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l -'l'i\/EREF{rGItIg LANGBROÉK FÍari jirela;rn i o3436 los3

::.f dbestuur

=iÍnaar 
Larqgbroekerdijk 440 Oil43C*16ê8 Voorzitter

. v . Cyervest Beatrís.J.aan 14 0343&-1891- Penningmeester
, -- .lcel.eveld '#eicledreef 5O 03436-2542 $ekretan'Ís
.,11sen i, Langbroekerdijk .{6 C3435-73954 Afd. Voetbal
, .'.Icoten Wilhetmi.naweg 4 03436-1805 Afd.Voetbal jeugd
, , .: rrien K.cte Grotestr.lS 03435-75329 Àfd.Badminton

: rger*erf Heirtedreef 32 O:J436-1497 Afd. Gynnastiek

:- ibal bestuur-a^sen ï.angbr:oekerdijk A6 O3435-739M Voorzitter
:i erralclus Flargrietlaan I O3436-131L Sei<retaris
--:rgiand Weidedreef 25 03436-1885 tfledstrijdselsretaris
.. io,.,.; Vlierstr. 2O l{bD 03435-71989 2rte Wedstrijdsekr'
-:--:rom Zei.si;erw.63 Odijl< - 03,405-62599 Kantinebeh.Damesvoetbatr
.:-=-.ertsen Langbroekerdijk A55 03436*2371- &4atriaalbeleer
- -:ink . Weidedreef 16 03436-2033 Reklaneborden Festi"siteiten
:-: ir-'.ryn Gooyerdijk 27 1,13430-15788 Strafkorum. Reklameb.
, .'.cc',:en Wilhelminaweg 4 03436-1805 Jeugd

': -;enberg Kerseakker 25 A343È.-2777 Zaalvoetbal

'--:'..cetbalbestuur
{ooten tdÍ}-helminaweg 4 O3436-1805 Voorzitter

: , .r s Kenkelarrd 52 O3436*ig€l Vice Voorz/Penningm"
-'-::beek Cctherweg 7 03'536-23?3 Sekretaris
. . - -euwen Kl,jagersteirr L7 03436-2260 bledsurijdsekretaris
r:--:ie.r Irenelaan 2C O3436-2c58 Matriaal
-: -''-,aat Langbroekerdijk A2S 0343+-148S Trai-rrer/Ieider F
. --.c-r Kerkelend 53 03436-1304 Áktiviteiten/leider E

, .,:urik Kerkelarrd 39 O;1J430-2'415 Lei<ler D pupillen
I:.-.r,;-penzeel v"ty'n"v.Sandenbl-.1? C!3436*1921 Leider À-junioren

l- =-:tiek
:-- :g"1'erf Weiderlreef liZ 0:1430-1497 \Ioorzítster
, . ïrler
- - -:en
. l:1cht

Langbroelierciijk i1131- O3436-.1777 Sekretaris
Beatrixstraat 26 0343$-1447 Penningrneester
Doornseweg 21, 0í1436*2147 Ledenadministratie

:r.--.tglesJggr
, .'.r.en l(.de Grotestr 18 C13435-75329 Voorzitter
r:.' :,rrisen Ï/eidereef 3O SeÍ<r/Penningmeester
'=:.;:=n frenelaan 25 03436-L507 Bestuurslid
-- -nselen Kerkeland 14 03436'-1842- Bestuurslid

* j:radnintonbestuur
i,: .:s.j-scin , '. Wei<le<Ireef 3O

Ê-.zen ïrenelaan 26 03436*1507

il-- --i-.^r-r- : -- *: iYÁ

t_: :{lin
Cctherweg 7 o3436-2323 ffiruffiZeisteecíeg 63 Otlyk 03405-62-598

rRaakt meer knpoï clftn je ijef is.



KONTRIBUïrrJ

Voor alle afdelingun van de vereniging tredr,aagt
per seizoen ( 1 augustus t/n 3L mei. ) :

Senioren : 18 jaar en ouder
Jeugdleden:16 en L7 Jaar

tot en met 15 jaar

de kontrí.butie

f. 15O,-
f. 1LO,-
f.85r-

bif tho
bouwl
de jo
)'a. j'jan
a n gbroc
a ngbroe
e l. O34C

Beoordeling van leeftijd vind plaats per L augustus.
Reduktie wordt verleend lndle er meerdere klnderen onder
de 16 Ja;rr uit één gezln lid van de verenigíng zÍjn en vel
a'ï. vol6.r; : eers'te kind f. Sr-

tueede kind f. TSr-
derdekindf.ZO,-

l-r.r.t1 len éen kind líd is van twee afdelingen geld voor de
tnr.rede a^tïelÍng het tarief van f. ?Or-

ItgTêLftr',:EN

Eebalinl'; van de kontributie dient plaats te vinden op een
van de cinderstaande uijzen:
A, Jaarbetaling \D.m.v.accept girokaart of nachtiging
B. Halfjaarltjkse behfineJ voor automatise afschriJving
C, ldaanribetaling

( fo { per Jaar )
Uitsluitend toegeetaan als er een
machtiging voor autqnatise
afscrijving wordt verleend.

B,S,NKREKENING : 66.22.60.598 \ t.n.v. penningmeester
Girorek.:.eing z 4ztrl58 J SVf, Langbroek

OPZEGERMIJN LIDIíAATSCHAP

Senloren
J+ugdlerl.r 16 en
Jc*gd1ei:'' r tot 16
J r,ld1ef r tot 16
Jeugdled,:n tot 16
Opzegtinren gaan pas in als deze scriftelijlr aan Oe
af ,i.rlin!:r sekretaris kenbaar zijn genaakt:
VoeÈbal. : C,Everhardus tlargrietlaan 8
GlnnastS:k : G.v.Tricht Doorrrseweg 21
Badmintr.r : J.Aalbersen Weidedreef 30

Afwijkir i.en van het voorgaande zijn uitdnrkl<eriJk tlr beoorderíng
varr het i:oofdbestuur mogelijk. G,edacht uord'g aan onderb:neking
van het lldnaatschap uegens langdrrige bleedure, verhuiaing,
síangerschap, etc. Dergelijke gevallen dienrm schrlftelijk
aam de sekretarÍs van het hoofdbestuur voorgelegd te yorden
Adres : J. Roeleveld , lleidedreef 5O, 3947 lw, Langbroek.

: alle afdelingen'\ alleen aan het eind
17 jaar : alle afdellngen Fr* het selzoen
jaar : afd. voetbal J ( voor 1 Juni )

:n ,]|3: f;Hï:*:-)a naanaen

3. %fS"-R, €i$@ BgdW
1 ameijde -
'z:-: - -=-

tÊï@@wBw&



bilthovens
bouwbedrijÍ
de jong b.v.
I.a. j.jansen adi. dir.
angbroekerdiik a 6
a ngbroek
e1.03435-73954

rlileU
openhaar.den

architelctutrr

fËo
n ameijde - trip b.v.
' ar: 5 Utíechl tel. 030-512541

Weldedrceí 73. 3947 NX Langbroek
Teleíoon 03436 - 2386

Binnen en buitenschi lderuerk, d ubbele beg lazi ng,
glasschade, patineenrerk, wandaÍwerking,

oude schilderstechnieken (zoals hout en marmerimitatie)

8t lf llolrêils

t00D0têfêRsaêDRIJF 8.y.

Voor aI uw lood- en zinkwerken
water-r gês- en sanitaire installaties.
Onderhoud, utiliteitsbouw, ni-euwbouw,
renovatie.

De Bazelstraat 4, L222 RJ Hilversum
tel. 035-855660
Soestdijkseweg 2t7 -219, ai_Jthoven

GEGARANÍ)EERDE

LN/ERING EN KWALITEIT

OANKZU Í)E HIBIN

GARANTIEREGELINGEN!

