wel een kans in, dat hij terug 
zou vallen, maar dat risico kon best 
genomen worden.
Toch kan kees.. wel tevreden zijn met 
de tijd van 8.20.2 minuten.
Kees zei voor de wedstrijd, dat hij al 
lang blij was, wanneer hij een tijd van 
rond de 8,20 minuten zou lopen.
Als eerste en tweede eindigden de 
belgen salvé en theys in resp, 8.00.2 
en 8,00.4 minuten, op de.. voet gevolgd 
door bram wassenaar en jo schout..

ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN
TAXATIES
ADVIEZEN

SCHOONHOVEN 
TELEFOON 01823-3466

de mode van ’morgen’

vindt u vandaag al bij
van niekerk herenmode

ZOALS SHIRTS 
DASSEN 
PANTALONS 
ANKLETS 
ENZ.

m
van niekerk herenmode

voordeman diegezieriwil worden 

lopikerstraat 19 ~ schoonhoven - tel. 01823-3064



restaurant
de stadsherberg

bruiloften 

diners 

recepties 

koffietafels

feestavonden i .  1 tei. 2330

opweg 2 
schoonhoven

v o o r  a l  u w  'm B S Ê Ê S Ê Ê Êm m m m m m m m m "
R A D IO - E N  T E L E V IS IE -  
A P P A R A T U U R

kerkstraat 11 
schoonhoven 
tel. 3369

d i c k h o f f
f o t o

cine
Lopikerstraat 57 
Tel. 01823-2992

AARDAPPELEN - GROENTEN 
FRUIT
DELICATESSEN EN WIJNEN

J. den Braber ü '
Lopikerstraat 28 
Schoonhoven 
Telefoon 26 80

ZWOLLE
8 februari

Ondanks het feit dat frans van der ham 
midden in zijn trainingsopbouw zit 
rolden zijn prestaties dit weekend bij 
de nederlandse meerkampkampioenschappen 
in zwolle er knap uit.
’s Morgens om tien uur werd gestart 
met de zeven-kamp in de prachtig 
hiervoor ingerichte ijsselhals met de 
60 meter horden die niet geforceerd 
werd gelopen in verband met zijn 
heupblessure (9 sekonden precies).
Bij het polshoog niet meer dan 4-. 10 
meter, de 60 meter sprint ging snel 
in 7.2 sekonden, gelijk aan de snelste 
man eltjo schutter.
Het vierde nummer, het verspringen, 
was erg regelmatig met als verste 
sprong 6.4.8 meter.
Het kogelstoten was weer als vanouds 
en bracht de grote winst op de 
konkurenten n.1. 12.54 meter.
By het hoogspringen blijkt er vooruitgang 
te zijn, een ruime latpassage vormde 
zijn sprong,op 1.75 meter.
Het spektakelnummer, tevens het laatste, 
was de 1000 meter te lopen over zes 
ronden met vrij scherpe bochten op een 
vlakke vloer.
Al snel na het startschot namen eltjo 
schutter en john de noorlander beiden 
ook olympisch kandidaat de leiding 
met een voorsprong van plm. 15 meter 
op frans en de rest van de meerkampers. 
Dit bleef zo gehandhaafd tot 1-g- ronde 
voor de finish want frans zag kans het 
gat te dichten.
De bel luidde voor de laatste ronde en 
van der ham kreeg opeens vleugeltjes.
Hij snorde eltjo en john voorbij.
Frans liep een zeer goede race en liet 
een knappe tijd noteren van 2.48.4 min. 
waar zelfs ger kaptein met een beste 
tijd van 4«09 op de 1500 meter, in de 
andere serie geen raad mee wist.
Schutter won deze zevenkamp met 5227 
punten, Frans werd tweede met 4875 pt. 
Een andere avantriaan, wim langeland 
slaagde er niet in zijn aanvangshoogte



van 3.60 meter te behalen, maar zal 
straks als debutant bij de neder- 
landee kampioenschappen in groningen 
zeker boven de vier meter uit 
kunnen komen.

ALPHEN AAN DEN RIJN 
8 februari

Ondanks het feit dat avantriaan kees 
van der heul slechts aan drie van de 
vier wedstrijden voor de goudse 
crosscompetitie kon meedoen, is hij 
glorieus winnaar geworden.
Op zaterdag 8 februari heeft hij de 
laatste wedstrijd, evenals de eerste 
en de tweede, in een overwinning 
omgezet.
Nu werd er gestreden over een 
parkoers van negen kilometer te 
alphen aan den rijn.
Zyn tijd was 31.4-4-.9 minuten.
De tweede plaats bij de senioren 
ging naar roei van zuilen van 
clytoneus uit woerden in 32.38.7 
minuten, gevolgd door a. buitenhuis 
van aavJ36 in 32.56,2 minuten.
Van de andere avantrianen leverde 
wies scheepers een knappe prestatie 
door op de achtste plaats te 
eindigen in 34-.39.00 minuten. 
Clubgenoot hans boon volgde hem op 
de hielen met 34-»4-5.00 minuten, wat 
goed was voor de negende plaats.
Jan zijderlaan bleek het op deze wat 
langere afstand erg moeilijk te 
hebben, hetgeen vooral te wijten is 
aan te weinig training.
Hij behaalde een twaafde plaats in
35.36.00 minuten.
Ad verhoeff klaarde het in 35,54.6 
als zestiende.
Veteraan piet stam kwam als 26e 
binnen in 38.36,5 minuten.
Al meermalen is gezegd, dat kees 
van der heul in de goudse regionen 
te weinig tegenstand ondervindt.
Voor hem waren deze crossen dan ook 
meer een goede training voor het 
komende wedstrijdseizoen.

