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Het is  al weer een tijdje geleden dat we onze jaarlijkse feestavond had-
den. De activiteitencommissie had weer een mooi avond georganiseerd 
met deze keer live muziek, natuurlijk een verloting en een live optreden 
van diverse teams. De hoofdprijs  ging naar de soloartiest J.Watzema 
(2e), een terechte winnaar. 
Maar de reden voor dit s tukje: 
Ook het 4e had een optreden, Harke en Bouke met: 

“Biedt op het vakmanschap van onze spelers  “. 
De opbrengst van deze bieding is  bestemd voor onze jeugdafdeling, en 
er werd dan ook goed geboden op de diverse spelers en hun kwaliteiten. 
Maar bieden is  niet alles , afrekenen hoort er ook bij, dus  wil degene die 
geboden heeft op: 

 De voorhoede, voor het zware tilwerk 
 Binne, fiscale truckendoos  
 Een ijs je eten met Wytze Huisman 
 Een avondje Holland Casino met Klaas Akkermans  
 Walter van Maaren, specialist bij wc-problemen. 

alsnog het geboden bedrag bij mij inleveren, dan krijgen jullie het bewijs  
mee en kun je met de desbetreffende persoon een afspraak maken voor 
de afwikkeling. 
En nu we het toch over geld hebben, ik heb nog wat openstaande notas  
inzake contributies en boekingen, willen jullie deze svp zsm overmaken, 
dit scheelt mij ook weer werk in verband met aanmaningen e.d. 
Het moet toch niet zo moeilijk zijn om op tijd te betalen??????? 
 
Binne Oosterbaan 

Uit de bestuurskamer 

Nieuwe kopij vóór 22 april a.s.  

mailen naar:  

 redactievvo@wanadoo.nl  

of inleveren bij Sietie Huisman 
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Oldeboorn wint eerste wedstrijd na winterstop van Franeker 

Na een voor Oldeboorn wat moeizaam verlopen oefenperiode tijdens  
de winters top, waarin overigens geen enkele keer werd verloren 
stond afgelopen zondag de eerste competitiewedstrijd na de winter 
weer op het programma. De Boarnsters  mochten het thuis  opnemen 
tegen Franeker. Een ploeg die na een slechte competities tart weer 
aardig is  opgeklommen naar de bovenste regionen en weer volop 
mee kan doen om de prijzen. Oldeboorn moet op zijn beurt degrada-
tie zien te voorkomen, dus  beide ploegen konden de punten wel ge-
bruiken. 
Vanaf het begins ignaal van scheidsrechter Van der Werf lieten beide 
ploegen zien dat ze voor de volle wins t gingen. Oldeboorn was  in de 
beginfase twee keer dichtbij de openingstreffer, maar zag de doel-
man van Franeker beide keren uitstekend redding brengen op af-
standschoten van Jan Wybren Boschma en Siete Veenstra. Aan de 
andere kant moest de Boarnster achterhoede regelmatig handelend 
optreden tegen de snelle aanvallers  van Franeker. Toch wis ten de 
gasten maar weinig kansen te c reëren en had Hindrik de Jong niet al 
teveel moeite om zijn doel schoon te houden. De organisatie bij Ol-
deboorn was  uitstekend verzorgd en er werd zeer weinig weggege-
ven. De beste kansen waren dan ook voor de Boarns ters . Tsjerk Ak-
kerman was  vanaf de zijkant al enkele keren gevaarlijk geweest, 
toen hij halverwege de eers te helft door Siete Veenstra vrij voor de 
keeper werd gezet. Met enig fortuin omspeelde Akkerman de doel-
man en schoot daarna overtuigend de bal in het doel, 1-0 . Even later 
stond Siete Veenstra weer aan de bas is van het tweede doelpunt van 
Oldeboorn. Met een mooie crosspass  bracht hij Bouke Paul Kleefstra 
in scoringspositie. Vanaf de zijkant liet Kleefstra met een diagonaal 
schot in de lange hoek de keeper kansloos , 2-0 . Tot de rust kwam in 
deze stand geen verandering meer. 
Na de thee probeerde Franeker logischerwijs  meer druk te zetten en 
ging het op jacht naar de aansluitingstreffer. Toch kwamen de 
Boarnsters  zelden in de problemen en bleef het zelf ook voetballen 
om de voorsprong uit te breiden. Na goed druk zetten van de beide 
spitsen Jelmer Beimin en Ts jerk Akkerman kwam de doelman van 
Franeker bij een terugspeelbal dusdanig in de problemen dat deze de 
bal zo inleverde bij Siete Veenstra, die zich geen moment bedacht en 
de bal met veel gevoel in het verlaten doel schoot, 3-0 . De wedstrijd 
was  na dit doelpunt definitief beslis t. Franeker leek de moed op te 
geven en Oldeboorn bleef scherp en geconcentreerd spelen. In de 

