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redactie: Harm Oosterbaan tsjerkebuorren 3 

 

Jaargang 53 nummer 12 

"Sport moet zeer worden beperkt" 

In 1885 werd de Enschedese Football Club opgericht. Niet iedereen was het 

daarmee eens. Drie jaar later vergaderden de plaatselijke gymnastiekonderwijzers 

en zij namen ter plekke vijf punten aan die alle tegen het voetbal pleitten: 

1. Sport is slechts een eenzijdige inspanning. 

2. Sport is slechts het gevolg van zucht naar beweging. 

3. Sport is zedelijk en lichamelijk nadelig voor de beoefenaar. 

4. Sport ontaardt vaak in een inspanning, die de gezondheid ondermijnt. 

5. Sport moet zeer worden beperkt. 

 



  

Belangrijke datums 
Zaterdag 27 april 2013    90 jarig jubileum 

opening nieuwe kantine 

 

Van de bestuurstafel 
Gezamenlijk beleven we veel plezier aan de voetbalsport. Actief en passief, 

op het veld en in de zaal, mannen en vrouwen, jeugd en senioren. 

Sportiviteit en respect zijn daarbij belangrijke pijlers. De KNVB heeft een 

grote verantwoordelijkheid sportiviteit en respect op en rond de velden te 

bevorderen. Dit kan de bond echter niet alleen. De verenigingen, leden en 

alle andere partijen en personen in het voetbal kunnen het verschil maken. 

Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid; samen kunnen we dit 

doen. Al langere tijd werkt de KNVB aan programma’s en activiteiten met 

als doel sportiviteit en respect te bevorderen. Door de tragische gebeurtenis 

van december 2012 werd één ding glashelder: er moet meer gebeuren. Het 

actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit beschrijft een set aan nieuwe 

maatregelen, evenals de intensivering van een aantal bestaande activiteiten. 

Het doel is duidelijk: het tegengaan van geweld en het bevorderen van 

sportiviteit op en rond de voetbalvelden. Het actieplan is mede tot stand 

gekomen dankzij de vele reacties van leden, de goede voorbeelden van 

verenigingen en het meedenken van diverse belangenorganisaties. Het 

merendeel van de in dit plan beschreven acties maakt onderdeel uit van het 

landelijke programma Naar een veiliger sportklimaat van het ministerie van 

VWS.  Voetbal is voor iedereen en van ons allemaal. Het geeft ons heel 

veel plezier. Daar blijven we voor strijden! 

Actieplan ligt in de bestuurskamer en kantine voor 

degene die dit wil lezen!!!!!!!!!   
Met vriendelijke groet,  

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 



  

Jubileumboek 
Er hebben zich nu 271  personen zich 

opgegeven voor het jubileum. Het gaat dus 

lekker, een leuke mix van oud en jong,  heren 

en dames, we maken er een geweldig feest 

van. Wel zouden we graag zien dat diegene 

die een boek hebben besteld dit via de bank 

betalen. We zullen proberen om de boeken 

van Boarnsters thuis te bezorgen zodat jullie 

niet de hele dag met het boek hoeven rond te 

lopen. Rekeningnr. 34.83.50.708. 
 

WEBSITE NIEUWS 
Onze website werd in de maand maart 721 keer bezocht. Maar liefst 466  

personen waren hier verantwoordelijk voor. Bezoeken per landgebied: 

Nederland, VS(10x), Australië (12x), Duitsland(4x), België (3x), Maleisië  

(2x), Nieuw Zeeland (2x), Zweden (4x), Singapore (2x)  en Indonesia  (1x). 

Uit Nederland was de top 10 bezoeken per plaats,  tussen haakjes vorige 

maand: 

Grou  81 (89)  

Heerenveen 65 (27) 

Akkrum 63 (51) 

Amsterdam 54 (29) 

Bolsward 52 

Drachten 48 (34) 

Groningen 46 (18) 

Leeuwarden 42 (28) 

Gorredijk 22 (18) 

Sneek  20 (33) 

 

 

 
1. Wie gaf Zidane een kopstoot in de finale van de WK 2006? 

2. Wie gooide een schaar naar Ibrahimovic zijn hoofd? 

3. Wat gebeurt er als je een inworp direct in eigen goal gooit? 

4. Noem de Boarnster die op goal stond tijdens Heerenv. – Ajax 6-5. 

5. Welke Nederlander scoorde in de WK finale van 1978?   



  

Overzicht 
Koning Winter weet ons zelfs tijdens de Paasdagen lastig te vallen. 