met
adidas artikelen 
van sloof 
xomt u tot 
xtere prestaties
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Havenifriaat 40-Tel^oon 01823-30U



h i u k k e h k

MODESCHOENEN

Haven 80 Tel. 01823-2385

V O O R  AL U W
FEESTELIJKE
DRANKEN

U BENT 
V A N  HARTE 

W E LK O M  
IN  O N Z E  

RUIM 
GESORTEERDE 

SLIJTERIJ 
ook gekoelde 

dranken

de
lek S C H O O N H O V E N  

TEL. 01823-2357 
LEKDIJK 1
hoek havenstraatsewal

VOOR ALLE 
ZUIVELPRODUCTEN

VAN DEUR TO T DEUR

NICO TERLOUW
BENELUXLAAN 60, TELEFOON 2321

DE EINDUITSLAG VAN DE CROSSCOMPETITIE 
VAN DE AVANTRI-ATLETEN

Na vier wedstrijden is de stand alsvolgt;

Ie plaats kees van der heul

7e plaats jan :zijderlaan

8e plaats wies scheepers

11e plaats hans boon

18e plaats ad verhoef

23 e plaats piet stam

ALBLASSERDAM 
1 februari

Op zaterdag 1 februari was er de molen
cross te alblasserdam.
Deze grote jaarlijks terugkerende cross 
trok ook dit jaar veel belangstelling 
van de topatleten, waaronder enkele 
belgen.
Misschien was het de welgevulde prijzen- 
tafel of het typische hollandse decor 
van molens en water wat de heren trok. 
Kees van der heul werd tiende en deed 
zich naderhand te goed aan een waardebon 
van ƒ 100,- aan kleding.
Wies scheepers scheepte de 52e.plaats met 
een fles wijn in, terwijl hans boon dat 
zelfde deed met de 57e plaats.
Ad verhoeff kon zich verrijken met de 
70e plaats en een pak koffie.
In het totaal kwam piet stam op de 95e 
plaats terecht, wat betekende dat hij 
eigenlijk 13e werd bij de veteranen.
Hoewel het nummer 13 niet zo gunstig 
bekend staat leverde het toch nog' een 
auto-mist-achterlamp op.
Bij de jongens-d was het erwin bol van 
avantri die op de 1000 meter goed voor 
de dag kwam met een 8e plaats in een 
tijd van 3.11 minuten.
Erwin is een nieuw lid en woont in 
lekkerkerk.
Wij wensen hem veel plezier bij onze 
vereniging.



Er zijn nog steeds verscheidene 
atleten en atletes die menen het 
zonder training allemaal te kunnen.
We zullen zien.
Straks als het baangeweld losbreekt 
staan ze te schutteren, en staan 
dan kompleet voor joker.
Dan is er nog een punt wat we even 
aan willen halen, en dat is de 
trainer.
Jarenlang is er gezegd, waarom hebben 
we geen trainer?
Nu is er een en nu laten jullie die 
man voor een paar man opdraven.
Kom dus voortaan naar de training, 
het komt jezelf ten goede.

voor

naar de vanouds 
bekende 
lederwarenzaak 
van schoonhoven

b.brands lopikerstraat 36 
telefoon 2428 
schoonhoven

HET JUISTE ADRES 
VOOR AL UW  

ROOKARTIKELEN
IS

LOPIKERSTRAAT 3 
SCHOONHOVEN
TELEFOON 2506 SIGARENMAGAZIJN

CIJBA

Fa. Deerenberg
gediplomeerd
opticiën,
oogmeeikundige

haven 38 - 40 
telefoon 2412

SE OPTICIËN VOOR UW BRIL

P u c k
Kindermode

haven 59 - schoonhoven - telefoon 2062

KLEDING VOOR 
JONGENS EN MEISJES 
VAN 2 TOT 12 JAAR



}ietóen 
ió geen 
atletiek
\ietóen 
ió wel
trimmen

Fa. v. d. Wijngaard
BROMFIETSEN 
RIJWIELEN telPoon1!»)'”

DAF

CATSBURG 
SCHOONHOVEN
Bergambachterstraat 5 

Telefoon 01823-3367

TRAININGSTIJDEN 
ATLETEN EN ATLETES

woensdag jeugd en pupillen 
18o00-19.00 uur in de lts 
trainer hans sterrenburg 
woensdag a-junioren en senioren 
a-meisjes en dames 
19.00-21.00 uur in de lts 
trainer chris buitelaar

TRAININGSTIJDEN
TRIMMERS

groep 1 dames
woensdag 19.00-20.00 uur
trainer ad verhoeff
groep 2 dames
woensdag 20.00-21.00 uur
trainer ad verhoeff
groep 3 heren
woensdag 21.00-22.30 uur
trainer ad verhoeff
groep 4- dames
donderdag 19.00-20.00 uur
trainer andrê arends
groep 5 heren
donderdag 20.00-21.00 uur
trainer andrê arends

KOMT TROUW EN OP TIJD



De sport moet kiezen.
Het kan niet beide hebben.
Met een dergelijk citaat heeft Pierre 
de Coubertin, de stichter van de 
moderne olympische spelen, 
omstreeks de eeuwwisseling de 
deelnemers aan de olympische spelen 
opgeschrikt.
Sinds dien is er van een vrije 
keuze geen sprake meer geweest.
De materialistische geest, van de 
tyd heeft de ideële opzet 
platgewalst.
Olympia is alleen nog een tempel 
als, zoals enige maanden geleden 
gebeurde in het ween.se stadhuis 
het Philharmonisch orkest de 
olympische hymne laat klinken, 
of een staatshoofd in goed 
afgewogen bewoordingen over 
vriendschap en vrede spreekt.
De gewijde sfeer van de tempel is 
er ook nog als bij de opening van 
de spelen het met een holle 
spiegel in olympia ontstoken vuur 
het stadion wordt binnengedragen.

