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g6ply veltman
wt1ly kooiker
fra.ng hulsebos

frau.s kíer*1ed.

fraros ter sohure

ben d.a lerlJff
Jan kieviet
nrilj. bloen
neinte boattnrie

lels heer@a

Ja,n epp{ng

mei 1984

Beste 1 ezers,
Up het moment dat U deze jubileum_
ui tgave van de Geel idi t krant onder
0gËn krÍj9t, is het precies S0jaar geleden dat onze uoetbal-
vereniging uerd opgÉricht, 50 jaar
Geel lrit, het, is niet niks. EeÀ

!?1y". eeuu, u.raarin op voetbalge-bied in Nes en Buren veel is ó"-beurd.
Dpgericht in 'l gj4 door een aantalsportieve mensen, die rnel de ken_nis van toenmalige t!Amelander vasteulal"lersor het voetba] hier intro-duceerden. (elders in deze krantkunt U nog een bri ef van ,eren vanhen lezen ),
Geuorden in 1 gB4 tst een voetbal_vereniginq aanEesloten bij deK.N.U.Bn en spelend met 5 seniorËnen 5 junioreR e1f tall_en in de coÍn-petitie.
0m dit feit nÍet onopgemerkt, voor-bij te laten Eaan is [wee jaar
geJ.eden, besloten tot het àprichtenvan een feestcommissie, Deza coil-missie heeft een heiel pxogramma
opge;et dat op 1 ? mei stait en op3 juni uordt besloten met het
bekend maken van de uitslag vande gfote uerlotinq.
U zult als U deze krant leest totde ontdekking komen dat er vooreen ieder iet,s is georganiseerdo
Uan jeulQdvoet.bal Uót.ón re0nieufior oud-Ieden, trelke in het
ureekend van 1Z mei plaats vindt.ilverigens een unieke gelegenheid
om l.jru oude voet,balrnatÀn aóns terugte zà en.
tdij hcpen U dan amk i_;-r de komende
ureken Èp 'e'en van onze festiviteit,ente kunnen ontmoetsno
Ik roÍ1 vanaf deze plaats reedsiedereen bedanken, dÍe aich, ,op
ureLke urijze dan ook, heeft íngezeLsm dit jubiJ"euÍnprogramnla *ogeíÍ 3Ute m&k€n 

" Dirk Kocike::



