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A11es r.r-lat op Ameland echt Ieeft,
heeft diepe urortels in het uer-
1eden.'trJie dat niet inziet, heeft
hier een moeilijk leven. Het geldt
zeker. ook uoor de voetbalLerij,
al reiken de uiortels nÍ-et zo àiepa1: bij strandjutten en stropen,bij kerkQanE dn kroeglbven. Éen'
gesprek met Dorus Brouuier, de.
enÍge echte hotelhoudetr van'Buren,
ex-midvoor van Geel lIit, maaktduÍdelijk i:oezerpï ook het voetbal-
AIs jonge knaap van 15 jaar st-ond
Dorus al in het centrum van de
Geel Uit-aanval-slinie. Zijn op-stelling en die van de Z jaat
oudere io Eeijaard, betekende eenkleine reuoiutie in de toenrnalige

cLaktiel
geppy ve1 truur
wi11y kcoi,rer
frans h,-ilse'oos
frans i.:iewied"
frans ter schure
wiI bakeina
ben d.e kn-rijff
jan kiewiet
nrd.i bioem
meilte bonthuis
id.s heerena
jan epping

Fcr'il-=:. l'= l=-:=- .aa, a- vaste
t"a1 stuCeer'-ei-r , de dominerende
l<rachten in net eersle elf tal .
De Bure jongens rr-lil den die fivreemcje
overheersinqtt van zich afschudden
erl dus rr.rerden Do::us en Jootje oo-
gesteld. In fJure; u_rerd toendertijrl
e-lke avönd !evoetbald op lret ter-
rein achter Lje boerderij van piet
Tj, KotÍker, L/r:leeris Dorus i<cst.te
dat 'e'ea paar !1 f 3;-.-:13Èrr per u, eek. De
coi:ciit.ie iras nneindig veel bet.er
dan nue dcordat lret oorloq trJas,
men biiqevrl-q qBBn i'iets bezat en
a,l-ies lopend mcest be::eii<en. rs-
iiiorcreirs vioeq qingen de jongemannen
:, elkcln, ze r enden can :echt toe,
recht aan de'Grie overr ei spl-cnqen
ciararbi j cvËrr hekl-<en en stekken.
l.let lichi.bakken r s naclri uas b,rven-
clien eL,n puike training.
Dorus l-rerinncri zich nog leuendig
de uledstrijden tegen Nes. Eertus
de Haan uas eei: gevreesde legen-
stander, niet a1-l-E:en om zi jn snel-
hei cJ ci'r slhctvaarrii ghei d, maar
vcoral i:nidat iri-j in bijna elke ur:d-
stri.jct de Liure l<ceper, Frans van
rneester 0ud, uit het ve-l d schopte.
Al s. l-rnt r,ióór,,-v rurju! zover rias gÍrrE {lerrit
van T jetlL, Ge::ben ( Boel ens ) op het
doei en dan !;lee i Sertus r.,;e1 r-lit
de buurt. Ander.e grote voetballers
r-ri I Cie jaren uaren ïi emen van
Gerardus (i,'letz), Jaap, Theo en
Tr::Ulr van ireintjcs (t,;etz).
Vcetu5al uas lcen enoïnr popLtiair op
Anre 1and. Bi j u.redsi;ri jcien s boncj he b

hele dorp iangs de lijn. Bij t'ies
Lraren irilly Kraus Én l-uessel Erjes
C0 scic voelL_.al-1 crs.
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De laatste uas
vlug dat het m

b es ch ri j ven.
fen amateurvoe
ztr:aarder dan n
Zondags ginq D

Dorus zo
pen uas te

1ler had het toen
enige prof. t s-
s om 6 uur melken,
kerk en daarna", -,3er11Jl< caÍ e aan
sueg tot om half
3n. Direkt na de