Zelfs de sport treedt dikwijls op de 
achtergrond. Het meest wordt er ge
praat over geld en dat niet alleen door 
de atleten. Die doen het weliswaar ook, 
maar niet zo openlijk. Eeerder in het 
verborgene, maar niet zonder nadruk.
De 8e uitgave van Olympree 1976, het 
officiële bulletin van het organisatie
comité van de Olympische Spelen 1976 
in Montreal laat zich lezen als een 
financieel dagblad. De ondertekening 
van een overeenkomst met de Canadese 
televisie CBC over de verslaggeving 
van de spelen. De keuze van de bever 
als embleem en mascotte voor de spelen.
De afsluiting van een contract voor de 
vervaardiging van de officiële film 
tegen de geschatte prijs van een 
miljoen dollar. Schatting van de be
nodigde hoeveelheid levensmiddelen 
voor atleten en officials. Een contract 
met een drankenfirma, die voor de 
kosteloze laving van alle deelnemers 
nog 1,3 miljoen dollar toe moet betalen, 
om met deze geste reklame te mogen 
maken. Ook de firma, die het papier 
gratis levert, moet voor de onderschei
ding’ Olympisch leverancier’ 250,000 
dollar betalen. Daarnaast berichten over 
een tweede serie Olympische munten, de 
uitbreiding van de nieuwe Olympische 
loterij, nieuwe Olympische postzegels.
Dat alles neemt 20 pagina’s van het 
bulletin in beslag. De wereld moet be
talen, Ergens tussen de regels door kan 
men lezen, dat fifa-president Havelange 
of enkele minder in het oog lopende 
bezoekers van Montreal, die niemand kent, 
zich optimistisch over de voorbereidingen 
hebben uitgesproken, dat de studenten 
over anderhalf jaar in Montreal drie 
weken vroeger aan hun zomervakantie 
beginnen. De Olympische spelen zijn een 
feest voor de wereld en dus moet de 
wereld ook betalen, zo heeft de voor
zitter van het organisatie-comitê 
Rousseau zijn opvattingen uiteengezet.
Hij moet wel van die stelling uitgaan, 
omdat noch de Canadese centrale overheid 
noch de staat Quebeck -willen steunen. 
Daarom ook werden de Amerikaanse tele-



visierechten voor 25 miljoen dollar 
aan de abc verkocht.
Deze maatschappij heeft een groot 
deel van de attractieve zendtijd 
weer doorverkocht aan afnemers ten 
bedrage van 4-5 miljoen dollar.
Van europa verlangt men eveneens 
25 miljoen dollar, hoewel men hier 
het televisiescherm, tijdens de 
olympische uitzendingen vrij van 
reklame 'wil houden.
Markt of tempel.
Olympia is eigenlijk alleen maar een 
markt, die achter een tempel-faqade 
wordt gehouden.
Als de overlevering niet bedriegt, 
was daar al eens eerder sprake van. 
Bij de antieke olympische spelen, 
toen deze ,in 394- na christus door 
keizer theodosius werden verboden, 
omdat de manifestatie meer brood 
dan spelen was geworden.

altijd 
tot uw 
dienst

Petit Restaurant

„DE ENGEL’
Automatische Kegelbanen - Biljart - Bar 

Koestraat 4 - Telefooi. (0 1823) 23 50 

SCHOONHOVEN

AVANTRI-MANIFESTATIES

PARKL00P
FAKKELLOOP
ROMMELMARKT
COMPETITIE
TIENKAMP

NJLDENHAAK
RIJWIEL- EN 

BROMFIETSHANDEL
halve maan 10 
schoonhoven 
telefoon 0 18 23 -2 48 8

ENZ. ENZ. ENZ. ENZ.



het juiste adres 
voor al uw 
sportschoenen 
en
kleding

VOORHAVEN 15

zaterdag 1 maart
schoonhoven
parkloop
zie ingesloten folder voor gegevens

zondag 9 maart 
reusel
nederlandse veldloopkampioenschappen

zondag 2 maart 
ijmuiden 
strandloop

zondag 2 maart
oosterhout
warandaloop

zondag 9 maart 
amst^dam
rondo van betondorp

maandag 5 mei
wageningen-schoonhoven
fakkelloop
zie aanmeldingsformulier in dit blad

zaterdag 15 maart
reeuwijk
piassenloop
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H iernaast het gloednieuwe vignet, ontworpen 
ter gelegenheid van de Sparta Spelen. H et eve
nem ent, w aarnaar Sparta Den Haag m et alle 
krachten naar toew erkt en w aarnaar ongetwij
feld ook tal van nationale topatleten m et wat 
nieuwsgierigheid uitkijken. Inm iddels zijn ook 
de secretariaten van atletiekbonden in Europa, 
Noord-Afrika, Zuid-Afrika, Canada en de V er
enigde Staten al geconfronteerd m et de am bi
tieuze plannen, die Sparta voor vrijdag 20 en 
zaterdag 21 jun i heeft.
Sparta, dat m eent, dat ons land m eer moet 
doen inzake het aanbieden van m eerdaagse in
ternationale toernooien. Ook al omdat de ge
m eente Den Haag zo’n acht ton besteedde aan 
de verbetering van het sportpark Zuidlaren- 
straat vindt Sparta het niet m eer dan een mo
rele plicht iets bijzonders te organiseren. 
Sparta beschikt over veel, goed en enthousiast 
kader, dat zich graag wil inspannen de topatle- 
tiek te bevorderen, zodat ook de publiciteits
media alle aanleiding zullen hebben om die 
topatletiek eens wat m eer te pousseren. Buiten 
Papendal gebeurt e r tegenwoordig weinig aan 
organisatie van in ternationale atletiekfestij- 
nen. Sparta wil aantonen, dat het ook buiten