![en'r GEE t ï^llï
DE 1OO ?
ïn een jubileumnummer ter
gelegenheid van het 50-Jarig
bestaan zou de lezer een terug-
blik op het uerre en/of nabije
verleden mogen veruachten, maar
in deze aflevering uordt aI
rijkelijk veel teruggeblikt en
Ben Edes en Jan Eppinq hebben
samen zelfs een gedenkboek ge-
urocht, ulaarin zi J een grote
verscheidenheid aan historisch
materiaal presenterEDo Het is
daarom misschien interessanter
en in ieder geval orgineler om
deze Geel-ttJitkrant te beginnen
met een rnin of meer profetLsche
blik in de toekomst hoe za1
het onze club in de koraende
vijftig jaar vergaan?
Ueel zal afhangen van de ont-
wikkeling die de vrijetijdE-
besteding en in het bijzonder
de voetbalsport zullen door-
maken. Het lijkt urel vast te
staan, dat heel veel Ínenscn
in de toekornst over meex
vriJe tijd zulIen beschikken
dan nu doorgaans het geval is.
0ndanks het gehannes om de
uerktijdverkorting liqt er
binnen niet aI te lange tijd
\roor velen zelfs een vier-
daagse uerkueek in het ver-
schlet. Dat zou uel eens Een
ommekeer ten goede kunnen be-
tekenen in de thans tanende
belangstelling voor het voet-
bal a1s actieue en passieve
vrijetijdsbesteding. Door het
grote aanbod aan recreatieve
moEeliJkheden, vooral in het
h,eekeinde -televisie met nacht-
films, zaalsportenr Efi niet te
vergeten het Itstappenrt dat
nogal Bens ln wankelen wil
ontaarden- is de zondag als
dag u00ï actieve sportbe-
oefenir, in diskrediet ge-
raekt" i,felen gebruiken de Dag
des Heren tlreer aIs rustdag,
m&&r niet, om te bekornen van
zes dagen arbeid in het zweet
des aanschijns en nog minder
0m het derde van de Tlen
Ëeboden t,e eerbiedigen,
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maar veel meer om te herstellenuan sen zE aar avondje of nachtje
uit. Het gevolg is dat traineré
en coaches van elftallen uit-
komend in de zondag competitie,
rnet nams van die welke a} §p
zondaEechtend nnoeten aantreden,
vaak jn aJ"1e vroegte bÍ"j hunspelers J"angs jakkeren s$! z.e uit
hun eerete slaap te wekkpn*lJat er dan op iret voetbalveld
'.rertoond rdordt laat zich ge-
mal<keli jk raden en is er Àoga1
eens oorzaak uan dat of de be-
trokken spelers zelfr 0f hun
serieuzerÉ teamgenotenr of detrainer/coach ei de Urui aangëven. De eenvoudigste en ge-
zondste opi.ass5"ng iou natuurli jk
zi jn dat rnen gell,ocn op tÍ jd en
redeli jk nuchter onder de tsol
k roop , maax cje t,herapi e di e
Fen dergeJ.ijke Eedraqsveranderingkan betoerk:stel3Ígen moet nog
tuorden uítgevonden.
Als jn de toekorast de vrijdag
aan het vri je ueek ei.nde kan
trorden toegevoegd, kan de voet-ba-Iler in dezelf de g elukkige
ornsLaridiglreden kumen te veikexenais thans de voj.leyballers enandere zaal"spm::t,ers: eerstsporten, dan st,appen.
[en tueede oerxaak van de af-
nemendp br:.ï anqsielltng voor hetvoetbal p Éil helaas nnoeten u,econstateren dat di.e ook oD Ame*
]ung bij GeeI l.rJÍt jn uerking is,bestaat Ír-r ean zekere saaiheid-die het spel van verset-riIIende
elftal.len kenrnerkt. De angst omte. faLen, qeurísseld te uroidenntot hankaitter t e w*rden ge-
barnbardeerd, i n eem J-ager eLf Lalgeplaatst brenEà sr:eleis ertoe
al""le risico, maar daardoor ookaÏle'urerrassj.ng, in hun sp*l t,e
uernri j eSen,
Zulk"§ maar aI te vaak ouëïeen-
komstl-g de bJERsen vën de coach,dàe ook }Íerrer een of tk,ee
ulànstpunten heefi dan een 6oeiend
<i jks*eJ" * Gelr.lkkig val t er Ínhet topvnutbal eeÀ kenterÍngcp te m*rk sn, De best,e c] ubs saanuraer *,Èj;:;t aan'{,y;lL1{3Íjd ,speJ.en enhet ue:i,'hr*v;utErr is geuuettigd, datiiet, rr-La"lere veetbsiÍr aok friàrin
x;nl. uml g e,: *
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Als dat gebeurt heeft het
voetbalr €tr daarmee Geel
ldit, toekomst en za hoort
het, uant zonder de andere
sporten en sportclubs te-
kort te doen, ktrn je toch
stellen dat het voetbal en
Geel UJit, ongeacht de ups
en dounsr Er het best in
slaEen de mensen te boeien
en de gemoederen i n be-
roering te brengen. Ik hoop
van harte dat dat in de
komende 50 jaar ook mver-
minderd het g eval Ínag zi jn.

Frans Hulsebos
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ïer. gelegenheid uën het S0-jarigjubileum zijn in de maanA mèi eónaanta.l" actÍviteíten op toutd gezet.
Za is er naast een reunie en eenfeestavonrJ ook n0e eEn serietoernooien te verlrlachten.
Liefhebbers kunnen naast het ge-
uone kompetitievoÉt,bal nDg genie_ten van een serie to*"nooi"n voor
zourel jon 0 al s oud.
Dm niet in de urar te qeraken volgthierna het gehele programma zodat
LJ precies ueet 0uer het hce, ulaten uJanneer.