.;.reeI qemolk en
aionken de vcet-
=aar boriels,

:':iioq, haal de

vo I gens
et geen

*r
#

om '10 uur naai
bedienen in ne
de Isthe

uJasr Ze speelden-om d; k
heens Bfi als er eens ean
sneuvelde, draaide Dorus
kosten 0p.
Cnverqetelijk bleef de uedstrijd
tegen Dökkum. De gastheren haeiden
5 reserues o.lgestel-d, omdat men
eruan uitging dat, díe Amelanders
eï loch uel niet veel uan lerecht
zouden brengen, De eilanders
uonnen tot hun grote schrik
echter met 3-0, uaarbij opqenerkt
moet uarden dat Foppe van Hqn-
dlieke (tietz) de r.r;edstrijci van
zijn leven keepier t?abnormaa.l-

versr:hrikkelijkei volgens Dorus"
lok Antoon van Douue Jan Dirk'
(Drourtrer) speelde t,oen een beste
partij. Dokkum had t,t-r.lee dikke
backs (=achterspelers). Telkens
als hij hen passeerde gaf Dorus
hen een por met de el-iebooq in
de ribben, Dat ergerde de mannen
(ten ponO elk) za, clat z-e de
GeeI llitspits ie lijf uilden,
maar vnordat ze zauer Liaren had
Jo Beijaard hen al te pakken. Tutee
ueken later zou Dokkum op Ameland
revanche nemene maar dat !ing
moci niet doole uJant het tlerC
6:2 voor Geel lJit. Dat uias meieen
de laatste uredstrijd tegen Dckkum.
Een ander sensatir:nee] gebeuren
uas de bekerL,.tedstrijd teqen i-lc11um
in []es. 0m de Ë'en of andere
duistere reden trl as Dorus tot.
achtersp el er qei:ombardeerd en
''coen Geé1 Ulit met de rusL mel
3*0 achterstond kreeq hij natuur-
lijk de schuld. Hij irlerd naar de
midvoorplaats verbannen en een
kuartier in de Lueede hel-i't ston-
den de Buremers met 4-3 vool-j.
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Later maakte Ho1lum qelijk
maar vlak voor tijd rrlerd het
5-4 voor GeeI bJit. De beker is
toen i-n het caf'e in Ëuren
grondig beejronken. tt/essel Edes
en politie Zuart dj-e .meegegaanuaren om het feest te vieren
moesten laat op cie avond naar
[]es teruggebracht uorden, trlant
ze konden de mars niet meer
all een rnaken.

het veld in Buren nog eens tegen
een badgastenelf tal meL lleroemde
spelers als Abe Lenstra, Bram
Crener en l(laas Lugthart ge-
speeld. Jonge Paulus ( Arouurer)
stond toen op het doele maar

1er

iriet veel rraardering spreekt
Dorus nsg oueï tegenstanders
als Jan de beer (v.d. Laag),
Piet fJnsen en f,or LtJijnberg uan
Hol-1um. Jan van der Laag had
eÉn tijdlang verkering met een
gereformeerd meisje en moest
's zondags naar de I<erk i.p.v.
naar het voetbal-ueId. Als er
tegen Buren g:speeld m0est u.ror-
den trok lrij zijn voetbalPlunje
onder zijn zondagse Pak aan
en ginq achter irt de kerk zitten
Kort na aanvang van de dienst
smeerde hii lrem en uJas i:cch n0g
op tijd op iret voetbalveld.
0ok als bestuurslid is, Dcrus
v0oï Geel tdit actief geu;eest,
Hi j ireei't toen onderuonden dat
voetbaflers moeifijke mensen
kunnen zijn, "Je l<rijgt ze niet
aan het ve.r:stand, dat die be-
stuursleden, dic traincrs en
cjie leiders voor hen staan te
bilgen en niet uoor zichzelft!.
DesonCanks volgt hii hel voei-
bàlqebeuren 0p de voet, ock
nu hij niet meer act,ief : isÍ -

2ijh mening steekt hij niet
onder stoelen of banken, en ge-
zien zijn staat van dienst heeft
hij daar qroot gelijk in.

' F, Hulsebos

UtLd e- .-A.p s-!s-ry-Le§.F-! l
.0pgave en afmelding uan leden
kan zotr.iel schriftelijk ais
telefonisch geschieden en dient
i.v.m. het komende uoetbal-
seizaen ,7 =?o"?iq mogelijk
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secretaris Le uJOrden mede-
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etal en.

