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STEENBERGSESTRAAT 50 NOORDSINGEL ZUID 4/10 
BERGEN OP ZOOM 01640-33725 

HET adres voor al uw racemateriaal 

Frames van alle topmerken in diverse uitvoeringen en 
prijsklassen uit voorraad leverbaar. 

Frames op maat gemaakt leverbaar in de absolute topklasse 

Grote keuze in merken en materialen voor afmontage van uw race of trimt iets: 
voor iedere beurs bieden wij de beste oplossing. 

Ook in kleding en andere aanverwante fietszaken bieden wij U een grote 
keuze tegèn de scherpste prijzen. 

Optimale garantie, advies en service. 

Ook voor de „gewone" fiets treft U bij ons de grootste keuze in alle prijsklassen aan 



RIJWIELTOERCLUB 
DE PÉDALEURS 
Opgericht: 21 oktober 1969. 
Koninklijk goedgekeurd : 8 januari 1975, no. 77. 
Verenigingen-register: no. V-280555. 
Bankrelatie: Rabobank 10.61.61.067. 
Girorekening: 2585024. 

Voorzitter: 
C. Haest 
Kruidhof 10 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-54249 

Secretaris: 
P.Brocatus 
Kerkplein 24 
Steenbergen 
Tel. 01670-67076 

Penningmeester: 
Q. Bogers 
Lambertijnen laan 85 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-50713 

Bij de aanvang van de 'nieuwe jaargang zijn er 
ook binnen de redaktie enkele,  wijzigingen. 
Zoals U aan de omslag kunt zien, is de kleur 
iets gewijzigd. 
Ook het adverteerdersbestand is iets veranderd, 
maar het merendeel van de adverteerders is ons 
trouw gebleven, onze dank voor Uw steun. 
Binnen de redaktie zijn de taken kritisch be-
keken en opnieuw verdeeld 
Omdat Kees Heereygers de komende maanden war 
krapper in zijn tijd komt te zitten, zijn we 
op zoek gegaan naar versterking van 'de redaktie. 
We hebben Réns Meesters ,bereid gevonden om 
regelmatig een bijdrage voor, ons clubblad te 
leveren. U .heeft trouwens in de laatste uitgaves van ons clubblad al, regelmatig  een stukje vn 
zijn hand kunnen leZen.. 
Rens welkom bij de redaktie. • 
Bovendien hopen wij tijdens deze jaargang weer 
op Uw steun in de vorm van VEEL copy te mogen 
rekenen. 
Alvast bedankt voor Uw bijdragen, 

De redaktie. 

Kommissarissen: 
J. Sebregts 
Verbeekhof 23 
Halsteren 
Tel. 01641-4223 
J. van der Ploeg 
Huygenstraat 41 
Hoogerheide 
Tel. 01646-3726 
A. Jansen 
Frans Halsstraat 66 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-51499 
A. Keij 
Koning Willem 11-straat 21 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-44473 

Wedstrijdsecretariaat: 
A. v. Schilt 
Burgem. Wittelaan 66 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640-42087 

Redaktie: 
M. van den Boom 
P. Andrée 
J. de Crom 
C. Schoutens 
L. Meesters 

Stencilwerk: 
A. Kostermans 

Redaktie-adres: 
M. v.d. Boom 
Noord Zijde Zoom 16 
4613 AA Bergen op Zoom 
Tel. 01640-40824 

