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Van de rLdactie-tafel .

YSii:.I_Y $e_ze-re.esls-1eest,_is het bijna vier weken ge_reden dat,t voor het laatst De Z\,!art tiJitten ontvangeËhebt. j)it hleft verschillencte oorrát.o.-In-.9e eerste plaats is er 6ijna [een oi.ow".Het voet-ballen staat a1 gedurende 6ijna arie ,"À"àà-"iif'àà--oaardoor ook.,:de toto,en ook de verdere activiteitenvan de c1u5 waren nu iiet on over naar nuii iè-"àà"i;-ven.
Jl,,A: tW:qae plaatg waren er noeilijkheden met het sten-
?+lt:1.*lj.hopen dat deze hiernede zijn opgelost.
il: q.:, ïtlf.I dus 6innen.,afzienbare tijd vèrdwijnt,oan zurt u voortaan iedere week weer van cle Zwait Wit_ten kunnen ge nie ten.In deze editie vindt U ook.het numner van 6 februarj_ j.1.Door zíekte en drukte van ale tdrukkerrwáren wij g.oooá_zaakt deze beide nuoners j_n een band te-àoê".-" " 

;:"
Een feli.citatie deze keer voor onze keeper Jan de vriesdié' _zontlag^1/,fe6ruari verloofd is.Híj Ëeeft aan dii -
legglijte. feit. gecn rucht6aarheid wilien gèu.";aài'Aitonfslaat hen niet van de plicht een rondjà te geven.
Patienten hebben wij ook.Niet a11een cle griep heeft enke_re van ocze leden te pakken gehad maar ei zija ook ern_stiger ge_va11en.DictuË is maándag j,1.naar hét zleken_nurs :.n .lleerenveen g€ BaaD voor een operatie aan een k
5nre,tJ e.-tlpbe ure nd e post en een bezoek zij van harte welkou.ijYer! Adena lj-gt met een he rsenschudrling thui.s en isooK enKete weken uitgerangeerd.Á11e5eide vaa hartegsterkle..



SCHUTJASSEN.
Afgelopen. zaterdah hebben we j-n caféVan dcr Feer weeronze jaarlijkse schutjas-avond gehad.2g l-eden en do_-nateurs waren deze keèr'op komei dagen.Ists ne u, àá"vorig jaax.Dit is een v€rLe{rge nd teËen temeex Aáar-ervan, de tegenwoordige jeugd .sfechts weinigen a. ;"àiroi_
Jaskulstrnachtig zi jn.
un rulm 3 uur werd het startschot gegeven ea direct
larsttc de strijd 1o s.
-E;r werden vele qrannende rboronen-.!ge jast en dc spanningsteeg naarmate de avond verstreek.-
De dr:- houdcrs vai de wissclbeker haddcn Ê€n zwar€taak de Seker de verdedj-g"n en het i-s aan geea van henge Iukt.
De ervaring"bec-ft geleeri dat nen, om de beker te win_nen het rnaximum aantal punten noei 5eha1e:n ; i:: áii-govaL64,
Toen de. strijd gestredel was bleek dat maar een dee]_nemer hierin was ge slaági.
Kees Heida was deàe naai de grote nan en heeft hen dusnce na?r hui-s g5enonen.De tweede plaats was voor Rein_
dc r .Bantema, d. de rdr voor Joop Viss..r en de vie rde en
:llld:,y:tqon_ gedu.cld door J.iantJra e., lte .reininsÀ.voor allÈ deelnemers $rarÈn er kLeine prijsjes buscËik_baar die door onze voorzitter,die de Èunót'van'f.Jtjassen nog niet machtig is,uiiger'eikt.
11^i:!-.1 IgF Pgt een-[ezeilisà avond die de pcnning-ne€stÈr een batig saldo hseft opge 5r acht, maar- dj,e nàernog een avond was on de 6and tuèèen dc 1èden ond..rlingen tugsen de leden en de donatL:urs te vers tevigèn- ói-"in ieder geval te .consolideren. H.

lïist u dat..... 
x-o-x*o-x-o-x

De turkse voetbalbonC overwecgt de dames gratis totde voct6alwedstrljden toe te laten ?
De reoen hiervan is,dat de nannclijke to.schouwers
lig! Saur opwinden, en de schej-dsreóhters en spelersuatJouwen.De bond hoopt nu dat er vaa de aanwêzigheidvan neÊr danes .ecn kaluerende invloed za1 uiÈgaai. --
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TRÀI}TÏNG.
Het is een normaal 