= hui.Jiqe xaartverkoPer, da ireer
. |i,olenàar, heeft rie ulens te
ennBn qegeve.n me'b zijn uerkzaain-
eden t; étoPPun, dit irnudt in
at er een vacatur-e is ontstaan '
ndien zich onder de lezers van

Cit bLacJ peïsonen bcvinden die
het kaartverkoPen over rr-lil1en
namen, 'kunnen deze contact oP-
ne men met rie secLeiariS '
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el:Èï§s
s{iëÉíaíi|i#*,
.ei:i.?Í"a
*iilh;iÈl,i;1#Xi SVoor het seizoen 1982-1 933 Lrrordt

noe een teider geuraagd bij de

l-íuoillen (=P"Iers gcboren tus-

=rI-3r.?. 
e?o-31,7.\72) 11oof d-

r"ïoÀtii:rainer is de heer Flessel
i;;i[";''i]ok voor het bege]eiden
en trainen uan Geel uit 2 en het
uerzorQen van cl e [<eeperstraining
,otC*n"vri jLr;iliigers 1 evraagd'

Uriituilligers kantinedienst 9e-
vraaqd i
Indiàn zich onder de lezers
ÍLezeressen) uan dit blad en

à;;.iue:-D dr-lciere ;cÏntereseerdcn'
Detsonen bevinden die qenegen
zi in nr,r j n het voetbalseizr:en
19à2-1383 kantinedienst te ver-
vullen dan kunnen deze ztcl aan-
ncluerr bi,i de sccrctaris'
Nok van de vrijt.'rilligers rjie het
àiq"ropun seizàen actief ij':
geíeeste varnemen '1i "q:??q 

or
zij ueeï van cie Part:rJ zlJn'.
tial- qn i it ons dat ni et irl eer auders

*í-J

;; andeie bclangstcllenden de

Coo, Geel- tiit verzorgde sPel-
i;tlesmidcag oP zonrjag 23 mei j'l'
r,uuÉen bezoàht" Zourel het bestuur
al-s rle i<inderen als leiders
zcucjen iet oP Priis stellen als
dergelijke gelegenhecierr betei
bezócht zoudan uorden'
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Cai de i:foemenhulde van het
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De redaktie van de GUJ krant
uril langs d*ze Lieg alLe
mensen i-rartel-ijk bedanken die
op de een of andere manier aan
de krant hebben meegeuerkt'
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Cver 14 dagen beginnen de uredstrijden
oi-n het u.ierel-dkargioenschap voetbai
in Spanje, Cn a.l- die uitslagen ie
kunnen bijhouc=n volgt hier het

p xo gramma 3

Git0Ep 1
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1 tt juni
1 5 juni
1B jur-ri
2? juni
23 juni

9r"rlF!- 3
1 6 juni
17 juni
2A juni
21 juni
24 juni
25 juni

-Ëiq_E-P*l
13 juni
1 5 juni
1 § juni
1 I juni
22 juni
23 jui-ri

.Lc-E!.;{
1 E juni
17 juni
2A juni
21 juni
2* junr
25 juni

UI\ULtr J
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17 juni
2C juni
21 juni
2t; juni
25 juni
nranrn rLriiULI- U
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lrJ-Du i ts I an d-41 geri j e
Ch il i-tl osten ri jk
uJ-Duitsland-Chili
Aiqerije-lostenrijk
Algerije-Chili
tuJ-Du i is I an d-0o§t en ri jk

ArqentÍnie-3e1gie
iicngarije-EI Salvador
A rge ntini e*l'ion gari j e

Belqie-El- Salvador
Belgie-i'lonqarije
Argentinie-[1 Salvador

t n gl an d-F rank ri jk
T t sl o ri.raki j e-l( o eurei t
[nglancl-T t slouaki j'e
i: r'ank ri jk-l'( o e uei t
F rankri jk-Ttslor,-,aki je
Englanci-l(oeucif