16 e jaargang 



Beste leden, 
Terwijl de eerste zonnestralen voorzichtig proberen om de 
sneeuw te doen smelten, gaat bij de meesten onder ons het 
bloed weer sneller stromen, want maart komt steeds dichter-
bij. 
Maar eerst moeten de beentjes nog van de vloer, alvorens de 
meeste Pedaleurs uit hun winterslaap gekomen zijn om hun 
stalen ros weer startklaar te maken. 
En weer staat er ggn nieuw fietsseizoen voor de deur, égn 
seizoen, dat weer de nodige nieuwe fietsen op de weg zal 
brengen. 
Want volgens de "zondagse" wandelgangen heerst er onde de 
meeste Pedaleurs gégn recessie, er zullen weer de nodige 
nieuwe of gespoten fietsen waar te nemen zijn. 
Dit betekend, dat het "wagentjeskijken" bij de Pedaleurs 
een week later zal zijn in ons Clubhuis en niet op de 
Gedempte Haven, zoals die elk jaar de zondag na vastenavend 
door de gezamelijke bouwers georganiseerd wordt. 
Inhakend op de vastenavend had get bestuur op 15 februari 
in samenwerking met Riet en de in de Ster gevestigde verenig-
ingen een vastenavendmiddag georganiseerd. 's Middags vanaf 3 uur was het verzamelen voor het prijslopen, dat wad voor 
de kinderen, waar prijsjes voor beschikbaar waren gesteld 
door enkIle leden. Maar liefst 20 Pedaleurs waren met hun 
dames en kinderen op deze voor velen weer hernieuwde kennis-
making afgekomen, misschien voor herhaling vatbaar, want het 
was de hele middag hardstikke gezellig. 
Ook aan muziek was geen gebrek, want de muzikale Pedaleurs 
die via een vastenavendbandje d'r ammezuur kwijt kunnen, 
kwamen hun partijke blazen. 
Vooruitblikkend op het nieuwe seizoen, hopen we als bestuur, 
dat er voor ieders gading een programma opgesteld is, •dat we 
van een flinke opkomst verzekerd mogen zijn. 
Alvorens onze eerste kilometers onder de smalle wieltjes weg-
fietsen op 15 maart, uiteraard hopen we op goed weer, hoopt 
het bestuur U in grote getalen op 8 maart a.s. om 9 uur te 
mogen begioeten in ons clubhuis "De Ster". 
met vriendelijke sportgroeten, 

Charles Haest. 



Bergen op Zoom, tel. 01640 - 36768 / 44511 

DANSSTUDIO 
HENK JORDANS 

HET ADRES VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW 

ii so 11 

cl  karifa 
elegante damesmode 

ook in de grotere maten. 

POSTSTRAAT 19 

• t„ 

ZIERIKZEE Tel 01110 - 5776 

Uw speciaalzaak voor alle bontwerken 

BONT 
BEWARING 

Ophalen 
telefonisch te regelen 

PELTERIJENHUIS VERBIEST 
Antwerpsestraat 22, Bergen op Zoom, tel. 01640-42215 

— verkoop 
— reparatie 
— veranderingen 

van al uw bontartikelen 
— vederlichte 

lamymantels 
— exclusieve lederen 

kleding 



SCHADE AAN UW 
MOOIE METALLIC? 
Maak u geen zorgen. Wij kunnen uw 
wagen bijspuiten zonder kleurverschil. 
Want wij werken met Sikkens Autobase 
Metallic lakken. Dat is het merk met de 
meeste mengkleuren. Daarmee kunnen 
we precies dw metallic kleur maken. 
Helemaal overspuiten hoeft dus niet, als 
u de schade onzichtbaar gerepareerd wilt 
hebben. 

Or] hoppenbrouwers bv. Te l. 01640 -42753 
van Konijnenburgweg  41 Bergen op Zoom b.g.g,--378o7 

BOVAG 

Juwelier-horloger-opticien 

Een begrip 
voor 

kwaliteit en 
service! 

GROTE KERKSTRAAT 5-7 STEENBERGEN 
TEL. (01670) 6 33 85. 

ADRI C. BROEKHUIS EN ZN. 

„HAWAII" DISCO SHOW 
voor al uw feesten 

Beschikt over goede geluidsapparatuur 
een eigen lichtshow 

en ervaren D.J.'S 

Voor inlichtingen: 01646-4672 

Wilt u uw haar goed verzorgd en een modern kapsel 

kom dan naar Salon J. v.d. BROEK Herenkapper 

Holleweg 97 — Bergen op Zoom — Tel. 01640-41796 
Winkelcentrum De Gagel 



Programma R.T.C. de Pedaleurs. 