;-.: llaandao t/m vfljdag \an 09 m - 17 m uur, zalefdag lan 09 00 ' 13 00 uuí



Videotheek "ROCKY"
5 FILMS VOOR 25,00 PER WEEI

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van ií.oo lot eo,oo uur
Koopavond rr.oo tol e1.oo uur
Zaterdag t.oo tot 1e.oo uur
Zondag re.oo lot eo.oouur

0"X verhuur van Video-apparatuu-r'

fót zlens bii Vtdeotheek ,,ROCKY"
Bunni k

Wijk bij Duurstede

A tARtNtJ}lO HgT!@f,o€ll kon? u r.tt r/igrcËílrr, rcrgctrjten ar
V N VAXMA{SC!{AP onrtinrrr inonrr qDtt .horrÍ@ó
t YÉnzonclf€ vAN TÉcELwEFCil Atrr nq*ary on{rcz lw 9?Je(
r'l0zllÉK-3ÍEEN3ÍR|9, ljjhanrnr qmrblnccrdat

'l0€gpEClAlSEEÊO 
lN Hg? Criirrr*ellcerd ' In orralolYto.í !G'í

tgCCe.f.r lN tèvEReN v,f Xrttt l íoarr uo<rrdrirtingr4 rrnlurir
MTUU RÍÍIEN V to EnE N \@R (Aa ÊÓprrrrtn) Optt )orDthátd.ít
CINNÊN E X BUtTEfl, Of( M€T lu.rltrdtclt. kol.íhÈhl, .ít.
VI0E9VEÀWÁÁMlNO. OndedclrrarlcrriÉ

TEN . 5PECI^!E AÁNÊlEOll# 5trwoorl yírttt.Églnt e
G!r{ tN 9táv!11191.1. wUK Êr, ouunsTEoÉ

vu\.tt)} Ver .tt}} ve'\ óQ$) vó .tt}

Hordebroekloon 11

Peperstrqqt 36

Tel 03/.05 - 63688

Tet. 03435 - 760t.,t.

uo vÁN DEEMEI
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LACHEN DOOR HET
ROOKGORDIJN HEEIV

ROKEN. 'n Heet' hangÍjzer.
Veel voor.standers r evenveeL of
meet tegenstanders'Je kunt er
heel moei. 1i j k over do en.
tt tot een Ëoort probleem
rnaken.Je'kunb er ool,i eens
on lachen.'l-r Beetje -.-

humoristisch beki,iken

. Dat
deed die baas van een restau-
rant ergens in DuÍtsland
Die had ín mooi kaartje aan
de wand hangen.Daarop de
volgende tekst i
l.Begin efke mprgenrvoo.r

het ontbijt met minstens
twe.e si'garctten,

2. Steek de ene sigaret me'E
de andere aan, w.ant luc if ers
qi in À'rrrns 3 rJ rr

3, U betaalt meer beiasting
dan een niet roker,dus u
hebt ook meer rechten.

4.NÍet roke:rs zi jn f anatikel ingen
daarom moe i. j e nr:oit met hun
discussieren, want tiok op alle
andere terreinen zrjn zi.j fanatiek.

5.Neeni riooit. een taxi met het bordje
'eNi-c':t rc;ker"rle g'leie man I..an
beslis l- col"r gLrerI au1;o ri jden.

6.l,ucht nooit ',*e harrer,dan kun je eelis
zo lan.g valr ci <-i'Labaksgeur
genieï,en.

THUIS
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l-i ?! Ís een v\e! f..ssing d in- u dÊnkt, dêt de cngÉvRllenvêrlo kdÍing vÊn d6
Ki\'r '..-i altesn L- Èr'i rr€rgó$cing g@gft, indien cia! helo€volg ls van
dt'' 3Fl6 Bi, : s,FON{ofjs1ÍiiÉon.
l',' at r i besll"i I Lart w61í $ is, dat het lidmB8t6chap bij uv.voêibslversni-
tinq ook in,ralct, dai li \.ií1de Ki.JVÊ Êen onsavallen.on WA-verzskê-
ring hÊbtlapsn \'íràarr'ó$Í Lle*nmêal p€r,lssr de ondeÍBtaande prerÍlie
(via ulv ver€1Íiging) betaiilt.

8 PUPILLEN Í 0,1:{ b. iUN|OREN, Í,3s c. SENIOREN Í 2,65 p.p.
prriSar,6Ên lÊSs peÊlEla rnot óGn L.fFsd,{tovrrrekrÍ1n6.

WAAHOP KUNT U AANSPRÀÁK MÀKER:
ó. lrlloverliidsn door oên ohg.Jyei:

Í 3.00(-,,- \'ocli onpÊiluwLíen
j 1 5.00O.- r,,:r-'r 6ehÈwden ziJnd$ kcÊ.tdinnsÍift de ztn dorwet

b. blf blijvenCs inyÊtíctit6tt;
Í 60.0c0,-

c. bll lijdBliii':€ €rbekj.:cngeschlktheid. 1661 hso,gs16.
f 70,- tlBr week

d. gênesskt.,nÉ.tlge iiêí.ien, ten hoogste:
' , 500.- i:rjr ansiat'dl.

I!6yrrasksriilE irven kÍÊchltiidênÈ Élls klubsklwlt€ít€n. dus [riêt' ellssn tlicl6n* hsl -RpÊl€il van uw z6tsrdÉSse c{ uondegse wsdsÊri!d,
maerook o,e. bij dtrelncm+ aan ds li8lnlng.

Flet ftïaêkt nieÍr: rii! met wÊike vervoeÍsvorm, per BUlo/aufobus/lrein/
Íi€ts/ 5íomÍiÊir..'r !".., lDilt l!i;l ísrÊsr ts insk6r-r i6oÍt mat ye16ítlgh,g!.
rH!-' r i!rn.

a, Íj' ILUDÍ'-] .,tOF FFN {)ÈiGËVAt_:

b. B UJVE f'rD.ï ! Í{vALtft fTEtï:
Dit heett l$ il',iirefl nist ÊÈn Hij'r *ên<Í Íunktísvorties yÊn eon licheErns^
dsaldoor Ê€ri Ingsvsl.

c, TIJDEUJKË ÀÊ8f; ti".ír{)ÀtGESCHtKTHEIsT
Alleen !ndlsn orsgr tÊÈ.ort is
t/an tijdêlllkê 6íb,e ldcongo::c
valÈ.d., oên aËnytiilnB Fl3rii
t 70,- rr we6k, {L! uitk6i !ir:J

,89Í d i:1Ën.

.. ,3ie gri:

;FA;} iicjD Íj-
. tiistoi
n op e8ír

flet zirl ij auliiÊ: í1í -:ri,:, i:e's ;19t bgwijsSl uii[en t.b.r,í. {j:r \.i? r::o kË!,ÊE i.

aangetoor)d lal mooteft wcrdon hoeveËl inkomstenschada de aanvra-
gèr hBett en op welke wiize hii ziin Êvsntuel€ AOV weloÍ niet heett
atgoslolsn. Voorlopig ganoeg ov6r deto vorm vgn yerseksrlftg van dê
KNVB diè zolts in b€peêlds gfl,allen ook van toepa$sing is op gehuw-
íJe vrouw€n d'e 9een bsÍoep uiloÉlenen, ookzii kunnen aansgtaak
rnàkenGpcléze maximelgvergoedingvrn J 70,.perwe6k. maardàn
w6l ullsluitendvoor dekking ven kosten verbonden aÊn hot in dienst
nemGn van huishoudeiijkê 6n/ oí verple6Ghulp lèÍ zake van e6n oog8,
val in de zin dèr Dolis.
d. GËNEESKUNOIGE KOSTEN:
ten hoogslÊ Í 500,- perongevaÍ
DovooÍ de spol'teÍ mêest vootkomende kosten worden slechti ver-
goed, incli€n de?e nlet verhÊalbáaÍ Íin oF een átgssloten ZtEKEt{-
FONFS- oÍZIEKTEKQSTENvEB.U.EKEFIHG.
StsÊl u bU ae n 4lekonÍonds lnBoschraven als verpliclil oi víiiwillig
vsnrek€Ídê clan hsb u Een 6igsn Íisikovooí;
6, medisch noodzakeliiktaxivervsÊr Í I 13,-pÊrlaar;
b. m6diciin6n vcorgeschrsven door hursBrts of sp€ciatisl í 125,-p-íj.
per la Êr;
c. bijbeta lingen bii b€zoêk aBn do tysiotherspeut (uit$tult€nd bij zgn.

sPeDtalê vÈrrichlingen),
Hst z8l u d urde liik ziin, d*t u bovBnrt ende karlon, bij een $pcrtonge-
!?!, kunt indiBn€n biide KNVB-V€?ekering.
Anders ligt dal in<.{ien u vocr u en uw gelin ssn Zf EKTFKOSTET{VER-
ZEKERIHG z.g.n. perlikuliar€ verr€keÍing hebt alUêsiotBn
Hebl u b.v.'86n ziBktskostê nverlgksring me! e6n êigen risiko vsn
Í I.000,- psr Jeaí vooÍ huis@ris/ Ítpotheek/Êpecialist etc. dan kunt u bil
een sportongevaÍ gebruik mak€il van de KNVB-vBraskering. Vooí-
wÊÉfde, d8t u bii het ir'dionen vsÍ ds notÊ's doot uw bêstasnde
vÊÊokering op dB ilolJ's laal rL:tlen bat u gorion Uw oig€n risiko ni€t
YooÍ vorgosdtng til asnmÊrking hoÍnt.

