
SCHOONHOVENSEHONK-EN 
SOFTBAL VERENIGING «METS» 

EEN BALLETJE 



Haven 70 - Schoonhoven - Telefoon 01823-3725 

swatcti~ 
SWATCH. HET TE GEKKE ZWITSERSE HORLOGE. 

FIETSEN IS GEZOND 
Voor race-, sport en tourf ietsen : 

KEES MAAS 
Voor ONDERDELEN en · 
REPARATIES 

KEES MAAS 
dus voor een 

GAZELLE - BATAVUS - PEUGEOT 

KEES MAAS 

KEES MAAS 
Koestra at 95 
2871 DP Schoo nhoven 
Te lefoon 01823 - 2930 

AUTOMOBIELBEDRIJF SCHAKEL 
off. Ford -dealer 
C. G. Roosweg4 

2871 MA Schoonhoven 
Telefoon 01823- 2967 

werkplaats 2425 



SCHOONHOVENSE HONK & SOFTBAL VERENIGING 
POSTBUS 89 
2870 AB SCHOONHOVEN 

GIRO 3432583 

AMROBANK 
SCHOONHOVEN 
REK. NR. 43.26.12.696 

Oprichtingsdatum: 15 april 1983 

BESTUUR: 

voorzitter 

vice voorzitter 

secretaris 

penningmeester 

wedstrijdsecretaris 

REDACTIE: 

~ 
Gerard Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 01823 - 3694 

Hans Maerten 
Yoltastraat 22 
tel: 01823 - 4875 

Gitta Lutterman 
Lorentzhof 12 
tel: 01823 - 3694 

Rob Vermeulen 
Newtonstraat 27 
tel: 01823 - 5639 

Rob Voorsluis 
Pasteurweg 54 
tel: 01823 - 5801 

Winston Salomon 

Mark Lagrand 
Robert Kochlaan 11 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 4439 

Martha van Esch 
Voltastraat 61 
Schoonhoven 
tel : 01823 - 5575 

Miep Vermeulen 
Newtonstraat 27 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 5639 

Rina Scholten 
Linnaeushof 3 
Schoonhoven 
tel: 01823 - 3839 



Probeer ook eens 
onze uitgebreide 

LEON & CORINE MOOR. 

HAMBURGERS 
7 dagen per week open ! 

Openingstijden 
ma. tlm vrij. van 10 - 23 uur en zat. en 
zon. van 10 - 24 uur. 



van de Voorzitter 1 

Bij he·t \lerachijnen van dit clubblad zitten we 
al midden in december. 
Het jaar 1987 zit er bijna op en even terug 1ian 
kan natuurlijk geen lwaad. 

Het eerste 1s.1at vermeld dient te worden, is .het ,'. 
kampioenschap van ons .férsta· heren team. Een 
prestatie van formaat, waar we natuurlijk ape- . 
trots op zijn . 

Oen lof voor onze redactie - 7 edities in dit 
jaar en va n deze klasse - Martha, Marc, Miep 1 

en Rins bedankt voor jullie inzet, ga zo door. 

Uiteraard een speciaal woord ~a~ dank aan onze 
adverteerders, zonder U was dit niet mogelijk 
geweest. Mag ik vtilgand jaar w~ar op U rekenen? ½ 

Daarnaast mijn dank aan de v~la ' lsden die zorg- ~ 
en dat Mets gestalte en inhoud krijgt. ' 
De een geeft training-'n andär hel~t op het veld 
'n ander rijdt ' n Ander verzorgt de kantins an 
weer anderen vergaderen an req~len vala zaken. 
Dat helaas vaak de iel fd.en de klos Üjn, is , eën 
kritische kanttekening mijnerzijds en hopelijk 
zullen vele leden hierdoor een extra duwtje in 
de rug krijgen en komend jonr aktievar deel 
nemen. In een relatief kleine vereniging als 

Mets zal ieda ~ lid zijn stenntje moeten bij
dragen. 