Papendal kan, waarbij niet alleen de senioren, 
m aar ook de jeugd aan zij n trekken kan komen. 
Dit niet via lange atletiekprogram m a’s, m aar 
ju ist via korte program m a’s, een sterke bezet-
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ting en (naar vermogen) aantrekkelijke p rij
zen.
Wat betreft die ongetwijfeld hoge kosten doet 
S parta  een beroep op grote en kleine bedrij
ven, handel- en neringdoenden, die bijvoor
beeld ’n speciale atleet zouden kunnen ,,a- 
dopteren” (reiskosten). Sparta zal e r dan alles 
aan doen om van de eerste Sparta Spelen een 
onvergetelijk evenem ent te maken.
Tot slot de onderdelen en de limieten: 
Vrijdag: Dames: 200m (23.8); 800m (2.04.-); hoog 
(1.77); verspringen (6.10).
Heren: 400m horden (51.4); 200m (21.3); 800m 
(1.48.-); 5000m (13.48.-); ver (7.70).
Meisjes: (geb. ’59-’60) 800m (2.15.-); ver (5.50). 
Jongens (geb. ’58-'59): 800m (1.57.5); (geb. ’56- 
’59): hoog (1.98).
Zaterdag: Dames: lOOm (11.6); 400m (52.2); 
1500m (4.18.-); discus (54.-); speer (52.-).
Heren: lOOm (10.4); 400m (47.-); 1500m (3.44.-); 
polshoog (5.-); hoog (2.14).
Meisjes (geb. ’59-’60): 400m (58.-); (geb. ’57-’58) 
800m (2.09.-).
Jongens (geb. ’58-’59): 400m (52.5); ver (6.70). 
(geb. ’56-’57) 1500m (3.53.-).



atletiek- wedstrijd
loopen

•trim-
•  • 13.30 uur jongens a-bvereniging

avantri
plm. 3800 m eter

13.50 uur dam es/m eisjes a 
plm. 2000 m eter

schoonhoven 14.10 heren/veteranen 1, 2 en 3 
plm. 7400 m eter

organiseert inschrijving 
dient u te richten aan 
g. de jong 
koestraat 132a

zaterdag 
1 maart

atllUUIUlUVCll
via a-formulier in tweevoud 
tot 25 februari met gelijktijdige 
insluiting van een girokaart 
op gironr. 737386 tnv g. de jong

tweede
£

inschrijfgeld
senioren/veteranen ƒ 2,50 
a-b junioren ƒ 1,75 
na-inschrijving ƒ1,- extra

avantri voor de w edstrijdatleten is beperkte 
kleedgelegenheid aanwezig

parkloop buiten de traditionele 
medailles en bekers 
vormen prachtige prijzen in natura 
het prijzenpakket



Drestatie 
oop

14.50 uur jongens/m eisjes to t 12 ja a r  
plm. 1300 m eter

15.10 uur iedereen 
plm. 3800 m eter

15.40 uur iedereen boven de 16 jaa r 
plm. 7600 m eter

vanaf 13.00 uur kunt u inschrijven 
in de kantine van avantri aan de 
nieuwe singel

voorinschrijving is mogelijk bij 
c. v. d. dool
albrecht beylinggracht 44 
a. verhoeff 
stevinstraat 2 
g. de jong 
koestraat 132a

inschrijfgeld
tot 16 ja a r  ƒ 1,50
16 ja a r  en ouder ƒ 2,50

aan ieder die de prestatieloop 
volbrengt wordt een fraaie 
medaille uitgereikt
aan scholen en niet knau verenigingen 
met de meeste deelnemers 
wordt een beker 
beschikbaar gesteld







JAARVERGADERING

Op maandagavond 3 maart is er in de 
kantine op de stormbaan aan de 
nieuwe singel de jaarvergadering. 
Alle leden worden uitgenodigd om 
zijn zegje te zeggen.
Heeft u iets op het hart, kom dan op 
de jaarvergadering en stel het voor, 
uw plan, idee of kritiek.

10% AKTIE VAN .SLOOF

Als u uw sportartikelen bij Sloof 
koopt, zit er voor onze vereniging 
een financieel extraatje in.
Het is namelijk zo, wanneer u uw 
sportartikelen koopt en u levert 
de kassabon in bij het bestuur, dan 
krijgt avantri 10% van het bestede 
bedrag.

DE BAAN

Deze is er voor u, maar verniel hem 
niet!!!!!!!!!! U !!!!!! !

Landbouw- 
mechanisatiebedrijf 
J. A. POSTHUMA

Off. dealer DEUTZ-FAHR  
Nieuwe en gebruikte 

Tractoren en Werktuigen 
Verhuur van tractoren 

Las- en 
Constructiewerken 

Opweg 13 
SCHOONHOVEN  

Telefoon 01823 - 3017

Fa. J . J . van ieperen en Z n .