Wedstrijden die vanwege de extreme kou eind maart worden afgelast. Waar 

hebben we het over????? Ook Oldeboorn F1 viel hier aan ten prooi op 23 

maart j.l. (evenals alle jeugdwedstrijden deze zaterdag). Afgelopen 

paaszaterdag waren ze echter weer in de kale kouwe wei te bewonderen, 

maar helaas zonder positief resultaat. Oudehaske F2 was met 0-6 net iets te 

sterk. Komende zaterdag om 9.00 u. in Heerenveen aantreden, in hopelijk 

wat betere temperaturen.  Zaterdag 13 april op naar Grou en dan hopen we 

dat er weer ’s een paar puntjes kunnen worden genoteerd. Oldeboorn E1 

heeft het eerste puntje binnen. Tegen TOP ’64 werd het 4-4. Komende 

zaterdag gaan ze in Tijnje voor de volle buit, en een week later reist het 

gezelschap af naar Bolsward voor weer een puntje. Oldeboorn D1 heeft 

mij helaas niet kunnen voorzien van uitslagen (internetverbindingen 

bevroren???). Zaterdag a.s. thuis om 9.45 u. tegen Read Swart en de week 

erop thuis tegen Oudehaske. Punten zijn ook hier welkom. Oldeboorn C1 

kreeg afgelopen zaterdag een erg gevoelig tikkie van Akkrum C2. Met een 

7-1 nederlaag kon men de terugreis aanvaarden. Zaterdag weer een 

moeilijke opgave. Thuis tegen koploper Sport Vereent. Een week later thuis 

tegen Langezwaag, en dan verwacht ik toch wel een klein overwinninkje.  

Oldeboorn 3 heeft mij ook helaas niet kunnen verblijden met een uitslag. 

Komende zondag om 10.00 u. dan maar thuis tegen Joure 3, en op 14 april 

op reis naar VWC 3. Oldeboorn 2 kon het niet bolwerken tegen Gorredijk 

4 (5-1 nederlaag). Zondag a.s. is het “do or die” thuis tegen Langezwaag. 

Bij verlies zal de rode lantaarn waarschijnlijk aan het eind van het seizoen 

wel aan de nieuwe kantine hangen. Bij winst haken ze enigszins aan. Een 

week later de spannende derby in Akkrum om 10.00 u. Oldeboorn 1 lijkt 

ook al op weg om er nog een rode lantaarn bij te hangen. Leek het tegen 

ODV met een 3-6 overwinning de goeie kant weer op te gaan, echter 

afgelopen zondag kon men de 2-0 voorsprong thuis tegen het fysiek sterke 

FFS niet vasthouden. Uiteindelijk werd er met 2-3 verloren, en worden de 

zorgen met de week groter. Zondag op naar Surhuisterveen, een week later 

thuis tegen Aengwirden, en dan op op donderdag 18 april thuis om 19.00 u. 

de inhaalwedstrijd tegen Gorredijk. Deze wedstrijden kunnen wel eens 

cruciaal worden voor het verdere verloop van de competitie. Heb ik de 

afgelopen weken niet vaker de kreet gehoord “iedere wedstrijd is vanaf 

heden een finale”…….Dat geldt ook voor bijna al onze teams….Misschien 

heeft de nieuwe eigenaar van Douwe Egberts nog wat punten in de 

aanbieding…En anders zou ik zeggen; “BROEZ’N, pom, pom, pom” !!!!! 

Succes allemaal. Piet 



  

Uit onze geschiedenis (47) 
De vierde klassers 

CAB valt wat tegen. Gisteren verloren de Bolswarders tegen het overigens 

sterke Oldeboorn met 1-2. Voor rust was het een gelijk opgaande strijd. De 

Bolswarders hadden pech, toen Anema een penalty in handen van de 

Oldeboorn doelman schoot. Twee minuten voor rust namen de bezoekers de 

leiding door Arie Castelein. Na de hervatting speelde CAB wat beter, 

hetgeen al na twee minuten resulteerde in een treffer, na een combinatie 

Haanstra-Breeuwsma (1-1). De thuisclub kreeg daarna vele kansen, maar de 

zege kwam bij de bezoekers terecht, toen tien minuten voor tijd Arie 

Castelein opnieuw het net vond (1-2). 