TAN DFiÊELKU i,IA I GE KOSTËN :
Boyen het hio.boven veÍmelCs yergoeciingsbedíBg isl uilsluÍl6nd tsn
E nllon van kosÍÊnvan landhe€lkundigB bÊhàndoltng, voorzoyet
deze kosten hst rraxi;nunr van Í 500,- ovetschÍijden, 6en aEnvullênde
verooe.jtng vsn ien hocgsls Í 500,- worden voÍl€eild.
lndion €ch!eÍ dÉ lÉnch,Gclkunfl!íri, kostên bsn€detl h9l maximum van
J 500,- bt;tven, isl uiterssrd nri'nmsi rneerdart Í 500,- worden uitge-
kaerii voor C€ ggn'làskundtíJ6 in/ írÍ f :írclheGlkundigr koslan ts za-
m8n
Onosf medisclre t,J- l: n fi:È!- u ook v€rslaoÍt cis kostgn van huis-
ons / nr€d;cijnen /j oi-'nóinê,j sÊ'ccÍa iistlS'siothBíaÊ€ut etc- eF landhBel-
kundi-os kcsten o.a. vccÍ krotrirn en stiÍlltidên, echtor yoor dgre
ls E ia? 3 lí :)s S n 3e i :l ! e:- il íÏ * x. qin f 1,*-.00,-.
l"ist zGl cuiri.lrjk zHír, c :i, om in DsnmerkinC ts koil6n voof vergo€diDg
van tsr'rëhê€lkundtQe ko;ïen, uw tsndÍ.lrts e€n veíklErinq moet ovsÍ-
lagge r '.?e r, Íull blrjkt d B t Ca bglretÍE nci€ sf,nvraag voor vergoeding te
maKc n hrá;l mat r^n sDc,ÍonÍ]êvsl

GËÊt{ RECHï OP VERGOEOINË bÍverlies ot beschsdlging vBn
konlsi(tienz€n, g:aren,/ muíltur€n/ kunstgebil!Ên/hulprnictd|;en oÍ
stBÈnds Droth*.-en.
Nada! seds!-t dB dag vaÊ h6t oÍrBoval dne voilslaren zijn verstÍBksn
ks.f l geen asn..;cÍaak op Brrigerisi uilkoring plilstsvinden. lenu ii die
tsmriin in goed oveíle ; iusrren Êari;iea uiidrukkellik rnochi ziln ver-
rengo.

Ft Bpnsf.rf fisk moet mak6n oF deze KNVB-verrêke-
ltnen 3 x ?4 uirrnE hetongsvsl uw volt+cÍig
ofiï]Lrlt6rzendÊn 6an:

c. sïrEsE Fv, posi$uÍi ?,f30,s*ff$ ÀT FtoTTERnÁ$3.
Bi.i roêr einstig6 zekcn lerstond ldlstonisch be richten ondeí;
(0I*)13 3i" 6ii,nalï:ni;aiur6n (DÍ9n?)1 49 16.

De b€tíeÍiendo schEdÉ-ÍormuÉiírrên riifl m€sstql in beril vgn de sekrs-
tsris van uPl verenioing. De kAntorên van de af delinr=-En dEr KNVts
vÉrgtÍekken d*ze íormL!ltereil op ganyÍasg.

Grrard htel!rr,
slScYër?fr1!gCd AVÁV
Êfd: ÀÍnhÊm

N p. í1r',crprva I I en noeten bi-nnen
l\ . l-, . \-'l ialL'

?v 2ll Irui" 'r"iordeil 8eÏileIdJ'r
'Di.j de verzekerinelsmr'J '
Dus direie I kont'ak1; oprtemen

mell iiien Overvest t'et ' i B9

In

E AUÏOMER
RTFIETSFN

'r'/ 
FtE T5Ëti

Il i_i hc: ct r ?,
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A. STOOKER
/ adres voor alle reparaties
:,TT)IGURTNG A, P"I<'" 2

In. en verkoun van.

.E AUTOMEHKEN
)RTFiETSEN
)MF!ETSËN

BENZINËSTATION

: 'anal Maandag t m Zatardag 7 Lt] u I m 20 00 u

331 47-51 . f;otf 'en Tel 031.36 - 2t LLl 1t 63

KAMPWEG 21

3941 HC DOORN

TELEFOON 03430 - 16182

í/oor een ruim nssortimenl aan

n'ijnen en binnen- en buitenlands

gedistilleerd

ADMINISTRATIEKANTOOR

f). van Ee
Weidedreef 17 - 3947 NT Langbroek

Telefoon 03436 - 1174

Voor al uw belastingzaken

A.van Weelden Elektra
rsfoortseewg 9 - Doorn - Tel. 03430-12330.

o.a. * verlichting
* apparaten voor persoonlijke

vezorging
* huishoudelijke apparaten
* persoonlijk geluid

(wa lkm3n- cassetteba ndjes).

RADIO.TV,VIDEO.
Wij bezorgen gratis thuis!



KWALITEITSSLAGERIJ

JAII TASPEPS

EI6E N SLATH TERIJ EN WORSTMAK ERIJ

WILT U VLEES VOOR UW DIEPVRIES ?

DAN SPETIALE TARIEVEN

OOK VOOR FONDUE , GOURMET, BARBEQUE

te,l O343tr - 1555 'cloor nsP'"^,,e9 12
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eggen

Ontdek onze feestelijke kanten

N=BBANK
De NMB denkt met u mee.

DE WABE UorTBEFFEB

A
I

Is [Jw Visboer

iedere woensdag van 10.00 _ 13.00:,
*.

Grouvis Tel. 03495 - TZ5O2 J'

kom naar onze standplaats op het parkeerterrein bii het voetbalveld

r:* _

-.,.
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sparen velzekere.- '



:.:-=:i, WK all round msnlen Ín Alrna AÈa (ooir S)
---.en, Farijs.Nlce (tot en met lt juni)
:::e-s, Grand PrÍx Frqztlie
--_:n, Tineno-Adrtatico (tnt en met, iS Juni)
- .:., E:ale KN.SB-rnarathon
:-ci:, wll vrouwen ln Sldën (ook l3)

.i -:r. fl,nale wereidbeker mannen in Inzell (ook t3)
:-_:es, Grand prix Argentinlê
:-:-::t, Indoor BrAbant (tot en rnet 20)

--_ 

i--*artfinale Europacup

4r íurnen, NK heren in Am_qterclam
l0; voeibai, lluroÊees karn""rioe:rscha
l?; voetbal, Nedeilarrd-Sov!]ur.of.ees-kgrnpioeirschap ftot en met 2b Junt)Nedcrlarid-Sovjeí tinie (IlK )

lU; atletiek, NK Gror!ir; a0lefiek, NK Groningen (ook l?)l?: motolràces, f;rsnd prix van .toËven JoÊÍroÍ;lrviè

w.À..srs EurvFouulJ
1-_

Vt --
l/ '
[! +:

:.: --^ Grend Prix Brazlllè formule I
-=-- F/K kunstrijden in Butlapest (toi en nret 26)
-:-: --.. R eccrdwedstrijden }leerenveen (ook ZZ ):- =rgeiand-Nederlald (vriendschaFpeliik)
.- ï-K r:elclloop AuckJand (Australie) -

--:::. Crlrci Prix Japan

ze kgre' = 

='. 
j' iif,jï*r'iïàiï:,'.;l1 

( tof en riet r 0i

- .: f,:.ljs_Roubalx
-_:=_:, Giand Fri-: .Iapeíl
_- .: lïralse tr)ijl. 

-t_ 3:i.:rdam-rrtarath0n
::r.; r_,roíe priJs van Nederland lZ5 cc I.{iU
_- , -. Luik-Bastenaken-Luik
--:- Geni-W*velghern
- -:urn halve Íinale EuropacuF
_:.::.. Gold Raee .