Sp an j e-i-lon duras
J oe goslavie-1"1. Ï e rland
Sp an j e-l o e gosl avi e

H nn du ras-[,j . I er] an d
i'l on duras-J o e qosl avi e
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lrazitie-ilusland
Schctland-ii. Zeeland
ilrazilie- Schatland
iiusland-i:. Zeelabd
iius 1an d-S ch c tl an d
Brazilie-N.Zeeland
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3A 1il 13 3J-5
15 12 |a-i.
14 ,s 23-?
14 D 7-:

15 30 94-
1 3 21 4J-1
1 5 21 6C_1
13 1S 50_1
1 § 1.7 24_1
14 12 27*3
14 6 zr-E
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13 17
1tt 16
12 13
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13 17
4a 4rtJ tc
14 12
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12 Ly
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1 Black Boys
2 Geel tLlii: trririfrïil--
4 Sport tleraent
5 irli I riam
0 i-iaul erui jk
7 LangezuaaO
I i-l.Ll,T.
3 ïerscile l_.:.: ;c

1 il C-l deSccr:-
11 ilakhuizeri
12 Sobur
jle_s-.- l-e:J<!a_s- -:-1 l-larlingen 2
2 Friesland 3
3 D.T.D.2
íy GeeI l.:Jit 2
5 'Tïyhu'al?ïn 

z
5 Doí.:l<um 2
; 6'í ) t. I"{nna z-rrt)róa
u :\.t-.J. J'3-irrisia 
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10 1larga 2
11 U.Z,S. 3
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2 'TrynLlal Cen 3
3 Geel ltit 4
a i'rïc'ítïí'í-
5 FrisÍa 6
5,F.LJ.C. 4
'7. Dokkum 3
íl " S. C, ,:rancl<cr lt
9. Zrrlaague st,eínljc 3

1C S.C. Leeuuardep 6
11 De l.:iai den 2
12 tluitenpost 2
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1 Gorredijk 1A
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3 ir.T..._-. 1_,
4 A':.::i: -:r's 1I
1 ',rit 3.i -_ 3r trï 1 :l
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i'la jaren ueer eens een' groots opge-
zet jeugdtoerncoi op de velcien aan
de Bureueg, een prima initi.atief
van de jeugcil ei ders r
Daverende sucessen zaten er voor
onze A, :B en C-junioren niet in, maal
ue lieten cck niet over ons lopenl
een trr,reede plaats v00r de A ts,
uLelisulaar verstrekt met Jan Brouuer,
Gerard i-ietz en Sinron ïJnsen, een
l aatste uoor cie J I s en een de rde
voor de kampicenen 1C.
Behalve van leuir= t.redstrijden viel
er op Hernelvaar-udag te genieten
van het sooie ueei €n van veel
gezelli gh eid.
De gasten uit Dokkum, Deventer,
Ocsterhesselen en Ueenendaal hadden
het ock prinia naar lrun zin. AIle
reden dus oln ei het volgend jaar
uJeer: de schouders onder te zetten
en ureer een jeugdtoernooj- te
organiserenr

é.t sJ=ir.i r_q"|iqr. -s-p.+.i,ï-ir-q8-q.--F-ji0.0.1* .s-u§.!-Ë"j-
l-let nuttige met het, aangename v€r-
enigen, dat is een rrrat afgesleten
uitdrul<kine, maar niettemin ecn
kunst die a1 ueel goede resultaten
heeft opgeleverd. Dat geldt zeker
voor d* spelrnidciag die de jeuqd-
leiders op zondag 23 mei organi-
seerde; Het initiatief u;erd geLraar-
deerd, getuige de deelname van
Bn j.-;nge Geeluittersr ilet deze
spelnriddag uil de jeugdleiding niet
alleen z0rgen voor een prettÍge
af sluiti.ng van het voetbalseizoen,
riaar ook bereiken dat de spelers
aan hun balvaardighei.d gaan schaven.
i{u het straatvoetbal nagenoeg ver-
duenen is, moeten er andere ma-
nieren gorden gevonderi om de tech-
niek onder de l<nie te krijgen;
ËËn uurt je training en aen uredstri jcl
per ueek zijn onvoldoende.
l-let zou aanbeveling verdienen een
dergelijke micldag net trap-, kop-,
dribbel-r schiet- en inuelpproeven
enl<ele mal en per jaar te houden,
zodat de jeugd voortdurend bezig
blijft de balvaardigheid op een
hoger pcil te brengen. Het is
te hopen dat de initiatiefnerflers
uoldoende rnedeulerkers bereid vinden
om aan deze geslaagde ilicjdag
een passenci vervolg te geven.
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GEEL-UJIT