!gt begint aLlemaal op zaLerdag12 mei àrs. 0m 10.3Q-_uur tot t2.OO
ïqr is de ontvaffiFG-oua (Ëfi-de vaste ua1) 1eóen in Hotel
de Jong te Nesots Uiddags orn 1J.00_-UUr volgt ereen interessanffiïTlËEting CIp hetGeel-trJit terreÍn, uant dan soee j_t
een selectie ouo ( End.uaste wal)Geel*liJit t,egen een selectie eilandGeel-lrJit. Dit belooft een er.g
boei end duel te ulorden .Van 1 5.00 - 1-?.00 uur is er dan_-een rffieg te Buren,aluaar, het jubÍleumboeli je 50 jaar
Geel-Lriit, zal u*rder..r aangebodeÀ.
Um 1 f . i:jt uur vo1gt, dan Àen dinervsDr de reuni"st,en in hotel ilDe Klokrtte Burer:, (yii.rchten er andere ledenof rur:JLeden uan Geel-tr/it zijn, dieat:k aaR het diner uillen OeàtÀeren,
dan dienen zij kontakt op te nemeninet de sek retaris van G eel*Lrli t .
t s Avonds is rJe grote kna]1er,
urant om 20, j0 uur moet de BDIGuallopen a:et aanhanqers \lan
Geel*l.rJit o uant de f éestrommissieheeft een atrond in el"kaar qedraaÍd
orr iJan te smu.Il"en.
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Dp de Cerdbiinknrt staat een har_'b,ige hap te ulaehtenu

De volqende oag jJ mei
voar de oudLeden (vaste
Jín 1G,3[ iJUr steat eenLncht na&r hel ilerd sp
Qramma i

Vanaf 12 mei is er eenin de kantine van hette bezicntigBB.
Nabestel]en van fotors
coll age i s mo geJ_i jk .
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20 me.L-,-.StN ï0RENT0ERN00J ( 1 )

Aan dit toernoo3., dat rs morgens
om 11.00 uur begint en om 16.30
uux eindigt zul1en de volgende
ploegen deelnemen:
Amelandia 1, Bergum 3, Dokkum 2,
Robur 2, Trynualden 2, ÍYl.K.Vo 2,
en GeeL-ïrjit 2 en 3 n

Gezien de variatie van deelne-
mers lijkt het een interessant
toernooi te u,orden.

_3-jurrr : 5[t.i IURINT0[RN00ï ( e)
Evenals op 2D nrel rr.rordt, dit
tcernooi gestart om 11.00 uur en
kunnen ure ueer een serie andere
teams 0p de G eel-llJi t grasmat,
met elkaar zien uledi jveren 0m de
fel begeerde trofeeën. Uerulacht
ur:rdt dat vooral op dit toer*
nooi ex ouderuets aanvallend
gespeeld zaL uorden. Dus zeer
aantrekkelijk vo0r het publiek.
De volgende ploegen kornen teEen
elkaar uit:
Amelandia 2, Astrea 1A, Hallum
3, RtS gr Stiens 4, De trJàl-den
7 en Geel-lrjit 4 en 5*

en 2 .iuni : JUl.lïCR[N EN PU-
p ILL[Nï0ËRi\i00ï
Ip de dagen tussen heine]vaart
en het 5en j-orentoernooi ( 2 )
3 junir oïganiseert de jeugci-
commissie Ëen toernooi v00r
de junioren en FUpillen van
C e el-Ui t.
Een groep voetballers die het
in de taekomst (Ou kornende sti
jaar) immers helemaal mt:eten
gaan maken*
De commissie is dan ook zaËr
verheugd dat de verenigi.ngen
die zi jn uitEenodiqd all-en
eaar spontaan hehben gËrea-
geerci 0rr aan dit, taernooj.
deel te neínena
0p 1 juni kunt U orÍi I
aI 0p het veld terech
Utr, favL:, rrrten aan i.e
J Z,UJ aèir de vol
ploeger': tegenkomen

q
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mo
de

5 uur
om
edi gen.
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a2 pupillen:
uit Darnuoude Broekster Boys
uit 0osterhesselen U I05
uit Duitenpost Buitenpost
en natuuriijk ons eigen
Geel*Ui. L )2.
8ij de [-pupiIlen verschrjnen
tussen de iijni:n de jongens
uan:
RES Èroekster Boys
Ànel andi.a en tJeel*ltiit
I s ,lliddags staat er voor onze
gast,en n0 q ÉËn trekk ertoch t
langs net strand op het pro-
qramm& s