- -:s Grand pri:r van Spanje-, l-::!], Ilout,;rl

- 

-. F-onde ',71;1i.\panjc liot r'n rnet 15 ntei)

EB
rF.

: -- ?:'r.nrl Pr!:< Íian Marilro íormule Ii-: Crand Prix van Pc;tugal
. : 3irlL. UE-êr.F A-cur;

- )iil ;irarathon in Árnsierda;n
i^^ nr':rís in Àmsterdarn (tot, en rnet 15)

L-::'r-. liannpioenschap in Spe.nje (tot en ri:et 14)

a ,'. i;ïd'lB*-d*'Ë.Í-,s,- Grci.e FrÍ.is van Nederland rijspan ÀÍaiketo- ^,:',-t- Prl.'i li,Ionaco formule 1
- .: -'-ri'..onde \ïoer.den:: :,_lcwed.sirjjd UEFA-beker:--:::.eup in Bloemendftal (tot gn rnet lSl- :. ' -','npia's Ronde (tot en mct, 28 rnili)

- 13.00 i..: ;,.',';-*l'ïï,,1"
-:e en meÈ Ë -iuni)

r U: jrini)
tl S juni)

l;.-: 28 en 2g):' 3.:.r-j Frix van Belgie fonnuje I in Spn::. ,irard p:i:t r"an lVestduitsland

oetbalveld.

: Grand Prix van MexÍco Íormr-rie I-,'-: 
n/il..hrr=^éla^n:a .:rC-meraïliOn

t?:
20: ('rtde

24:
25:
A1: Sl jrrii)

ffiËffi :ïïff:
!: tcnnis, NK in Son (toi en mei 7t
G: r+iclrenr:en, proíron<ie l{ortenhoef
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trIIJN EN LE}<
TH. u.D. BBlillg Brr.

Het adres voor:

ntainers, zand, grint, grond, mest, eÍlz.

voor al uw transporten

: -si rieterrein Motenvliet 12 -11.

Dij Duurstede Tet.03435 - 7/.700 (bg.g 71296)

a

NMS

ASSU RANTIEKANTOOR

J. P. VAN ECHTELT
fiï

Rit Hol adres voor al uw vezekerlngen en bemlddellngen
._.1;_i Groenewoudseweg 7 . Tel. 03436.17t2b.g.g. 1265 

-

Tevens het adres voor hypotheken . ílnanclerlngen

Agentschap Cothen
geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 9.12
uuí,
woensdag van 14 - l6 uur,
vrrldag van 9-12 en van 19-20 uur
en volgens aÍspraak.

Nederlandsche
M iddenstands
Spaarbank

de Gief s.v.

Aan nem ingsm aatschappij
WILLEM ALEXANDERWEG 75 COTHEN TEL. 03436 - 2344



woninginrichting Groot in

WE VAN ALLE MARKTEN THUIS

Tapijt

Gordijnerr

Zonwering

Mat rassen

Dekbedden

kleinrnet.rbelen
MeubelstoÍÍeerderil

Spreien

Taf e lk leden

m. van de pavert
doornseweg 3 - langbroex
telefoon 03436 - 1631

ooK vooR PROJEKTEN ZIJN

Lotto:foto
'ï

a::

a=--

UH I{E!IHH.qH UAII UETTFSIJ',#ËII

Geef makelaardrj o.e. trlE GIEFI o.
mel kantoren te Utrecht en Wijk bij Duurstede

'een oriëntatie - opdracht
+ een koop- of verkoopopdracht
* een taxatie - opdracht

... EN U BENT VL,RZEKERD VAN ST-]CCES

MAKELAARDIJ OG - ASSL"RANTIEN -TAX.{TIES - HYPOTH

35I] GN UTRECITT ]9ÓI BL WIJK BIJ DUURSTEDE
KORTE JANSSTRAAT Ió VELDPOORTSTRAAT 6
TELEFOON 03G3100G1 TELEFOON 03435-73144

Schoenhandel en reparatiebedrijf
Schr':e n en-s nnrt-lclg;117619 11-'v, I vYv, r ,v

re pa ratie i n richti n g-stome rijde pot

Gerrit van Ginkel
Doornseweg 5
La ng broe k
Te1.03436-1415

Q-hn^^^^ I --"-..^ V'n^nn,Jt-l lUUl lUl l- Lodl teí'- \ r OII)pCO-
R eoen k led i no-SOorta rti kel en-' '"v"
Lederwaren-Sclraa tsen- R epa (etie-
i n richting-Schaa tsen sl ij peir-
Q t n rn o r i i - rl o n À tv Lvr | | u tJ vvl./v L

BEZ0EK oHZE F0T0-W00Dt0t!,EmN,'



TaPilt

Gordijnen

Zonwering

Matrassen

Dekbedden

rubelen
itof Íeerderij

Spreien

Taf elkleden

ls

EFI

,{-TIES. HYPOTHI

J DUURSTËDE
.AAT 6

03435-73 l '14

8il|,EffiN,,

HBRHPdW#ffi8ffiA&

Vríilag
18,00 uur:
l,la 18.00 uur:
i 22.45 uur:

Zate?dsg
QB.0e uur:
Na Q&.NI uur:

13,00 uur:
Na l3.OO uur:

Tussen 17.30
en i7 45 uur:
f8.00 uur:
Na 18.00 uur:

Zondag
08.00 uur:
08.09-14.00 uur:

ma"29 febr. daraeo
Ir&* T nr*. Zde e_lf,taI
ma"14 urt, 3de elftal

Serichtgeví n g afg el a stí n g e n
Eij.enige twijfel omtrcnt at dan n.iet doorgaan der wedstriiden ReE vía devaigende media zakerheid worden verkregen:

fladio NieuwsdiÍtnst (rcdio S).
Telefonische infornatie Voetbailijn 06.9t I 22gS3.
.ryO5-felerekst.
NCRv-Vrijdagsport via radíc I en 2.

Radio Nieuwsdianst (rêdío .1,t.

Telefonísche informa?ie Voetbal!ijn 06_gt | 223g:J.
AIOS-fê/eÍetsf.
Êadio Níeuwsdiènst (radio t/Sl.
Telef . i n fo rm at ie V o etba lt ij n 06-S | 1 Z 21gs
NOS-teletekst.

NCRV-Zate rd a g sp on tover zo ndag voeabo I ).Radio Nieuwsdienet (radío il.
Telefonische iníormatie Voetbattíjn 06-9t I Z23AS.
NOS-teleteksr.

Radio Nieuwsdlenst (Gdío 1l..
Te Efo n í sche info ím atj e Vo etbat t ijn 06_91 t ZZ33g,

. \'1,/.,:-

ï

r*e. 2'l rnrt" 4de elftal.
ma. 28 mrt. 5de e1ftal

winterstop wórdt de tweede helft
en kan de vereniging zijn alle

kantine wat elke maandag-avond

Sportvrienden,

Sportvrie-rden naar een lange
van de competitie afgewerkt,
weekse trent oppakken,
ZoaIs het schoonmaken var de
geschiedt.
In de winterstop is dit een beetje verwaterd en zijn andere
mensen er neer bezig geweest, wat niet de bedoeling is.
De nensen die het waar gencmen hebben nog bedankt hiervoor.
wanneer de elftalren hrrn handen uit de mouwen steken kont
dit zeker Ín or:de,
Het zou 'roor het bestuur een ramp zijn als het niet zou rukken,
er zou rricts anciers opzitten om de kontributie met f. 4,==
of f , 5r-= peF maaitd te verhogen,
Die verhoging zou dan nodig zijn om een schoonÍnaker of schoon-
naakstelLq-. betal"en .

Maar zrr ver zai het wel niet komen met ons allen inzet.

ook wil ii< julJ"ie er eens op wijzen dat een vereniging bestaat
uit een aental. jeugdeiftallen en senioren elftallen.
Van deze el-fta',-ren zljn er zo wie zo drie bij die het parade
paardje van cie vereniging zijn, dat is het darnes elftal , het A-
-iunioren erftal en het eerste erftalu ik rnoet er van uitgaan dat
een ieder di-e tie mogeJ-ijkneid heeft om in eer.r eerste eLftal te
spelen iliu nret beiCe han<len aan grijpt.