Zoals U e1der~ in dit ~larl kunt laze~, is ar op 
8 Januari een buitengewone lndan verdadering 
gekoppeld aan de nieuwjaar s wsms. • 
In deze vergadering i~ elke on6ouwend~ kritiek 
van harte welkom, dus zorg rl~t je a a nwezig bent. • 



In 1~88 staat veol te gebeure~, met name ons 
eerste lustrum. 

;/.; 

T.z.t. zult U uitgebreid qelnfurmeerd worden doo 
de lustrum kommisqle, die al zeer actief bezig i 
met de voorbereidingen. 
Mochten zij een beroep op ij doen, schroom d~n 
niet om spontaan "j~ " te zeggen. 

Tot slot wil ik lan Qs deze weg 66n ieder bijzond 

voorspoedig en gezond "lustrumjaar~ 
er prettige feestd,qen toewensen en een zeer 1 

Met sportieve groeten, 

Gerard Lutterman. 

ovdl.ll!DEND l 
0.."'f 14 IIIIQN ! 

} 



Bij DE BRUYN bent U in goede handen 
Off . dealer voor : AUDI en VW 

Goede en betrouwbare occasions 
12 maanden garantie . 

A.P .K. keurstation . 
Zaterdag service. 
Autoverhuur van personenauto 's en 

bestelbus. 
AVIA benzinestation , de goedkoopste 

benzine in Schoonhoven. 

DE BRUYN'$ AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. 
Lopikerstraat 79 - 2871 BW• School" ~· 'V en - Telefoon 01823-2296 na 18.00 uur 4696 

EWIELERS ij'-~ 
TEL.01823-6147 

AAGSTAAAT 
HOONHOV 

Dl TAlt lTI 1111 ll"l 

Voor heel 
uw interieur 

Lopikerstraat 18 - Schoonhoven - tel. 01823-3783 

OPHALEN VAN REPARATIES 
EN TERUGBRENGEN 

"GRATIS" 

SPORTPRIJZEN 
SETON 

SCHOONHOVEN 
Show room geopend: 
Dinsdag, woensdag en donderdag 

van 13.30 tot 18.00 uur 

Vrijdag van 13.30 tot 21.00 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

Verder op tel. afsp raak 

Haven 36 lel. 01823-2334 
b.g.g. 3219 

RIKKOERT 
Lopikerstraat 45 
Schoonhoven 
Telefoon 01823-2773 

Voor al uw 
boeken 
tijdschriften 



haven 55 Schoon/KJ ven 
Tel: oo8z3·2154. 

Schoonheidssalon 

,,Duhen" 
Lopikerstraat 7 

2871 BS Schoonhoven 
Telefoon 01823-2039 

. llillll , 
········' 
'0/\GICID 

Lopikerstraat 47 ~ 
Telefoon 01823 - 5337 
2871 BW Schoonhoven 

Rabobank 
VOOR AL UW BANKZAKEN 

HAVEN 47-49, SCHOONHOVEN - TEL. 01823-2893 
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van de Redaktie 
, 

.3 

Alweer het laatste nummer van 1987 

1 

ligt voor julli e . 

Het was weer een hele kl us om dit 1 
nummer voor elkaar te krij gen. 1 

11 

G
0

eeDna. t~,,edstrijd
1
verslag~n, gee(nn.

10

Wg1)·st .

11

~. 

I want oo, wij wist e n 

niets. (komt nog wel) 

i Het zaalt r ainen is alwe e r een maand 

! bezig. Laten we met z'n allen een ff 
beetJ · e attent ziJ~ n ten aanzien van 1 

Il 

l 
1 ::e:!:e:e:::

1::t komende jaar op 1 

1
1.· jullie kopy te kunnen rekene n . il 
I Op-en aanmerkingen op dit blad kun 11 

1
. je ook bij de reda c tie spuien. i 

1 
We wensen jullie pr ettige ke rstda- 1 

il gen en een gelukki g 1988 e n tot ziens I' ! op de verg a deringen begin januari 1988! ! • 

L=---=-----~.,--__J 

de trainers en hun bell e n als 

niet kunn e n komen tra i nen. 

we 

Hun telefoonnummers sta a n in dit 



WIN!ERTRAINING IN DE ZAAL; SEIZOEN -87/88. 

Q.rui" Tij9. Team!s). Trainers~ Zaal. 