Groothandel 
in levensmiddelen

KOESTRAAT 126 
TELEFOON 2290

VOOR AL UW M ERKARTIKELEN

H. A. de Langen
Vanleg en onderhoud van

KLKCTR. LICHT-, KRACHT-,
R VDIO- KN TKI.KVISIK-INST VL-
LATIKS

* landelijk erkend. SCHOONHOVEN
Telefoon 2471
Lopikerstraat 43

De Favoriet
-----  A .L O O R E N  DE J O N G -----

Haven 73 Schoonhoven



schoonheidssalon

lopikerstraat 7 
schoonhoven 
telefoon 2039

verven en lakken 
behang en kurktegels 
vouwdeuren 
degalux 
albastine
ceta bever produkten 
skilgereedschap 
en nog veel meer b i j . .

th. j. purnot
haven 45 /  schoonhoven / tel. 3071

JOOR-'SBTS

IS OOK 
OP HET 

ZELFDE ADRES 
TE

VINDEN

ku n stn ijverh e id  
g a le r ie  in d ia k le d in a

DE LEK ®
g la s  en k era m iek

VOORHAVEN 3

voor een moderne
en betrouwbare huurauto

bel 2488 (01823)
. .  «  « j h  halvemaan 10n. a. den haak schoonhoven

DE KONTRIBUTIE

Gezinsregeling:
vader......................... ƒ 5 s -
moeder.......... .. „..... . ƒ4,-
le kind................. .... ƒ3,-
2e kind........ ƒ2,-
3e kind.....................ƒ 1,-
ieder volgend kind.......... ƒ 1,-
seniorenlid..................ƒ 5, -
lid van 16 t/m 18 jaar....... f  A ,-
lid onder de 16 jaar........ ƒ3,-
Dit zijn de bedragen per maand.

Donateurs betalen per jaar minimaal 
ƒ10,-

DE BETALING

Zoals u weet wordt de kontributie eens 
per twee maanden thuis bij u opgehaald. 
Voor de meesten onder ons geeft dat 
geen problemen.
Maar er zijn mensen die, omdat ze weinig 
thuis zijn of omdat ze het gewoon 
gemakkelijker vinden graag per giro 
willen betalen.
Voor deze mensen volgt hieronder het 
gironummer van de nutsspaarbank:

GIRONUMMER 5498 
NUTSSPAARBANK SCHOONHOVEN 
T.N.V. AVANTRI 
NUMMER 81690324

Als u hiervan gebruik maakt dan moet dit 
eerst aan de bode, die bij u aan de deur 
komt, worden doorgegeven.
Het spreekt natuurlijk voor zichzelf, dat 
u het iedere maand op tijd betaald.

GRAMMOFOONPLAATJES

Al sinds enige maanden staat er in de 
kantine op de stormbaan een zeer oude 
jux-box, die gratis verkregen is, en 
na een grondige opknapbeurt door eigen 
leden weer tonen verspreidt.
Misschien heeft u nog oude platen?



SAMENSTELLING TAN HET BESTUUR

voorzitter:
C. van den Dool 
Albrecht Beylinggracht 44 
Schoonhoven

secretaris:
G, de Jong 
Koestraat 132a 
Schoonhoven

penningmeester:
W, Rond
Ha A, Schreuderstraat 21 
Schoonhoven

D. Mesdorp 
Wal 2
Schoonhoven 

P. Stam
Galvanistraat 64 
Schoonhoven

H« Sterrenburg
Adam van Vianenstraat 55c
Schoonhoven

Mevr, T. Sluis
Reinier de Graafstraat 11
Schoonhoven

H. Schep
Regiment van Heutszstraat 4 
Schoonhoven

Het bovenstaande bestuur is gaarne 
bereid uw wensen en suggesties 
betreffende avantri in ontvangst 
te nemen,

AVANTRI OP ZONDAG

Zoals u weet is de kantine op de 
stormbaan ook uw bezit.
U kunt er zondags terecht na
15.00 uur voor een praatje of 
een partijtje kaart.

juryleden

neem niet

allemaai tege l i jk

vakantie

dit in verband

met

de wedstr i jden  

in de

vakan t iepe r iode

HNI



.'OOR NIEUWBOUW  
• ONDERHOUD 

VERBOUW ' * 1 1

aannemer
metselaarsbedriif

dlettink
buys ballotsingel 40 - schoonhoven - tel. 2501

OUD PAPIER

De oud papier aktie draalt nog 
steeds op volle toeren.
Dick Wesdorp sleept zich rot met 
die voor ons zo vaardevolle oude 
lektuur.
Mie helpt hem een handje op de J vrije* 
zaterdag, met het ophalen?
Ook zyn nieuwe adressen voor het 
papier welkom.
IJ kunt het eventueel ook brengen 
bij Wim Rond
H, A. Schreuderstraat 21 
Schoonhoven
Ook kunt u een seintje geven aan
H. Sterrenburg
Adam van Vianenstraat 55c
Schoonhoven

DONATEURS EN NIEUWE LEDEN

Misschien heeft u kennissen of 
familie die lid of donateur- willen 
worden van onze vereniging.
Geef dat door aan het bestuur, zij 
zullen u er dankbaar voor zijn.

DOE MEE AAN DE PARKL00P!!!!!!!!!!!!!

VOOR UW KOMPLETE WONINGINRICHTING

meer dan 1000 m2 
meubelen 
voorhaven 9

woningstoffen 
haven 9

telefoon 2516 
schoonhoven

FIETSEN

uw voordeligste vervoer 
uw gezondste recreatie

graag willen wij u adviseren over de fiets voor 
u uit onze uitgebreide sortering