Stand 

01 MKV,29  10-16 

02 Freno  10-14 

03 Oldeboorn  10-11 

04 CAB  11-11 

05 Dokkum  9-10 

06 de Sweach  10-9 

07 Black Boys  9-7 

08 Stiens   9-0 

Eindstand 1957-1958  4
e
 klasse A 

01 MKV,29 14-23 55-21 

02 Freno 14-20 48-26 

03 Black Boys 14-17 30-23 

04 de Sweach 14-13 27-34 

05 Dokkum 14-12 30-28 

06 CAB 14-12 28-40 

07 Oldeboorn 14-11 15-32 

08 Stiens 14-4   12-41 

Scholen-Voetbaltoernooi 

Op Bevrijdingsdag werd een scholenvoetbal toernooi te Grouw 

gehouden. Het was prachtig weer en er is met veel enthousiasme 

gevoetbald. Menigmaal moesten doelschoppen de doorslag geven. 

De deelnemende scholen waren 

1 O.L.S. Oldeboorn;  2 O.L.S. Akkrum (Nes) 1;  3 O Akkrum (Dorp) 

II 4 O.L.S. Terhorne en Bijz. Akmarijp; 5 Bijz. school Oldeboorn;  6 

Bijz. school Akkrum 7 O.L.S. Roordahuizum ;  8 O.L.S. Warga;  9 

O.L.S. en R.K.S.  Wartena; 10 Grouw Hj. G. ; 11 Grouw Mr. W.  

De uitslag was tenslotte: 

Winnaarsronde 

Ie prijs O.L.S.  Warga;  2e prijs Wartena; 3e prijs Hj. Gjerritsskoalle  

Grouw 

Verliezersronde 

Ie prijs Mr. Wielsmaskoalle  Grouw en beker hoogste score;   

2e prijs O.L.S. Boordahuizum;  

3e prijs O.L.S.  Oldeboorn 



  

Wedstrijdverslagen 
ODV moet zich schamen; nederlaag tegen Oldeboorn 

ODV heeft vandaag terecht met 3-6 verloren van hekkensluiter Oldeboorn. 

Het team van trainer Ron Loof, die zeer teleurgesteld was, liet vandaag 

niets zien. Het begin van ODV was ook zeer zwak en Oldeboorn maakte 

dankbaar gebruik van de wanprestatie die ODV vandaag op de mat legde. 

Oldeboorn kwam verdiend op 0-1 door Douwe Hein Akkerman maar 10 

minuten later was het Simon Rozema die de gelijkmaker liet aantekenen en 

Peter Kuiper maakte in de 30ste minuut 2-1 van voor ODV. Dat was ook de 

ruststand. Wat ODV in de 2e helft liet zien was niet best. Het liet 

Oldeboorn lekker voetballen en die maakte gehakt van het team van Loof. 

Binnen tien minuten was het 2-3. Eerst was het Klaas Hartmans die de 2-2 

binnen schoot en direct daarna kwam de 2-3 van Anno Huisman. De 2-4 

van opnieuw Douwe Hein Akkerman was een beauty. Van 30 meter schoot 

hij de bal uit een vrije trap achter Bareld de Haan, de doelman van ODV en 

of dat nog niet genoeg was kreeg Robert van Roeden een vrije doorgang en 

de 2-5 stond op het bord. In de 90ste minuut werd het door opnieuw Douwe 

Hein Akkerman 2-6 en een minuut kater maakte Folkert Hoekstra er 3-6 

van en dat was ook de eindstand. Trainer Loof schaamde zich voor de 

prestatie van zijn ploeg. ,,Het was niks vandaag al moet ik wel zeggen dat 

Oldeboorn onze zwakheden goed heeft blootgelegd en verdiend heeft 

gewonnen''.  