Woensdag; 20.00-23.00 uur. Heren 1 en 2 Peter v.d. Ha:t'g" Berengracht 

Donderdag; 
tl 

tl 

Zaterdag; 

Il 

Il 

tl 

19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22~00 

09.00-10.00 

10s00-11.00 
10.00-11.00 
11'.00-12e00 

tl 

Il 

Il 

Il 

" 
n 

Il 

Dames 3 
Dames 2 
Dames 1 

Jongens Adsp 

Meisjes Adsp 
Jongens Jun 
Extra tráining 

Philip en Erikl. L.T.S. 
Hin. " r 
H . " .. in. 

Reggy, Hans, Michael 
en Dennis. Berengracht 
Ronald en Michael " J 
Erik-Jan e n Marco L.T.S. p 

L"T.S. i 
voor Pitchers en Catchers in del, 

T.a.v. de extra training op zaterdag ochtend zullen de trai ners weekelijks L 
mensen aanwijzen die daarvoor in aanmerking komen. In ee rste instantie ll. 

gaan wij ervan uit dat er om de week een training is voor de softbalsters Il 

en om de wee k de honkballers& Mocht dit anders uitpakken dan horen jullie 1 

dit wel. H 
Zoals jullie tev en s kunnen zien kampen wij met een tekort aan trainers J 
voor heren 2 en voor dames 2. Als voorlopige oplossing traint Hin dames 2 d 
en zal Ronald v.d. Meer indien nodig heren 2 voor het wi nter seizoen onder 1 
zijn hoede name n. Er moet en achter andere oplossingen gevonden worden voor 1 
dat we naar buiten gaan. Mocht je je beschikbaar willen stellen voor een 11 
van deze functies kom dan vooral naar de algemene leden vergadering, zodat L 
wij ons lustum jaar goedvoorbereid kun nen beginnen" ..r 

~=m: : :::::mee tffic•=---~=t= :: . .• z ±t ••z ~---:-r=~~~ - . ~~~™~c~=:.:r ... ~-1---~~~ , 



BAR-DANCING 

Maandag , dinsdag en woensdag 
beschikbaar voor feesten en partijen. 

Opweg 4 (postadres) 2871 
2871 NA Schoonhoven 
Ingang Spoorsingel. 

Opweg te Schoonhoven 

TELEFOON 01823-6033 

Open : Donderdag 20.00 uur 
Vrijdag 20.00 uur 
Zaterdag 20.00 uur 
Zondag 15.00 uur 

Elkaar 't balletje toespelen . Prima, als 
je conditie hebt tenminste. Maar ook als 
't om de "knikkers" gaat, is conditie erg 
belangrijk. Financiëfe conditie . Hoe pakje 
zo iets nu 't beste aan? 

Loop eens binnen bij de . .\roro Bank. 
Om advies. Daar zijn het plaatsgenoten voor. 
De . .\roro Bank kent zoveel manieren van 
sparen, dat u er zeker één aantreft die u op het 
lijf geschreven is. 

AmroBank. 
De bank~ je wat aan hebt. 