  

Datum route afstapd aanvang 
8 maart Voorjaarsvergadering 

 

09.00 uur XX 
15 maart Openingstocht 40 km. 09.00 uur XX 
22 maart Lentetocht . 60 km. 09.00 uur 
29 maart Zoomroute 60 km. 09.00 uur PP 
5 april Vliettocht 65 km. 08.30 uur 
12 april Tholentocht 68 km. 08.30 uur 
.De met XX gemerkte tochten tellen voor, het klassement 
De met PP gemerkte tochten Paspoort meenemen 
Wijzigingen voorbehouden, 

de Route-commissarissen Dr é Jansen, 
Ad Key, 
Jeroen v.d. Ploeg 

RECTIFICATIE: 
In ons vorig nummer van ons clubblad zijn wij abusievelijk vergeten te vermelden, dat ook Jan de Mooy deelgenomen 
heeft aan de Coopertest. 
Onze excuses voor deze fout. 

FELICITATIERUBRIEK. 

2 maart Cees Schoutens 
5 Maart JaC, Rens 
7 maart Gerrit Lambrgts 
24 maart John Reijven 
28 maart Rens Meesters 
17 april :René. Janáen 
18 april Jan Brocátus 
28, april Gerád van de Broek 
Allen' van harte proficiat. 



Bij een nieuw seizoen. 
Ook net als andere jaren willen wij aan het begin van het 
nieuwe , fietsseizoen de aandacht vestigen op de 
veiligheid. , 
Wij hebben het al eerder geschreven: 
Fietsen in een groep .vraagt aanpassingen van iedereen die 
deelneemt. 
Dat aanpassen zal .voor iedereen verschillend zijn, maar ieder-

 

een zal daar rekening mee moeten houden. 
Wij willen vragen: De aanwijzigingen van de routecommissaris--

 

sen op te volgen. 
Oog te hebben voor de Veiligheid.Van jezelf, maar ook van 
een ander, 
Me.t_tweën-te fietsen en de verkeersregels in acht te nemen,. 
Tenslotte laten we met z'n allen zorgen dat het een sportief 
goed maar veilig seizoen zal worden. 
Dit is een zorg van ons allen, niet alleen de zorg van: 

HET BESTUUR. 

KOOP DE FIETS DIE BIJ JE PAST. 
Het voorjaar is voor de fietsenhandel steeds een drukke tijd. 
De nieuwe modellen zijn er weer en de vraag.naar fietsen is 
groot. Wie de aanschaf van een nieuwe fiets heeft uitgesteld, 
doet de stap als het weer aantrekkelijker begint te worden. 
Je wilt er dan weer uit op de fiets. Maar welke fiets moet je 
kopen? Het aanbod is groot en hoe doe je de juiste keuze? 
De fiets die het voor jou helemaal is is de fiets die bij je 
past. Daarom is het goed cm van te voren eens op een rijtje 
te zetten wat je nu precie3wilt. Om daar hult bij te bieden 
is in de serie 'Fietsotheek,  het boekje 'wat voor fiets?,  ver-
schenen, dat door overmaking van fl. 11,75 ol..3 postgirorekening 234567 kan worden aangevraagd bij stichting: Fiets in Amster-
dam. In honderd bladzijden wordt hierin objectieve consumenten-
voorlichting gegeven met betrekking tot de juiste keus en 
het gebruik van de fiets. Belangrijk is de vraag waarvoor de 
fiets vooral zal worden gebruikt. Voor dagelijks vervoer, voor 
in de vrije tijd, voor sportbeoefening? Het doel legt bij de 
keus veel gewicht in de schaal, want de ene fiets is de andere 
niet. Je wordt in dit boekje niet alleen geinformeerd over 
de soorten fietsen die er zijn en de gebruiksdoelen waarvoor 
ze het meest geschikt zijn, maar ook waar je op moet letten 
om een goed passende fiets te vinden. 
Ook over de verschillende rem- en versnellingssystemen, over 
de soorten zadels en allerlei onderdelen en accessoires die 
het gebruik van de fiets zo comfortabel mogelijk maken. Heel 
nuttig om te weten en belangrijk voor het doen van de juiste 
keus. Je weet dan wat de mogelijkheden zijn en waar je, af-
gestemd op persoonlijke voorkeur, naar moet kijken. 

uit: Fiets 



c...REálautank Pa eallifiEtE 
(cuisine néo-classique) 

Geopend voor lunch en diner 

Reserveren gewenst 

Zondag gesloten 

Di 01646-2612 
Nijverheidsstraat 28 

4631 KS Hoogerheide 

oosex,do,t,  ed,o, 
Vv̀so\\ev,dtavv ,, 

)-- 

 

—) 10 pannenhtnis 

hooqer eide 
CA5TELIti2E 

1 .tyeerk 

/14 '54, 

Wilt u lid worden van onze vereniging? 