[p zaterdar;2 juni is het de dag
voo r de ouderen, Ír 

" 
1. ci e B en C

juniorEfl e

lleruacht rucrdt dat er tijdens
dit toernr:oi pitt,i ge potten
voetbal te zien zljn, daar deze
ffiannen veelal heeL aantrekke-
lijk voetbal spelen.
De uedstrijden beginnen rs mor-
qens om 11 "00 uuro
U zult clp het veld aantreffen
iJB ts juninr*n, te ueten:
,4s.irea - G:-pnin gen
i'leiÍos Dsuenter
FfS Bolsrrlard
Amelandia,* Holl'";i'n
en Geel-l*'ri t
0p veL.J I i;r,iien de il juni.oren
t e ger: * i" k aar ë&[! o

Daar zull"eri de uoigende ploegen
eikaar be*trijden:
RLS Bolsurard
Rabur - i""lariingen
l..rj ", Z o Í, . S n e er,
{i.ul-*ncia - '-lI.l-un en
G*ei*LJit

lezien ce spont,aniteitu die in
de e* scart tcern*uien vaak op
de uor:.rEríJn# ïröedt is lret
:.al<el ie mceite u;:.ard om beiOe
dauen ,:F nut uelC tuss*n l'i es
Bi-i Bu:".'*n axnilez:l"q te zi jn,
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1e=,4 r-- - S Oa---- lsr a4
Dit jaar is het sË jaar gereden, dat onze verenigins rrerd
CIp ge ri ch t.
Daarorn qaan ue dit f eit f eesteii jk herdenken en u,er op
zaterdag 12 mei in gebouro ïrde Eoeqtr te Buren.
Zaterdagmiddag houden urij uan 13.00 - 1?,00 uur in dit
geboutrt een receptie n

uoor deze receptie hebben lJij verschiilende personen, var-
enigingen en instantÍes uitgenooigd.
voor de zaterdagavond hebben Bij een feestavond geoïqani-
seerd, ulelke om 20.J0 uur start. Het eerste gedeelte uan
de feestavond bestaat uit een revuee
Hierna kan uorden gedanst op muz$t< van frThe'Uavesfr.
Deze feesteJ-ijke avond is toeoant{eriik voor onze J-eden,
oud*leden, donateurs, trainers, b'egereiders, scheids-
rechters en vri jtrlilll gers .
Iventue]e uederheLf ten zi jn natuurri jk van harte rrlelkom.
0nze voorzitter zal het feest om 20.j0 uur officieel
openen. Daarom zullen rdij als bestuur het zeer op prijs
sterJ.en, dat deEene, die cieze avond uir bijwonenr ui.ter-
lijk orn 20"30 uur in eje zaal is,
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Het Bestuur ven de

Voetbalvereni ging
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Ëffibiffi * lff*§S6§ ffi,&§f*ffiégg

w &ffi § ffi*In navo.Loii;,;i " ;;;;"1.:;:"li§:iï]i,i§ ï[u,en 'lgBJ een trraddeniÀ_rÀà"i u,erdgehouden is n*"jànj-;it'jaar aande beurt om de 
"";;"iJàti. vanhet uraddentoernoaí 19g; vo0r haari:!:rrinp !e nemen. rn tesenst,et_r:-ng tot ïelscneriing ràr, aiieeneen seniorenvoetu.rlJeiisoi 

uerdsehouden en rexer-;;;;"ï"r"t se_niorenvoetbaL, oot -r"'if eybal,vissen, renni: ;; 'r;;;;;" 
rererdenbeoefendn heefr À*;i;;;';* pri_meur uaÈ betreft, het-totaaf aàfl_tal verschilrelge";;";;;; 
r$e1keop Ameland oq 26 *À-ài-ili &rse