Jacoba van Beierenstraat 2 2871 SV Schoonhoven 



Wijnen en gedistilleerd 

HUUB OOSTENDORP 
Albre c ht B eyl ,ngg ra c ht 44 

Schoonh ove n 
Telefo o n O 182 3-2 566 

Mooie Mode, Laag Geprijsd 

Lopikerstraat 10, Schoonhoven 
Telefoon 01823-2288 

Café-Koffiehuis 
"t CENTRUM" 

~~~~ .~~!i~~> 
CAFE-KOFFIEHUIS "t'Centrum" 

HAVEN 56 SCHOONHOVEN(~, 

TEL:01823·60 9J 0 
Uw gastvrouw en gastheer 
BETS & HARRY FRANSEN 

PURN□T 

de 

t<>(lkzari ifl, doe ~Áe/ ~;(_c(/. 
HA VEN 45 - SCHOONHOVEN - TELEFOON 01823 - 3071 

ruijter 

~ 
PAPENDRECHT · Brederodelaan 116 (De Meent) 

SLIEDRECH, • Winklerplein 10 
SCHOONHOVEN - Lopik erstraat 2 
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DE llEDAXTIE WENST - .~ - -~; .. =•~1 
AL HUN LEZERS Il 

EN 
HAAR MEDEWERKERS 

EEN:(aankruisen wat van toepassing isl) 

l\l gelukkigo 

til voorspoedig. 

ril gezegen&o 

fj gezond. 

IJ sportief. 

"S\ belastingvrij. 

ti kernwapenloos$ 

SI zonnigo 

Cl 19831 

tl 1984! 

a 19s5 r 
0 î 986! 

019871 
11119881 

019891 

019901 

1 
! 

1 



VOORLOPIGE TEAM INDELING PER 1 JANUARI. 1 
Deze in deling is gemaakt om de za~l trainingen 
zo evenwichtig mogelijk te maken. De definitieve 
indeling van de competitie teams voor h~t seizoen 
1988 zal in maart plaatsvinden. E.e.a. is uiter
aard ook afhankelijk van de haalbaarheid vah het 
-darde dames team, an ook zij het in mindere mate 
van hat tweede heren team. 
Tevens zu ll en wij vanaf dit moment gaan wef ken 
met een codering voor alle teams. Het principe 
van de code is erg simpel: nl. Honk- of Softbal 
gevolgd door het betreffende team; bv. Heren E~n. 
wordt HH1 =Honkbalheren sen. 

SMA = Softbal meisjes adspiranten, enz. 

-------------------------
1. Bianca Krebbekx. 
2. Ros an lame rs . 
3. Hetty van Maurik. 
4 . Renate Overbe ek . 
s. Irna de Reuver. 
6. Daniëlle van Riet. 
7 . Sabina Rozendaal. 
B. Miranda van Veen. 

I
l 9. Mqrloes van de Vliet. 

10. Jovanka Wortelboer. 

2.91 - Softbal Dames Drie. 

t Î • 

I
! 2. 
j 3 e 

Ingrid van Buren . 
Evelyn ten Hoed. 
Ern a Hoeke. 
Collette Hester. 

1 
4 & 

1 ,5 . f•!a rl e en van Leeuwen. 
ij 6. Muriel Meulsm an. 
h ?. Wijnanda Naven. 

Trainers/coache!• 
Ronald Neven 5767 
f'1ichä el Martina 

5891 

Trainers/coaches. 
Philip Somers 6357 
Erik van de Haar 

03485-1249 

Diana van Ooyen. 12. Saskia V~el • 
Theresa Moa. men. 

• Anj a Stevens. . 13. Sandra Vries • 
• Nicole Streutje ~. 14. Lieke Wijne. . ~ -~··-· .. .; . o.a.~-- -- - -"-"--~-



.§.Q1. - Softbal Dames twee. 8 
1 • Corrine van Beek. 
2. Ankie de Groot. 
3" Ellen Hoeke. 
4. Ninet Kayser. 
5. Hr:>tty Kaasschieter. 
6. Michelle lee.nders. 
7. Ellen Lohle. 
B. Patricia Lutterman. 
9. Helena Rodehburg. 
10. Wieneka Rudolphij. 
11. Mathilde Schipperheyn. 
12. Carmen Smi ts. 
13. lia Steeman. 
14. Susan Voorslu ijs . 

501. - Softbal_pames }Hn * 

1. Annetje Bierma. 
2. Jann~ke van Brug. 
3. - Marjolein de Gans. 
4. Susan Jonk. 
5. Martha v an der Meer. 