1 .i!§.C.Lid krant=nbaas, hurpje in
de kantine, f,=estnummer 1, man
die ureet uat er onder de bevol*
kinq leeft. laat onder het mottolrGeen ster, ;€en krantl? de v€r-
kiezingen i:.

2..BoQ onCer ,1;=er en boven hopeli jk
ook, r,;ant::_i:-s de belangrijke
man, Ci= vc:: ;ES de stemmen gaat
h al en uit -=:i;ir .'3.Folkeri, tsal1J-=r, u.reet urat hem
dus te joen =:eex. Gaat over een
recnte lijn :; zijn doel af,

4.Jaap _-leirler uen :eE derde. [vlan
uan rrlèinig rriocr=err .l3ar dat is
ook nj.et belangrijk in de raad.
Daat .urordt toch aL teueel- onzin
uerteld. Ljeet urel .uat leiden is.

5..Jo,zef mel-kboer, t',1an die onder de
mensen komt en dus rrleet u:at de
problèmen zijn. ZaL een hoop onzin
tegenhouden in de raad.

De rest'van de lijst bestaat uit,
vrouhJen van leden van Geel-Lijit.
Da.ar dit er een heleboel zijnr ]aten
ure het hierbij. Fotors uralen o.i,
overbodig" Een ieder kent deze
mensen toch.

Beantuioording vragenlijst (zíe
politieke map )
'1. 0nze parii j doet voor het eerst

mee met verkiezingen en heeft
daalom de afgelopen 4 jaar op
politiek terrein niet zoveel
gemanifesteerd.Uat ue Lr:el bereikt
hebben is de promotie van ons
eerste en diverse kampioenschap-
pen uan andere elftallen,

2. 0nze plannen voor de komende
vier jaar zijn: betaald uoetbal
op Ameland (i.uríTrt . brerkloosheid)
shirtreclame, reclameborden elichtinstallatie en tribunes
rond de velden, Zíe verder ons
p'rogramma op de borden.
Door nog meer aantrekkelijk voet-
bal te spelen zu1len er onqetulij-
feld meer toeristen Dp Ameland
komen* Doordat de toeristen
giatis entree hebben bij onze
u.tedstrijden en de belast,irrg ten
goede komt aan het voetbal is
dit qeen punt van discussie.
Iiel Amelander bedrijfsieuen kan
van onze reclame-facÍIiteiten
gebruik maken, uaard,:cr ze meer
aandacht krijg€í-1. De zorg komL
later u.re1 ,
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iin e r in ti= qaan rJ0i-i en.
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i,oeLcrr ze naai:1id uicrcan'
\le zul len da f<rr;nenc.ll: jarel nL'ltJ
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'eljeugd irJeí't, i-ri:cf i -:e toektrr' st;i '
iuni'naas t i<o,,rt onze larl-J-i, aIs
enigste, l,re-L eel 31atl c,a.v' nnzl
buitenlancise uerknemers i

l. Niee, i,rij zijn van nening; niet
' lulien, maal voetball- en !
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In deze nieuue rubriek kunt U de
eerste keer een vraaggesprek lezen
met prsfvc=:=a]1er Ron Jans uit
ZiLrrll c, -: - -: ---ai'i-te L.b;:: 'irrr-eil
hem misschi =r ncg rriel herinneren,
toen hÍj i,.:== jaar geleden met
P[C-Zuo]l-e :::=r een oefenraedstrijd
sne:l -- - - - =r-lili t rr. :.i 'Jeirr;i-