?:::l:"d, yuId"T; t;,.,1, oïidsen,3eusdvoetball J;do, i";i;renvoet-bal, sportv.J
!"i, ;i;i;;ixix";" r:::iï;.;;:i:r-
Reeds op 24 :ktober 

-JJiË"uno" 
het

.::_:"t. versaderd T;l àii; sport_verenigingen CIp AmelàÀJ-o* tekomen tot een sportuitriuï*iioq ,

die uniek oenoemd *rq -*Jio*l.r 
vo0rAmeIand, 

í-.1 ,-f . - een evenement uaararle uadoeneilaÀ;"; " ;ï;"';Lrrokkenzijn.
De totale organisatie berust bÍjv*vr Geel-l.rJii,, ecirter jà.à"8€ni_
:i.!ie pex spoit ,", Ji ;;"; dedrverse verenigingen zeli gedàan.
??, oreninB van. het toernooi. iszaÈerdas 26 *:Í ";.;";;"ïï,oo uur*: l'?:.Bogq, te s"ià.;"" '| 

J

ue prijsuÍtreikilg_is "zo",c.q
27 *:i &rsr om.'tr j"-Jà-uu-i"foo,,
Ëen l"Íd van het gema*ÀtÀirà*tuu::*
Hieronder treft. U Een ovel;ichtaan van de soorten *iu-*iu**nbeoef end, de eii À"oJr], ïïi*"vertegenuJoordt.:d zi in À^
van gs ti jden, -;;-r. o;;i= ;;_:5:-en de lokaties,,,;;,ï*^::::::
.are rdt * ' ldëal: gesgesl #

tslr Ë§85
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t ocatie:
aan van g :organis:t
deel.riEr. :r

Ameland
aanvanË; 1 j,00 

1r:rÍ ï §94

I:"f te ilJes-AmeIandru uy", 26 mei 1gg4oe Ame.Lander SchaI_ken (Ameland)

De
10
ie:

1. g"y:t Slam van ïexelé.I ur:. ogeclub 
-ïerschellingJ. Amelander Scnalken

JIUGDVNËTEJI .
T +--:-:---'1r ! 'i0caut e: spor ceompl ex àe Hellum*

7.56 uur, 26
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rganisatie: S. C.
eelnemers:

Amelandia ( uottum)

( sctriermonnikoog)

si*.* tora w#{éÉ#rs

k*ffie3 s*}f d^*, Ss rr*& B#4 É@§wryàkw *
p-**§+-** r s *àrë*à ki*s,r"
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vcVr 'öe lYl onnik
S.V. ïexel
Ëeel-ltiit
Amel-andia
Ambla ( romcinatie Geel-uJit en

Amelancii.a)
1i-l .

Jffiie: De l-r'ei Le l'ies*Amel-and
ianvanq: 1 3.Cn 18.ilC uur, 26.5'84
.:ganisatie: Sudcvsr n Ameiand
:eelneme:s:
. i uooverenigin; T exe I

a-. SurJoverenióin'; nr"land ( judo)

-!r_:!-Bglly_Lrt 
ï m.L ;

-ccatie: sP0rtcomPlex hies-Buren
aanvang: 1f .Dil uurr 26 *?i lg84
rrqeniiatie: 

I;ï;nïu*I-!iiL 
(''res-

:eeinemers:
:. ame-landia l''oIlum)
:. :'. U. L'l os i-erend ( Texe] )

3o 'dovr De l'rlonnik ( ScniermonnÍkoog)
-" s";. Terscnelling (ïerschellinq)
5. uuuo Geel-lJit
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SPORïUÏ55TN:
ffiÏEï%edijk tussen Nes en

Buren
aanvang: 16.30 uurr 26 mei 1384
orqaniíatie; De veËte Bot (AmeIand)
deelnemers:
1. ilisclub Vlieland
2" Uisclub Texel
3" Visclub Terschelling
4. De Uette Bot (Nes-Buren)