OLDEBOORN 1 
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slotfase van de wedstrijd kregen de voor Jan Wybren Boschma ingeval-
len Ate Bergsma en Bouke Paul Kleefstra nog mogelijkheden om de sco-
re verder uit te bouwen, maar beiden slaagden hier niet in. Tsjerk Ak-
kerman zag een schot uit de draai net over het doel verdwijnen. In de 
slotfase viel Cees  Reitsma nog in voor Siete Veens tra. Aan de stand ver-
anderde het niets , de drie punten bleven in Oldeboorn. Een belangrijke 
overwinning, omdat enkele concurrenten ook de volle buit binnen wisten 
te halen. Over twee weken speelt Oldeboorn de eerstvolgende competi-
tiewedstrijd in en tegen Drachten. 

Pupil van de week  

Wedstrijd: ...............................Oldeboorn –  Franeker 
Naam: ....................................gerard (huitema) 
Leeftijd:...................................9  
Team:......................................oldeboorn E2  
Op welke plaats  speel je:..........aldeboarn 
OP welke plaatse speel je het  
liefs t:.......................................heerenveen 
Beste voetballer ter wereld:......alves 
Beste voetbalc lub ter wereld:...heerenveen 
Leuks te televisieprogramma:....bloder 
Doe je ook aan andere sporten:nee 
Heb je huisdieren:....................ja 
Wie is  de bes te voetballer van 
Oldeboorn:...............................pieter 
Wat eet je het liefs t:................lasanje 
Wat eet je liever niet:...............spruitjes  