Ons is gehleken dat wat Ce' trainer Evert v.d. Brink er ook
aaí! deet hij za goed als geen medewer'king kreeg, net een
enltele uitzondering daar geJ-aten.
SportvrÍenden laat het eerste niet stikken maar v+erk er met
z'r, allen aan om de ploeg weer als vanouCs "het parade paartjerr
te laten spelen.
Het is 1-roor' het bestuur, rle begeJ-eiders zort") doelloze zaak
als je ziet dat er niet meegewerkt wordt.
Wf j als 'oes-tuur vervrachten dat cie Ieden en spelers van het
eersie zich volledig gaan inzetten om zeker de degradatie
be ontkomen.
Wi-'i weten ook wel dat het ::r:stiger is om -Èe voetballen in
eÊn lager elftal maar he*' eerste is het hcogste wat je kan
bereiken.

uv1
Htf
oa Pï

:
''nëo

entCl
' au?o,. HAZI

7- .c,
aca- s

Tevens' bestreurd het bestuur dat het zesde elftal
getrokken uit de konrpetitie.
Is het nrei mogeïijk om rnet zijn ailen ciit elftal in
'Èie te ireudert.
er zijn spelers genoeg maar ze blijven zo maar ldegr steek
de koppen eens bij elhaar en praat er over.
Het hestuur vril zijn medewer-l<ing bij eerr .gesprek zeker geven.

Bedankt voor d.e medewerking, het bestuur'.

Voorzitter, Hans Jangen.

woFd+u terug

de kompeti-
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UW AUTO
HIFI-SPECIALIST
: r 'IONEERTEN

9HILIPS
. :,.,,,:cD

-:)ufrapperatuur +
f-acnnes
)-t.,etkên 6OO kleurèn
-:Z€T gerêddschap

-.:. .:a' onderdelen, uitlaten,
i-':- s accessotresen
: -:='-),dsmtddelen

Autoshop ,,DE EEJrlD"
- - : .': ::seweg 19 - Doorn

, :-1 3:- 1 4076

r S TALLATEURSBEDRIJF

I :<tra - Gas - Water

' ,,'on Wijngaarden
, h Van Batenburg

= 
_=DREEF 41 - LANGBROEK
-=_:FOON 03436 - 18 57

w&o
VOORDEELMARKT

Uw adres voor

'rti r.IliI N

T'rir ltA !J r.TTlir -,

P/ ír't (l ;i A r Dr. i'

T,"n br'rtekerrte- 1

Docrn Tel. C,,4jO-1291 L.

,,yLEESCENTnUIÍ "

EEIV GOLF VAIV

VOORDEEL !

Hoogstroot 1L

Wi.1k bij Duurstede
Tet 03435 - 72163



Kampweg 9a, Tel. 03430 - 1 59 92

Slagorij B. Zumbrin
r^ JB eigen slagenij'7

Uw adnee voor Fonduar Barbe
, en Gourmet. Uit eigen krulten
onze specialiteiten Lcverwor
Kookwonstr Rool(vlecE & Roolr
Huisslachtingen diepvnie slrla
afgelÊvcnd !!!

Dorpsstraat 43. Cothen
03436 _ 1r

Herenstraat 23, Werkhoven
03437 - 1Í

V(](lR AL IM SPÍ)RÏPI

MEDAILLES EI{ VA

llw. tosfêRtx

ijenclri-lrsho f 7
197 ZEH i.rrieberg
Tel-. Oj4;ó - 1'1

BLOEMENKIOSK

Langbnoekendiik A:l3b vorroí 9 00 u ur geopend

(Ingang G. Achterbergstraat )

Langbnoek
Voon e',,1. bestelling 's avondg bellen: llcw

fnêilKêRS
YooÍ elke boer/ loonwerker

het beste paard v.d. stal

A. J. BORGSr'JA
TRAKTOREN _ LANDBOUWWERKTU

Doornseweg 6 - 3947 tlE TANGBROEK
TeleÍoon 03436-1277

?

oÍÍicial dealer
YOOr

VOOR UW TOTALE AUTO-ONDERHOUD

- verkoop - Shell service station

- magazijn - Shett shop

- werkplaats - Quick service station

- schaderep. - wasserette
en spuiterij - A.P K

wfJK BIJ DUURSTEOE - ZANDWEG',t2-14 -TEL 03435-(7)1286

ERENAUf,T

Lotto:foto vr

5-r-t -

-:-È.-i__.

t:
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ïrek afhankelijk van de wÍnd, temperatuur en neerslag geschikle kleding aan.

Doe de oeteníngen (al naar gelang eígen kunnen) gedurende 15 à 30 seconden per obÍeni

Forceer nlets; bii spierpijn voorzichtiger en rustiger beginnen.

Ooe na deze warming-up 5 à 10 minuten rekoefeningen
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RElSBUREAU EN TOURINGCARVERHUUR

WILLEM ALEXANDERWEG 41 COTHEN

WIJ VERZORGEN OOK:
. Dekbedden reinigen
. Stoppage
* Verven
. Vloerkleden reinigen
* Suede
. Kledingreparatie
" Verhuur van

Tapijtreiniger

tt rRtozl.FrouRs

Voor alle inlichtingen:

BEL03436-2399

.., 'n goêde behandeling
.lw kleren
noet U het eens bij

È€ren !! lmeer dan 20 jaar vakervaring)

j r -rn Ginkel
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-! 03136 - 1415

SKT*EDELEN tomerij van Lunsgn
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i. ïrek afhankelijk van de wínd, temperatuur en neerslag geschikte kleding aan.

?. Doe de oeÍeningen (al naar gelang eigen kunnen) gedurende 15 à 30 seconden per obfer,'

3. Forceer nlets: bij spierpijn voorzichtiger en rustiger beginnen.

4. Dee na deze warming-up 5 à 10 minuten rekoefeningen

5. hleem bij lclachten c0nlact op mel een ans.
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;lc:r# het fijn langs de liin!

' . coi'rt rr'tiiie is weer van starl gegaan,

sch:.ii;11s6 werden uit het vet gehaald, of de graspoÍlen weer verwij-
-d. I i.:i slrirtje en het broekje gestreken in rJe kast oÍ r,'erlrommeld in de

-.t bteed gaat sneller stromen.
-e lijnen weer getrokken.

-: ne : ligt er groen bij 't is net eên i:iijartlaken.
:eder zaterdags kun je de tuin wel vergeten.
-r vcrtbalhart begint te kloppen, al voeibal ik zetí dan niet meer, toch

:'aag ík het een 'warm hart toe.
:.ste voetbalters maak er een leuke pot rran.

- e feile sportieve inzet kan ons supporters alleen maar t1e kijkvreugde
: --iOq(ln.

. -::cal doe je niet alleen voor jezelí of voor het iearn, maar ool< voor de
, _: ocrtêrs.
:+'vreugde verlroogt het kijkgenot. kijl<genot wordt doorveneb.- 
=scl-.cuvtcrs zullen toestÍomen, is dat eerr .stiinulans beste voeiballer?

-^) iie'"e reakti:s zullen jutlie nodig hebben.

' :'e' i'ltíes sÍi1gen en diverse elftallen zulleri de kamp;oensvlag kunnerr
:-tl

s e;rt droon.
:'e^"r wordt nerkelijkheid.
i, ' + weer Íijn langs de lijn

."Trappen"

Soms, geachte iezer zijn er van die lvoorden die je niet loslaten.
l rappen is o.a. zo'n woord.
lvlijn moeder heetï hel, het eerst ontdekt, dat ik kon lrappen. lk was nog
niet geboren oÍ ik begon al te trappen.
Toen, nog maar narrwelijks in de wieg ging het trappên verder. Stak een
speld door de luier in mrin been, trapte il: van de pijn. Werd er geknufÍeid,
trappelde ik van plezier. Eenmaalop de been, trapte ik tegen atles wat mij
r,cor de voeten kwarn. Teenkneuzlngen heb ik er aan overgeirouden. Op
een gegeven moment merkte ik dat je het beste tegen iets aan kunt trap-
pen wat rond is.

