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ZoaLs reeds eerder werd opgemerkt in het kl-ubkrantje,
zouden wij met een uiteenzetting lver het progralnma
'van de feestdag, Z., IERD3G f4 .APRIL "A.S.r' terugkomen.
le .Iubileum-commissie maakt
en cionateurs hicrbij bekcnd,
zt n gehe.el. dtor de Crmmissle
feesteJ.ijkhedêÍ1.'

aan alle ledgn, oud ledan
dat lïotel Ticgelaar in
is .afgehuurd ti;dcns de

Dit houdt,.'i r dat men zr,nder bewijs van toeging von
het koud buffet en feestavond ge€n toegang he ,:ft. ..'
fle .gqceptie is uiteraard vcor een, íeder toegangkelijk.
De indeling rran oe fcestdag is als vclgt:
Dc Jeugocommissie heeftr":om ook de jeugdteden aan hun
trbkkente laten ktaren, een tcerncol gecrganiseerd.

:, lvïen is er na veel ínspagningen in geslaagd rm 14 elf-
tallen binnen de lljnen te krijge4r nomelijk voor de
.A-en 3 welpen en de C juniorera. .,- D.€elnemende verenigingen z,íjn: .Akkruml f rnsum; Tijnje;
V/arga en Ni jbeets.
Oldèbsorn zeLf kopt met J elftalten in het veld. Het
geheel-1s veroeeïd in dríe gr.upen, z'odgt elke g"ó"p
'rle kahs heeft om drie prljzen 'te verdelen, rl.l. beker,' zÍlveren me d'ait.le en een 6ronzen medallte.
EIke deelnemend'é 

-vercniging ontvangt tevens een herj-n-
neringsnedaille (vaant j e ) .'

',.Oak zgL er een tent op het teme,in-gerplaa.tst worden,
waarin de jeugd'eên rnderkomen heeft.
le bestaande kl-eedboxen zullen nu de funbtiegaan ver-
vultre'n a.ls wasgele.genheid, leidersruÍmte'èn vbor de
muziek-tnstal-latie, tijdens dit toernolÍ.

.. fevens wo.Èdt.de jeugd enkele consumpti-es aa.ngeboden.
Áanvang toernooi 9.00 uur en men denkt bin ca. 15.00
uur geëindigd te zijn, waarna de voorzitter de prijzen
zaL uitreikén.
ï/ij hopen met de. jqugdcommissie datrmede door goed weer
dit een goslaagd toernooi.zal worden.

, le,.r'eeeptier w€lke start Qm precj-es.-h:l.f- riea en el-n-



;

Jigt of rrtrr ,"rr- ?t?J.'t 1edèreen l" de gelegenheid om

fref eestuur te felicitergnr
Ongetwijfeld"Iuii""-è" tíJ-à""F_ 1" receptie sprekers kr-
nerrr zoals órilái"rt- 1?l,i{'N'v'3' 'en tr"T'8" bestuurs-
Ieden t.t táÉurige verenigingen etc' ' '

Het koud buffet in dutbo.rurrza+. wèIk aanvangt om 6'30

uur' is 
"puËláàr 

tguorg*ti;;;d 'íoor de oud-Leden'en

anoere u"r.iË[á-ru8"o"Ë. i;-ói,á-ruoen _hebben tijdens
dit ktud olrïFËi";;";;ï;r'"-eáIue:ll?lgo' 1n;een onse-

dwongen sf"Ër-mei elkaar tó práten'en oude herinne-
rlngen en voorvallen oP te halen'
Ook vopr oeze groep freUOen wà ge'meend iets te moeten

dten. t

De, fe';stavond moet reen granáioos sr'rcces wordenl

Hier zaL mede v'oor 2orgen het bekende dansorkest
,,EI,L,EN ttr lË"UOólfifNcfnlJ--"ii- À"' tu"""nci 9or een optneden

van ons afrËr-UátgnOe B0EEEfrKAPEL'

rn de bêned ej zaa: en uai-ls- óok geqorgd voor muziek en

-'i'Jr" ït"àË-"Áit ""t cen H/ilvMoNtORGEr"

Een leder, clie dus in een wat rustiger sfeer wil pra-

. tcn met oo,iË*Ë"r.e"oè" etá7 kan zich hler vernakcn..
t';; nrotu vERr,OlrNG' sttat ook op !9!. programma ' Íloofd-

prij zen zLJn een D'Ál,c-nl,às rn.v.l voU!'iFIETS' K.A],K'EN'

GOUISP KÁZXN rJrLv" enz: ;n"' Dus alleszins de moeite

waarcl l De ' trekkin g zaL ';;1-49 
hcofdpri jzen betref t'

ám*xiotsrag twaatf uur plaatsvinden'

cie gommlssie wil er nogmaa]-s cle nadruk op leggen' dat

.gezien het prgranma ""_áu--ï" 
ver.wachten grote toeloopt

nrcn zonder bewijs van tàugu,rg geen entreè heeft, dit
cm organisatorische redenen' on ànn ook- v
Diegene, oï""ái"i'-["i5g ómstanoigheden dan ook' ver-
zuimd hebben toegangs*rt"ï""-.rooi Oe-ïeËstavonó -9n/ot
koud uuffei t;-;8;ïËiru"l 

-iË er arsnog een mogelijk-
heid a-nwezig'
DJz€ kaarten-zijn te bekcmen bij de volgende adressen!