6. Felicia Oost erling. 
?. Lily van Riemsdi jk. 
B. Rina Scholten. 
9. Henna Tjoe-a-On. 
10. Marjolein Verhoef. 
11''• Miep Vermeulen . 

Trainer . 
Hin Veele nturf. 

6008 

T rainerL co~9-~ • 
Hin Veelenturf 

6008 

12. Lucienne van der Zweep. 

~. - HonkbalJongqns Adspiranten. 

1 ·• Thijs Bekkar. Traine rs/c oaches. 
2. Harm-Jan Edens. Reggy van ·.Hijk 2806 
3. Sander Klarenbeek. Hans Spruyt 3806 
4. Ramon van de Lagernaat. fYiichael Martina 5891 
5. ~ennis laufer. Dennis Weeber 3537 
6. Taco van de Mast. 10. Joppe-JeroenRdet 
?. Bodo van de r1a st. ui er. 

11. Andy Schep. 
s. fYlaxirn van Ooyen. 12. Randy Spruyt. 
9. Jean-Pierre van Rijk. 13. Frans Voorrips. 



.t_jll. - ~onkbal Junioren 

1. Richard van . de Berg. 
2. Jacco Fredrikse. 
3. Dick Heikoop. 
4. Remco in •t Hout. 
5. Roland van Ipenburg. 
6. Raymond Lesage. 
·7. Stefan Meuleman. 
B. Ronny van Riet . 
9. René \loges. 
10. Der k l.!Jenzel. 

Jongens. j 
Train~rs/coaches. 

Erik-Jan Zorgdrag er 
01825-1795 

f•1arco den Boer 6257 

HH1 en HH2. - Honkbal Heren ren en Twee. 

1 • . Ton van Arkel. 
2. Marco den Boer. 

Trainer/ coac _b_. 
Peter van der Harg. 

3. Frank-Joris van Oonselear. 
4 . Erik vah der Haar. 
s. Nico den Hoed. 
6. Sebastiaan in 't Hout. 
7. Marc Lagrand. 
8. Erik Lugten. 
9. ~ichä el Martina. 
10. Ronald van der Meer. 
11. Ronald Neven. 
12. Coos Ooms. 
13. Dtto Ooms. 
14. Edwin Sloof. 
15. Philip Somers. 
16. Hin Veelenturf. 
17. Rob Vermeulen. 
18. Erik Voges . 

1 19. 

1 

Rob Voorsluijs. 
Erik-Jan Zorgdrager. 
Acronius van der Zweep. 
Joost van der Zweep. 

lf 

20. 
21. 
22. 23. Dennis Weeber. 

Heren ,,n en twee 2ijn samengevoegd om twee 
redenen: nl: omdat ze voorlopig samen trainen, 
en omdat de definitieve selectie nog niet hele
maal vaststaat. In principe zullen de beide teams 
niet erg veel veranderen. 



L 

1 

Dit zijn de mensen die nog net in 

jarig zijn: 

DECEMBER 
4 december 

5 december 

6 december 

11 december 

19 dec e mber 

23 december 

27 de c ember 

31 december 

1 7 
Randy Spruyt 

Joost van der ·zweep(Sint??) 

Edwin Sloof • 

Erik-Jan Zorgdrager (feest?) 

Henna Tjoe A On 

Carmen Smits 

José Kayser 

SANDER KLARENBEEK 

Nagekomen ve rjaa r dag 

6 dece mfter Ellen Lohl e 



UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE 

JAARVERGADE:R ING 

f l 

VAN DE S.H.s.v. "METS", opgericht 15 april 1983 

GERICHT AAN ALLE LEDEN, DONATEURS, OUDERS VAN 
LEDEN en SPONSORS. 

DATUM: 

AANVANG: 

PLAATS: 

1. Opening. 

DINSDAG 9 FEBRUARI 

20.00 UUR 

äl!ANIBI Cl llBHu.LS. (aan de Nieuwe
Singel 

AGENDA. 

2. Behandeling notulen vorige vergadering. 
3. Bestuursmededelingen. 
4~ Behandeling verslagen; - Secretaris 

- Wedstrijd Secretaris 
- Penningmeester+ 

Begroting. 
5 . Verslag Kascontrole commissie. 

PAUZE 

6. Verkiezing, Benoeming Bestuur. 
7& Verkiezing Kascontrole com~issie. 
B. Veld en Toekomstvisie. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 