 

Eindelijk weer eens een overwinning voor Oldeboorn 
Vaak waren de Boarnsters er dichtbij dit seizoen, maar net zo vaak stond de 

ploeg na afloop met lege handen. Het goede spel werd niet beloond met 

punten, maar het moest er toch een keer van komen. Afgelopen zondag was 

in Wijnjewoude tegenstander ODV het slachtoffer. Waar Oldeboorn dit 

seizoen zo moeilijk het net weet te vinden, daar vielen nu de doelpunten als 

rijpe appelen. Helaas kon trainer Geert Goerres niet getuige zijn van de 

eerste overwinning van zijn ploeg sinds 30 september 2012. Hij was geveld 

door de griep en daarom nam leider Wieger Huisman de honneurs voor hem 

waar. Huisman had met de tijdelijk van een buitenlandse stage 

teruggekeerde Klaas Hartmans op de bank een extra troef achter de hand. 

Later in de wedstrijd bleek zijn inbreng inderdaad van groot belang voor de 

Boarnsters. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Nieuweschoot, die nipt met 

4-3 werd verloren, keerde Jorrit Zandberg terug in de basis. Dit ging ten 

koste van Robin Faber, die op de bank moest plaats nemen. Oldeboorn 

begon de wedstrijd met de harde wind tegen. Logischerwijs leverde dit 

ODV een veldoverwicht op. Al in de eerste minuten kreeg hun spits Folkert 

Hoekstra een goede kans, maar doelman Stefan Oosterbaan wierp zich voor 



  

het schot en voorkwam een vroege achterstand voor de Boarnsters. In het 

verloop van de eerste helft kreeg Oldeboorn steeds meer grip op het spel 

van ODV en dat de ploeg op voorsprong kwam, was dan ook niet 

onverdiend. Na een vlotte combinatie met Age de Jong, werd Douwe Hein 

Akkerman over links vrijgespeeld en kon alleen op de doelman van ODV 

af. Met een schot in de verre hoek maakte Akkerman het beheerst af, 0-1. 

Helaas konden de Boarnsters niet lang van deze voorsprong genieten. Een 

geplaatst schot vanaf de rand van het zestienmetergebied liet doelman 

Oosterbaan kansloos, 1-1. Kort voor rust had ODV ineens wel heel veel 

profijt van het windvoordeel. Hun linkermiddenvelder gaf vanaf de zijkant 

een voorzet, raakte deze volledig verkeerd en zag tot ieders verbazing de 

bal met een grote boog onder de lat in het doel van de verbouwereerde 

Stefan Oosterbaan belanden, 2-1. Een Lucky, waarvan even later vanaf de 

ander kant bijna nog één volgde, maar nu had Oosterbaan een antwoord. Zo 

werd de rust bereikt met een 2-1 achterstand. Vlak na rust kwam Klaas 

Hartmans erin voor Age de Jong. Hierdoor kon Oldeboorn voorin de bal 

langer vasthouden en werd het met de wind in de rug ook steeds 

gevaarlijker. Hartmans was voor de verdediging van ODV moeilijk af te 

stoppen en dat leverde de Boarnsters nogal eens een vrije trap op nabij het 

vijandelijke strafschopgebied. Deze vrije trappen beslisten uiteindelijk de 

wedstrijd. Eerst werd een goed genomen vrije trap van Douwe Hein 

Akkerman nog gepareerd door de doelman, maar de rebound was voor 

Klaas Hartmans, 2-2. Even later mocht Anno Huisman aanleggen voor een 

vrije trap vanaf twintig meter. Gedragen door de wind verdween de 

snoeiharde bal via de handen van de keeper in de bovenhoek, 2-3. Kort 

daarvoor had Klaas Hartmans overigens al een levensgrote kans laten 

liggen, door alleen voor de doelman de bal in diens handen te schieten. 

Halverwege de tweede helft besliste Douwe Hein Akkerman de wedstrijd. 