Alle inlichtingen kunt u verkrijgen bij: 

De secretaris: De penningmeester: 
P. Brocatus Q. Bogers 

Kerkplein 24, Steen bergen Lambertijnenlaan 85, Bergen op Zoom 
Telefoon 01670-67076 Telefoon 01640-50713 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS! 



Gespecialeerd in sport boeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

VAN KREEK B.V. 
TEL: 01640_34500_ 37176 

L1EVEVROUWESTRAAT 12 -16 MOEREGREBSTRAAT 3.5 

bloemenhuis "de tulp" 
J. HEYNEN 
Bosstraat 7, Bergen op Zoom, 
telefoon 35520-56937 

Voor alle gelegenheden waar bloemen bij horen 

de beste prestaties 

met brood van 

warme bakker 

JOS GROFFEN 

de bakker 

die zelf alles bakt 

v. 0 verstrateniaan 1 

Burg. v. Hasseltstraat 39 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640_33057 



1S. 
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Deze aflevering starten wij met een puzzelrubriek. 
Het eerste kruiswoordraadsel ligt thans voor U. Het 
is de bedoeling in ieder nummer van ons clubblad een 
puzzel op te nemen, liefst verschillende soorten 
cryptogrammen, lettergreepraadsels en wat dies meer 
zij. 
Om de deelname te stimuleren, is gekozen voor een lad-
dersysteem. Iedere ingezonden oplossing wordt beloond 
met een aantal punten. 
De stand van de inzenders wordt bijgehouden en in ie-
der nummer treft U een lijst aan van de deelnemers met 
de hoogste (totaal-) score. 
Aan het einde van de jaargang is er voor degene die de 
meeste punten gescoord heeft een prijs te verdienen. 
Deelname staat open voor allen die lid zijn en hun huis-
genoten. 
Oplossingen worden gaarne verwacht op het puzzeladres: 

M. Potters 
Paracelsuslaan 6 
4624 VS Bergen op Zoom 

Oplossingen inzenden voor deze puzzel vóór 23 maart a.s.. 
Tenslotte zijn met deze puzzel maximaal 10 punten te ver-
dienen voor een geheel juiste oplossing. Voor iedere fout 
2 punten aftrek. 
En nu puzzelaars : aan de slag ! 

-6-

 



WAGENHUIS te NIEUW VOSSEMEER 

modehuis 
y it

 Bergen op Zoom 

Cafe VAN PUL Moerstraten 

Moerstraatseweg 88 

Tel. 01658_1451 

Prima konsumpties 

Jet 
VERZEKERINGS_ EN REISADVISEUR 

nva 
N'JSSEN LA CAVE • 111.138•1~10511, 

0 

KERKSTRAAT 8 BERGEN OP ZOOM 
VERZEKERINGEN 01640_53058 REI ZEN 0161.0_51 050 

UW 

Bosstraat 34 

Wekelijks dansen *p Zondagmiddag in 

Met de beste orkesten van Nederland 

THEO en ANNEKE 

Tel 01676-475 



Chris Adams' 

Lichtpaleis 

Casper Fagellaan 44a BERGEN OP ZOOM 

ZentRa 
Omdat de tijd 
nooit stilstaat.. 