Geachte lezer, u raadt hei al het r,rlas een bal.
Alleen tegen zo'ri hal aantrappen is niet leuk. ttdet een sieljringons err

meisjes dat te doen gaÍ veel meer voldoening. Dit was voor mij een reien
om bij het voetbal te gaan. Jarenlang helr ik dit spelletje gespeelcÍ, Nu ik
eindelijk gestopt ben rnet v'oetbaltrap ik nog steeds. Laatsi trapte ik rrog
remand op de tenen, die persoon was trouwens altijd al gauv; op de tenen
geti apt.
Ben je niet ov*raiwelkom, kun je een deur intrzippen. Bijvoetbaf kr-rn je ie-
nrand natrappen. De scheidsrechter trapt er gelukkig nict altijd in.
Toen onlangs iemarrd afscheid nam van ziin bedrijÍ. k"reeg hij noq eei-t 'iíep

na.

Besto iezer, trappen tegen de balis nog het beste.
7-o i-ott ik ncg eerr poos door kunrren trappen.
't Ís nu bijna ha!Í trryaalÍ, ik zal de trap maar eens bes'liigerr.

-ií

ers , ton l
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Larigs rieze weg rn'.i,,i i,c ic'rïeret:n becianken vcor Ce bloenett,kaarten . COUI
sapnrand , telr=-ioc,ii [._] .:'s rr , ltel'.orken dit: i1.t ireb rlekv'egen t r jdens en

na rnljn verbliji"iti hí'iL i:;it'kÊnliuis.

!'1i-en 0verves'u PI
SA ffi ;i.o',r:t ffi 'Ë: ffi së .fu

!t!:hqel 5!t leqri I

tf-0?-1!È9 lj,i,;:rrrj,: - l:irl

llalll-i;:; ';iive-:ndO S\,tL O--14

De íier':'i:.s wedstr:.i r1 na C.e r.,rirrt.r:t-stoll , r,re inoesten tegen
Advencio, C;e oncieaa.rr s+uono.l-le-t ,,,ras \,,iÈl prettig om ieger-r
deze tegei:rstantler te blrg:innen,!{an'c zo kcnden we weer
eerl beei;jr: j-tt het r"-i.trn-:: l{omerr.i\<1ven<lo'kwam in het begin
nieu cv(:r- d,:, middenlijn,vri_j L:leven aanvall.en.Het eerste
doelpuni li:aak-br- rlitnemíek,dic: over cie keepslter lobcle..
bJe bi er.'cii vocr het loer vel:r Ádvenoo en Adrie gaf een voor-
zei naar'I.inks waar Fli.e).:e stonci iJie hem mooi in schoot
O-2]"NLIUe1.deraat1Êel'a]-iÈ;no\:í]rre;chtsenMaritagafhem
l-lu voor" Ëan Sherrie,dr.e irern zrchl;er' de keepster 1egde,

ï;3;ï. :::ï.:.',j"-';ï: ::';:l';.;';:.1;1"Í:ti"tÍ;t"lSaj: -E.qeI
f):.anne ei, Siiirr.ie ní-:nen 11 e irí'+;i'ilp na dit vierde cloelpun!, 

iY

erl gir:;''r,,r g j,Í k .i,t cle aanvir-l- rns;t t--en-eón tweetje en ?^r
D.i,í:ir-!ne rioc,:,:ir-, C.-5.-le tirr:edt: helit wa.rerr w€ nog steeds r'/f
in rle aàl-ival ,li'ekc ,li:corde i.:..1 t-*nel- na er: :'t voor.zet ge-
kregen Le hl:bbetr',1i::1i Ilj;l-rnr:,it1icrl<{: en Shc,rrie rnaakte r}-u
eeïr eer i.weetjr.:,wBiIr'-.-i.i. 5ir*t'r'j-e kr:rr scor..rI C-7.
Acirrgn6q r\riiis i1u ilr iye"l, '-:q-'i-ail.l iiri<.1 keer clver de micldeliin
gekcmen,ge\.aar'-l j,ii': r,r êr'Èl-r :?,+ ri.Lr.;'t,..lolanda haC Ïiu drie
terugspcelbal-lcn irci.ir-epen, iluls zr j haci tret j.islqolrd.
Nedat wc een corr-rêl: hr.tLIen,l<i-raide \.di.[ma hern harcl in,
lt}j ima kre:eg rie sni.lir-r. l- -Lc paiikc"ri en i.rirarLde hard op het dcel- -
d,.: ball;q--l1ooi; ecn rric;'{:e.!:'\.ian cie kc".epsie_,.- af en Sherrie
d,ie goecJ upletrle scoc::clc, O- f . iJierna ï$as l.Íi eke weer aan

Í - i{ :i; iiis í,{i},
Ii i,inlen i ?,ii ,

i i'an Du,:rn i..Jïi,

A 0rrlïAl,íif ,

!i. li,xlrinq,
h' vid lj*erdt,
Ê vdn il+isun
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BOVAG AUTO RIJSCHOOL

WIM BOEVE
VOOR EEN BETRC'LTWBAAR

EN GEDEGEn* RIJ0PLEII)ING

IEDERE DINSDAGAVOND TFIEORIE

VOOR INLICHTINGEN KUNT U BELLEN

03430-15048 B.G.G.

03434-s4380

t

]icilci.
arci in t

c)p het doel- '

-qherrie
weer' aan

:..=g 78 - Doorn - Tel. 03430 - 1 38 19

DE qoe

DUE

F00P Btat olfzE

TOM YAN GINKEL

'-I''.Til . -Bt-ADwIUZItK etc.
-r:- :s mogelijk

:eparatiei afc!elinq
nr ,\Nrlt-

I h l! fi

: - --: ieils uit nieur,le en
-.. -oCeIIen.

Ill<'lClltrl;L

.-^ - duarsfluit - hlr.rkflrtiL
- -lari.igt - saxofoon-tlitaar

-,-- lnurstede Telefoon: 03435 - 74522

SGHItDERS6EDRIJF
ROB URN EDE
De klassieke lijnolieverven van Livos met hun uitstekende
reputatie staan sterk in de belangstellinS bij vakman en
doe-het-zelver. Door moderne onderzoekmethoden is Livos
lijnolieverf aangepast aan de eisen van de consument van nu.

Assortiment:
hoogglans, zijdemat, grondverf,
transparante schellak,
impregneer beit s,

dispersie en caseïne muurverí,
plantaardige verven voor
wandschrlderingen, lazuur en sluier-
techniek.

LIVOS NEDERLAND IMPORT
R.S VAN EDE, Beotrixloon 12

3947MH Longbnoek

TeleÍoon: 03436 1762

- gemakkelijke verwerkr::
- huisschilderskwaliteit
- gifvrij
- goede droging
- redelijke prijs

NU OOK BUITENL

ONS VERK't

zie hiervoor maandel ljks

ANDS BROOD

t.lcBAAR

c'nze etalage!

BAKKERIJ \IAN ECK - LAr"(;llROl:K - TEL.03436-l4Ui
*'t**:k***)t******>t**r< )krt******* JÍ**Jr*'k************

-b rood-banke t-gebak-koek-chocol ade-bonbons -s noe p-

Vanaf heden ook de [CHï!i BELGISCTIE BONBONS.

brood dagclijks vers arn huis bezorgd in lróéi Lar6::



SfVACKBAB
,. [)E PA[)[)ESTÍ)EL"

proef ook eens zo'n
heerlijke snack

rnh. van ameÍongen tel 1244

doomseweg hngbroeK

LANGBROEKERDIJK A87

tet 01,f3ó - 12i6

RHANDEL

FA. H. HAATBOOfu,

voor al uw

dierenvoeder

kanrpt..,.-'r; 43 door'

tt,l ():i4r:10 - 1302

CHINEES-INDONESISCH RESTAURANT

,ËËft,Ë, JE

srêail DE ct0?, Dl

f00P Bt'I'0il2

BOUW- EN HOBBYMABKT

KOSTEBMAN B.Ií.
ACHTERSTRAAT 44. WIJK BIJ DUURSTF.D'C

TEL.03435 - 71519 EPTENI
'TUINCENTRUN

RJtodcsainsclren 8 - 3947 NC Lrngbioek
Tclefoon 0343ó - 24 63
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rle beuri, ciie het LCtde doel-punt maakte. sherrie paaseerde
nu twee speerste'rrE en 1:oen sl,ontl ze arreen voor de keep-
str;r ciie ze ock ,qoed ui-tspce rcie , o-11 . Hetty die de tweede
helÍ't rechts haiÍl storic maahte herar eerste doel.punt van
dit seizoen D-L2. Di:rnne bleef voor het cloel heen en weer
renn€in en kon iret 13c1 e doerprrnt rnaken.Het was nu bijna
tijd,maar ze vonden het ni.et genoeg.Na het laatste gevecht
cnl de bai Lussen l{ettir íjn Diarnne,ze wirden arrebei nog
ecn dceJ.print roaken,lTlairr- Dianne riep ikkerikke, ikke,dus
Hetty l,:ie.b oe hial rnaar voor Dianne iiggen, die er O_L4
van maal-r.te, dit was cie ei,ncl-stand en tevens een nÍeuwj'ecord van de clames van SVL.