Oldeboorn schiet niets op met gelijkspel tegen Stiens 

Een belangrijke wedstrijd in de s trijd om degradatie. Bij wins t zou Olde-
boorn in punten op gelijke hoogte komen met Stiens en op doelsaldo 
zelfs  een plaatsje stijgen op de ranglijs t. Helaas kwam het zover niet en 
mochten de Boarnsters uiteindelijk nog blij zijn met een punt. Beide 
ploegen wisten afgelopen zondag niet tot goed voetbal te komen. Waar-
schijnlijk had dit ook te maken met het moeilijk bespeelbare veld en de 
verraderlijke wind die over het veld stond. O mdat Stiens  veelal met lan-
ge ballen probeerde de spitsen te bereiken had de boarnster achterhoe-
de het hierdoor vaak las tig. Oldeboorn probeerde in eerste instantie wel 
de combinatie te zoeken, maar er mis lukte zoveel dat de ploeg ook 
meer en meer met diepe ballen ging werken. Toch was  Oldeboorn voor 
rus t het dichtst bij een doelpunt. Bouke Paul Kleefstra zag een als  voor-
zet bedoeld schot op de paal belanden. Even later werd Kleefstra door 
Siete Veenstra vrij voor de doelman gezet, maar kreeg de bal niet lekker 
mee en vond uiteindelijk de doelman op zijn weg. Dit waren eigenlijk de 
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enige wapenfeiten in de eerste helft. Stiens werd niet één keer ge-
vaarlijk en Hindrik de Jong werd dan ook zelden getest. 
In de rus t bleef Ate Bergsma in de kleedkamer achter en werd vervan-
gen door Pieter Poepjes . Jorrit Zandberg schoof door naar de voorhoe-
de om samen met Ts jerk Akkerman voor de nodig dreiging te zorgen. 
Oldeboorn ging nog meer de lange bal spelen en vergat zo nu en dan 
te voetballen. Bovendien kreeg Stiens  in de tweede helft het midden-
veld in handen, waardoor de tweede bal vaak een prooi voor de gas-
ten was . Toch wist Stiens  lange tijd geen echte kansen te c reëren. 
Oldeboorn bleef de meest dreigende ploeg en kwam enkele keren door 
over de zijkanten. Eerst s tevende Ts jerk Akkerman op het doel af, 
maar koos  voor een balletje breed waar zelf schieten wellicht een be-
tere optie was . Even later deed Jelmer Beimin precies  het tegenover-
gestelde, hij schoot zelf huizenhoog over, waar de bal voor had ge-
moeten. De beste kans  was  echter voor Siete Veenstra, die volledig 
vrij voor de doelman kwam maar de bal niet langs  de keeper kreeg. 
In de slotfase van de wedstrijd gebeurde er nog van alles . Eers t 
bracht Jelmer Beimin de Boarnsters  op een 1-0  voorsprong door bij de 
tweede paal een hoge voorzet vanaf links  beheerst binnen te schieten. 
Omdat Oldeboorn tot dan toe nog weinig had weggegeven had men 
alle vertrouwen in het verdedigen van de voorsprong. Al snel kreeg 
Stiens  echter een levensgrote kans op de gelijkmaker. Bij de Boarn-
sters  dacht men aan buitenspel, maar de vlag bleef naar beneden en 
een speler van Stiens  mocht alleen op Hindrik de Jong af. Gelukkig 
voor Oldeboorn faalde deze hopeloos  en schoot de bal naas t. Toch 
werd het al snel weer gelijk. Een hoge bal viel wat gelukkig voor 
Stiens  in het boarnster strafschopgebied, waar hij pardoes  voor een 
stienser terecht kwam die 1-1  liet aantekenen. Oldeboorn was  hier-
door even van slag en kwam kort daarop op identieke wijze op achter-
stand. De bal werd weer hoog voor de pot gegooid en in een sc rimma-
ge waar niemand van Oldeboorn de bal weg kon krijgen was  wederom 
een speler van Stiens  het meest attent en liet Hindrik de Jong kans-
loos , 1-2 . Na deze tegenvaller bleven de Boarns ters  echter vechten 
voor een beter resultaat, aan inzet ontbrak het ook zeker niet ondanks  
het matige spel. Met lange ballen werden de beide spitsen gezocht en 
met Johannes  Watzema voor Jan Wybren Boschma werd er nog een 
extra spits  ingezet. Uiteindelijk werd een voorzet vanaf rechts  door de 
keeper van Stiens  niet goed verwerkt en gaf Bouke Paul Kleefstra de 
kans  om met het hoofd op prachtige wijze de gelijkmaker te maken, 
2-2 . Na dit doelpunt bleven beide ploegen voor de winst gaan, met 
een gelijkspel schoot niemand wat op. Door een schoonheids foutje 
van H indrik de Jong mocht Stiens nog bijna drie punten mee naar huis  
nemen, maar gelukkig voor Oldeboorn schoot de doorgebroken speler 
voor een leeg doel de bal tegen de buitenkant van de paal. Na het 
eindsignaal van scheids rechter Postma overheerste bij de Boarnsters  
de teleurs telling, maar met een punt mocht men uiteindelijk toch niet 
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klagen. Volgende week weer een belangrijke wedstrijd in Leeuwar-
den tegen Rood Geel. 

Pupil van de week  

Wedstrijd: ............................... Oldeboorn –  Stiens  
Naam: .................................... Jelle Reitsma 
Leeftijd:................................... 9  
Team:...................................... vvOldeboorn E2  
Op welke plaats  speel je:......... Rechts en lings  achterin 
OP welke plaatse speel je het  
liefs t:....................................... Achterin 
Beste voetballer ter wereld:..... Afonso Alves  Martins  
Beste voetbalc lub ter wereld:... sc  Heerenveen 
Leuks te televisieprogramma:... studio sport 
Doe je ook aan andere sporten:Ja, aan dammen en Kaatsen 
Heb je huisdieren:.................... Ja een konijn en kippen 
Wie is  de bes te voetballer van 
Oldeboorn:.............................. Johannes  Watsema 
Wat eet je het liefs t:................ patat met frikandel speciaal 

 Voor al uw dagelijkse Spar Johannes Watzema  
boodschappen Tel. 0566 - 631283 

 Diverse broodsoorten Openingstijden: 

 Voorverpakt vlees Maandag 10:00 – 18:00 

 Bloemen & Planten Dinsdag 08:30 – 18:00 

 Telefoonkaarten Woensdag 08:30 – 18:00 

 Fotoservice/ Kopieerservice Donderdag 08:30 – 18:00 

 Stomerij Vrijdag 08:30 – 20:00 

 Speelgoed Zaterdag 08:00 – 17:00 
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Spelerspas 

Van onders taande E-pupillen willen we graag een pas foto ontvangen, omdat zij 
het volgend seizoen ('07-'08) D-pupillen worden en dan een spelerspas  moeten 
hebben. 