batavus -  gazelle -  peugeot -  sparta

fl.LOOREN DE JONG
TEL:0 <823-2431  

S TR D H U I55TR R R T 7 - H  SCHOONHOVEN

Rikkoert
BO EK H A N D EL LEESBIBLIOTHEEK

VOOR AL UW BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
OOK
HOUTEN

Lopikerslraaf 45
SPEELGOED
EN

Schoonhoven PLASTIC
Telefoon 01823 - 2773 BOUWMODELLEN



SCH O O NH O VEN

H A V E N  23 ^ A f
T E LE F O O N  2262

jeans ^
dk

lopikerstraat 
» schoonhoven

tinocafetaria - restaurant

specialiteit

huzaren- en zalmsalades 

in alle prijzen 

ook thuis bezorgd

haven 14 /  schoonhoven /  telefoon 2618

jan 
van
e c

posters-platen-radio’s

Haven 12 
Schoonhoven 
telefoon 01823-3602

-Z1ITIE
:r een volleybalverslag

Ir. Ie rekreatief volleybalcompetitie 
:raan ingeschreven avantri 1 en avantri 2 

plaats van a en b zoals in het 
j ar.nari-nummer staat vermeld.
' r team 1 had 3 afzeggingen waarvan 2 
Tacatures op onze trimavond gelijk 
_::r.ien worden voorzien door o.a. andrê 
rie vorig jaar verschillende keren 
re;3peelde als er geen voetballen was) 
er. een andere trimmer die een paar keer 
:r_2e trimavond had bezocht. Bij het ver
leren van de sportavond waren 2 atleten 
-ar. onze vereniging aan het biljarten, 
:rans van dei ham en wim langeland. 
laar ik nog 1 man te kort kwam vroeg ik 
irans of hij zaterdag vrij was zonder dat 
_: van zijn volleybal-kwaliteiten op de 
r::gte was. Het standpunt van mij is,
: indien er een wedstrijd is vastgesteld
je niet moet afzeggen omdat je niet 
iirpleet bent. Op de tweede plaats vraag 
ik geen spelers uit het tweede als we 
:aat tegen moeten spelen. Een speler die 
riet in de basisopstelling van het 2e' team 
;raat, had toegezegd om met het eerste 
re3 te spelen trok zich later terug omdat 
:r_re tegenstander avantri 2 was. Deze 
uiteenzetting was naar aanleiding van de 
— lgende zinnen uit het betreffende 
"erslag. - met bijna supervolleyers werd 
ret zestal gecompleteerd - moest het 
*aocdig weer een prestigeslag worden, 
riek wesdorp - Aan het eerste punt ga ik 
-erder voorbij omdat ik de bovenstaande 
verklaring over de samenstelling voldoende 
acht. Opde tweede plaats vind ik door de 
voorden * zonodig weer een prestigeslag5 
re situatie sterk overtrokken wordt. Bij 
rijn verkoop-ronde van onze kalenders heb 
ik met freek nog een gesprek over de 
vedstrijd gehad. Op mijn uiteenzetting 
roals hier vooraf is weer gegeven bleef 
rij het maar zeer toevallig vinden dat 
ik 3 afzeggingen had en gaat er kennelijk 
van uit dat ik bewust 3 mensen heb 
vervangen. Ik zou het zeer op prijs 
stellen dat hij bij die 3 man die afwezig 
varen eens naar de reden van afzegging



informeerde o Wij volleyen voor ons 
plezier in deze competitie. We weten 
dat wij vele wedstrijden zullen verliezen 
en daarmee moeten we dan maar leren 
leven. Verder mag ik de redaktie 
hartelijk dankzeggen voor het stukje 
van de lamme en de blinde en de ver
gelijking van de prestatie en rekreatie- 
sport in dat betreffende nummer,

Dick Wesdorp,

Op 11 januari j.1. was de return van 
de eerste en tweede ploeg, De wedstrijd 
had een prettig karakter en sportief 
verloop,
De eerste set was de meest spannende 
en werd door team 1  met 16-14- gewonnen, 
De twee volgende sets werd met groter ' 
verschil door team 1 gewonnen.
Op 8 februari trad het eerste team aan' 
tegen dos-dinsdag. Deze wedstrijd werd 
in een nieuwe formatie gespeeld.
De wedstrijd werd helaas verloren. 
Avantri 2 trad slechts met 3 man aan 
tegen dos-volley, maar werd aangevuld 
door drie man van het eerste.
Deze wedstrijd werd met 3-1 door 
dos-volley gewonnen.

KEGEL- EN SPELAVOND

De jaarlijkse kegel- en spel avond vond 
weeer plaats in de engel,Het was een 
zeer gezellige en spannende avond.
De spelen waren.weer zoals van ouds 
georganiseerd, In het kegelen blonk 
het trimmers echtpaar schilt uit. zij 
gingen beiden met de eerste plaats en 
prijs naar huis.

Graag wil ik de organisatoren, mede 
namens myn vrouw bedanken voor de fijne 
spelavond op 20 januari 1975 in café 
kegelbaan de engel» Ik hoop dat deze 
spelavonden een vast karakter gaan 
krijgen.
Nogmaals onze hartelijke dank.

conny en freek heithuis

^m odecentn
op de 2e etage vindt u on;0 FM SHC
met o.a.

s p i j k e r b r o e k  ^ k o r d u r o y b r o e k e r

diverse andere j e S D S

gm
r.e

e n

M moderne terlenka

en tweed p a n t a l c

JN -7  k o s t u u m s
ê/'A en een enorm uitgebreide

koiiektie g e t a i l l e e r d e  

o v e r h e m d e ni en s h i

*,
r t s  s i*A om te onthouden

w & r s1 FAVETEX C
m odecentrum  c
koestraat 121a 

q AZ/P schoonhoven 
tel. 0 1 82 3 -2 50 4

O P

b*



PORSIJL
SCHOENEN 

MODE 
SCHOENEN

lopikerstraat 29 telefoon 3724

de
nutsspaarbanh 

voor al u tr  

geldzaken

DATSUN kruispoortstraat 2 - 4 
schoonhoven 
telefoon 01823-2546

AUTOBEDRIJF
ERKENDE RIJSCHOOL (VAMOR) 
VERKOOP EN INRUIL 
DATSUN-DEALER

GltOENEVELI)
vlees staalt spieren!