H. VOETS 
KREMERSTRAAT 3, BERGEN OP ZOOM 

TEL. (01640) 3 34 18 

Fortuinstraat 17 

Bergen op Zoom 

01640 - 50551 /57017 

* VERLICHTING 

* ONDERDELEN 

* REPARATIE 

* INSTALLATIE 

Voor al uw rookartikelen, kranten en lèktuur 

naar sigarenmagazijn 

„DE ZEEKANT" 
Mevr. van de Berg 



/0 

17 

4'0 

/B 20 

5 6 1 3 7 

/2 

25 

30 31 3Z 25 

33 

361 39 37 

'11 

Horizontaal Verticaal 
1. Chr. feest 1. verschoppeling 
5. Italiaanse dichter 2. rijstbrandewijn 
0. godheid (Rom.) 3. zoon van Noach 
2. leeg 4. boom 
3. mann. dier 6. reeds 
4. opening 7. deel van Ned. (afk.) 
6. keukengerei 8. bit 
7. pers. vnw. 9. scheik. stof 
8. adel. titel 11. vreemde munt 

20.pers. vnw.. 14. schaakopening 
21.muziekgezelschap (Indon.) 15. Russ. schrijver 
23. volk uit oudheid 18. haargroei 
24.em. 19. biib. figuur 
26. trio 21. hoger wezen 
29. spil 22. kaartterm 
31. afgod 75. keurtroep 
32. voorzetsel 27. drietenige struisvogel 
33. tocht 28. deel van het laar 
35.uitroep van Ted 30. aanspreektitel 
36. koorzetsel 32. dwaasheid 
37. snoep 34. speelgoed 
39. land in Afrika 36. voedsel 
40.vliegveld in Ned. 38. psych. dienst (afk.) 
41.eetgerei 39. pers. vnw. 

PUZZEL NO 1 . 



Het Winterprogramma in de zaal. 

-8-

 



Voor kom plete 
woninginrichting 

naar 

de 
nieuwe 

KAA-BEE 
* Kamerbreed tapijt gratis gelegd 

* Uw gordijnen worden gratis gemaakt 

* Enorme collectie meubelen 

Wassenaarstraat 45 
naast de AMRO-bank 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640-57212 



M.P. GOUDZWAARD 
Dierenspeciaalzaak 

• Dierenvoeding 

• Aquaria 

• Ruime sortering kooien 

• Tropische vogels 

• Vissen 

• Dealer Royal Canin 
en Denka Dog 
Hondenvoeder 

• Hengelsportartikelen 

•Ons adres is 
Kastanjelaan 64 
Bergen op Zoom 

2' 33363 
* LID DIBEVO! * 

na iedere toertocht 
even napraten 

in Café -Restaurant 

DE LUITEN 

Voltastraat 47 

Tel. 01650-33557 

Roosendaal 

het adres voor bruiloften, 

feestavonden en 

vergaderingen enz. 

clublokaal 

R.T.C. 

