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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 trimfiets: 
voor iedere beurs bieden wij de beste oplossing. 

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

4( Optimale garantie, advies en service. 

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

Het is weer over, helaas zou ik zeggen, want onze meerdaagse is 
gelukkig zonder noemswaardig incident verlopen. 
Je kijkt er maanden verlangend naar uit, je probeert er wat ex-

 

tra kilometers voor te maken en pats als in ggn flits is het 
ook allemaal weer voorbij. 
Deze driedaagse, die naar mijns inziens zeer sukkesvol verlopen 
is, werd alleen op de eerste dag opgeschrikt door een valpartij-

 

tje, gelukkig zonder lichamelijk letsel, maar wel wat materiaal-

 

pech. Gelukkig is daar dan ons aller Jan in de buurt om zijn 
handen uit de mouwen te steken om de opgelopen schade gelukkig 
weer snel te herstellen. 
De eerste dag verliep voorspoedig richting Sittard, vooral omdat 
we met de wind "in 't hol" (excuus voor deze uitdrukking), maar 
in wielerkringen een graag gehoorde kreet, reden.. 
In Sittard aangekomen, werden we zelfs aangemoedigd door toe-

 

schouwers, dichterbij gekomen, was de verrassing des te groter, 
want wie bleken deze enthousiaste mensen wel te zijn, warempel 
het was Toke van Wamel (ons Erelid) met haar Jo, die ons op stonden 
te wachten langs de boorden van 't Sittardse, want sinds enkele 
jaren is dit voor Jo en Toke hun thuisfront geworden. Dit was 
een extra leuke verrassing voor velen onder ons, waardoor voor 
mij persoonlijk deze driedaagse al niet meer stuk kon. 
Na ons opgeknapt en de inwendige mens versterkt te hebben, want 
vooral het laatste was geen probleem, want in deze streek en 
vooral deze jeugdherberg is men gewend om zo'n stelletje uitge-

 

honderde wolven na gedane arbeid goed te voeden, werd Sittard 
verkend door een aantal leden. 
2e  Dag. De aanvang van de Mergelland-route werd met g4n uurtje 
uitgesteld om toch maar op droge wegen te kunnen fietsen, want 
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's nachts was het nogal te keer gegaan en 's middags hadden we 
gén bui, maar voor de verdere rest was het goed fietsweer, want 
al met al 't blijft een Mooi land om te fietsen. 
3e  Dag. Met de pent gaan we naar Belgie en weer richting huis-
waarts en zonder verder al teveel problemen is iedereen weer 
voldaan en heelhuids terug bij De Ster. 
Deze driedaagse 'in een notedop, want je moet er zelf toch bij. 
zijn geweest om de sfeer die in zo'n groep heerst te proeven, 
want ook als groep hebben we tijdens het fietsen geen wanklank 
ondervonden. Mannen bedankt. 

Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om U te vragen om 
U weer in te zetten tijdens de komende "fietsvierdaagsen. 
Ik weet het, men is druk, men is daar mee bezig, men moet dit 
nog doen, maar 1 of 2 avonden zich even vrij maken moet kunnen, 
vooral voor hen, die 's middags al lekker bijtijds afgewerkt 
zijn. 
Laat de klusjes niet steeds op en door dezelfde schouders ge-
daan hoeven te worden. 
Laten we ons als Pédaleurs dus van de goede kant laten zien. 

Tevens wil ik de vroege vogels onder ons, die reeds met vakan-
tie gaan, alvast via deze weg een prettige vakantie toe wensen. 

Met vriendelijk sportgroeten, 

Charles Haest. 
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Programma RTC De Pgdaleurs. 
datum route afstand aanvang 
28 juni 22 Kanaaltocht 86 km. 08.00 uur 
05 juli 29 Hoeksewaardtocht 119 km. 08.00 uur 
12 juli 23 Dorpentocht 90 km. 08.00 uur PP 
19 juli 15 Trappistentocht 80 km. 08.00 uur PP 
26 juli 24 Etten-Leurtocht 95 km. 08.00 uur PP 
02 aug. 9 Scharrelroute 70 km. 08.00 uur PP 
09 aug. 28 Rit de Naasrenliefde 110 km. 08.00 uur PP 
16 aug. 17 Sterrentocht 86 km. 08.00 uur PP 
23 aug. 10 Weide- en Bosroute 70 km. 08.00 uur PP 
30 aug. Heerlijkheidsrit 120 km. 08.30 uur XX 
De met PP gemerkte tochten paspoort meenemen. 
De met XX gemerkte tochten tellen mee vdor wedstrijdklassement-

 

Wijzigingen voorbehouden. 
De routecommissarissen Dr g Jansen, 

Ad Key,' 
Jeroen v.d. Ploeg. 

FELICITATIERUBRIEK 
28 juni Gerard de Graaf 
01 juli Mat Potters 
06 juli Ronald Saaman 
15 juli Arjan Sebregts 
31 juli Kees Buuron 
01 aug. Henk van Tilburg 
14 aug". Mario v.d. Boom 
15 aug. Johan Theuns 
16 aug. Jan de Crom 
Allen vaiq harte'proffoat 

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze 
dochter en mijn zus op 8 juni 1987 
Haar naam is: Yvonne 
Toine, Anne-Marie en Koen Coehorst, 
Tulpenveld 6, 
4613 EE Bergen op Zoom 

OPKOMSTOVERZICHT. 
08 maart 33 leden 12 april 22 leden 17 mei 29 leden 
15 mart 37 leden 20 april 30 leden 24 mei 32 leden 
22 maart 30 leden 26 april 31 leden 28/30 30 leden 
29 maart 32 leden 03 mei afgelast 08 juni afgelast 
05 april 31 leden 10 mei 27 leden 14 juni 25 leden. 
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E/tata-ani P a ealkEfer.EZE 

De penningmeester: 
Q. Bogers 

Lambertijnenlaan 85, Bergen op Zoom 
Telefoon 01640-50713 

De secretaris: 
P. Brocatus 

Kerkplein 24, Steenbergen 
Telefoon 01670-67076 

(cuisine néo-classique) 

Geopend voor lunch en diner 

Reserveren gewenst 

Zondag gesloten 

IR 01646-2612 
Nijverheidsstraat 28 

4631 KS Hoogerheide 

zeelamd 

,r0\ 

Jlieobasis 

pannenhtnis 

'1°c'ger. ei°Ie CASTE(1b2E 

kerk 

Wilt u lid worden van onze vereniging? 

