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SVIETTEBUOIil]EN 12 OIJDEBOORN

FEEST.AVOND v.v. "OIrDEBOOilNrr

zaterdag 23 februarla ê.s. in hotel GOEIRES

I.ANSEN en

rn.w.v. rr TF]S GIS BEI-,lSrl

tevens trekking loterij met

Leden gratis toegang evenals
donateurs vanaf L6 ja.ar .* 

Het Bestuur

===== =================== = =======- = = = = === ============= =
FEEST]VOND

De v.v. Oldeboorn hoopt op 23 feb. ê.s.
te houden voor haar leden en donateu.rs.
lijk verzocht on e'anwezig te ziin.

B..lo uur0m B uur kunnen we begi-nnen n:et oansen en na
opent de voorzitter officleel deze avond.
liet crient aanbeveling dan aLLemaal &;.ÍIWezig te z:-Jn,
want daerna zaL om 9 uur .recies met het eerste Bingo-
spel worden begonnen. Er zaL orie keer gespeeld worden
en steeds na een da;nsje. El-ke keer worden er twee ronden
achterelkaaf gewpecld. Dus om 9 uur le ronde, 2oe ronde
om 9.45 en Scie ronde om LO.45 uur,
tsingo moet snel en goed gespecld worcl en om het leuk en
gezel-ig te houdon. )earom hebben wij het groots en
officleel opgezet en uiteraord met leuke prii zenL
Nu_q.e_spelregelql
loor 4 personen worden de kaatten rondgebracht' U moet
niet meer dan 2 k;'arten kopen, anders is het moeiliik
te volgen. Zarg ervoor gepast Setd hii de hand le hebben.
Op uw kaart ziet 25 hokjcs met schuifjes net i.n het mid-
den een blanco hokje, hiervoor getdt elk numm.er. /,11e
schuifjes openen. Dan begint het spel. 0p het toneel

BINGO

als hoofdprijs 1Vell-s rij-
paard

ondersteunende leden en

een feestavond
U wordt vriende-



víordt een molen georaa"id en na c'n ti-jd je glijdt er
een balletje met een nummer uit. lit no. wordt omteroí:-
pen door de spelleider. Indien dit noo €rl vclgende op uw
kaart voorkomt schuif u u dit dicht. ir,en heeft BINGO als
men één horizontaLe-, vertice"le- of diagonale rii heeftt
dus van 5 nu.mr,ers (of 4 plus blanco hokje. Men roept dan
luid; BINGO-1, en locpt naar voren toe naar de spelleider;
deze contrcleert aan de hand van de balletjes die in het
gootje liggen de kaart. Bliikt deze kaart goed te zrJn dan
.rervoegt deze persoon ztch rlac.f de rekentafel, waar hem of
hoar eên fraeie prijs wordt uitgerijkt. U hcudt ell-e kaarten
nog bij u want getijk wordt er een tweede spel gespeeld voor
betzelfcle ge1d. Indien de kiiort niet goed bliikt te ztin
vordt er gewoon cioor gespeeld en índien er twee gelijk
3iiïG0 hebben wordt de prijs gehalveerd. IIa elke ronde legt
o€n de kaartqn klaar voor cie oph."lers. Deze worden dan
:.etelcl zodat 

*er niet één achtér kan blijven " Zo wordt
rr met 'bussenpozen van cen half uur Orle ronOen gespeeld.
jfijkt na de prijsui'breiking,en 1s deze op tiid k1Lat,
,:r nog veel enthousi*slrrg veer een spel 3ING0 te zítrn, "

Jan zaL er nog één keer een spel Sespe_eld worden. lit
:aL dan de FIfi,{LE-tsING0 ziSnr d.Yt.zt één keer spelen
.,et de voltedige kaart en lï.et een IIOOFDPRIJS.
Íierna zaL het officiele 6eqee]-te door de Yoorzitter
'rorden gcsloten . Taarna kan er nog gezellig gedanst
io.r'den, 1ïij wensen dat we er een Sezellige avond ven
z ullen má.ken .

liet Bestuur
.,*******++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++

V.AN DE JEUGD-l'FllElING

(b zaterdag 23 f ebruari a. s. organise ert d e v.v. Old eboorn
èn feestmiddag voor de jeugd. Op deze mlddag worden alle
;eugdel-ftatl-en uitgenodi6d, behalve de l. Jwt. en is al-
i,"l toe gan$keli jk voor-i èugdleden van de v.vo Oldebooe.n.
Dc :,anvaÀg is 1.30 uur en op het programma staan filnrs
ex ecn quiz. I6-ddffisle hoopt op een grote opkornst en
O;t vve met ztn allen een gezellige r'idCag zullen hebben.