TTNNl5:
GEÏÏE: tennisbanen Hollum,

Ballum en Nes
aanuanQ: "l 3.00 20.00 uur en

9"00 * 12.30 uur oP
26 en 27 mei" 1984

rïqanisatie: A.ï. C.
deelnemers:
1" i*nnisver. T.0.tJ. ( Terschelli^g)
2. ïennisver" Hinneleup (scnier-

Íïïonn ik oo q )
3. 5.f,n RmeÍandia (HorIum)
4. A.ï.f,. (gmeland)

"'ILLtYBAL:I'caffi: sporthal rtDe Slenkrr te
tii o q,

aan\Jang: 13"3C r.JUrs Zfr mei 1984
rïqanisatie: sportliub l'les*Ëluren
ceelnemers:
1. liolleybal. ver' Schiermonnikoog
?, Ualieybal uÉïe ÏersclrelJ-ing
J. 5*í1. Àmelandia (uottum)
4. VolleYbaJ" vËïo ï'ies-Buren
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síffrs#Ëd *
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*eetr ffi*Aï# dq* §eórtr S*E ,
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rffiq Ï_.
f ww* ##? #mrry#i.,**4;sra

Fï.í*'{onr^reg 3
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l ',l i "r ; : § I _à.ï ; ït ;;.rl l,-È }ïii,llf $ ïË.lrIJ;;. ijrlhtx
,,'-*rJ'1.;',11.ffiï"rJ*,[J #l

-+"'it-tarríng 
* *u"rrut* do;:eui** t s,'qv-;r*ti:eken s$s&x"r*k*rrà4gw:r

fÍ*sn*s.*xc,nswn rË"a-1;66

Íle
uentsj '=t= é

Geel idit viert het 50-jarig
bestaan, u,aar je ook komt men
praat Ër 0uar* veel drukte
trlordt er ovÉr gernaakt kortom
iedereea weet er vaÍto
íYïaar uat mÉn xrerrnoedeJ-i jk niet
ureet is het f eit dat er bi j
Geel U,it nsg Een jubileum is.
Het is narneliik 10 jaar geleden,
oon precies te zijn irr sePtember
1g?3, dat er voor het eerst een
clubblad binnen de lijnen van
6eel lrit \rerscheen.
[n om dat heuge]ijke feit even
naar voren te ha1en, leek het
ons juíst, nu in het jubileurn
Rurnmer ue] eens aardig om hier
en daar eens een Ereep te doen
uit die 10 jaar elubblad 56s1-tdii
Het blad heeft in het begin
goede jaren gekend, Iater wat
mÍnder en zelfs slechte jaren,
raaar is ondanks alles blÍjven
bestaan en uri,j zi jn er thans
trots 0p dat iedere maand het
blad uerschijnt.
Het krant,je heeft naast de
redaetie altijd verschillende
mensen gehad, dis elke keer be-
reid hraren 0m hun stuk je koPie
in te leverenr zo denken ble
bi jvoCIrbeeld àan Koos lïolenaarr s
Koossies Ksrner, Ííraar ue moeten
zeker naar \íoren halen de man
die Geel UJit toch ondanks alles
nog steeds een urarm hart toe-
draagà en in bijna iedere Geel-
lrit krant het openingsartikel
schrijft op een manier zoals
al"l een hi j dat kan doen nl.
Frans Hulsebos.
Na deze beschoutrlinE triillen urij
U irog Ëven ue*r mee nemen naal
voorgaande jaren.
Zs komen Ha in ilr. 2 van de 1 st
jaargang i-;et volgende verslagje
t,egeri, .

G eeI*lt,i t ?b - Zwaaquesteinde 2b :
Deze l ste ccrnpetj-tieuedstri jd
ulerd meiee* een hele goeie. De
eerste helft *;ercj tegen de uj.nd
in qespeeirJ et'r de combinaties
lukt,en srË a*rdig,

É@#ffireffi/r/d:,ff6rr§GË r+q§rwr§ë
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Dlt kuam ook in de score totuiting door tuee f".àiJ-ooet_punten uan F-ransis"o , 
-Íï*t=. -