Alle inlichtingen kunt u verkrijgen bij: 

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS! 



de beste prestaties 

met brood van 

warme bakker 

JOS GROFFEN 

de bakker 

die zelf alles bakt 

v. 0 verst ratenlaan 1 

Burg. v. Hasseltstraat 39 

Bergen op Zoom 

Tel. 01640..33057 

1 

Gespecialeerd in sport boeken 
Steeds de nieuwste wielerboeken in voorraad 

VAN KREEK B.V. 
TEL: 01640 _ 34500 _ 37176 

LIEVEVROUWESTRAAT 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 



UITSLAG: 1 kilometertijdrit dd. 
naam tijd 

1. Arjan Sebregts 1,21 
2. Ron Saaman 1.23 
3. Ger Sebregts 1.23.05 
4. Jac. Sebregts 1.24 

Jeroen v.d. Ploeg 1.24 
6. Corné van 

Terheijden 1.27 
7. Rens Meesters 1.28 

Toon van Overveld 1.28 
9. Cees van 

nijnatten 1.29 

24 mei 1987. 
gem. 

44.444 
43.374 
43.374 
42.857 
42.857 

41.379 
40.909 
40.909 

40.499 

punten 

20 
18 
16 
14 
14 

10 
9 
9 

7 
10. Mario vd Boom 1.30 40.000 6 
11. Frans Goddrie 1.31 39.560 5 

Dré Jansen 1.31 39.560 5 
Rinus Withagen 1.31 39.560 5 

14. Rini Bogers 1.33 38.710 5 
15. Charles Haest 1.35 37.895 5 

Herman Lindeman 1.35 37.895 5 
17. CbristvNispen 1.37 37.113 5 
18. Kees Buuron 1.40 36.000 5 

Mat Potters 1.40 36.000 5 
Jan Brocatus 1.40 36.000 5 

21. Gerard de Graaf 1.43 34.951 5 
Suus Disco 1.43 34.951 5 

23. Piet Brocatus 1.44 34,615 5 
Jan de Mooij 1.44 34.615 5 

25. Gerard Lambregts 1.46 33.962 5 
26. Ad Key 1.55 31.304 5 

De klassementscommissie Ad John en Ad. 



Algemeen wedstrijdklassement t/m 24 mei 

naam CC 

1987 

1 km. totaal 

1. Arjan Sebregts 20 20 40 
2. Ger Sebregts 16 16 32 
3. Jeroen v.d. Ploeg 10 14 24 
. Mario v.d. Boom 18 6 24 
5. Ron Saaman 

 

18 18 
6. Rini Bogers 12 5 17 
7. Toon van Overveld 7 9 16 
8. Jac. Sebregts 

 

14 14 
Kees Buuron 9 5 14 
Jan de Crom 14 

 

14 
Rens Meesters 5 9 14 

12 Gerard de Graaf 6 5 11 
13 Suus Disco 5 5 10 

Rinus Withagen 5 5 10 
Dr é Jansen 5 5 10 
Charles Haest 5 5 10 
Gerard Lambregts 5 5 10 
Mat Potters 5 5 10 
Christ v Nispen 5 5 10 
Jan de Mooij 5 5 10 
Herman Lindeman 5 5 10 
Corné v Terheijden ••• •im 10 10 

23 Kees Herreijgers 8 

 

8 
24 Cees v Nijnatten .4 om 7 7 
25 Johan Theuns 5 

 

5 
René Jansen 5 

 

5 
Jan Verbiest 5 

 

5 
Gerard vd Broek 5 

 

5 
Frans Goddrie 

 

5 5 
Jan Brocatus 

 

5 5 
Piet Brocatus 

 

5 5 
Ad Key ••• •••• 5 5 

De Klassementscommissie, Ad John en Ad. 
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ALGEMEEN KLASSEMENT T/M 31 

naam vk 

MEI 1987. 

mei totaal aanwezig 
1. Arjan Sebregts 474 205 679 15 

Mario v.d. Boom 474 205 679 15 
Rini Bogers 474 205 679 15 
Jeroen vd Ploeg 474 205 679 15 
Gerard de Graaf 474 205 679 15 
Charles Haest 474 205 679 15 
Mat Potters 474 205 679 15 
Christ v Nispen 474 205 679 15 

9. Suus Disco 474 205 679 14 
10. Toon v Overveld 474 205 679 12 
11. Dr é Jansen 445 205 650 14 
12. Ger Sebregts 444 205 649 14 
13. Rinus Withagen 435 205 640 14 
14. Cees Schoutens 424 205 629 12 
15. Ad Key 397 205 602 12 
16. John Salm 397 205 602 11 
17. Piet Brocatus 376 205 581 11 
18. Rens Meesters 375 205 580 12 
19. Kees Buuron 369 205 574 11 
20. Jac. Sebregts 367 205 572 12 
21. Gerard vd Broek 338 205 543 9 
22. Jan Brocatus 332 205 537 10 
23. Ron Saaman 3e 160 527 10 
24. Jan Verbiest 444 80 524 10 
25. Krijn Saaman 314 205 519 9 
26. Herman Lindeman 283 205 488 10 
27. Henk van Gils 315 155 470 9 
28. Kees Herreijgers 395 75 470 8 
29. René Jansen 377 75 452 9 
30. Jan de Crom 442 

 

442 9 
31. Jan van Meel 270 155 425 8 
32. Conné v Terheijden 265 155 420 6 
33. Jan de Mooij 219 200 419 8 
34. Gerard Lambregts 335 80 415 8 
35. Frans Goddrie 177 205 382 7 
36. Kees vd Goorbergh 222 80 302 7 
37. Toine CoehOrst 237 --- 232 4 
38. Cees v Nijnatten --- 205 205 3 
39. Piet Andrée 160 --- 160 4 
40. Johan Theuns 98 --- 98 3 
41. Ad Elzakkers 30 -_- 30 1 
42. Fer Qai rk 30 --- 30 1 
vk . stand vorige klassement. 