Jurjen Dijkstra 
Johannes  Lolkama 
Robin v.d. Bij 
Sietze v.d. Brink 
Harm Kroes  
Jaike Fokkema 

Het pas fotoformulier moet ondertekend worden door de speler/speelster zelf én 
hun ouders . Nader bericht hierover volgt.  

Verslag Oldeboorn C tegen Scharnegoutum C2 (17 februari) 

De eerste helft hadden we tegenwind. We hebben toen 1  doelpunt gemaakt, on-
danks  dat zij beter waren. Age heeft deze goal gemaakt. 
De tweede helft hadden we de wind mee. Toen heb ik er één gemaakt. Daarna 
maakt Age weer één. Scharnegoutum heeft ook nog één gemaakt in de tweede 
helft. De uitslag is  3-1  
Aldert. 

OLDEBOORN C1 

F1 bedankt 

Woensdag 7  maart was  de eerste buiten training in 2007 en energiek als  altijd 
stuiterden de F-pupillen in het rond, als  waren het kalfjes  die voor het eerst de 
wei in mochten. “Honger naar de bal” dacht ik nog. Maar dat bleek niet het enige 
te zijn waarom de dames  en heren zo blij waren. Ze hadden een verrassing voor 
mij in petto. “P atrick, Patrick, kan je er even bij komen?” Sil stapte naar voren 
als  een echte direc teur en hield een speech waar Hein Akkerman nog jaloers  op 
zou worden. Samen met zijn teamgenoten bedankte hij me voor het leiderschap 
van de afgelopen jaren en kwam ook nog eens aanzetten met een door onze ta-
lenten gesigneerde Heerenveen bal. 
Jongens  het was  ook voor mij een fantastische tijd waar ik jullie ook voor wil be-
danken. Veel plezier met jullie nieuwe coach: Sjoukje 
Ik kom zeker nog een paar keer kijken. Groet, Patrick 
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OLDEBOORN E2 

Groots spetterspektakel 

Het nieuwe seizoen kan pas  beginnen na een goede oefenwedstrijd. 
En wie kan je dan beter als  tegenstander hebben dan je oudere vrien-
den van de E1. De entourage was  er één om niet zozeer onze voetbal 
techniek te etaleren maar meer om onze dadendrang te tes ten. We 
konden namelijk niet op het voetbalveld spelen en moesten daarom 
uitwijken naar het trainingsveld. Onze uitrus ting van voetbalschoenen 
en tenue hadden we beter om kunnen wisselen voor snorkels  en 
zwemvliezen. Het water s tond tot kniehoogte en de vergelijking met 
de zwarte friese paarden uit Marrum was sprekend. 
De wedstrijd vroeg daarom om de juis te ins telling: bikkelen, bikkelen 
en nog eens bikkelen. De bal vooral niet het werk laten doen want in 
die plassen rolde hij toch voor geen meter. Een dribbel was  ondoenlijk 
dus  moesten we als  een soort rugby lijn de bal telkens  van elkaar 
overnemen, en meter voor meter terrein zien te winnen. En warempel 
het lukte ook nog, met een mooie overwinning (+ een reeks  kapotte 
aldeboarnse wasmachines) als  resultaat. 
Mannen het was  mooi om jullie vanaf de zijlijn zo gedreven bezig te 
zien. Het kos te wat moddervlekken, maar het belooft ook een mooi 
seizoen te worden. 
Patrick, de dalmatiër Antonissen 

Joure E8 vvOldeboorn E2 

10 maart hebben we gevoetbald. We moesten uit spelen tegen joure 
E8. We s tonden in de eerste helft met 1-0  achter. Dus  de twedde helft 
moesten we aan de bak!  en we hebben gewonnen met 2-1  De doel-
punten waren van kim en gerard. Het was  een leuke wetstrijd. 
Groetjes  Floris  

Oldeboorn E2 tegen Lemmer 

Zaterdag 17 maart moesten we tegen Lemmer voetballen . 
Het was een leuke wedstrijd maar we hebben wel verloren met 1-3 . 
Kim heeft een mooie goal gemaakt. 
We hebben wel meer kansen gehad maar die waren wel mis. 
De ene van Lemmer liet zich s teeds  vallen. 
Ik was  aanvoerder. We hebben wel met penalty’s  gewonnen. 
Nick heeft goed gekeeped. 
Groetjes  Brend. 
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Wedstrijdprogramma 