----------------- --- ----
Het bestuur doet ee n dringend beroep op alle 
leden om vooral aanwezig te zijn op de Ja a rver
gadering, om zodoende alle wensen van de leden 
aan te kunnen horen, en er ook wat mee kunnen 
do .en. 
N.B~ Personen die ziCh beschikbaar will~n stelle 

-~'~'~r een b:~.t~~ functie, kunnenh~~-~~~~~ bij 



~- =';"\"-=-- ---.::.~-~ 

s "h "a.v. 11MBTS11 wenst al haar 1 
led an, donateurs en haar suporters 



Jan Dros 
Aardappel-, Groente- en 

Fruithandel 

Uw speciaalzaak 
voor 

FRUITMANDEN 
en 

DELICATESSEN 

Lopikerstraat 28 
Schoonhoven - Telefoon 2680 

BOUWMARKT 
SCHOONHOVEN 

Voor al uw voorkomende bloemwerk. 

Specialiteit: BRUIDSBOEKETTEN 
met gratis corsages voor het bruidspaar . 

bloemaierkunat 

,,% $[1!}e:r" 
leo etubbe 
kerkstraat 7 
schoonhoven 
01823-5712 

uw doe-het-zell centrum 
Koestraat 102, Schoonhoven 
Telefoon 0 1823-5050 



EETCAFÉ 

'6x ~, 
;:;:z,Je, Jo? Net even. ande/l,;j 

het café met 150 soorten bier in voorraad 

Tol 10 

v.d. MAAS' 
KWALITEITSBAKKERIJ 

Langeweistraat 42 Tel. 24 92 
H. A. Schreuderstr. 22 - Tel. 44 59 

~~vllftdJ 
couture 
schoonhoven 

tol 12 
telefoon 01823-5155 

Telefoon 01823 5200 

o lotie 
- kleding 

2e hands 

- keramiek 
handgemaakt 

Olga en Lous. 

haven 34 
2871 ch schoonhoven 
telefoon 01823-4940 

"DE BREIHOEK" 

Woe -Jf andwe,-ken 
Slof/en. -'/óu.rnitu1-en 

Loplkeratraat 35, Schoonhoven, tel. 01823 - 5018 

1 
I' 



t3 
U ITNOOIGI NG. 

Voor een BUITE.NGEWONE Al.§Q'lENE LEDENVE.B,,§i,Q,E,RI.J::ill. .. , 
en een NIEUWJAARS WENS, 

op ~~~i- 12..ê.§., 
om .1.2Ji_~Q uur, 

in het clubhuis van 
atletiek vereniging Avantri, aan de !]_ieuwe singel. 

~.!• 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen/binnengekomen stukken. 
3. Lustrum, toegelicht door de Vice-voor 

zitter. 
4 . Ontwikkelingen t.a.v. de veld mogelij 

heden. 
5. Gelegenheid tot reageren. 
5. Vorming c.q. completering van de 

nodige commissies. 
7. Sluiting van de vergadering, waarna 

er een gezellig samenzijn, onder het 
genot van een drankje, ons de.gelagen 
heid geeft om elkaar een voorspoedig 
en s portief 1988 toe ta wensen. 

------------------------
N.B. Mocht je met dringende vragen zitten, en 

niet in de gelegenheid zijn om zelf aanwezig 
te zijn, geef dit dan door aan een van de' 
bestuursleden. _____ .., ___________________ _ 
Ter verduidelijking voor onze nieuwe leden, 
het clubhuis van de ~tletiek vereniging ligt 
aan de grote gracht, net voorbij de voetbal 
velden en het tennis complex. ------------------------
Tevens adviseren wij jullie om, indien julli 
met de auto komen , deze bij de ingang van 
de voetbal velden te parkeren, daar je een 
ontheffing moet hebben voor de nieuwe singel 
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JMWARI 

11 

. ·12 

14 

14 

15 

19 

19 

21 

23 

23 

24 

26 

30 

jenuari 

januari 

januari 

jan uari 

j anuari 

januari 

j a nuari 

januari 

januari 

januari 

januari 

januari 