   

De klassementscommissie Ad John Jan en Ad. 
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UITSLAG: 6,2 kilometertijdrit dd. 

naam tijd 

14 juni 1987. 

gemiddeld punten. 
1. Jeroen vd Ploeg 9.17 40.072 20 
2. Arjan Sebregts 9.25 39.504 18 
3. Ger Sebregts 9.41 38.417 16 
4.  Jack Sebregts 9.42 38.351 14 
5. Ron Saaman 10.01 37.138 12 
6. Mario vd Boom 10.07 36.771 10 
7. Toon v Overveld 10.13 36.411 9 
8.  Rens Meesters 10.19 36.058 8 
9. Rini Bogers 10.23 35.827 7 

10. CornévTerheijden 10.34 35.205 6 
11. Ad Key 10.38 34.984 5 
12. Gerard de Graaf 10.40 34.875 5 
13. Suus Disco 10.46 34.551 5 
14.  Frans Goddrie 10.47 34.498 5 
15. Dré Jansen 10.53 34.181 5 

16. Gerard Lambregts 10.56 34.024 5 
17. Piet Brocatus 11.19 32.872 5 
18. Christ v Nispen 11.46 31.614 5 
19. Gerard v.d. Broek 11.56 31.173 5 

De klassementscommissie Ad John en Ad. 
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Bergen op Zoom, tel. 01640 - 36768 / 44511 

DANSSTUDIO 
HENK JORDANS 

HET ADRES VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW 

maison d  bang:: 
elegante damesmode 

ook in. de grotere maten, 

POSTSTRAAT 19 

ZIERIKZEE Te1.01110- 5776 

Uw speciaalzaak voor alle bontwerken 

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

3:10tá 

verkoop 
reparatie 
veranderingen 
van al uw bontartikelen 
vederlichte 
lamymantels 
exclusieve lederen 
kleding 

BONT 
BEWARING 

Ophalen 
telefonisch te regelen 



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

Juwelier-horloger-opticien 

Een begrip 
voor 

kwaliteit en 
service! 

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 Heren kapper 

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

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 uw metallic kleur maken. 
Helemaal overspuiten hoeft dus niet, als 

u de schade onzichtbaar gerepareerd wilt 
hebben. 

hoppenbrouwers bv Tel. 01640 -42753 

van Konijnenburgweg 41 Bergen op Zoom b.g.g,-37807 
BOVAG 



ALGEMEEN WEDSTRIJDKIASSEMENT T/M 14 juni 

naam cc 1 km . 

1987 

. 6.2 km— to.t.9,4 
1. Arjan Sebregts 20 20 18 58 
2. Ger Sebregts 16 16 16 48 
3. Jeroen vd Ploeg 10 14 20 44 
4. Mario vd Boom 18 6 10 34 
5. Ron Saaman -- 18 12 30 
6. Jack Sebregts -- 14 14 28 
7. Toon v Overveld 7 9 9 25 
8. Rini Bogers 12 5 7 24 
9. Rens Meesters 5 9 8 22 
10. Gerard. de Graaf 6 5 5 16 

Carné v Terheijden -_ 10 6 16 • 
12. Suus Disco 5 5 5 15 

Dr é Jansen 5 5 5 15 
Gerard Lamtregts 5 5 5 15 

Christ v Nispen .5 5 5 15 
16. Kees Buuron 9 5 - 14 

Jan de Crom . 14 - - 14 
18. Rinus Withagen 5 5 - 10 

Charles Haest 5 5 - 10 
Mat Potters 5 5 

 

10 
Gerard v.d. Broek 5 

 

5 10 
Herman Lindeman 5 5 

 

10 
Frans Goddrie - 5 5 10 
Piet Brocatus - 5 5 ' 10 
Ad key - 5 5 10 

27.Kees Herreijgers 8 

  

8 
28.0é'es van Nijnatten 

 

7 - 7 
29.Johan Theuns 5 - - 5 

René Jansen 5 - - 5 
Jan Verbiest 5 

 

- 5 
Jan Brocatus - 5 - 5 

De klassementscommissie Ad John en Ad. 
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720.  tIA.4t HEERLIJKHEID FIETSTOCHT 

Op zondag 30 augustus organiseert RTC de Pgdaleurs samen met 
de koffierijders een fietstocht in het kader van : 

"700 Jaar Heerlijkheid Bergen op Zoom. 

Er worden twee tochten georganiseerd. 
Een tocht van 40 km. georganiseerd door de koffierijders. 
Het vertrek van de 40 km is van 09.00 uur tot 09.30 uur vanaf 
De Ster. Deze tocht is een z.g. vrije toertocht. Dat wil zeg-

 

gen dat iedereen zijn eigen tempo kan fietsen. 
De tweede tocht wordt georganiseerd door RTC De Pgdaleurs en 
gaat over een afstarid van 120 km. Deze tocht wordt gefietst , 
achter voorrijders, de gemiddelde snelheid is ca 25 km per uur. 
Het vertrek is om 08.30 uur vanaf De Ster. Inschrijving is 
mogelijk vanaf 08.00 uur. Er zijn routes uitgezet die leiden 
door de Heerlijkheidsgemeenten van Bergen op Zoom. 
Dus hou zondag 30 augustus vrij voor een fietstocht door de 
Heerlijkheidsgemeenten. 