JIlt

erste van PEC.

h*i""à
uao h"e,c?e/ef a'./ 3

== ii id in het:- -----,la::encie
.!.81=ni ngen, hoerr:el
topcl'-:b F . i.-. Tr,.lente

contacten had, het fijne hierover
volgt in het navo]gende intervieuur I
dat clb Tr-rkkèr (Oe intervieubrer komt I
namelijk'uit Trilente, ingerr;ijden 

I
ureten àan aI genoeq) meÈ hem had* I

ïukker: rïbJaarom ben je nu niet naaï'íIcïrïente gegaan, il< rrrist, dat je 
:daar contacten mee irad en had dan

ool< veruacht ( un gehoopt) dat je 
I

daar je,handtekeninq zou zetten.
Uertel eenglti
lQ-0; t'Ja, graag. fk uil toch rr-te]

even ean paar rnisverstanden recht-'
zetten en ben blii dat ik daar in
jullie voo.rtref f eli jl<e blad de
kans voor krijg.
Tukker: Graag gedaan RonIï.
ffi-rï:*TPrima. Tuente had me dus via=ffi*Lrainer, Groener, benaderd en
toen l-rebben ule een afspraai< gemaakt'
Ik ben toen naar Enschede qeueest
en daar ulerden ure h et eens . Ik h eb
de heren Groenet, Frandsen en van
Dalen t-.oen rnondeling mr n f iat
gegeven en zLj zouden in onder-
handeling treden met PfC ZtrlolIe
over een ïransfel-prijs' f''!ur Eo dat
gaf de nodige problemen! Zii konden
het nie! al te snel met elkaar
eens uoiden.
f,jou, en toen had F.f.Groningen
Peter l-loutman aan Feijenoord uerkocirt
en zocht dus ook een nieutr-re aanual-
1er, Zij hebben toen, uia manager
de U ri es , mi j ool< ben ade rci en ool<
meL mi j een af sp raak gemaakt. f i<

ben naaï Groningen gegaan qqqr ik
heb eerst Trrrente op rle hoogte
gestelt van de belangstelling
aan Groningerzijde, correct tochiÏf

'Gnhe+erenstn 5. nes. te,l , 2126
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3d verdianen
ijuel niet. Ss

b=ide clubs o

lr
de clubs kon ik
ontliep mekaar
ef gezien zijn
verbótering in

Tu.rent e
den met

krn het
nt. a
fLu

dnoq istenij
r-J
i-'l ,----\ r-v-\, .------\J L*
I l/ ö 1l '-. \í -\*lL 

*-)ill=l l' llt=;li L-.,, I \.._-,/ r I LJ \___/ \__/

aw veknaa - specfilké,
dtöd een leuko aanbiÈdine

rg eli jk i n g met PEC'. rt

fukk er: rrtlat gaf toen de doo rsl agÍr?
lonË 8ÍGroningen stelde me een huis en
)en:baan (Ron is binnenkort leraar
puits en Geschj-edenis) in het voor-
lritzicnt en zij maakten een sympa-
[niete indruk op ÍïrEf?.
fiukker:i?fn u,a'u deed je toen preciesr??
E*ru-Ttk heb tcen ja gezegd tegen
Effiingeno r,ant GróniÀg"i. kon r,,.rer di-
ect tot overeenstemming met PEC
omen, in tegenstelling tot Tuente,
k heb van Dalen gebelt en hem de
ituatie uitgelegd. Hij heeft rne toen

yeel succes geuenst maar.t.lel gezegd,
dat het hem speet dat ik. nri.et bi j
Iuente kuamn Zodoende kLuam mrn hand-
tekening op Gronings papier te staannrr
4ndr'e: rf En nu u;il ïtr.iente 

- je voor de
buchtcommissie slepen§ï?
io_l: fr0nbeqrijpelijk, schandaligï I[<
-as zEEr kiraarj tcen ik cat hoorde ! Ik
eb zelr ci:lrect gehandelt ien opzicirtr

