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d.onderdag 29 maart L979 in lIotel Goerres 20.00 ulr precies

AGENDA

1. OIIINïNG
2. BEÏLA,}TDEIÏ}fG SIATUT] ;N

5 , ROI{DVRAAG

f,. sturrïlTG

d.e eerste BIJIT'Ft G: ilIONl:l AT,G.li.rfliNli
houden,rídaaq n1et tenminste f/5
tielijst heeft getekendrr.
de tweede 'rvergacleri-ng is 'bot besluiten
zíge aantal stemgerechtigcle ledenrt.
zie art.I4. van d.e oude statuten.

bevoegd, ongeacht het aant^re-

++++++++++++
Zateyd.ag 24 maart

D pup. Langezwaag - Olcleboorn 1O. OO uur
E pup. Oldeboorn - Ucliros J-O,OO uur
B jun. Olcleboorn - Jo'are 2b 11.0O uur K.Post
C jrrn. 0ldeboovn 2c - G.A.V.C. 2c 14.O0 uur H.ZwolÏe

- Ë; ' '-b-

O rV.
O .V.
O rV.

SE Clt . V . \r . OID,ï:]B0ORN
J.SPOIII,STRA

IID-TI;I\ï\I]IRGADERïITG kon nlet word.en ge-
der stemgerechtlgde led.en d.e presèn-

Spoelstra sr, ztn honcl loops, hond. Piet Smit wiJ- ook hre1. eens wat,
Spoelstra sr dacht er and"ers over, hier moet een stokje voor gestoken
worden, voegde d.e .daad. bij het woorcl., gooid.e zijn wand.elstok naar
hond , clwa.rs cloor het raam van lIévr, Dam.

- a-a-a-a-a-

Ien aantal jaren geleclen tracl de
desti jcls bekencle voord-rachtkunste-
nares Aafje Top in tt dorP Ursem
op. In zijn recensie over d.eze avoncl
schreef de comespondent van de
krant:rrEen spontaan applaus was d.an
ook de dank, toen zij aan Ytaar einde
was gekomen.. . ..tt

Zedenschand.aal
De Zaanlancler bericht uit Assen-
delft:, Begunstigd door het prach-
tige weer-heeft het naturrrbad
ttDE DOl,Pi:lIJlTtr zaterdagnid.dag en
avond. een recorcl aantal bezoe-
kers }o:::nen onteren. Dit aantal,
aldus genoemd blad., bedroeg in
totaal 1078.

Uit hetzelfde Ursem een merkwaar-
dÍg geval van sJ-uimerendre lcachten
in d.e sport, IIoe c1e plaatseli jke
voetbalvereniging Sint Bavo in een
wedstrijcl tegen de club uit Ouden-
dijk viór cloóLpunten lcon scórên zal
we1 ten eeuwigen d.age een raaclsel.
bl-i jven, vrant het verslag melclt t
dat Fíi-nt Bavo ged.urencie c1e gehele
wed.strijd" goed op cle bal' bleef
z itten
Te koop: JARïGE
TeL. 02246-280,
Maartensbrurq.

StÀÀT TER LtEKKllig Henk ult tLe

Vechtstraat. 3ii geen resultaat
gelieve terug te lromen. 

.Ér,o.ïrr. 2O0 bur. IIe].d..Crt.

Itrordt gevraagd.;
NE.TIE HUÏSHOUDSTER
BIJ BEJAARDÏI EE3A.

Br,no .L 2O7 bur.v.d.bl.

G evraagd : ST,AGHRST,$ffi'I,II{G'
wordt áan,huis geslacht.
J, cle Vet, te].. 02298-227 Abbekerk

KI?ItsN.
Jac. Zeemanr Sint-



,5en. Ilaulerwijk
ilen. Olcleboorn 2
f]en. Rood Gee]. 7

,

D pup. Olil.eboorn
ii pup. Blue bo3's
5ren. Olcleboorn zm]-
Sen. Drogeham J
B jun. "'f .If . ï ,
C jun. llolvega 2c
C jun, Akkrum 2c

lien. O]-d eboorn
$en. Slesse 2
Sen. O]-deboorn J
,Sen. O1-debgorn 4

Zondag 25 maart

- Oldeboorn 14.00 uur J,Hui-zinga
- Stanfrles 5 10,00 uur Ï,.rrppi.ngà
- O}deboorn 3 10.J0 uur ].eicler

T,aterd"ag 1L maart
l.iilclam IO.00 u-ur
Oldeboorn 10.O0 uur
Oudehaske 3 14,00 uur
Old.eboorn z2 1zl. O0 uur
O].deboorn 1I.00 uur
0lcieboorn 16 , o0 uur
Olcleboorn 2e 15.f5 uur

Zondag I april.
St.Jacob 14-.00 uur
Olcleboorn 2 l-0.J0 uur
R.Bergum B 10.00 uur
de i:weach 2 10.15 uur

-l- -i- -F -F+-i-+-l- ++++

I'iutaties

\"leaze 58 lid no . 4O7
Braksclyk 25 l,id no. 408
Swettebuorren lid no, 4O9

J. J "Di jkstra is 4-06

H.A. J.Ii'].eer
K. J.liol].ema
].eicler
A.flturrrman
À.G.v/d Berg

À.}:laátita
Ii.cle Roos
I1.c1e Jong (ts)
J.1(rol

O .V.

O rV.

1L1v.

ÍI rV.

O.V r
II .V.

ITleuwe ]eilen.
H.Eizema 23-LO-L966
T .Roggendorf OB-08-f968
l-" . J. Goerres 3A-LA-L97L
I:et nieuwe 1itL no. v&Ír

f r -',

iled.ankt als lid.
C.Ket , C vf cI -Spoel en G de Boer.

$fieuwe donateurs.
T j .I.{uizinga, }/i.r,.lit, I(obus v/d LieuJ-en, R. c1e

i'ii,Dare en Áug.f'.poeJ-stf@1 ::,:1.

Drukke werkza.amhed-en noopten lammert Visser
clanken.
l''evr. J.Ivleester-Rooks en J.I.iagenaar hebben

Vries, Dr. v/c\ Torre,

a,ls l-otto-loper te be-

zijn plaats ingenomen.

!e redaktle hoopt volgencle keer vreer met een normaal- krantje uít te
komen, al-s er t^Ieer eens gevoetbalcl- word.t.

-.-.:.-a-.-.-

SIFI4 UïillINGl\ zaL op.de clubavond. van d.e scheid.srechtervereniging
Heerenveen e,o. spreken, 1n zaaL Vaart jes te }ïeerenveen en we3. op

I{A.ANDÀG 2 Agl-11 8.. s , 20.00 'tlnr .

Donateur te z_'jnvan de v.vr ;;;";;";';;;, op Í o,Lsz3o76s per
week.

Voor u gelezen en llsergenomen, d.us Bl/\D-\fiIItrIlTG.