Voor U gelezen  

FIETSEN IN NOORD BRABANT. 
In de door de ANWB en -stichting fiets opgezette serie fietsrou-
teboekjes "Fietsen in ...." verscheen zojuist het deeltje 
"Fietsen in West-Noord" Brabant"-.. In dit boekje zijn twintig 
verschillende fietsrondritten in het westelijk deel van de pro-
vincie Noord Brabant opgenomen; het gebied ten westen van de 
lijn 's Hertogenbosch, Tilburg, Belgische grens. De Tochten heb-
ben een gemiddelde lengte van ongeveer 40 km. Voor iedere route 
wordt een uitvoerige routebeschrijving gegeven plus een gede-
tailleerde routekaart in kleuren en toeristische informatie. 
Een aantal van de routes is door de ANWB bewegwijzerd met route-
bordjes. Veel mogelijkheden voor aantrekkelijke fietstochten 
met veel landschappelijke variatie, zoals een Zeedijkenroute, 
een Moerenroute. Een Vesting- en polderroute. een Smokkelaars-
padroute en een Baronieroute, Over fietspaden en andere voor 
fietsers geschikte wegen met onderweg naast ontspannen fietsen 
heel veel te zien en te beleven.- "Fietsen in West-Noord Brabant" 
is voor fl. 9,95 te koop bij de ANWB of kan door overmaking 
van dit bedrag op giro 234567 worden aangevraagd bij stichting: 
Fiets in Amsterdam 
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DE DRIEDAAGSE BERGEN - SITTARD - BERGEN. 

Op Hemelvaartsdag en de daaropvolgende vrijdag en zaterdag 
28, 29 en 30 mei jongstleden is door 27 Pedaleurs —en 3 bege-
leiders de Driedaagse van 1987 verreden. 
Nadat de voorzitter zijn inleiding had gehouden, vertrokken 
we uitgewuifd door diverse wederhelften met kinderen en door 
Riet en Jac om 8 uur precies vanuit De Ster voor de eerste 
etappe.. Met het voordeel van een aangenaam briesje, dat vanuit 
de gunstige richting woei, was deze rit niet-al te zwaar. 
De uitzetters Van de route hadden hier echter rekening mee ge-
houden, zodat een flinke strook kasseien in de omgeving van 
Uiicoten er voor zorgde, dat we toch nog warm gedraaid waren 
vóór de eerste koffiepauze. 
Omdat de chauffeur van de vooruitgestuurde volgwagen in Baarle-
Nassau noc:L in laarle Hertog een geopend café aantrof, vond 
de eerste rust plaats in Poppel., nadat eerst nog een kleine 
tuimelpaTtij Van een Kleine Pédaleur „genoteerd kon worden. 
Gelukkig konden de hierdoor ontstane materiaaldefekten ,snel 
en vakkundig door onze mecanicien verholpen worden. 
Vanwege de in Vlaanderenland helaas altijd onduidelijke beweg-
wijzering, waar ook de organisatoren geen enkele grip op hebben, 
werd enigszins van de route afgeweken en vond de tweede rust 
in Peer plaats. Omdat We echter voor het fietsen van huis waren_ 
en er steeds gefietst kon worden, is hier geen enkele kritiek 
op zijn plaats. 
Vervolgens, keerdenwe over de Maasbrug weer terug in Nederland 
en hebben we in de richting van Sittard een rustig bospad 
gezocht.  ol..cle,restanten.van een hoeveelheid snelvérterende 
rijst de gelegenheid te geven terug in de natuurlijke kring-

 

loop te belanden. , 
Bij het binlienriick]g'YaP  Sittard werden we verwelkomd door onze 
oud-gastvrouw en heer To en Jo van Wamel. 
Ruim op tijd om v66r,het avondeten te douchen en kwartier te 
maken, bereikten we het Molenrad. 
Een uurtje later arriveerde Tourclub Flevoland, die naar eigen 
zeggen, met een 'gemiddelde van 33 uit Lelystad waren komen af-

 

zakken. Bij nader inzien is dit niet zo moeilijk; ze hadden 
veel grotere. fietsen dan wij! 
's Avdnds zijn door een deel van ons op beschaafde wijze enige 
consumpties genuttigd in het centrum Van de stad. 
Al:pratende op de wandeling terug naar de jeugdherbèrg zijn 
we het er over eens geworden, dat de grote opkomst in dit fiets-

 

seizoen te danken is aan de viscoditeitvan de leden ten op-

 