Na rust serd de 
""o.ó *"nopgevoerd tot 4*gs urederom

{oqq Franslsco Ën dor:r RoeL5pi jker.
ïn 1974 bestond Geel kJit 40jaara Na6rve dat ;unii;;,yll9,o, de penalty fiup sL_sureden.
ï"t volgende uerhaa] stondin ftr. Z Ze jaarqanà.---'
ongeveer qa ö"erjtrtiËi*"" in
!:, doo gingen oncierLi*i -uit*
ínal<en ulj.e topschutter iou,urorden" [ïet gro0t enthoóÀi"u**
p?g9en eerst de keepurÀ--trjiliem de Jo
RÍjps t"; -";;;l' ,::ïtl"§§,,:l:r -
ook h,as er een doel ;;;;palen ern latten in vat<tÀn vpr-deel d "Na een uiterst spori;íevestlÍid kregen ue'tensI*tt* devolEende einduitslaq" Í;;-scoorder en a.ï.gemeen kamploenrrlerd Gerard trletz met Zti.punteno Goede tureede .Joep
.crd (l e p. ) n uerder uiui-Laurens de Ree, Gerlof -[ieuriet
Erlk uan LÍer, Auke **o ou,
YuIn Gerhard uan der Ceesi en
loop Smit j.n ds pri jz;;;- "

I n 0ns der de jaar r. öaÀ"Ë*r,*nu
Ëm de hoek kÍJken,
fien ieder die €en prob]eemhad (Eroor of r.ieiilj-k;;-Ë.t
3an de redactie schrijven*
Banana h,as bereicj g=rànà=*
dga e op se t.rri f,t, geitei à* 

-í"o*
blsmenr t,e behendelen.o oilt
l.t vml gende * Beste g"Ààoàï
Ik bp* esn jmngon van 1g-jaar§n al zffis ík het zslf Í:eR vrÍ jgam,í* voet,bailer* Daarhí3 **mtÍ-r*e ejat l"k *mk Ësg i<nap il**ui*ert*jk benu t-ie{ is,heÀ-nÍetqrerk,§n*er) iJk dat $r* veel
f ,!Í s 1*s. rïL j achterr.rer riàt*n,tK '!r i; , 'l n-{.=.t An }eUk Uiantj* ,1.t*ir',,, ,xr;mr. Ë&n ciing tegÀiijkil$mn. fif u***belilen, of, örijËn"Gmef f,ile r;,*ad sí*u.h*Í onuÀriet<en*
ms,'h liare- Ku te A*
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Antuoord uan Bentnel Ieet-Jr

iïliiï ";;:,i::'l'il il!; *qi:i:"'
à: ;;i;.;;; toPscorersltjïE doelp
tegen, :r..:: Ë;;; 16

3. R. Teuben 1^4

4 G. f{etz 1 3

5. A. màt= 1:
6' T' Oud :"
7. ttj. Brouuer 12

8. R.wletz I
g. R. Niennuis I

1 0. IJ. de Jong ,.R
en nrne2. *'o?lolÏ.rt reiï"!taatIn de krant t

;;"-i"i;t'i"t-*"t roon Y'n da

íEïtl'óó- 0" "tts:'trr.ie 
il.'"'"'

uelendste t'óÉn"Ëtnder- geueest ?

Hi;;;;;t Àii' trEen hele.hoop
;H;;-noà* iË rlever niet ctrr'
ldoudJe 1ui.
;ï;-Ë;r;iràt* muzlek: canitc
ïu'É., àe u]aves en Toontje'
ó"r-iiÀà Toon dat sex,1 lte voor

;;^.;;;iri ii'.eà'n . Pro!1:.:m lr :

ilt-rtt in de ruet nog rer i
Zou je daar-io'-'o moà van uord

UiteraarO xun i' o' bovenstrend
manier nog ui*à doorschriJvcnt
maatr misscn-t-en"i" h'! '91 veel
leuker om ';ii "rr" 

6ss1-l'it
kranten er noe eens ?P 'lt te^i;;il'uii h;Ë"i' u o:! l" de

[;;;à- :àr"n'via onze crubkrar
;;;;';i Ëer en E'Be? kommer Ën

[;;i. Àooste- en.diePtePuntcn
;;;- Éeer-tÍit te inf orErEtEor

i.h. en jta'

im ook in bureln
dichËbij
hoof dwe§ 4

§ff{

éË8É, N§Tà *,a'

afl\ 0?2y

# M^AT NAÍ.B

Fugg*uÀnt
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BRrer vAN EEN euD
GgE'r -WrrrER*