Wederom gebeurde dit uit een vrije trap. Ook deze keer eindigde de bal op 

schitterende wijze in de kruising, 2-4. ODV kon hier in de tweede helft 

weinig tegenover stellen, omdat Oldeboorn prima verdedigde en heel 

weinig weggaf. Nadat Douwe Hein Akkerman een grote kans had laten 

liggen om de wedstrijd helemaal op slot te gooien, omdat hij teveel tijd nam 

om op doel te schieten, kreeg Anno Huisman weer de mogelijkheid om een 

vrije trap te nemen. Wederom werd de bal schitterend ingeschoten, maar 

ditmaal teisterde de bal de lat. Robert van Roeden kon de terugspringende 

bal vervolgens niet tussen de palen krijgen. Even later maakte van Roeden 

dit goed door van grote afstand de bal in de bovenhoek te knallen, 2-5. Op 

dat moment lukte alles bij de Boarnsters en viel al snel het volgende 

doelpunt. Het was Douwe Hein Akkerman die zijn derde doelpunt van de 

middag liet aantekenen, door de bal beheerst langs de doelman te schieten, 

2-6. In de slotfase deed ODV nog wat terug na een lichtzinnigheid achterin 



  

bij Oldeboorn en werd de eindstand bepaald op 3-6. Een mooie 

overwinning voor Oldeboorn, maar omdat de concurrentie ook punten pakte 

schiet de ploeg er niet zoveel mee op. Hopelijk geeft het de Boarnsters het 

nodige vertrouwen om in de resterende wedstrijden rechtstreekse degradatie 

te voorkomen. Om te beginnen aanstaande zondag de thuiswedstrijd tegen 

FFS. Wietse  

 
 

 

Ik vond het een leuke wedstrijd. We hebben 3-2 verloren. Maar wij 
waren wel veel beter dan Thor. Gelukkig was het niet zo koud  als 
de week daarvoor. Jentje en ik  hadden gescoord. Het was een 
leuke wedstrijd en groetjes van Job Veenstra. 

 

Aldeboarn-oudehaske 30 maart 
We hebben goed gespeeld. 

Dean en joris  speelden voor het eerst mee. 

Dat was wel leuk . 

We hebben 6-0 verloren jammer genoeg . 

Jorn stond de eerste helft op kiep . 

De tweede helft stond joris op kiep . 

Het was heel leuk 

Groetjes kyran Mebius  

 

Verschijnen krantje 
Over twee weken verschijnt er een speciaal jubileumnummer, daarom pas 

over 4 weken weer een normaal krantje. (red.) 

 



  

Interfjoetje 
Naam: Eyal Ashur  

Geboren: Jeruzalem, Israel 

Speelt in:2
e
 van aldeboarn 

Roken/alcohol: Zolang mijn lichaam het toe laat 

Kan sex voor de wedstrijd: Wanneer die kans er is moet je het zeker grijpen 

Beste boek: Zo das alweer lang geleden..... doe maar Joe speedboot 

Beste film: Blow 

Beste acteur en/of actrice: Gerrard Butler 

Lievelingskost: Carpaccio 

Hobby's: Voetbal, koken, films zien, sporten, tijd door brengen met 

vrienden, stappen en nog eens voetballen 

Mooiste man en/of vrouw: het zijn er zoveel veel maar als ik toch eentje 

moet kiezen, zou ik graag een nachtje willen door brengen Kate Upton 

Favoriete club: 020 

Favoriete speler: Op de Nederlandse velden heeft siem de jong mijn 

voorkeur, in Engeland doen Suarez en Vertonghen het goed, Spanje tja... de 

kleine nr.10 

Beste trainer: Volgens mij heeft Frankie zich flink bewezen 

Slechtste trainer: Waarschijnlijk diegene die laatste staat ;) 

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Zeker geen feyenooit of psv. 

Ajax natuurlijk 

Favoriete televisieprogramma: Californication 

Favoriete televisie presentator: Koe koe meneer van Sport1 

Kwal van de televisie: Rob Geus, ik word spontaan boos als ik hem zie 

Favoriete muziek: Moeilijk te kiezen, van hardstyle tot classics; beatles, 

stones, ccr, dire straits, noem ze maar op.... 