Zaterdag 24 maart 2007 
SC  Franeker DA1  - GAVC/Old. DA1 14.00 uur 
JVC Nijlân B1 - I rnsum/Oldeboorn B1 11.30 uur 
Oldeboorn C1 - Bakhuizen C1 11.00 uur 
VWC D1 - Oldeboorn  D1 10.30 uur 
Oldeboorn E1 - Flevo Boys  E8 10.00 uur 
JV Bolsward E6M - Oldeboorn E2  9 .00 uur 
Suameer F1 - Oldeboorn F1 10.30 uur 

Zondag 25 maart 2007 
Oldeboorn 1 - Harkema Opeinde 14.00 uur 
Oldeboorn 2 - Gorredijk 4 10.00 uur 
Wispolia 2 - Oldeboorn 3 10.00 uur 
Udiros  4 - Oldeboorn 4 10.00 uur 

Zaterdag 31 maart 2007 
I rnsum/Old. B1 - GAVC B1 14.00 uur 
DWP C2 - Oldeboorn C1 12.00 uur 
Oldeboorn  D1 - H ’veense Boys  D3 11.00 uur 
Thor E1 - Oldeboorn E1  9 .00 uur 
Gorredijk E4 - Oldeboorn E2  9 .00 uur 
Oldeboorn F1 - Jistrum F1 10.00 uur 

Zondag 1 april 2007 
Drachten 1 - Oldeboorn 1 14.00 uur 
Nieuweschoot 3 - Oldeboorn 2 10.00 uur 
Oldeboorn 3 - Mildam 3 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Lang4zwaag 4 10.00 uur 

Zaterdag 7 april 2007 
I rnsum/Oldeboorn B1 - Veenwouden B1 14.00 uur 
Aengwirden C1 - Oldeboorn C1   9 .00 uur 
Gorredijk D2 - Oldeboorn D1   9 .00 uur 
Oldeboorn E1 - Jubbega E3 10.00 uur 
Oldeboorn E2 - ONS Sneek E4 10.00 uur 
Donkerbroek F1 - Oldeboorn F1 10.00 uur 
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Zondag 8 april 2007 
DIO Oosterwolde - Oldeboorn 1 14.00 uur 
De Westhoek 2 - Oldeboorn 2 10.30 uur 
Oldeboorn 3 - SC  Joure 7 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Gers loot 1 10.00 uur 

Zaterdag 14 april 2007 
Beetgum B1 - I rnsum/Oldeboorn B1 11.15 uur 
Oldeboorn C1 - Woudsend C1 11.00 uur 
Oudehaske D2 - Oldeboorn D1 11.15 uur 
Oldeboorn E1 - H ’veense Boys  E5 10.00 uur 
Oldeboorn E2 - SC  Joure E8 10.00 uur 
SCS F1 - Oldeboorn F1 10.00 uur 

Zondag 15 april 2007 
Oldeboorn 1 - MKV ’29  14.00 uur 
Oldeboorn 2 - vrij 
Jubbega 4 - Oldeboorn 3 10.00 uur 
Nieuweschoot 6 - Oldeboorn 4 10.00 uur 

Zaterdag 21 april 2007 
I rnsum/Oldeboorn B1 - FC  Birdaard B1 14.00 uur 
Black Boys  C1 - Oldeboorn C1 11.00 uur 
Oldeboorn D1 - Olyphia D1 11.00 uur 
Steenwijkerwold E2 - Oldeboorn E1 10.00 uur 
Lemmer E2 - Oldeboorn E2 10.00 uur 
Oldeboorn F1 - Thor F1 10.00 uur 

Zondag 22 april 2007 
St. Anna - Oldeboorn 1 14.00 uur 
Udiros  2 - Oldeboorn 2 10.00 uur 
Oldeboorn 3 - Oldeholtpade 3 11.00 uur 
Oldeboorn 4 - Olyphia 5 10.00 uur 

Zaterdag 28 april 2007 Inhaal meivakantie 
 

Zondag 29 april 2007 (meivakantie) 
Oldeboorn 1 - Gorredijk 14.00 uur 
Oldeboorn 2 , 3  en 4 - inhaal 
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Algemene informatie: 