Roermonci s 12*4-1994"
Ëeachèe uriend wloi.enaar,
Hartelijk bedankt uoor Uurinuitatre i.vorïlc S0 iariobestaan uan Geel-tirit"' :afi-
mer geftEeg maet ík U Ínee_
deJ"en niet uan de pantij
te kunnen zijn, hoe gr"àq iknog esns zou url"Ilen p ratenover de oude !í;O toen u,e opde Noordtroek be§onnen" ( Dehclsters r,logen je am 

- 
de kop ).Helaas ben ik deÍsrate iÀva_l,Ídg, 9f! ik de reis niet aandurf n fïi jn hele f arnitrf e 

-orlif 
Uerrie naax AmeIaErd hebben maërn& gmed overleE zien zij ookde snoeilijkhedÀn.

Vrer Gee] tdit hoop Ík dat
het ,een prachtiE festijn zalrscrden en Ín gedachten zal ik.er .bi j zi jno Hoe kan het, ookanders? ïk stelde de naamGe*l tdlt usorn ïk zorgde voorde eerste Eele ehírt,sl Uittubroeken kmn Ík niet bàrnachtigen
m&ar de darnes naaiden eenuit,te s*ro*k 0F de auartebroekjes Én klaan ulas f,*[_ïk ueet niet wie uaft aà-ouCeqarde (uen het eerste-uuí-in
de eude school ) nrg in íÀr*naijn, Uan verschilÍende urÀeti! dat z.a overleden zi 3n "ilíà1 sruob. de overgebj.àvànen
mljn hartelijke qróeten Jo*nt, eLlen flel"iciteÀr i&( methst hslue seuas feBet en hoopdaè LJu resnàe u al slaqenn
l-ae.t. Íkl,het hierbij l"ëtÉÀ"i{*g trens wee} §ucces u ook inu*J"gende corrpetites àn hopelijktcÈ aienso
irli jft ngg,q-,.;: sij*n$eR ën Ef o*ten,

'ihu Ki*r*íed*

[íJada àe.lLlr,sc,,rL -*b
GMBSI(3OffiJE

Naar aanleid-ing vaa het ]O jarig- Jubi-
ï;; ceet Élt, Ls een gettenkboekje

geschreven met èe titel:
IAIGS DE IIJNE{ YAII EEII

A]'ÍEIÀNDER VOETBALCLIIB

Eet is eeer boekje Ya^ari.n het re1 ea see

;; c""i nit geào"otite tle a^fgplopen

vijftig jaar vordt beschreve'il'

Eet is tevens voorzie'n van een aaatar.

ïoio;", ttie biJ het zien erÉrnt zeker

iii-a"'t"egten Tan u veLe herinneringen
d.oen oPkomen.

Eet boekje kost f 5t-:" 1"..13rxrijs-'U.r"-:.r, 
àe kanti'ne-van Geel-llit of biJ

het bestuur.

-a-arj-o-a-a-a-a-a - a- 1- o- o-t-o-t-'_'-t

In èe naand mei, d'ie tloor lns is uj-t-

;;;r" "r" CmL UII ]íAÀI{D' za\ eem'

Fi"' verloting nIa^ats vlndesr'

Uiteraard ten uaie van C'ee1 llit'

htàoueiagte G'ee1 tÍitters zul1en biJ u
langs konen om de lote'n te verkopeor'

In tleze verloti'ng zLin' zeet aantreldse-

)-ijke Prijzen te rinnen'

Ontrent tle trekking en è9 prijzen zult
u nad.er seinfo:enseIA rcraen èoor nÍdde1

van raanbllJetteer'

o-a-t-a-a-a-a-r-o-o-o-o-l-o-'-t-'-'-t-

aIt;:

i!: Kieuried,
u;-:-eslaqerstraat 83
6844 ïC Roermond
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