NOORD BRABANT 

VOOR: MEUBEL-ADVIES MEUBELKWALITEIT 

MEUBELSERVICE 

POLDERMAN 'S WOONVISIE 

NOORDWEG 8 

KRABBENDIJKE Tel. 01134-1445 

GROTE KOLLEKTIE EIKEN EN MODERNE MEUBELEN 

VOOR IEDEREEN 



GEEN VUILE  VING-Ins  BIJ KETTINGONDERHOUD 

Wie wat aan het onderhoud van zijn fietsketting wil doen, heeft 
grote kans op een paar vuile vingers, Allsop.OnternatiOnal in 
het Engelse Berksbire heeft daar Wat op bedacht. Een houder 
met drie borsteltjes, die om de ketting wordt bevestigd. Aan 
de houder wordt een spuitbusje met reinigigings- en smeermid-
del gekOppeld en dan.'is'het een zaak van de houder langs de 
ketting bewegen.. Als je dat goed doet, krijg je geen vuile 
vingers.  meer. 
EEEKTRISCH  TE BEDIENEN VERSNELLING 
Voor het schakelen met een meervoudige fietsversnelling maak 
je gebruik van een hendbltje aan het stuur of een commandeur 
aan de schuine framebuis. Het kan nog gemakkelijker; heeft men 
bij Villéger gedacht en daar werd de elektrische kettingscha-
kelaar bedaebt, Met een drukknop aan het stuur kan op deze wij-
ze de versnelling werden geschakeld, Of het tot serieproduktie 
zal komen is nog de vraag, 
ENERGIEBRON  VOOR DE FIETS 
Onder'deenaaffi 'PerCUry wordt een energiebron voor de fiets 
op de merkt gebracht, Deze energie bron wekt niet alleenstroom 
op '..:Maar is ook in staat de,stroom gedurende 3 tot 4„11.1inuten 
als 'een accu vaSt'te houden. Daarmee wordt een werkende ver-
liëhtinggegarandeerd wanneer een fietser bijvoorbeeld voor 
eet Verkeerslichtmoet wachten en niet trapt. De stroom wordt 
opgewekt door een in- en uitschakelbare tandwielaandrijving 
en via een kabeloverbrenging'vanaf het voQrwiel':naar een gene 
rato/a.cou _n een kunststof bouder overgebracht.' Volgens de e 
Zwitserse fabrikant geheel onderhoudsvrij. Voor Oic,a, fl. 50,--
in de fietsenvakhandel te koop 
GOEDKOPE FIETSEN STEEDS MINDER IN TREK 
In Verschillend uropese landen blijkt de belangstelling: 
voor goedkope' fietsen af te nemen. Aangenomen wordt dat kopers 
en gebouikers Zich steeds duidelijker uitspreken voor kwali-
teit ,en bereid zijn daarvoor Ook meer te betalen. De ervaring 
leert ook dat goedkope fetsen meer Onderhoud vragen, minder 
lang meegaan en'eerder mankementen vertonen. Feit is ook dat 
een hoogwaardige fiets in het gebruik beter voldoet, lichter 
rijdt: en beter bestand is tegen minder gunstige weersomstand,. 
heden. 
FIETSPADEN WORD= SLECHT ONDERHOUDEN 
Er worden steeds meer klachten gehoord over de staat van 
onderhoud waarin de fietspaden -verkeren. Scheuren in en verzak-
kingen van bet wegdek komen steeds meer voor en veroorzaken 
hinder voor de fietsers Ook wordt vaak te weinig gedaan aan 
het snoeien van uitwaaierende begroeiing langs fietspaden, 
waardoor de rijruimte wordt verkleind. 

Uit: Fiets 



Mini triathlon. 
Op maandag 8 juni (tweede Pinksterdag) organiseren' • 
IV -Spado en Az en PC de Krabben in samenwerking met 
zwembad Gageldonk een mini triathlon. 
Voor degene die wat opzien tegen een loopafstand van 15 km, 
wordt een derde triathlon op de rol gezet. 
Ruim 1 kilometer zwemmen, zo'n veertig kilometer fietsen en 
daarna tien kilometer looppas maakt van zo'n derde triathlon 
ook een gebeurtenis, waar menigeen zijn handen aan vol heeft." 

Voor U gelezen. 
Vrij Nederland van 14 februari laar Sean Kelly aan het 
woord. 
Sean heeft zich voorgenomen nog zo'n 4 jaar te blijven 
koersen. . 
-In die tijd wil hij wereldkampioen worden, de Tour de France 
winnen en en passant moljonair worden. 
Het kan zijn, dat de buitenwacht de Ier als leider van het 
peleton ziet. Sean zelf heeft daar een andere mening over. 
Het feit dat hij voor de derde maal winnaar van het Super 
Prestige is geworden, betekent volgens Kelly niet dat je dan 
automatisch de leider bent. De renners zouden toch niet naar 
hem luisteren omdat een Tourzege op zijn palmares ontbreekt. 
Als toekomstige Tourwinnaar wordt Steohen Roche getipt. Hoe-
wel. Phil Anderson een super coureur is, is hij volgens Sean' 
niet allround genoeg voor de Tour. 
Een aanval op het werelduurrekord is van Kelly niet te ver-
wachten. Rondjes draaien op een baan is wezenlijk iets anders 
dan een tijdrit. 
Tijdens zo'n rit tegen het uurwerk heb je voortdurend met wis-
-selende omstandigheden.te maken, terwijl je op de baan maar 
steed rondjes moet draaien. Daar moet je wel tegen kunnen. 
Bovendien moet je minstens 2 maanden uittrekken voor een goede 
voorbereiding voor zo'n aanval op het werelduurrekord. 
De Ronde van Vlaanderen Wil Kelly in ieder geval winnen. Hij 
is nog niet vergeten dat Adrie v.d. Poel hem vorig jaar 20 
meter voor de • meet voorbijreed. 
Renners waar Sean Kelly nog het een en ander van verwacht 
zijn: , 
Jean-Francois Bernard, Ronand Pensec, Jean-Paul van Poppel, 
Andrew Hampbten. 
Als ploegleider staan Guimard.,Post en Jan Raas htog bij de 
Fer_genoteerds . 