januari 

januari 

1988 
Daniëlle van Riet 

Susan Voorsluij s 

Jacco Scheer 

Ron van Riet 

Remond Le sage 

Diana van Ooyen 

Th·ijs Bekker 

Nico den Hoed 

Saskia Viel 

Rina Scholte n 

Marco den Boer 

Michael Martina 

Erik Lugter 

Lieke Wijne 

1 



UW SPECIAALZAAK VOOR: 

ROMANS 
JEUGD/KINDERBOEKEN 
HOBBYBOEKEN 
KANTOORARTIKELEN 
TIJDSCHRIFTEN 

* Ook uw buitenlandse boeken 
worden door ons 
vakkundig verzorgd. 

BOEKHANDEL 

LORUS, 
't horloge ,-,::::::,~ 

datje 
veel 

bespaart. 
. ~ 

LORUS 
OUARTZ 

Van f 25,- tot f169,-

® ~'.,~~~~~~•en 
L_____3 Telefoon 01823-2262 

Juwelier-Goudsmid 
Lopikerstraat 36 . Schoonhoven 

Telefoon 01823 -~ 

0 0 m S administraties 

j. c. ooms 
havenstraatse wal 56 
2871 er schoonhoven 
telefoon 01823-5324 
k.v.k. gouda 26573 

administraties, belastingen, loonadministraties 



bnllen en 
contactlenzen Riens Optiek haven 75, 

tel 2328 

Wij danken onze 
adverteerders voor hun 
bijdrage aan dit boékje. 

Ons advies is daarom: 

KOOP BIJ 
ONZE 
ADVERTEERDERS. 

't>\\OA 
Levis 13 Lois 

Lopikerstraat 13 
Schoonhoven 
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nog even dit 
Zoals de dames van 3 vermoedelijk al 

wel gemerkt zullen hebben, staan hun 

oefenwedstrijden nog niet in het sche

ma verwerkt. Een schrale troost; er 

wordt aan gewerkt,zodat ook jullie oe

fenwedstrijden kunnen spelen. 

ADVERTENTIE 

Biedt zich aan een honkbalpak, maat 

aspirant-junioren(?). 

Inlichtingen hieromtrent zijn te ver

krijgen bij Dennis Lauffer 

Volt .astraat 87 

2871 ZM Schoonhoven 

tel: 01823 - 4536 

-·l 
1 



De goedkopere vleessoorten 
zijn bij ons kwaliteitstarief. 

Net zo goed als de luxere soorten. 

EET SMAKELIJK. 

KEURSLAGER 

~~enls?~M!~onhoven 
Telefoon 01823- 2426 

foto 
• c1ne 

Lopikerstraat 57 
i),1)@ll1c{J~@Q~ Tel. 01823-2992 D.G.S. 

SAM-SAM 
INBRENG~ EN VERKOOP VAN DAMES-, KINDER- EN BABY
KLEDING, ZO GOED ALS NIEUW. 

Koestraat 57 Schoonhoven 

H E M EN H A A R 
HAVEN 74 SCHOONHOVEN 



Buiten de Veerpoort 4 
2871 CC Schoonhoven 
Telefoon 01623-2278 

® 

Restaurant "Lekzicht" 

_. PARTY'S 

_. BRUILOFTEN 

_. DINERS 

)f- ZAKENLUNCH 

DB 

INTERNATIONAAL REIS-EN PASSAGEBURO 

~lihttnïtnb~~ 
Lopikerstraat 20, 2871 BX Schoonhoven (Holland) 

Telefoon 01823 - 6544 __ Te_le_x_20996 ____ _ 



SPl!CIALITEITEN 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Elke dag open tot 22.00 uur . 
bruiloften 
partijen 
diners 

kegelen 
en 

vele andere 
aktiviteiten 

Haven 14-16 
2871 CN Schoonhoven 
Telefoon 01823-2618 

KEGELHUIS 

,,De Engel" 
Koe_straat 4 

Telefoon 01823-2350 

Deerenberg 
Haven 50 

Schoonhoven 

opt ic ien optometr ist 
contactlens-specialist 
o.v. A .N .V.C . 

O .C.C. (oogmeet en contactlens-centrum) - Tel. 01823-2412-4945 

alrant vanWliet 
voo r al uw BLOEMEN EN PLANTEN 

ZELFBEDIENING 
Doelenstraat 3-5, Schoonhoven Telefoon 01823-5875 



BEN 
SLOOF 

SCHOONHOVEN - KOESTRAAT 130 - TEL. 01823 - 2380 