:lOTEÍr TIGCHEL'I1'ÀR' tel' 333 ..
s . vrssEn, 

-ËÏVEíTEiUORREN 
59 ' t er ' 46L'

f'ngs deze weg wenst de Jubileun-ssmmissie allent



aa

Bestuur, leden, oud-Ieden en donateurs, alvast een'
gezellige ciag boe" . 

DE JUBILEUM-COMÏVIISSIE.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DEV0I.,GENDESPEI,ERS}ÏoRDENUITGENOGIGDVOOREEÏ.
JUBILEUM-T0ERNOOI EN IIENEN 0M 8i 45 UUR IINIVEZIG
TX ZIJN;
C .ÏïJN]O.BEN:

D.F"uinan
.fr.MuIder
\i/. Vi sser
J.Hui sman
R.Veld stra {
B. Haspel
P.d e Meer
P.Tysma
lV.v.Kalsbeek
H.J.v.d.Krieke
H.\/.v. d .Krieke
l.0osterhof
Ph.Di.ikstra
U.oe Yries

41 WET,PENT

E.Reitsma
T.v.d. Kooi
E. Folkert sma
H.0osterbá-an
J.Otter
J.v.KaIsbee k
Fr. Bangma
J.Meester
P. v .lIe eI
Ir.Veld
H.v.d. Meer t
R.Heioa
T,Keuning
J.Diikstra .
B 1 S/EIPEN:

J.Bethelem
H.Vink
B, Bethelem
R.Huitema
M.Brouwer
K.de Groot

K.Dekker
J.v.d. Wa1
J.v.d. Yt'ouda
J. Fokkena
P.Heida
H. Numan
J.J.Diikstra
Ti. Ypma

.A2 ÏIIEI,PEN:

l..tlkkerman
R.Jelsma
R.Mi,inheer
G.Brouwer
R.YeItman
E.v.d.Krieke
Th. de Groot
P.Ypma
R.Kootstra
Tj . Íltena
J.Brouwer

Wouda
J. Stuiver
G. Hui sman'
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\' otDEBooRN Bl- -. otDEBooRN 82
r

d" *o"sten zaberdagmorgon tegen' Oldebtorn 82.
t" a" eerste helft toen ble'ef het'0-0'
ffi ;;.;àè-Àórfi-kregcn wij de aftrap. Toen kreeg ik
ËË"-[à"" u" schopte-n.is. Én toen kregen we veel meer

[;.;h: Ivl.:ar toeá schoorc]e $1en\--Huitema I-0 voor
[""t Toen was B].' vêel mêer '"'an de ba]-'
Èn P.Heiua schoorae 1-I-'
Ëii ;;;"iáá""àinuten gel-edeÍi nori -Él4s ':*1e'groot wel 2-0
Iórro""rr-. nn j.v.d. woude schoor 2-l ïo,or ons.
Ë" ecn p-€"ar minuten tcen was het afg-elop5g;
!

ï Henkic Vi'nk '
i--
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{atcr, ag 7 aprll ragesien cie B2 welpen tegen Ce Bl- wel-

fi;" ecrste irerft werd €r gccn .loelpunt gemaakt. En

blecf het O-0.
Ï" ,fe tweecle helft ging -he't wcl beter'
f/""i-Rink iluitema "óftoót 

naar'om&eo keper -Auke .Akker-
Àffi"";-ïï"ïÏ;À-i""s" zijn voet gl.ri-jdèn erl schoorde dus
in ciscn clocl C-I. )

,!ó", Ëregen_wij dó kans en glngen_dus rlaar voren.
Éiet Helda kreeg de bal- en schoorde r-r'
nven later krec[ Jan van oer \ïouCe.ie b"al 93 schoorde
iàk'ri-;óé* l.rroí :0" zwart-witten :elr-i"Ë-ó:en -' flultte
dà;" tre,iner-en toen was de we.istrijd afgelopen.
fi zwart-witten hacjdcn gcwonnen net 2-\'.,
. I -.1

I l]arnon Nu'man't-y'+ ++++++++++++++++f+++++++++++{ ++++++++++++++++++++++++
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