pa 

-10-

 



BIJ DECO HOME SNEPVANGERS 
WETEN ZE ALLES VAN SPORTEN 

Maar ook van 
BEHANGSELPAPIER 
WANDWEEFSELS 
GORDIJNSTOFFEN 
HISTOR VERF 
AUTOLAKKEN 
EN NOG VEEL MEER 
En ze staan ook klaar om alle 
kapotte ruiten te repareren! 

met deco slaagt u thuis! 
deco home 

snepvangers 

LINDEBAAN 2 BERGEN op ZOOM TEL: 44750 

een 'dansschool 

kies je met zorg 

k t » 
Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom Tel 01640-35010 

Danscentrum RIEN JANVIER 

C:ah-Zaten 3Ehidantior 
Eig. A.J. v.d. Avert-Smeijers 

Antwerpsestraatweg 267 Tel. 01640-33675 

Bergen op Zoom 

* Bruiloften en partijen 
* Vergaderingen 
• Zakenlunches 
* Voor touringcarbedripen 

en grote gezelschappen 
* Invaliden-aanpassingen 
* Grote eigen parkeerplaats 



BERGEN op ZOOM TEL. 34392 

Heshon Bakkerijen 

De Kwaliteitsbakkerij 

RIJKEBUURTSTRA AT 11 

Halsterseweg 318 
Bergen op Zoom 
Tel. (01640) 5 44 88 

B 
Agro B.V. 

roerniann 

OIL 

TExAco -landbouwdealer voor: 
smeermiddelen en vetten 
voor alle types 
tractoren en 
landbouwmaterialen. 

 

Landbouwbrandstoffen: tractordleseloile 
Huisbrandolie 
Propaangas 

Concurrerende prijzen 
vriendelijke service 
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alle verzekeringen 

hypotheken en leningen 
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Deelnemer 
garantiefond s 

reisgelden 

Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reisburo. 
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M E EJ Ij e 1"1-- ' 12/8/ 
LIED KDEFEJL 

Kantoor Bergen op Zoom 

Stationsstraat 8 

Tel. 01640 - 4 19 00 

BEMIDDELING BIJ 

KOOP EN VERKOOP 

ONROEREND GOED 

TAXATIES 

Meeils-de Koepel Makelaardij BV 

Stationsstraat 8 Bergen op Zoom Telefoon 01640 - 4 19 00 Telex 78350 



gnkele tips. 

Op 31 mei á.s. organiseert W.T.C. De Trappers "De Grote 
Scheldeprijs" voor wielertoeristen op een volledig afge-
pijlde omloop. 
Inschrijving en vertrek tussen 07.00 en 09.00 uur in 
lokaal: Café De Lindekens, Villerslei 39,2120 Schoten, 
tel 03-6584592. 
Kostprijs Bfrs 100, 

Op 23 en 24 mei a.s. organiseert Toerclub Centraal: 
"De 24 uurs Koppelrit van Halsteren". 
De kosten per koppel bedragen fl. 60,-- inclusief twee 
lunchpaketten. Inschrijvén'vObt'28 febnári_: 
Maximaal aantal koppels: 50. 

Van 23 t/m29 mei organiseert Gazelle de vierde "Ronde van 
de Benelux". In zeven dagen zullen de etappes variëren van 
150 tot 200 km. per dag. 
De Kosten bedragen fl. Inschrijfformulier aanvragen 
bij Gazelle Rijwielfabriek b.v., Postbus 1, 6950 AA Dieren. 
Tel 08330-29911. 

23 mei: Waalse Pijl (212 km) Cyclo Spa P/A L. Ruivet, 
19 Avenue de la Gare, 4880 Spa. tel 09-3287772018. 

24 mei: Omloop Het Volk (223 km) Gentse Velo, P/A E., Zo;inekei, 
K. Mirystraat 3, 900.0 Gent. tel 09-3291252404.. 