O.r zatero&t 2 maarl begint voor alle jeugctelftallen de



competltie weer. Dan kunnen jultie. higr alvast.weer
rehèning mee houden. De jeugdgom.. hoopt op iullie aller: -'?^"

medewert<i_ng, vooral wat bet:reft het afzeggen van een
wedstrijd Élj verhinderlng. le t1iden van de training
zrJn Suifi-e áIlemaal bekend maar bezoek ook allemaal
trouw dc trainlngen.
T ra in in ; cn _ rg-9I_93._,f9 ugd ;

-

!, -Welpen donderdagavono
maandagavond
woensdagaivond

6. J0 - 7 .30 uur
?.oo - B.oo rr

? .00 - 8.00 rr

B.3o - 9.30 *

l0 " 00 -11. 00 rr

C -Jun.
3-il
li tr vri j dagavond
B -Welpen zater$agmorgen

Nieuwe l-eden zlin van halte welkom waàY noeten wel B

Jaar zíjn-.
iu traiáing vah de riaries begint weer op woesdagavond
27 feb. à.so van B-9 Lltl'r'
llèt-i" gebleken dat deze trainíng nie! z,o trouw wordt
Ëéroó[tï .ttkul"tt uitgezonderd' fè traj-ner zeLf zou hier
graag veranderring iÀ 7+€? komen, want^om voor 4 danes
ï" tíainen Sàei cf ó aaraigheid er wat af . -lus duq":_r,
iÁon jullie betangstelli-Ág en kom wocnsdagavond 27/2
op de training!
De trainingen van het 3de en 4de en zM is vastSesteld
op de dondórdagavonden vanaf 7 '45 uu'r

DE J]IUGDCOT,$/ITSSIE
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In no. L2 jaargang L1 schreef de heer Bethlehem dat de

g;"pp""-á:.ó "o-rro"ut 
dan in het krantje staan, om-hem

fiu"ï'*"t pittiger mochten ztin: Ik weet niet wat B.
áÀá"" pitiiger grappen vcrstáat, maar volgens tli komen

we da.;1 in ciu'poiitièro of anciere nensen i'voor schut"
,àttut terechï. le politiek daar zaL ik me $àz.T nie t
áátt *águ11. Het is mi; te ernstig. lrferkeliik, voor poli-
ti-efc fráU ik geen goeà wocrd over of het zou moeten 7")-Jn

dat er nog .ir" uër tweede veld bii kwam dan zov ik het
misschien no6 kunnen volgen'
rndere *"^"".,i. ;to" schut"zetten d;ar waag ik mij hele-



maal niet aan, stel je voor dat ik aanmerklngen begon te
maken op het bestuur of de spelers, nee, daar maken
we absoluutgeen grappen overtom eetl beetje pi! in de
grappen te [rijgèn, mocht me wat. Toch, als ik sp9;
Íur-van het eerste was 6eweesl em ik noest voetballen
in en tegen 0osterwolde, éan zoo ii me zeeT verlaten
hebben góvoeldr r€t als eem kinO clat van een sohool-
reisje itruiskomt en haar moeder nlet ziet uracht€Í1...
Om nógma'ls op die grappen met pit terug te komen,
he t móolste, óf zoaís u-wilt, het treurigsle m_ocht ik
optekenen uit de noncl van een eerste elftal-speler.
nêt ging weer over de wedstrijd 0'wolde -Olboorn;
',Het-práten onder de wedstrijd ging ons vverkelijk
goed àtA nu nog geregeld trainen dan kornt he t voet-
bal-len ook wellfr
U begrijpt, aL die kleine stukjes
teerd i ze zljn gezegd door mensen

++++++++++++++++++++++++++++++ +i- +++++ +++++++++++++ + ++

OI,DEBOORN - SU;Ti]UISTENVSJ]N 2 uur

sToiíI\,ivocffi s- OL,DEBOO1iN 7À[t

OI,DEBOOIiN TB - JUBBEGI 2B
0I,lnBOOnN LC - .i0TIIV,lll,E LC
BI.,EU BOYS - OIBOOnN (l.lms)
OLDEBOOT1N 2 - HT,TiIENVEEN 5
FRrnsi.AN! 7 ollEBooilN 3
OLDXBOOIiN 4 T'/ISPOLIII 2

heb ik gevvoon geno-
hier uit het dorp.

Joh. Spoelstra

2.00 uur
nil

r 'rÊ tl
J.J-)
3.15 '2.00 rr

2.00 ii
10.00 il

P-i0ciliilvli\,il VOOB 2 en 3 maart a. s " 3

Pup. !, ; IIJNJE-O I B00i?N 10 ' 00 u'ur
O ' BOOilN 2 -GO,'d{El IJK2 tr rr

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
hij vond ze
van de tegen-

J. S.

-- Hfj vond 0ldeboornl goed sPelen;
waárd eLoze apen na de eerste goal
standef....