_ve 
r s chij nsel bij d.. kleine verenlgin_

,gen dat de trai-ning 6ij het nadeieá van de wlntei àiï.!*t.Nu kan nen hiermec genoegen nenen en nen kan t";;.;;;-;i;;iets tegen te docn.Iedercl verenigin[ áie zi_cn.zêfi-;;;_"---pecte,e-rt probeert natuurli;k ietË.MieÀtaf ro"à.1.-rosur_taat,Maar sons lukt het eei 6eetje àn*voeft Uet be.Àïuurzich rijk,
!íanncer we de?e zaak goed be&ijk..n dan is het eigenlijkwe1 diep treurlg dat. e"cn U-{et;e *irrïJ"i ou jonei Jó;Ëei;van de_tralning weg houdt.Het-is toch zo dát à';rë-JE;_"guns allun-rnit p1càicr dc vortbalsport 6eoef.nen.D f 21iggt, ":t voft._ov, rgave dan pro6.-rc.i1 ;; È;i-;;";;;;";;*;:,r_rJK rc doco.-ur] hlÉrvoor is een goede tr aining-onontb""i r_11jk.
lÏi j wete n van so,lmi-g'è, buurvcreniginge n dat de trainingal geruime tijd stilstàa!r)it is"ó.5.--m.t Brue Boys hc,tgeva1.
liiijrn€t ons roooie ve 1<j -en de prina accoroodatle, zi jn doordeze poolwinter ook_ ge.dwongcn' g.r.,.,"i-h..t 

"po.íróËà"i-óote- zockcn.Dit voorat--onodat-dc ilate.i".iaing-i;-à;-;;;;"""afgeslotcn zijn.vJas_dit nict f.et gi"ái gewecst dan was de
-training op. hir vrld g"woon Ooor ËcEáán.Nu bcÈít C" training in h..t lokaaf J"n .ring voor cn vËr_schill.nds ding,,n tc gcn.
Nad"le n 'zijn o.a.:D-.-1Íchaamsconctitie wordt hiellËt goea
!:"9:9:t:..9.}: op-f:.t vcld;dc ba1 rraini_ng staat s;áu;;;á.(rc nirrr w]-nrL-r strl_ en men speelt nooit óec.r buiien.He t Gt?OrIE voordee] is : er t<ón.n veci-mc.:r joigenÀ--óp aetr arning.
lJr.J rnogin nict klagen over d" deelnamc aan <le trainínc-ujaT:.n_ wc op hct vcld gcblev(:n dan was de training ook"ie_dcligk gocd bL. zocht.
Y?:I_:_.-l ql"c p?g!.ons var] het hart.Er lopen op de tral_nr-ngsavond. n altijd nog y:_et jongcns op straat.Dit zijnvooral zij die hct zo Èitter áoAIg Lre b;en.v?anne r mcn henvraagt waarom zc nict trainan dan-lopen d!: verklarine.:nvËr uitL.cn.Ieder hcuf,t een goedc snoi:s.Màar ;il-;;;;;";r"dc tien is het onwil-En wanàear :J aan ,oái-diË.;F;;.;"'een.olftal moet opSouwen,ben ;e áiet te 6enijàln. ï. 
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Wij 'lazen voor If :

dat Ársenal h€t vo€tbal-veld gaat verwarmen on in het ve!volg de gehele wiater door tc spelen.Kosten / 12O.0OO.
clat de .K.N.V-B. het-.ft ge degedeeld dat er gÈ en noodcon-petiti.c_ wordt ingesteld.Het prosxanna woidt gewoon
afgcwcrkt.
dat e_en. speler uit Noord-Hol1and wegcns hct slaan vandc schcidsrechtr'r ni*t aLlcrn voor ! jaar gcschor'st wer(t
nnaar ook -nog e en rSurgerliJker straf kree g n1:,ecn w..ek
broQrnan.'
dat vj-e r 6estuursleden vanHoens6rock voor verscheidenejaren gesctrorst zijn en in eák.Le tic.ntallcn jarcn
gecn functi€s neer mogerr vÊrvullen in dt K.l,Í.Í.3.we _
gcns hÈt b.yr.rtredcn van dc amatêurbepaliogcn en de doorde K.N.V.B. gÈ stelde voorschri-f ten.
dat het a:otal inworrers van Oldaboor r gedurcnd€ h€tjaar 1962 is toeganonen mct 24 door ge[oorte cn ror.t 50door vestiging,dat cr d,.aientêgÈn Z2-vextrskl<en en 1ó-stierven waaxdoor totaal 10 peisonca nind,"r \oas dari
J1 dec.t61.
dat bct aantal manncn in de ge m".l.nte i-s toegenomcn met
J4 tegen een toenane tij de vrouwen van 1|,5at i.s een ve!
hcugcnd tuktn.
De stanC is nu 2566 &.annin tcgq.n 2ll4 vrouv;en.
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C0lÍTRIBUTI n
O _p _onze oploëp van een contri6u tie o phaler is ni,.nandafgckonen.Áls icdcr zo g,oed weet dat- Cit eea mindcr àan_genagrc ba,ntj€ isrwaaron dan Íiet..een b€ctj€ mber nedc_
werktng_ wannÊÈr de contrl5utie geind wordt.. Wig stellcn nu d. volgend., rcgelins voor.
Dc contributic wordt áoor vr=rèchiIlend. jongcns opge-haald,te 6eginnen met clc be zorifÈrs van ons Èrant;èIDit voor-zover bet leden 6etreft dÍe in hun routè 1ie-
ge n.De buitÈnleden wordc.n verzocht zovee-l noge Ii jk te"
be tal an wanne e r zÊ 1a hê t clorp zi. jn.
gedenk goed dat Êr in-€en verènig{ng ook nog iets anclers
gaand€.. is daa voetballeB aIleen,óok-voor ;uflie !ll lI
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