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P. v. àj v;oude
C. van H€ol
R. Nletrwland. '

J. Bethlehsn

P. v, d. .Feer
R; Mulder
llalners {
.411a 4anvoerd.ers

a]-le- te spelen wedstriJden afgelast, zodat or geenwl.j hopen dat de toestand van-d6.,toireÍnon zondag

_f e:_gl!q-!_g I i ol,deboorn - Dokkum Aanvans Z uur.

De Conpetltle.

Afgeloperr: zondag zi;n
vêrsLagen ziJh. Laten
a. s. béter ls.

\r

D6 0Bste}}lngen.

Doell Í. d.e Vriee; ' I i'

Achtêr: X'. Eyslnga; Jac. $ragenaar;
Mldden: M. Meester; B. Stlenler; Á.Voor: r,r. Huls&an; J. Be tbtrjhell; A.

. el-ftal: oldeboorn j Rood-Geel

Piersma I

11 uur.

Aanvang 11 uur: Vertrêk 10.b0 uur per autor s

0]-doboorn

Ca s tele i"n ;
Jeeninga; J.'vfagenaar; II.

Doel: ' S. ale Groot ;Achtêr: H. Berkenboscb,; R. Ifuol ;Midden: . À.-,. -tr'okkê.ea; J. adaÀsei-g . Alalerq.Voor: S. tlagenaar; S. Spi jkstra;...D, Snid; J. postna; C;. d.e Boe!;
J]rriloge sj l,rngez$raag I A. - OLd.eboorn 1A.
Doo]: H. de Roos;
Aclxtêf : R. Dad; D. Benedlctus;
Mldden: E. Lecmburg; O. Schriènrrer; !; Visseri
Voor: F. Zand.strái vr. scbrieneri lr. AkkernÁn; J. Jeeninga; S. I{nol;

-DoeI: Tboun Leemburg r
Achter: ' 'S. Euisnan; B. de Leeuvr;
Midden; S. Kleefstra; J. Ksl-sbeek;
Voor! D . \ilagenaar: J. Kranor; r//.

Aanvang 9.45 uur: Vertrek

Zinderen; G. Ifuoli

9.15 uutr per auto.

''''
M.B. Kleefstra;
lloêkstra i S. vun

D€ Toto !

BiJ dlt clubblaadJe
niet gebruikt kunnen
regi s tra tiekasrt .

net deze formulleren d.e boêr
worden opgegeven bij J. de
ingevuld en opgc stuurtl word.
U met nee d.oen aan dg r? to tott

vindt U 1wg9 "l;offórmul-ierenu aangeheoht, oie eohter
worden Índien nen niet in het bssit is vàn een gxoene

Het is a]-l-een naar bedoeld a]s aansporlng eens
op te gaan. Llefhebbers om nee te dóon kunnen
Roos die zorgt dat de groene registrs tiekaart
Pas dan kan nen ocht moetloen, Donk er aan dat
IJW êigen beleng en dat van tlé olub al1ent.
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Persl].ennert.les Aotle.

.. .:. .

Er sobtJnt "oyor'dëzê àctie nogal wat verwarrlng te bestaan, ln dgze z1íl
461 nfelan{lu.p-!ecr:eg_weet wie wat }eljgt eb waervoor. HeÉ zlt àot -
0p le dêr-o -ópaaikaert_'[ate ae veronlglng besohlkbaar hoef,t ooet dle hulsvrqt-Ív
22 x 3 enrnert J es . Blalrlen. 0p een groot pak porsil zÍtten er al zesll'
,,VoÀ19 spaarkaarten noeten lneeJ.everat wórdon biJ dê voetbalverenlgiig.
Voor twee volle spaarkaarten ontvangt de spaarster een theed.oek ,yán èevoetbalclub , voor tlen volLe spaarkaarton dus vlJf tbeedoeken.
Wij zijn er van overtujgd, ttat in deze actle nog veel vruobtbaar wsfk ge-
alaan kan worden. Laut iedéry-.9L _lhràig._eens oved. óÏer. praten,

:
G1azen Aotle I I

Het gaa! steeds .betêr nle.t d.o vefkopen. Deze weêk lcwan ons ter oro. alat ons
Junlores]-ltl Jan-KrËmer reeds eb stuks veikoobt had. Ecn pra cbtíge 'pre statie ,
Tussentweeh-ad,kffifanAd.amsebeeftde45a].gehaa1d.ÁIsdat-1n.hêt.
ze]-fde tempo doorgaat kont hij nog wgl a€n de 100 toe,

Attontle.
Volgende week maandag is' er
betreffende tle Glazen ActLê

a. Het Sestuur
: ,: b; De Q6mmJ 9916 t s { Junlor€$- en. e1f Ïal.ëórnrni sgls

De laa tsten ul teraarcl na d,e
c .,4 l-le belangsto1J,.9pêqa..zà, jn vq.n -harte . wélkon;

ouwe vxa

zo góed

..
" :1

vergad.erlns.-:.i

verlopen actieHoudt U bovongenoemde avond. vriJ I De tot nu toe
most oen daverend s].ot krljgen lt
Prijsvraag Íunlo}'es, i. ,

WiJ hebbcn dc indruk gekregcn, dg-t- do- ylsgpn van. do lautste Jcecr éen. beotJe
xooeilijk waren. !}r waron tcnminste nlet zo heol voel inzenders, Jongens, -

Ju1fic laton Jo toch niet door cen paar vragen op de kop zltl,cn ? '
Ook al .kwr jc ze a]-lomaal niet beantwoord.en toch lnlovereri; Iilk goeat ant-
woord is een punt en daar kcimt het op dàb. .. 

''
:,

lopen week ziJn er op verschlllende, pwrten in het oorp afbeeldln- \gen van de te verkopen gJ.azen opg€hangen. ..^ .i.... .'. ,genvandetevcrkopeng1ËzenopgqnHngen.''.:'''.'''
Behal-ve bij P.v.d. tr'ecr on coerres op nog zes (O) andere plaatsen.
rïie weet ze te vlnden. Dus opgeven!

l btj'..,.. 1bU..'... en8. enar :

Ántwoorden lnleveron blJ Rinze Mulder. ' :

$liti. verrruachten oen grooi san,Lal optossi.ngên; Ír is w'oór een ba,llpolnt als
priJs beschikbcar.