zichte van het bestuur of andersom. 
vervolg pag. 12 



vervolg van pag. 11 

Van de nachtrust kon ongestoord genoten worden, totdat in de 
vroege morgen de regen onopheudelijk op het dak tikte. 
Aan het ontbijt bleek de twijfel; de ene helft was in burger 
en de andere helft had de fietskledij aangetrokken. 
Een uur later dan gepland vertrokken we op een nat wegdek en 
onder een iets minder grijze lucht dan bij het opstaan, voor 
de Mergellandroute, die we toch nog nagenoeg zonder regen kon-
den afwerken. 
Tot de eeráte rust in Eysden was alles nog tamelijk vlak. Daar-
na gingen via de afdaling van de Slingerberg verder het heuvel-
land in, waar ieder op zichzelf aangewezen was. 
Onder het motto "samen uit, samen thuis" werd steeds op de acht-
erblijvers gewacht. 
Behalve de gebruikelijke lekke banden, bleek het materiaal toch 
zwaarder dan normaal op de proef gesteld te worden.: Ketting-
breuken, kaporgetrapte, pionnen en afgebroken commandeurs komen 
niet wekelijks voor. bók nu was mekanieker Jan echter paraat. 
Op een van de laatste heuvels werden hier en daar de regenjacks 
aangetrokken en gelukkig was Gerard zijn aerodynamische regen-
broek niet vergeten. 
Ook de tweede etappe was geslaagd. 
Aan het ontbijt werd voor het vertrek van de slotrit door Herman 
een dankwoord uitgesproken aan het adres van de organisatoren, 
de chauffeurs van de volgwagen en aan de onmisbare steun van 
onze materiaalmeester. 
Op de terugweg deed het pontje over de Maas bij Stokkem denken 
aan de voormalige verbinding tussen Oud- en Nieuw Vossemeer. 
Om het af te leren werden we nog even verrast door een lange 
klim in de buurt van Opoeteren, die even flink in de nog stijve 
kuiten beet. Ondanks de inspanningen van de twee eerste dagen 
verltr de terug-re zond= noe-lenswaardige problemen. 
Gelukkig reden we bij Gruitrode nog even een paar kilometer de 
verkeerde richting uit (weer door het ontbreken van "handwijzers") 
anders hadden we die tourclub met die ene ligfietser nooit ge-

 

zien. 
Nadat het bestuur ons weer op de goede weg had gezet, bereik-

 

ten Lommel alwaar do eerste koffiepauze plaatsvond. 
Via xetie en Turnhout, waar wwer op onvervalste kasseien ge-

 

dokkerd moest worden, bereikten we Brecht. Over Wuustwezel ging 
het op Krabbegat aan, dat onder aanvoering van onze senioren 
werd veroverd. 
In De Ster werden we weer opge,.eacnt door echtgenotes en kinder-

 

en, die getuigen waren van een behouden thuiskomst. 
Er kon op een geslaagde trip van' bijna 500 kilometer in drie 
dagen teruggezien worden. 

r.m. 
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Heshon Bakkerijen 

De Kwaliteitsbakkerij 

RIJKEBUURTSTRAAT 11 

BERGEN op ZOOM TEL. 34392 

Broe NUM 
AgrO B.V. 

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

kl# 
TEXACO -landbouwdealer voor: 

smeermiddelen en vetten 
voor alle types 
tractoren en 
landbouwmaterialen. 

 

Landbouwbrandstoffen: tractordieselolle 
Huisbrandolie 
Propaangas 

Concurrerende prijzen 
vriendelijke service 

n 

M E ErS IVII:-TS1 
tJE KDSPF-IL 

JU ook wilt reizz&r»caorjbe t, 

Goeie reis 
Uw Goeie reis 
begint bij ons 

reisburo. 

Deelnemer 
g arantlefond 
reisgelden 

alle verzekeringen 

nikoaid hypotheken en leningen 

zta=wc:tet  

Meeiis-de Koepel Makelaardij BV 

Kantoor Bergen op Zoom 
Stationsstraat 8 

Tel. 01640 - 4 19 00 

BEMIDDELING BIJ 
KOOP EN VERKOOP 

ONROEREND GOED 

TAXATIES 

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



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 

Danscentrum RIEN JANVIER 

Antwerpsestraat 35 Bergen op Zoom Tel 01640-35010 

*- Bruiloften en partijen 
• Vergaderingen 
• Zakenlunches 
31- Voor touringcarbedrijven 

Antwerpsestraatweg 267 Tel. 01640-33675 en grote gezelschappen 
)4- Invaliden-aanpassingen 

Bergen op Zoom *- Grote eigen parkeerplaats 

Cáfé-iaten 33eilanherg 
Eig. A.J. v.d. Avert-Smeijers 



Wat informatie voor de klassiekerliefhebbers. 

6 sept. Muraille d'Echine, 158 Organisatie Cyclo Grimpeurs 
Namur. 
Start tussen 07.30 en 09.00 uur Rue des Tantis in 
Belgrade lez Namur. 
Daniel Gobert. tel. 081-73.44.22 

8 sept. Ronde van Lomlardije. 213 km. Organisatie St. Sport-

 

evenementen Le Champion te Mennaggis. 
Vertrek nog niet bekend. 

12 sept. Rund um dem Henninger Turm. 235 km. Organisatie St. 
Sportevenementen Le Champion te Montabauer. 
Vertrek niet bekend. 

20 sept. Ronde de Capis Cominois. 150 km. Organisatie Cyclos 
Grand Cominois. 
Start tussen 07.00 en 09.00 uur, Grote Markt te Komin. 
M. Lecluse. tel. 0561.55.50.07 

permanent. Les Monts de Fraans. 150 km. Organisatie Union 
Audac Tournai. 
Start zonder voorafgaande inschrijving. Rue de Breuze 

7540 Kain lez Tournai. (autosnelweg uitrit 33) 

Grote herfstprijs. 230 km. Organisatie A.S. Natra 
en Cyclo Randonn Blessois. 
datum wordt t.z.t. bekend gemaakt. 

Parijs - Brussel wordt in 1987 niet georganiseerd. 

Het deelnemen aan een van deze klassiekers is toch wel een 
belevenis, zie op een andere pagina in deze editie hierover 
een verslag. 
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WIST U DL?  