Favoriete andere sport: Fitnessen, Formule 1, zwemmen 

Onderschatte voetballer: Djuricic 

Overschatte voetballer: Min of meer zo'n elke psv speler, behalve Lens; wat 

een bad ass 

Hoogtepunt: Persoonlijke hoogtepunt, sportief gezien was onze 

fantastische overwinning en de bijbehorende feestje op Terschelling met de 

2
e
 elftal, iets wat ik nooit van me leven zou vergeten ik denk dat veel mensen 

die mee waren hier mee eens zullen zijn 

Dieptepunt: Het verloren potje tegen boornbergum op 17 maart, ik baal er 

nog steeds van 

Beste krant/tijdschrift: Spits, mooi gratis  en chill voor onderweg 

Een hekel aan: als voetbal afgelast wordt maar toch ook de kou en niet te 

vergeten Rob Geus 

Bewondering voor: Ikvar Kamprad (IKEA) en Johan Cruiff 



  

 

Kwal van de voetballerij: Ola Toivonen 

Wie zou je weleens willen ontmoeten: Charlie Sheen, en dan wil ik ook 

graag een nachtje mee feesten 

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Een psv supporter 

Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Ik zou het niet weten, een 

huisman?!?! 

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Er mag wel eens 

meer gezopen worden  in de kantine ;) en een dakterras bij de nieuwe 

kantine, en als we dan toch bezig zijn ook ff vloerverwarming in de boxen 

Voetbal is: Meer dan een zomaar sport, het is iets wat je met je vrienden 

deelt. Wat AJAX betreft zit het gewoon in je bloed!!! 

Wat je verder altijd al kwijt wou: Zullen we het roddelen maar aan de 

vrouwen over laten, dat hoort niet thuis in ene voetbal club   

 

Piet v/d Feer Bokaal 
Pieter Poepjes 14 

August Faber 13 

Douwe Hein Akkerman  8 

Robert van Roeden 7 

Jan Wybren Bosschma 6 

Anno Huisman 4 

René van Kalsbeek 4 

Robert van Steinvoorn 4 

Hotse Dekker 3 

Age de Jong 3 

Ate Bergsma 3 

Jelco Meijer 3 

Wietse Huisman Wzn 2 

Bouke Paul Kleefstra 2 

Aalzen Bergsma 2 

Siete Veenstra 2 

Klaas Hartmans  1 

Arnold Hobma 1 

Jorrit Zandberg 1 

Eyal Ashur 1 

Jesse Haspels 1 

Johannes Nijdam 1 

Arnold Oosterbaan  1 

Stefan Oosterbaan 1 

Bart de Vreese 1 

Hilko Koopman 1 

Martin Meester 1 

Piet v/d Vlugt 1 

Ronald van Warmerdam 1  

 

 

 

 

 

Jammer!!!!!!!!!!! 

 

 



  

 

Wedstrijdprogramma 
Zaterdag 6 april 
Oldeboorn C1 – Sport Vereent C1 11.00 

Oldeboorn D1 – Read Swart D1  09.45 

Tijnje E1 – Oldeboorn E1  09.00 

Heerenveen F5 – Oldeboorn F1  09.00 

Zondag 7 april 
Surhuisterveen 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Oldeboorn 2 – Langezwaag 2  11.00 

Oldeboorn 3 – Joure 3   10.00 

Zaterdag 13 april 
Oldeboorn C1 – Langezwaag C1 11.00 

Oldeboorn D1 – Oudehaske D2  09.45 

SJO Bolsward E5 – Oldeboorn E1 10.15 

GAVC F3 – Oldeboorn F1  09.00  

Zondag 14 april 
Oldeboorn 1 – Aengwirden 1  14.00 

Akkrum 3 – Oldeboorn 2  10.00 

VWC 3 – Oldeboorn 3   10.00 

Donderdag 18 april 
Oldeboorn 1 – Gorredijk 1  19.00 

Zondag 21 april 
Thor 1 – Oldeboorn 1   14.00 

Zaterdag 27 april 
CVVO D4 – Oldeboorn D1  09.00 

Zondag 28 april  
Akkrum 1 – Oldeboorn 1  14.00 

Tijnje 2 – Oldeboorn 2   10.00 

Oldeboorn 3 – LSC 6   10.00 

Zaterdag 4 mei 
Oudehaske  D2 – Oldeboorn D1 09.00 

Zondag 5 mei 
Oldeboorn 2 – Akkrum 3  11.00 

Oldeboorn 3 – SWZ 5   10.00 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

It Patroan 5 8495 PK Akkrum 
Postbus 63 8490 AB Akkrum 
Telefoon:  05 66 - 65 43 21 
Fax:  05 66 - 65 43 43 
Internet:   www.knol-akkrum.nl 