Bij inhaal/beker wedstrijd even contact opnemen met Sietie Huis-
man tel 631657. U  dient één uur voor de eerste wedstrijd aanwe-
zig te zijn, tot een uur na de laats te wedstrijd (zie programma in 
clubblad). Indien u verhinderd bent, dient u zelf  voor een 
vervanger te zorgen! Dus blijf  niet zomaar weg!!!! 
De kas  kunt u afhalen en na verloop retourneren bij:   

Binne Oosterbaan 
Ds . Nieuwoldstrjitte 12  
Tel. 631768 

Om te voorkomen dat er meerdere mensen naar Binne gaan om de 
kas  op te halen, zien we graag dat de eerstgenoemde op het sche-
ma deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Wij attenderen u 
erop, dat het kantinepersoneel tijdens  hun dienst hun eigen con-
sumpties  niet hoeft te betalen. 
E r mag onderling geruild worden. Bij verhindering dient U zelf  
voor vervanging te zorgen!! 
Wij wensen jullie een sportief voetbal seizoen toe, de activiteiten-
commissie 
 
 

Zaterdagen (t/m 2 juni) 

 
Datum ‘s morgens ‘s middags 
 Ouder van:   
zat 10 mrt. Yanick de Jong A. Hobma 
 Menko Dijks tra J. Haspels  
zat 17 mrt. K. Brak 
 J. Reitsma 
zat 24 mrt. O. Ashur Ria de Vries  
 van der Bij Francien Bles  
zat 31mrt. E . Huitema Gerrie Oosterbaan 
(beker/inhaal) R. van Roeden Titie Faber 
zat 7  april C . Schukken G. Westbroek 
 W. Dekker R. Spinder 
zat 14 april B. de Jong 
 R. v/d Berg 

KANTINEDIENST 
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zat 21 april S. Jeeninga Grietje Kleefs tra 
 F. de Roos Ynke v/d Wal 
zat 28 april R.C . de Boer Jannie Jager 
(inhaal) R.I .W. C rone Fenny v/d Bij 
zat 5  mei  D. Spoels tra 
 F. Kroes 
zat 12 mei Joh J. Lolkema 
 P . Altena 
17 mei L. Hooghiem A. Hobma 
(Hemelvaartsdag) S. Jelsma J. Haspels  
Nacomp./inhaal 
zat 19 mei S. Brak Ria de Vries  
 T j. Brandsma Francien Bles  
zat 26 mei H. Stulp Gerrie Oosterbaan 
Nacomp./inhaal J.B. Fokkema Titie Faber 
zat 2  juni B. Antonissen G. Westbroek 
Nacomp. J. de Lange R. Spinder 

 
 

Zondagen (t/m 29 april) 

 
Datum ‘s morgens ‘s middags 
25 mrt Swannet E rnst H. Hartmans 
 Pieter Poepjes J. v/d Woude 
1  april Margje de Vries C . Reitsma 
(beker/inhaal) Geanne de Jong A. Faber 
8  april Ynskje Poepjes F. Goerres  
 Marie Poepjes  
15  april  Sietie Huisman S. Oosterbaan 
 Karin Rodenburg B. Rijks 
22 april W. Zandberg W. van Maren 
 Jitske Fokkema 
29 april Swannet E rnst K. P ostma 
 Pieter Poepjes J. Dijks tra 
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Junior: 
 Blauw polyes ter trainings jack met rood/witte banen, USA 

sports , mt. 164 
 Groen T-shirt (opschrift Play-goalshot), met 140  
 Blauw/donkerblauw NIKE trainingsjack, t. 140 
 Rood adidas  T-shirt, mt 164 
 Rode Nike sweater, mt. 152  
 Blauwe boxershort (met blauw, oranje en wit –  

Holland) 
 Zwart leren, met bont gevoer-

de, jas  (Redmax), mt 140 
 Grijze sportsokken 
 Grijze badhandoek 

Snuffelkoer 

vv Tijnje 75 jaar 

VV Oldeboorn ligt in het hart van Fryslân, veel inwoners  hebben 
hun wortels  en relaties  in de omliggende dorpen. Mogelijk ook in 
Tijnje en daarmee een relatie met vv Tijnje. Op 23 september 
2007 bestaat vvTijnje 75 jaar. Bent u geïnteresseerd in de fes tivi-
teiten dan kunt u informatie vinden op: 
 
www.tynje.nl/voetbal/reunie 
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