-de Driedaagse naaf _-_,imburg een hoogtepunt in het fiets-
seizoen 1987 si geworden ? 
-wij Rini Boers een pluim willen geven voor de totale 
organisatie ? 
-hij alleen het weer niet in de hand had ? 
-het weer het enige minpunt an dez tOcht was ? 
-Rinus Withagen tot zijn spijt z'n vaderdag cadeau (zie vorig 
clublad) nog niet had ontvangen ? • 
-hij daarom verschillende keren in de kant van de weg most ? 
-Piet Brocatus na twintig kilometer al een buiteling maakte ? 
-hij aan deze val geen noemenswaardige nadelige gevolgen 
overhield ? 
-Ad Keij wel een paar gebroken spaken en een verbogen ver-
snellingsapparaat ? 
-dit euvel door Jan Sebregts snel en vakkundig werd ver-
holpen ? 
-Jan gelukkig geen grote reparaties heeft hoeven te ver-
richten ? 
-dit ook betekend dat de P&laleurs hun spulletjes goed 
onderhouden? 
-na de 6,2 kilometer tijdrit de spanning aan de top van hot 
klassement er een beetje af is ? 
-er nog maar een paar kandidaten zijn voor de eindzege ? 
- de spanning aan de kop van het algemeen klassement nog 
groot is ? 
-er nog een tiental leden medingen naar de eerste plaats ? 
-wij toch benieuwd zijn wie het zal halen ? 
-de verrassings-tocht dan toch weer de beslissing zal brengen ? 
-de redactie U allen een prettige vakantie wenst met hopelijk 
veel zon en geen regen ? 
-U ook tijdens Uw vakantie absoluut niet moet vergeten Uw copy 
in te leveren als ook Uw' oplossingen voor de beide puzzels 
en wel v66r 9 auguctis a.s. ? 
-dc redaktie ook vn een welverdiende vakantie gaat genieten ? 
-wij U eind augustus graag weer nieuwe aflevering van ons 
clubblad willen bieden ? 

-14-

 



Luik - Bastenaken - Luik. 

Ook dit jaar hebben weer Pédaleurs aan de klassieker Luik 
Bastenaken - Luik nl. Dré Jansen, Cees Schoutens, Kees 
Hereijgers en John Salm. 
Nadat we ons verzameld hadden, de dag voor de klassieker, op 
camping Oriental in Berg en Terblijt, kwamen we tot de ont-

 

dekking dat hier al meer Pédaleurs hun kamp op hadden geslagen. 
Niet zozeer om samen met ons deze klassieker te rijden maar 
om vanaf de camping tochten te maken en daar leende de camping 
zich uitstekend voor. 
Nadat we 's-avonds het materiaal in de auto's hadden geladen, 
werd het "tactisch" plaatje doorgenomen @figing iedereen hierna 
"vroeg" naar bed. 
Om 04.45 uur liep de wekker met veel kabaal af, want het vertrek 
stond gepland om 05.00 uur. 
Toen we inderdaad met de slaap nog in de ogen om 05.00 uur de 
weg opdraaiden, kwamen we al snel tot de conclusie dat-er 
toch wel iets bijzonders stond te gebeuren. 
Waar je ook keek overal zag je auto's met fietsen erop of erin. 
Aangekomen in Tilff, waar vandaan gestart werd, werd het 
materiaal in elkaar gezet, banden opgepompt, zelfs nog een 
binnenbandje vervangen en na de benen goed te hebben ingesmeerd 
gingen we op weg naar de start. 
Hier aangekomen, eengemeld en deelnemerskaart ontvangen te 
hebben bleek, dat er dus al bijna zesduizend fietsers voor ons 
waren vertrokken. 
Na het afstempelen van de kaarten vertrokken ook wij op weg 
naar de eerste helling van de dag de C6te Dolembreux, die al 
na zeven kilometer opdoemde. 
Deze C6te bracht ons meteen al op drie honderd meter boven de 
zeespiegel. 
Na een afdaling van drie kilometer moest de C6te Rouvreux 
beklommen worden, dit was alweer zo'n klim van vijf kilometer 
lang. 
Boven op de top hadden we welgeteld al achttien hele kilometers 
afgelegd. 
Na vijfentwintig kilometer stond -  de C6te de Harzé op het 
programma, vanaf hier bleven we weer zes kilometer omhoog 
gaan en zaten nu inmiddels op vierhonderdvijftig meter. 
Tot zover ging het met de Pédaleurs , die normaal alleen 
wind, regen en vlakke wegen gewend zijn, ontzettend goed en 
het zelfvertrouwen steeg zienderogen, er kon zelfs tijdens 
het klimmen een gesprek gevoerd worden. 
Na een korte rust in Dochamps in het gras langs de kant van 
de weg, zelfs het zonnetje liet zich goed zien, werd de weg 
vervolgd. 
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Na vele kleine hellingen en afdalingen werd om + 10.30 uur 