.an Tu.iente, il< heb ze steecjs Dp de: hooi
=:s'L.eit,'! i'Ju doen ze net alscf ik de
.:huldiqe ben leluijl ïL';enle zelf het
-iet met ptI eens kon urorden, Eovencjier
-:n il< vri j nran Ern heb gcdzi jdank
-= v:ri je keus, ik maq toch 0ver rn e n
:r-'jen beslissen ! ?f?,
!..(:g_q: tiNiai.r.rurtijl<, je hebt qroot
.=1.j.jki Aileen vind -ii< nel uel bijzr,n-
.jr jamner r-jat jc nicL brj'cle bcLera
-.uL: Lerech'L: bent gekomen, maan rjaa::
-,l1en de meninqen verdeel-t over zi jnit
. -.r. llJ.. ,.-r-,oj t; .1.-. -n^1. -i L r r r "-,
_-:j. JÉr, r'rtJural;i(U Zaal< ) U?) L UrIJI L

:t. L^^^ ,,^l ^^-J ^^-ï ----ss en " maa-r ik hoop volgenC sei zoen-J'lUj1ë tilqql- --Ln iIUUl"J VU!9EllU Js44Uslr

-=i GroninQÍjn Iuropees voetbal te lraler
zijn vier plaatsen te vergeven en

c de hereniging uan de brnertjes
eman erbi j. . 3--:kkeriiiLaat ik maat afsluiten met de

L-^- -i -! r r-.,*L- 
-1- 

ó--*i--** i*op dat zouel Tr:.iente als Groningen in
3l furopa inqaan en met jou te be-

:anken ucor de medetuerkino aan anz€)
,=:t--uiib.-krant eri jr,u uiteraard veel
§-rcces en dcelpunten te trensen bij je
- -:uue clubtl .
F:r,r: ïÍDanl< je, en je u;eet: voor Geel-
h:i en v00r Ameland heb ik altijd een
p-l-aats je in men hart ! !ok Geel-tdit
E=ns ik veel succes toe $et hun her:
opireden in de vierCe klasse!tr.
Faraal- van dit' verhaal_:
g=loof nooit uat er in de krant staat!

,-'1-,
t,.."..-.-*li(_-Ji
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veïschi1] cnde costur-liir e.
De dansen, dió de oroÈp der,on-
streert, gaan zoveel moqelijk
teruq ';ot +- 185!.
[1ke ueek uordt er d:or de leden
op lJoensdagavor-rd j- n de a.ul-a van.
de Surgerneester lLlal daschcol ge-
rl r-.i rende i-ret u.lrnterse.izoeÍt 0E*
nofonriuur !rtua

[Ji-er-tue leden kunnerr ue a].lijd
qeb::uiken, maar dan is net ue1
pretti-! om qelijk met oeÍ'r,:nen
le start,en na de AmelandEr
herfs tvakanLie.
Zoal-s b'el<end is, treedt de grCIep
op Ameland on, in het zt:merseiz0en
rninstens ËËn kcr.'r' per ueek, maaï
daarnaast zijn í.rr lol< cjernon-
straties aan de u-ral , in binnen-
en buitenland. D-it qpbeu,:t sons
op u itnoriiqin0 var dc Ic:i,:alie
van fcl.kloristischE qroepen .i-n
Nlederlanci, uaar-bi j rrre zt jn Bài-r-
geslcteri, sorirs ap eigen inrtiat-i-ef.
llocht t-l'.'.i belangstelling geLrekt .
zijn, komL U eer-s kijl-ren brj een
opt.rr:Cen \/an Ut-Lr '.Jansgro ep r
Vocr meer: inlichtin!en zr- '1n de
bestuursl- eden e mEVr. llaaC jes ,
dhr. liaanslra of dhr. Luuiscnia
aitijd bereid Uur vraqen te be--
antuoo rden.
[]verigens lra::telijl< dank aan
de redaktie van de GeeL:uil
krant voor het piaatsen van
d-it stukjr-: en succas qe,r.lanst
rnet UiLt bl aci !
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ht). Bij de
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ueCekking; er
hillende: het
zei, de drie
het ulerkmutsje.
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