SLAGER 
WOONINQ

KOESTRAAT 75 - SCHOONHOVEN - TEL 7672

korrel
ISRDA KRAAN

Viermaal per dag keken de béwoners van 
hoogmade lachend naar een klein meisje 
lat met klepperende klompen zich snel 
:~.~er de straat keien voortbewoog, de 
veg afkorte over het hek door weilanden, 
:~er sloten, Heen en weer van school 
naar huis, in sneltreinvaart, over een 
afstand van tien kilometer. Met een 
:leur op beide wangen, vlug de boterham 
naar binnen, en voort ging het weer 
;:aar meester. Tien jaar lang hardlopend 
spelen of spelend hardlopen; het ia de 
rasis geweest voor een atletiekcarriere 
lie uitmonde in een europese titel in 
1962 in belgrado en een europees rekord 
van 2,02,8 minuten over 800 meter,
1-srda kraan, laat begonnen met atletiek, 
is ontdekt in haar woonplaats tijdens 
3en handbalwedstrijd. Zij speelde in een 
kleine vereniging mmo en steeds was zij 
al haar leeftijdgenoten te snel af.
Tijdens een atletiekwedstrijd tegen 
sportmensen uit de omliggende dorpen 
•jon zij met glans en dat was de eerste 
stap op de weg naar een atletiek- 
1:opbaan. Zij begon, zoals zovelen, met 
Ie sprint, maar in 1957 toen zij de 
rederlandse kampioene op de 800 meter, 
narie poissonier, gemakkelijk kon volgen, 
werd dat de afstand waarop zij zulke 
3ainente successen zou behalen.
Ir. 1958, gekozen in de landenploeg, ver
beterde zij in een wedstrfijd tegen 
frankrijk, het nederlandee rekord tot
2,16.6 minuten. Een jaar later was dat



reeds 2.08.6 geworden; het talent \ms 
onmiskenbaar.
De op 30 juli 1933 geboren atlete 
ontpopte zich tot een tegenstandster 
van formaat en eigenlijk is zij het 
geweest die over 4-00 en 800 meter de 
stoot gaf tot een ontwikkeling, die 
in nederland ongekend was. Vriende
lijke gerda buiten de sintelbaan, 
gesloten als een oester als men met 
haarover atletiek praatte, In belgrado 
gebeurde wat zij twee jaar ervoor 
tijdens de olympische spelen van rome 
niet kon waarmaken. Zij zegevierde met 
twaalf meter verschil in de europese 
rekordtijd van 2,02,8 minuten, toen 
een verrichting die de absolute top 
in de atletiek betekende. Zij won, 
omdat zij wist dat zy zou winnen. 
Inwendig ziedend van loopdrift, zat 
zij uitwendig koel en ongenaakbaar vlak 
voor de wedstrijd een romannetje te 
lezen, terwijl haar tegenstandsters 
nerveus in het rond dribbelden.
Vijf minuten nadat zij haar boek had 
weggelegd, de spikes had aangetrokken 
was zij europees kampioene, die elke 
expert met de ogen deed knipperen.
Het jaar daarop verloor zij geen enkele 
wedstryd en be'êindigde dat seizoen met 
een gouden medaille tijdens de 
pre-olympische spelen in tokio.
Het olympisch jaar xrerd een teleur
stelling, zij eindigde op de 7e plaats, 
De kinderjaren en later, haar 
eerzucht en ambitie in de wedstrijd, 
maar bovenal het bezeten zijn van 
hardlopen, vormden de pellers van een 
atletiek-carriere,

restaurant 
Uclucbhc
LEKDIJK 2— 8
TELEFOON
01823-2377-2723

T v k ia m e b u w  
den lim tm j
LEVERT AL UW DRUKWERK 

SPECIALITEIT 

FAMILIEDRUKW ERK EN 

HANDELSDRUKW ERK

schoonhoven

van leeuw enhoekstraat 14
tel. 01823-3794

OMAZDA
DE EXCLUSIEVE

AUTO voor een groot publiek 

Dealer voor Schoonhoven en Omstreken

AUTOBEDRIJF
J.de Kluiver ™

t



COOPERTEST -SCHEMA > .3

v a n  DER «EIDEN’S 
cf #  MODESTOFFEN

DAM 6
TELEFOON 01823-3721

VAN DER HEIDEN’S 
DAMESMODE
KOESTRAAT 103
TELEFOON 01823-3356 ___________________

Voor al uw tapijten  en gordijnen en vitrages 
zijn wij het ju iste adres
Altijd met hoge kortingen aan de rol___________
in voorraad |  Gratis vakkundig gelegd

Onder elk wollen tapijt, gratis ondertapij» en 
tapijtlatten
Op alle meubelen lO^o korting 
Op alle artikelen 5 ja a r  slijtgarantie

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven 
Tel. 01823-3783, privé 03475-1284

LEO SMIT
VERKOOP en *  Radio * T.V.
REPARATIE van *  ^fspgg}.

apparatuur 
* Elektrische 

huishoudelijke 
apparaten

Edisonstraat 11 
Telefoon 01823 • 3227

TIMMER EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. LOEF
UW BEDRIJF VOOR
NIEUWBOUW, VERBOUW EN REPARATIE 
LEVERING VAN HOUT EN PLAATMATERIALEN

Koesiraat 46-48 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2698

U kunt aan de hand van de schema’s een 
eigen oefenprogramma maken met ver
schillende oefeningen. Wanneer u belang
stelling hebt voor de schema’s van de 
fitheidsgroepen 1 , 2 en 3 , onderverdeeld 
in leeftijdsgroepen, stelt u zich dan in 
verbinding met piet van den dool.

