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door onze vcorzi-tter.
cm een ieder boven te krijgen
wenst U alle bingo-spelletjes mee tedoen, oan zult U nu Uw kaai.t;es voor degehele avond kunnen kopen
door J. v.d. Veen

om de spanningen vArr het bingo van U afte zetten
Trekking grotê
l-oterij" " -"de laagste 5 Prr'izen
iie t onvoltooici e
hoorspel door J.v"Kalsbeekr J.v.d.veen,

.4, en J. Spoelstra
3.AI,ONNEN IÁNS
3ING0 2x de laatste
Trekking grote. _loteriJ -- de

Muziek van HET P.AllJS TRIO.-

Het bestuur wenst U een gencegelijke avond._



Old.eboorrr, 1O-2-1977,

Aan de oud.ers van d"e A-juniorenl

Zoals u wellicht al gehoord. hebt van uw zgot7, ligt het in
de bedoel-ing dat de À-junioren van d.e vrvr Oldeboorn in
de nabije toekomst een weekendje naar Ameland. gaen.

Naar onze bescheid.en mening behoort een voetbalve.reniging
haar jeugdleden meer te bied.en d-an het plichtsgetrouw'Yoor-
schotelen van d.e trainingen en wedstrijdent alhoewel d-it
voor d.e jeugd.commissieleden, d.ie d.e handen vaak al meer

dan vol hebben, een niet geringe zaak is. Zo gaan onue :

pupilÏen t/m B-jun. eenna;l per jaar naar een ijshockey-
wed-strijd in Heerenveen. 

:

De A-jwrÍoren laten we gezLen hun leeftiid de vriie keus:

ze mogen mee naaÍ het ijshockey of ze mogen d.e iaarlíikse
feestavond. van orLz,e vereniging bezoeken. (tB tenr. à.S.)

\Itre hebben getracht dit jaar voor ónze Ars als beloning
voor een- zowel_ qua sfeer a1s prestaties- geslaagd. sei-
zoen iets extratg te versieren. Let wel het lnltiatief
kwam vol1ed.ig valL spelersziid-e en leid-ing.
VJ-a contact met de v.v. Dqóg..93ch kozen we voor €err !rlêêk:-

end naar Aneland., hetgeet ïtt*ladels volledig is geregeld.

il/e verwachten dat Uw zoorl u al volledig heeft ingelichtt
ro3ar geven gaerne toch nog wat informatie.

1. !agg: Vertrek- vrijdag 10 irrni uit Oldeboorn (stavonds)

Terug - zond.ag 12 iwri in Oldebooïrn (stavond's)

2. g qi{r-g: Een belangriik punt voor u a1s ouders. )

De leiding bestaat uit 5 personen, te. weten:

dhr., en mevr.. Spoelstra- !V.Iíuisman- Il.v Dijk
n B.d.e Vries.

3. KoFt-efl! volledig pensioÍr. = f1+r- per dag + zakgeldt
ile hoeveelheid- zakgel-d laten we graag over aan

oud.ers en sPelers.

4. Vegroer naal-e-n.11gg. go-Lwe-fg: (spelers,leiding en bagage)

lYe zullen in de loop van,de tiid nog we1 een

beroep doen op u en hopen d.an op uw'meilewerking.

5. Plaqn-gnl Srograrnrn_a iS nOg niet gereed, wel staat e3
tÊ=;vee rg zaterd.ags een wed"strijd'. tegen

Geel l4rlt 1A (Nes) op ?ret progralnma.

liÍe hopen op Uw medewerking en een leuk uitstapjg,
maar mochten er van Uw kant bezwáren zíin tegen bepaal-de

zakex:r, klop d.an even aan bij d.e Leiding! | !
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Mijn hartelijke dank aan het

bestuur van de Y.V. Oldeboorn voor de
mooie bloe.F dle ik bj-j mijn thulskomst
uit het zi-ekenhuls moóht óntvangen.-
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Zondag moesten we dan weer los. Na +: B weken níet
gevoetbald te hebberf, tr":den we weer Ean'versterkt met
Jan ,Nieuwl-and die na dik "twe e jaayv\eer meevoetbal-de(wat h9m overi-gens niet slecht-afglng)'. Na 20 minuten
spelen'zette Sietse Jager oe e erste. goal; h1j prikte
hem vanuit moeilijke posltie in het uiterste-llnker-
hoekj e.
hÍaar met dit goartje waren we er nog niet; even l-aterzetten ook de Gorredi;ksters een goal. lïet janrmere
hic5bij was dat degene van GorceOJ;t die deáe goal
&à*kte geblesseer raakte. Met de ur stand gin[en wedg rust i.n. I'la'cieirust kwamenrwe er niet meér áanr tápàst Í{et werd drie-een voor Gofredijk en dit wae vol-
komrn verdieno.
;ï, t lw1'9. egn gp_olti-€ve ,wedstrijd wat natuurlijk ook be-rangrijk i=. (al-hoewer l:tr..H_o{F_tr?r. d1e iemond vakkundigneerlegde, ri-n, pak op ,'re biligt ' kri j e koe ).
Hopende ciat de, weergoden ons gunstig gezlnc zt jn
spelen we dertien febr. tegen .Tijnjó.-

H. Horstman.
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