Bastogne bereikt. 
Hier hadden we 98 km. achter de wielen en waren nu inmiddels 
vier uur onderweg. 
Na een rust in Brisy, waar Cees Schoutens zich opwierp als 
afwasser omdat de Belgen de koffiedrinkende Hollanders niet 
bij konden houden en volgens ons het hele dorp koffie aan het 
zetten was, vervolgden we de weg op naar de Cate de Wanne. 
Deze "puist" zou opdoemen bij kilometer 153. 
Nadat deze Cate moedig was bedwongen werd boven op de top 
door Cees Schoutens meteen een paar stoelen en een tafel in 
beslag genomen op een terrasje, waar we even bij hebben zitten 
komen en van dit geweldige fietsfestijn hebben zitten genieten. 
Want wie denkt, omdat als er al zo'n 6000 voor je zijn gestart, 
dat je dan de laatste bent, dan heb je het helemaal mis. 
Een lang lint van fietsers passeerdeons, op alle mogelijke 
manieren uitgedost, van jogging-pak tot gestroomlijnde kleding, 
van superlichte karretjes tot zware toerfietsen met tassen 
en al, mannen, vrouwen en jeugd door elkaar. 
De ene afzien de ander fit, de ene klagend dat hij toch meer 
bergen zag dan hij ooit gedroomd had, voor de ander waren ze 
nog niet hoog en talrijk genoeg. 
Na deze geweldige indruk in de brandende zon werd de weg 
weer vervolgd en na 10 km. werden we weer met de neus op de 
feiten gedrukt en doemde de Cate Haute-Levée op, niet lang 
maar ontzettend steil. 
Deze werd dan ook maar door één Pédaleur bedwongen, die het 
totale gewicht van zijn kuiten op de pedalen liet rusten en 
zo de top haalde die op 550 m. lag. 
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Hierna werden de Cate Rosier.en de Cate Maquisard nog bedwongen 
en werd er in Emouchamps bij kilometer 191 voor het laatst 
gerust. 
Het bestellen van een kop tomatensoep bleek in het Frans 
toch nog enige problemen te geven. 
Na het wakker maken van Dré Jansen en Kees Hereijgers werd 
de tocht vervolgd. 
Voor ons doemde de onmenselijke steile Cate de la Redoute op. 
Deze helling velde zelfs op enkele meters, en het waren echt 
ook maar enkele meters de kuiten van Cees. 
Deze kuiten werden meteen, 24 achter, te licht bevonden, 
jammer. 
Na de "bergbeklimmers uitrusting" te voorschijn gehaald te 
hebben, zijn we over La Redoute gekropen en vervolgden we 
de weg naar de Cate Hornay en de Cate de Forges, dit was de 
laatste Cate. 
Hier kreeg Dré Jansen nog pech en werd door een vriendelijk 
oud baasje met een waterpomptang uit de nood geholpen. 
Na de afdaling naar Tilff werd na 12i uur onderweg geweest 
te zijn en 217 km. afgelegd te hebben de eindstreep bereikt, 
moe maar voldaan deze tocht volbracht te hebben werd in het 
centrum van Tilff deze prestatie en gezellige dag besloten 
met een glas van dat heerlijke vocht, wat op zulke momenten 
zo bijzonder lekker smaakt. 
Na een rondrit door Maastricht omdat Kees (zonder kuiten) 
de afslag miste, waren we om 20.30 uur weer op de camping. 
Er werd tevreden nagekaard over deze geweldige dag, die toch 
verschrikkelijk veel indrukken heeft achtergelaten. 

John Salm. 
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Chris Adams' 

Lichtpaleis 

Casper Fagellagn 44a BERGEN OP ZOOM 

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 



WAGENHUIS te NIEUW VDSSEMEER 

modehuis 
YY/0 le 

Bosstraat 34 

Bergen op Zoom 

VERZEKERINGS_ EN REISADVISEUR 

N'JSSEN LA CAVE 

KERKSTRAAT 8 BERGEN OP ZOOM 

VERZEKERINGEN 01640_53058 REI ZEN 01640_51050 

Wekelijks dansen op Zondagmiddag in 

Met de beste orkesten van Nederland 

THEO en ANNEKE 

Tel 01676-4 75 

UW 

Cafe VAN PUL Moerstraten 

Moerstraatse weg 88 

Tel. 01658.1451 

Prima konsumpties 
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We beginnen ook nu met de juiste 
oplossing van de puzzel uit het 
vorige nummer: 
1. droombeeld 
7. eldorado 
3. roermond 
4. episcopaat 
5. diepte 
6. aftocht 
7. citeren 
8. toedekken 
9. illiciet 
10. enigma 
1 I. woonplaats 
12. empiri 
13. netelig 
14. saturnus 
15. tarwe 
16. uitjouwen 
17. eiland 
18. engagement 
19. neuroloog 
70. is 
De spreuk luidde: de redactie wenst 
u een voorspoedig nieuwjaar. 
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PUZZEL no. 4 

 

De puzzel voor deze keer is eenCRYPTOGRAM. Voor deze wat 
moeilijker puzzel dan de vorige, geven wij dertig punten, met drie 
punten aftrek voor iedere fout. 
Veel succes ! 

Omschrijving: 

Verticaal.. 

1. Een rang in 't leger zijn twee 
dezelfde letters. 
2. De rekel krijgt een bord soep, 
maar het is een ellendige kerel. 
3. Een bijbels figuur is anders 
scherp. 
4. De reclame door elkaar geschud, 
levert toch iets nuttigs op. 

Er zit een vlek in je stem. 
6. De mat is mak. 
7. Een kerstbrood in het dakvenster 
brengt regen. 
8. De eerste helft van dit automerk 
is omgekeerd een onderdeel ervan. 
11. Een voegwoord achter de afval 
van een sigaret vormen Noorse 
goden. 
I". Een koker zonder eind is wel 
lekker. 

14.Een takshond kan kaartspelen. 
15.Een meisje met lager onderwijs 
in Drenthe. 
17.Een munt waar 3/5 van af gaat, 
maar toch kan het alles overtreffen. 
18.In het lopende jaar, maar wel in 
't kort. 
22. 0, zei de man, ligt dat zo ver 
hier vandaan. 

3. Een voornaam van een bekende 
,..mgen; plus R blijft het een jongen. 
25.Ik maai 'm vanmiddag; een 
streling! 
26.Ga, zei E. daar is mijn vrouw. 
27.Een dik boek zonder zoemer, 
is toch een zoemer. 
28.Begin van een ladder. 
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Horizontaal: 

1. Een vos zonder hoofd blijft een 
beest! 
3. Wij gierden van het lachen; 
de boeren ook. 
7. Ook in Frankrijk kan de vennoot 
naamloos zijn. 
9. Mijn vriend en S vingen beneden 
een heel klein visje. 
10.Een zanger kan er niet buiten. 