fietsen (fitheidsgroepen 4 en 5)

km tijd keren punten
afstand min» per week per week 
8 15-20 6 30
9,6 18-24 5 30

12 ,8 24-32 4 32
30-40 3 30

zwemmen (borstcrawl groep 4 en 5)

afstand tijd keren punten 
aeters min, per week per week 
4.50 8-12 8 32
540 10-15 6 . 30
720 13-20 5 32
900 17-25 4 . 34

basketball (groep 4 en 5)

keren per punten per 
week week
5 30
4 30
3 30

puntenwaardering voor andere spelen

rolf 18 holes punten 3
1 :uwtj espringen 5 minuten li
: chaatsenrijden 15 minuten 1
5>iën 30 minuten 3
tennis 1  set li
~:lleybal 15 minuten l
^ngby 30 minuten 3

i-jur
s p e e l t i jd



DE VERJAARDAGEN 
IN DE MAAND MAART

10 mevr, v. d. pauw 

13 nico de jong 

9 j. straver 

14- bert van den dool 

16 mevr. de bruin 

19 jan zijderlaan 

21 lia ende 

23 gerrit suur

25 c. vooys

26 miranda suur

29 mevr. cijs

30 j. broeders 

30 cor den hoed

BEL 01823-2231 
HEYNEMAN’S 
TAXIBEDRIJF
OUDE HAVEN 1 — SCHOONHOVEN

LICHTE EN ZWARTE BRUIDSWAGENS 
MET VOLGWAGENS 
ALLEN MERCEDES 

UW BRUIDSSTOET MOET 'AF' ZIJN 

OOK VOOR ZIEKENVERVOER

deze advertentie ziet-.
EN U HEEFT MOEITE 

•De*6 TEKSTT* LEZEN....,
DAN l& H E T  TOCH T U D  
OAT U W  0 0 6 N  E E N  
& O E D E -H U L P  K R IJ G E N .

LAAT ÓNS U ADVISEREN 
8 U  DE AAN SC H AF VAN

DE JUISTE B R I L . . . .

HOON
Haven 75 
Schoonhoven 
Telef. 01823-2328

ZOEKT U EEN
SCHRIJFBUREAUTJE OF BU R E A U ?

Kom dan eens bij ons 
langs; wii hebben er niet 
’één’, m aar wel tien 
verschillende staan!
Zo’n sortering vindt u 
alleen in:

STADHUISSTRAAT 17 
TELEFOON 2537

V 8 . T > b u i s

r



Een uitgebreid Huishoudelijk Assortiment, 
een mooie collectie Ijzerw aren, 
een grote variatie in Gereedschappen, 
ook op land- en tuinbouwgebied, 
een goede serie Tuinmeubelen,
Aangevuld m et vele bij-artikelen, vindt u bij:

Voor uw geneesmiddelen, ook reformartikelen 
cosmetica, elastieke kousen, kniekappen en 
enkelstukken (ook opmeten), smeersels en zalven 
naar het vertrouwde adres:

D R O G I S T E R I J  
E L S E N A A R

gedipl. drogist, parfumeuze, 
bandagiste en haarspecialiste 
Haven 33, Schoonhoven, tel. 2405

£
VOOR HEEL 
UW HUIS NAAR

SCHOONHOVEN
Haven 50 - Telefoon 01823-3901

loodgieters 
WAL38 installateurs
SCHOONHOVEN  

TELEFOON 01823-2491

Een machinist van de Isra'e'lische spoor
wegen stapte op een morgen met zijn ver
keerde been uit bed. Zijn toast verbrande 
tot het laatste stukje, en er was geen 
brood meer in huis. Van zijn enige schone 
overhemd waren de knoopjes af. Toen hij 
zijn schoenen aantrok, braken allebei de 
veters, en de reserveveters die er zijn 
moesten, kon hij nergens vinden. Op weg 
naar het station kreeg zijn fiets een 
lekke band, en hij moest een taxi nemen 
om op tijd te komen. Hij rende het perron 
op, struikelde, verstuikte een been, 
kwam strompelend bij zijn machine, klom er 
in, stootte zijn knie kapot en zijn scheen 
blauw, en had zijn handen op de handles, 
irie sekonden voor de chef het vertrek
sein gaf. Verlicht haalde hij adem: geen 
boete wegens te laat vertrekken. Even 
buiten het station draaide hij de kraan 
vyd open. De snelheidsmeter sprong met 
schokjes naar tachtig, naar negentig, 
raar honderd kilometer per uur. Toen
rondde hij een bocht, en daar....kwam
op het zelfde spoor hem een trein tege- 
noet die minstens honderdtwintig reed. 
Toen draaide hij zich om naar zijn stoker, 
en zei rustig; Heb jij ook wel eens van 
üe dagen dat alles je tegenloopt?

Mevrouw Cohen had een nieuw dienstmeisje 
en ze had haar haarfijn verteld wat ze 
allemaal doen moest. Koken, bakken ed. 
Maar vooral op de kinderen letten, dat ze 
altyd schone kleren aan hadden. Maar ze 
iK>est er eerst en vooral op letten dat 
ie kinderen om zeven uur’s avonds op bed 
lagen. Toen mevrouw Cohen de eerste avond 
zo om een uur of tien informeerde hoe het 
regaan was, zij het kinds Het viel best 
n-ee, mevrouw, en de kinderen waren ook 
braaf. Alleen met die rooie viel het 
riet mee, daar heb ik last mee gehad.
Die rooie? gilde mevrouw Cohen, dat is 
zijn man!

Denkt u nog aan de parkloop, op zaterdag 
1 maart aanstaande?
Doe mee!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!



piet van den dool 

herik schep 

dick wesdorp

INZENDEN
KOPY
APRILNUMMER

De tekst voor dit 
nummer moet op 
15 maart binnen zijn.

REDAKTIEADRESSEN

Reg, v. Heutszstraat 4 
Alb. Beylinggracht 44