i-:íErffi
RESTAURANl

.Igtrffi ffiffiËffiffitu

-3 r-rw klnd ul-'r zijn vcetbalschoeuen*kêdln€ gegroeLcl en 1s
r-'geen cpvolgËx" r*oi. deze spuilen i-n huLe, elan ril SV.t,
:eze oude voetbe.l^schoenen -ttled1ng &T"aag vcn u ovgfnenêtro
-'-euwe led.en krunen u.e hier namclijl< een groot pLezler mee
:ceÉ,. So.as kont het weL eens vocF d.at c?en nieuwe pupll biJ
S-/i g:rat roetballen, de sluíiers êen Faer prachtíge nlÊulce
rcetbalschoenen kopen en tle pupiï ïrB, uaen of twee naand.en
À3e:i r.Lu ueer in voetbal" heeft.Zond,e van de nleuwe
;cetbaLschoanen.Daanom is iret een goed, ldee a& SVl, zelf
:vef. oud.e voetbalschoenen besehikt$ zodat eon nleuw Iid. eeret
:: Ceze ou.d.e schoeaen probeert.Dan kunnen'na twee of d,rle
--eeeden a&snog d,e nleuwe voetbalschoenen gekoeht worde[o
-:eizeifCe geLd.t voor sper"tkledirqg"
l':s heeft u oude 'voetbalsehoenen -kled.ing in d.e kast liggen
rai toch ujet neer gebruÍkt wordt, "oetr-t u clan net Jan Mansier
.;el, 205Sà BÍJ ltem kunt u alles inleveren.Gaat uw klnd op
;::rbal., Ïrel eens met Jarr v'oor een paas oud,e voetbalschoenen
-- riar u hst eersÈ een pêar maand.en kunt asnkiJken net uw kind.:: zijn rnom+nteeL Bnkel.e goed.e gebruikte voetbal-schoenen
-:- 'ceheer biJ .Isn Mausier.
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Naarn : ,Andrê var ïdor'rri.lt
Speelt bi.! : SïL. , El nulri i J.er
Gr=b. tlatun, ell plaats : 19 'lEct:nbl+c' 1916 èe ZeÍst
Eeror=l-: : 'Schol. i er ( p: er, Spr'íi',gai'l: ci'rcci. )
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Hcogcepr.rnt r-rit _lr; 1ti.:rrj.eêre: 'i"l'l"li,Êr(:ï€f'lÉriirl*lngl :{Ll-1 regen

SeasÈ".lsr,l .

Dieptepunt r;it je karr-i.eêr-* ; Ë.È€ji"
Ê este t,rai!'!cji: : -.roi-!an Nlqq:l'.Í tlÍ-l

ilr 'r ; aar 'Éras .

"r:áil I, j a;:



Bouwbedrijf
.{. NIEUWHOFF

',: /atie - onderhoud

=-,'/bouw - verbouw

: 1en - deuren - trappen
- Srlwerk

,,r l;l] Zl I

hen tel. 0343ó-2003

. r'/ M. Damen

thandel en zagerij

: -:ccrten inlands gezaagd hout
soecraliteit:

:: sse,de eiken balkjes
: - ,v ad res voor open haard hout

.:r:-t . a 45 langbroek

-: -a - '556 oí 1855

r//

Uw adres voor:

binnen -en buitenlandse kaas

tevens verzorgen wU voor

feestjes en partijen
gevarieerde schotels

GENT TZIN LEEUWEil

Longbroekerdijk Ag
Longbroek
Tel. 03435 - 7t.8t.1

FA,H.v,D0ilSEIAAB

BRANDSTOFFEN

tef, 03430 - tz8a l4s6s



G.Í/ERNOOT
COÍHEN

ÍEL.O3 43ó-1743

UÍlÍlB AI. UW TRAiISPÍ|RTEN, UTBUÍ|ER EÍtI

UTRIIUUR UAÍ{ AIZEÏGÍI]IIÏA INERS

HlllDEt ll'l t0URA0t tN RUWV0EI|ERS

Arie Vos
Prins Hendrik,,veg 6,3962 EL VVijk bij Duurstede
Telefoon 03435 - 71509

a Autowasserettes
o Autoshop

a Olie- en GashanC
O Opslag en verh

O Benzinestat
Provincialevreg - Cothe
Teleíoon 03/.35 -2390

Uw in

btohondel brogÍotïe írlí,o

êx c lusiev e bru idsrePo r toges

SPORTVRIËNDEN
onlmoelert elkaar In

Ca;fê
't lvlolentj
€vu
SAIIIU SCHOLU

'N 
AF€.t'N tt)LU"

B€nT Zuftlgilfi,tK

Tet. N+36 - 2551 \onpa.tÍnaaf. fi Cc

f,e

Voor alle bekende merken
Voor nieuwe I gebruikte auto's
en al uw onderhoud.
,1ogg korting op accu's, banden en

uitlaten.

r LANGBROEKERDIJK 16
---. 

"--* -:: 3972 ND DRTEBERGEN
'-ï :i: "j ' ,r TEL. 03439 - 12313

Dt hl[['s
auto mob ie lbedr ijf

I)e ttietnrt:

Wilk b.ï DuuÍslsde t€|. 034

TON YAT BRENEN
Bonneterre - Blouses - Overhemden
Spllker- en Corduroy broeken
Hurshoudlexlrel

Textiel

Voordelig

Ef ete r

van Bennekornweg 42 Doorn Teleíoon 03430 22Oi

Uoor al uw loodgieterswefi
en aanleg Centrale Uerwarming

Sanitair

WILLEM KOUDIJS
T i'iÍl'i' ALLA,I fI l: l, i;i.l TJ ir

. )+.,,; _526>5

.lervlc:e, n.) 6'.,u-t- i4,196,5
en i26 )4

I

I

GYI
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.t:; ,.",:rli-"t-a. : Kcppetr eIl DÉiÉ_$eJEi gev€n
1-: FLtr? i,ei- I ÍirrrI err goud -raitme!! spel-el:

: \r.:,r.lsir;.jd : i_tj.t tegen CDïil l*et de E1_pupillen,.,:ht-ste u.,r:tls:br.i"i<i : tJit tt:g+ri X].,JSÀ nlet rle D_pupilien
: t€ l:-.=rirrJ.allcll;e r;cetbal. I *:' : Èr.-luri GurL I:_.c
^- t.... '.-:uia-er: ia;rCse vqc:thal ler. : Gery L.ineker

r rsie/gemeenste rzt-retbe.i ler- ; Jchr: rir ldo_1 f (F.c"GronÍngen)
':.:.t,e gcal: lJii tege n CI;l{ ,'ï:.:t de t-t*irr:pil len. Ih pik
i:;f .--rrhe-t mi,tlder:t i:1cl r-,J], pa$Ëeer et-ikelr.i tt:genstanclers,-' al i een vcilr de he rpt:r', i;ik de trar reclits I:rngs de
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scheLdr:n

,-r:le l<i,ui: tn ï:et. bui+.,err.i:*nC : Barceiona
-:,ng:; (+trr.!i I f,;,.[.é
i,. riÈan 1'ret rroetbal ef,j!.! lieke-t a;rn : Afwrissel

ir ila.{rit ilet'uGeilral die .je griïag t10eL : Knikker-en,
Sc i daatj e- ste ï,F.Irr.ogramÍna. : Stutiro ÍjF_'or:t.

{ill sie .je graêg ontr,"roËteri:,,,i1 u.: Het gehele Ajax _elftal
( rr+or henrltekeningen )

":je:rd{eri) : He,in ve.: Inp;=-.!_. 1_r-. rieroen Overvest
Ar^nold de fleus.
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I opmars

2 lireninq

3 bruqien
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6 i: Ik/ Iangemat
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P AUZE

I de. grota menÈer kaktus

sitoU

!t ninÍtramp valma

l0 muziek op de batk

1I kas+-/ iekstok

12 sIotC,:ns

Ui _i :r:snsÉr-r u een prettice avond
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DE RIJNSTREEK

- Cornpressor\Erhuur
- Diomqntboren
- Dqkbedekkinq
- lsototieptooi
- Autolqod krqnen
- Ki pperbouw

oo Ll^l-. .^-1-^^

- Verhuur mog azllncontoiners

Cotherweg 15 Langbroek 03436 - 2088- 1505
Voswijk 3 Wijk bij Duurstede 03435 - 74800 - 74313

WIJ KOPEN AL UW SOORTEN
OUDE METALEN ZOALS

KOPER LOOD ZINK enz.