11.De boot ligt in het rak. 
13.Het voorste stuk van deze man 
in 't kort, hij is immers toch al weer 

14.Een schop in België. 
16. Misselijk in een vliegtuig? 
Draai het om, dan kunt u er mee 
slaan. 
18.Wat een ka en in Duitsland nog 
wel. 
19. Het is dit keer een gewestelijk 
knaagdier. 
20.Dit geld roept. 
21.U kunt er iemand mee 
aankijken; ook al ziet u toch niets! 
22.Of dergelijke. 
24.Een engels paar. 
25.Een vriend wordt met één meer 
een vriendin, maar dan wel op z'n 
Frans. 
27. Waar hebt ge dit beeld van 

daan? Van een verkoping en daar 
moest ik dit betalen. 
29.Als je gaat vijlen, blijft er haast 
over. 
30.Er zit een vroeger heerser in, 
zei Ka. 
31.Gewoon: neer!! 
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Voor deze puzzel zijn 20 punten te 
verdienen, met 2 strafpunten per fout. 

HORIZONTAAL 
1. eenheid van gasspanning 
8. beschermd gebied voor dieren 
16.ouderwets 
17.rund 
19.uitsluitend 
20.individu 
99. leeg 
14. eierschaal 
16.pers. vnw. 
17.onvast 
18.regel 
19.boom 
30.meisjesnaam 
31.snede met schaar of tang 
33. per procuratie 
34.woonschip 
36. iemand van gemengd (Europees en 
inlands) bloed 
38.reuk 
39.comparatief van veel 
41. aarden vaas 
49. klein (Frans) 
43. droogoven 
45. verwonding 
48.plaats in Gelderland 
49.senior 
50.grappenmaker 

52.uitroep 
53. vreemde munt 
56. gij 
57. rekenkundig getal 
59.titel 
60.oorzaak 
63. voertuig 
64. veerkracht 
67. duw 
69. deel van een boom 
71. Japanse munt 
71. hap 
73. verfstof 
75. vlaktemaat 
77. hoofdstad van Afrikaans land 
79. sint 
81. melkklieren 
84. inkomstenbelasting (afk.) 
86. tegen 
88.omroepvereniging 
89.beroep 
90.muzieknoot 
91.datum (Engels) 
94. aanleg 
.97. opzet, voornemen 
99.snedig 
100.meisjesnaam 
l01. alsmede 
102.uit Polen afkomstig 
103.spat 
105. middelbaar onderwijs  

106. speelgoed 
108.kist 
109.gereed 
110.hoofdbedekking 
112. onbep. telwoord 
114. inkt (Engels) 
116.landbouwwerktuig 
117.lelijk 
119. godheid 
1 10. lat met maatverdeling 
1 93. rode verfstof 
125. voltooid 
1 16. beloning 
127.kenteken 
128.zeerover 

VERTICAAL 
1.zoogdier 
2. adellijke titel 
3. gewicht 
4. soort luxebrood 
5. medicijnflesje 
6. ereis 
7. maanstand 
9.en andere 
10.vervoermiddel in de winter 
11.meisjesnaam' 
12.smalle strook 
13.afgelegen 
14.muziektempo 
15.hoogste punt 

17.deel van' het hoofd 
18.reinigingsmiddel 
91. horizon 
11. soort sleutel 
23. stof voor insp. tegen besm. ziekten 
25. prul 
31.stil 
32.kuil(tje) 
33. tik 

.35. haakje 
36. eng 
37.dier 
40. venster 
44. aanw. vnw. 
46.deel van een etmaal 
47.spoedig 
50.Palestijnse bevrijdingsorg. 
51.beslaglegging 
54.toneelspeler 
55.zoen 
57.tweegevecht 
58.vulkaan 

(voor vervolg verticaal 
puzzel no. 5, zie blz. 22.) 
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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 

2021  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 



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 



De Pédaleurs op zoek naar de juiste route tijdens de Driedaagse 
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o rustten de Pédaleurs tijdens de Driedaagse. 

(vervolg van verticaal 
puzzel no. 5. blz. 20 

61. strak 
62. uitmonding v.h. darmkanaal 
63. spil 
65. rivier 
66. karaat 
67. op die wijze 
68. maanstand 
70. pers. vnw. 
72. vereniging 
74. ritueel gebruik 
76. myth. koning 
78.bevel 
79.muziekteken 
80.dicht 
8). boom 
83. profijt 
85. beroep 
87. evenzo 
89.koraaleiland 
90.stad in Spanje 
92. een raakschot 
93, vervoeging van 'eten' 
95.fijne geur 
96. uit Noorwegen afkomstig 
97.blaar 
98.rots aan Rijnoever in Wdl. 
104. buigzame 
106.hond 
107.plaats in Friesland 
110. opbergruimte 
I I I. deel van de hand 
113.tijdrekening 
114.jongensnaam 
115.inst. voor keuring elektr. mat. 
117.boom 
118.kledingstuk 
121.metaal 
122.insekt 
124. rivier 
126. rivier in Itali'é 
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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 ,T 



******-v-v-4-11.-v-**4-v-***-v-v-*-v-444..v--44444-tz 
-tr -tz 
- t 4z 

4z 
4:t 4z 
4x Café - feestzaal -tz 
-(Rieten -c 
3, 

Jac 
DE STER .. 

3, 3, 
3,

Matthijssen

 

. 
.. 

3z 3, 
,z 3z 
3z .. 
3, 3, 
3, 3, 
3, .. 
3z 3z 
-tt Een feestje, een party, -x 
4x een receptie, een coctail of 4x 
4x een lekker lopend buffet? 4x 
4x 4z 
4z DE -tz 
-tt 4z 
4x DOE HET IN STER 4z 
4z 4z 

Daar kost het wat u 4z 
-S( uit wil geven, 4z 
4z daar legt u er eer mee in 4x 
4z 4x 
4z 4x 
-z 4z 
4z -r 
4z 4:r 
4x -tt 

4x Korenbeursstraat 40 4z 

4z clublokaal Bergen op Zoom -( 
-4t Tel. 01640 - 34296 of 51817 4z 
-z De Pedaleurs 4z 

4z 4z 
-• Parkeren geen probleem 4z 
4z -( 
4z -tz 
4z*******************************1» 
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