30 mei: Ronde van Vlaanderen (300 km) Rode Leeuwsvrinden, P/A 
G. SchauwVlieger, Halleweg 12 9542 Zonnegem (Burst) 
tel 093253624493. 

7 juni: Luik,-Bastenaken-Luik (215 km) VC Tilffois, P/A 
W. Montfort, Rue leopold la, 4040 Tilff. tel 09-3241881682. 

21 juni: Gent-Wevelgem (215 km) W.T.C. De  Trappers, P/A 
P. Gistelinck, Eikenstraat-35,, 8610 Wevelgem. 
tel 09-3256415627 

,e • 

1 aug.: Trofee Karel van Wi-jnendaelé (225) G. d'Here, Hofakkerstraat 17, 9710 Zwijnaarde. tel 09-3291223788. 



8-15 aug: Ardennentocht 
Fietsclub Sport en Toerisme Iedegem, P/A F. Vandenweghe, 
Stationsstraat 140, 8650 Ledegem. tel 09-3256500678. 

Voor meer gedetailleerde informátïé over toertochten in 
binnen- en buitenland verwijzen wij naar het zojuist ver-
schenen toertijdschrift van de K.N.W.U. Toerinfo -(76 blz.) 
waarin de volledige 'toerkalender 1987 is opgenomen. 
Geïnteresseerden kunnen Toerinfo bestellen door overmaking 
van fl. 10,-- (inkl. verzendkosten) op girorekeningnummér 
111711 t.n.v. K.N.W.U. Woerden onder vermelding van 
Toerinfo 1. 

W IST U DAT  ....... 
Het winterprogamma op.de zondagmorgen na 1 januari 

1987 maar matig beoncht werd? 
Er toch een programma geboden werd met voor elk 

wat wils? 
Zowel aan het buiten- als binnengebeuren aandacht 

werd besteed?. 
Op "de karnavalsmiddag toch veel Pedaleurs met hun 

dames en kinderen aanweig waren? 
. Er verschillende leden «ie deel Uitmaken van een 

dweilband compleet met band act ë de prgsence gaven? 
Het al bij al toch een geslaagde middag is geworden, 

niet allen voor de kinderen, maar vooral voor de ouders? 
De leden die al een tijd niet geweest zijn, worden 

uitgenodigd 6n op-8 maart a.s. de kennismaking met de ver-
eniging te hernieuwen? 

Wij van de penningmeester hebben vernomen, dat zij 
niet ópnieuw het inschrijfgeld dienen te voldoen, maar van 
harte welkom zij.n?.  - 

De leden die op 8 maart verhinderd zijn, natuurlijk 
op., 15 maart tijdens de openingsrit van harte welkom zijn? 

Op 15 maart het jaarlijkse "wagentjeskijken" in . 
onze vereniging is? 

Wij vernomen hebben dat er veel nieuwe fietsen te 
bewonderen zullen zijn, waaronder enkele zeer fraaie? 

Er ook nogal wat leden zijn; die hun karretje op-
nieuw hebben laten spuiten? 

COPY INLEVEREN VOOR 15 MAART A.S. 

• 12-

 



BOUWBEDRIJF 

JAN QUIK B.V. 

machinale houtbewerking 

Antwerpsestraatweg 288 
Abr. de Haanstraat 12 
Guido Gezellelaan 78 
Bergen op Zoom 
Tel. 01640 - 33228 / 37719 / 41464 

Voor al uw werkzaamheden 
hetzij groot of klein, heeft 

COPPENS TRANSPORTBEDRIJF B. V. 
DE auto met laadkraan 
DE vrachtauto van 7 tot en met 30 m3 
DE afvalcontainer van 1,1 tot en met 30 m3 
DE telescoopkraan van 14 tot en met 40 ton hijsvermogen 
DE graafmachine, dragline of laadschop 
DE magazijncontainer 
DE direktie- en/of schaftkeet 
DE grond 
HET zand 
HET verhardingsmateriaal 

BEL EVEN . . . 
Bergen op Zoom 
Roosendaal 
Etten-Leur 

— Tel: 01640-36854 
— Tel.: 01650-34443 
— Tel.: 01608-22880 
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