Yoor de hoogste priis!!!

METAALHANDEL
JOHN DE ROOY

Vf ierstraat 20 - Wiik bii Duurstede
tet. 03435 - 11989 I 73823



ENAglgM0BlEL

UAil K00TEtrf

Div. br oo d jes

Div. snacks enz.
Uw feesues 9l partijen
veÍzorgen wU als van ouds
Koude schotels

i.

*
*
*

*

WILHELMINAWEG

LANGBROEK

TEL. 03436 - 1805

fr

Aannemers van sloop- en grondwerken
Handel in bouwmaterialen

Verhuur van grcndverzetmachines
Com oressorwerken

Fa" GopËeg'
Lekdijk west 40 (nabrj Beusichemse Veer)

Wijk bii Duurstede - Tel 03409-j64.1

bgg 03a35-72179-71098

Eiken biels - Schuttingplanken
G rindiegels - Vensterbankplanken

Vloerplanken - Stalen buro's
Grote par'rljen plaat-, plank- en baddlnghout.

Tevens levering van
8ETON, ZAND, GRINT en PUtN.

Evt thuisberorgd Dagelijks geopend, ook's zaterdac
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G N{I'IA S T I.c] KIJI TVO IN,II{ G

SVI - I,ANGBROEK

Zaterdag I maart zaL de afdeling grmnstiek
van S.V.L weer een uitvoering verzorgea.
Onder leiding varr Merrr. 11. Stegmeijer zulJen
de verschillende leeftijdsgroepen hun rrkunstenrl

vertoenen. -

De uitvoering vindt plaats in de gynze.:.l

aan de r{eÍdedreef.
Aanvang 19.0Or zaal open vanaf 1t].30.
Toegartg gratis.

BADMTilTOTII

We gingerr kijken in Culemborg en we mochten
ook meedoen 

"
We gi rrgelr met 5 auto's.
Er" uiaren 1? banen.
lt'e N'aren er het eerste van de andere
lras er nog geeneen.
We gingen rondjes Iopen en toen
kwam de traÍnster van Culemborg.
We hebben nog even-tjes gewacht en
gingen toen ons warm maken.
Daarna gingen we spelletSes doen.
Aan het einde gaven Marcel,Miranda en ik
de gedenken
Het v{as een rakerdmet een slutel wat ik
gefiguurzaagt'had,en een pakie van SVL.
We Ïraren orn 4 uuï' weggeplaan en om 7 uur wêer terug. '

RAIvION.

We gingen naar Culemborg om te kijken
hoe ze daar badmintonnen.
f k vond het heel Ieuk daar, en wi j mochten
ook barlmíntonnen en het was daar heel
andersren ook veel- groter,want ze hadden
daar L2 banen.
We gingen om 4 uur weg tot half '7 ren ure

uraren otn 7 uur weer terug.
'I'rren we in 'le auto zaten moc'ht Ík voorin
op rle tei'ugweg en urP de hi:ertweg zat
R.amon voori n .

.EES T

GMT

uruE 
t

ril

:-=

3.-I
,{fG'-

Wendy Kasl:ers "
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FA. G. SEELEIiI

s: ?e apparaten en

-: 
^ t "'d 

eli jke art ikelen

rQrl::-rseweg 26 | lCIl: l3 436 _ 13t.2 \!>
I

NOOtrItrtAM ,S

: f-t TEGEIV

GROSSIERSPRIJZE]V II

Itinimale afname 5 kilo totaal

Rozenlaan 15 - Doorn

--qStBLlH GE BAAN0 
_

,irRZEl(ER,fl0

..)t cothen

.- omstreken

::gericht 27-9-34

c,iil0C|(lNG TE1.03435-73391

.:3r' alle verzekeringen !!

U bestelt telefonlsch :

Ons nummer
03430-12254l

Kioosterleuterstroot 13

Wijk brj Duurstede
(noost de HEMA )

Tet 03435 - 73812
Di. t/m Vr: 9.00 - 12.30 , 13.30 -18.00u.
Zot. 9.00 -16.00u. , Mo.gesloten



ScntoNDERruoERD
verkoop en verhuur

HEFTRUCKS

SPIEGELWEG 1

3945 LD COTHEN

TEL 0343 6-21 14

Directeur

H. SGHOOI{DERWOEBD

ORITIS ElI URIJBTIJUETD UÍ|Í|N U

alle gewenste inlichtingen over:

UERZEK ERIl{GEN
FIl{A NGIERIl{ GEl{
HYPOTHEKEl{

ASSURAT{TtEKAilT00R 44

ESVELDT
De Geer van Jutfaaslaan .

Doorn TE1.03430-12258
b.g g 14339

Goed verzekerd, veilig idee!

modeen textir

TIMMERFABRIEK
Bloemerwaard b.y.
POSTBUS 48.3980 CA BUNNIK
Schoudermantel 39
TeleÍoon 03405.63305

e KOZIJNEN

o RAMEN
o DEUREN

o VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

(fTIMMERWERK

C ERTIFICA AT YI

YOUR MUSIC OF TODAY,

YESTERDAY AND :TOY

Peperstraat 17, Wijk bij Duurstede,

Tel.03a3:

Dorpsstraal27

3945 BK Cothen

Tel.:03436.1513
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AUTOBEDRIJF

J.ONI'f.EZEN
N IEUW GEBRUIKT A1

SI ERRA

TRANSIT SCORPIO

singel 43 0di1k tel 03405 -61938

Voor al uw
VERSE SNIJBLOEMEN
en BLOEMWERK naar.

Dorosstraat 35 Doorn Tel 03.130 - 1250 1

Drogisterrl
Porf umerie
Byou x
Tijdschrif ten
Homeopothie

Markt l1 Tel:03435-714:!
)1:.t=ll."ru=r;j - Tel: 03435-7t0ó0

WÍjl{ bij Duurstede

srcaï DE ctnD , DAS

f00P B&) otllzE

uw adres vooí

o dameskoníeklre
en mode

o hurshoudlexttel
a ondergoed
. nachtkledrng
o leans en villet los-

xteorng met o a
Levr s Love

I

a-

.3E N

/POTHEKEN

O PERS. LENINGEN

De Geer van JutÍaaslaan 16

3941 CE DOORN
TeleÍoon 03430 - 12387.-:-h:

i HEYER-OPTIEK
Brillenspeciafist{lilli]rr-rf --:\itti tN Brillenspeciarisl

3:'saan 2' 3941 HM Doorn
-aleímn (03€0) 1 24 91

Ze!f, lqmutselem
aêm het lEehtï

-r- evensgevaarlljk zijn U kunt beier- : - ',',i ant wij zijn erkend
C 

-: - ::h inslallateur en lid van Unelo..i oal wij aan onszell verplichl zijn

' .:': i"":,"1 ;iif ï:'i,';"i ""';ilíï::"
r:^ reparalie ol uilbreiding van uw

= . Qt r_J n stall atí eb uro
Ven'tLand gV.
.; Í50 - 3733 Ci( Í!laarie nsdlit,
.. rÉr-rróor,róraor_r::s

uSt rg-rr
Sualt - 

hrv

I



kinnegam b.v.
erkend gediplomeerd
auto- uitdeuk-, lakspuit- en mofÍelbedrijÍ

KINNEGAM b.v.

Singel 41

3984 NV ODUK

Te|.03405-62232

Offset- en boekdrukkerii

Fam i I ie-, ha ndel sd ru kwerk

Amersfoortseweg 47 A&B - 3941 EK D

Tel. 03430-16336

tu

í7esto

,,De t?,ui('

vleesschotels en

diverse pannekoeken

Rijksstrootweg 216

Leersurn
€ 0 3434 - s37 39

Uw Rijbewijs halen!!!
ERKEND VAMOR ge
\UTORIJSCHOOL Verl

GRATIS THUIS HALEN
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