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Ir'rkei]-e ni-!mixr]ïs \/an dit ueel- i..ln

qraaQ qeier.en biad terug irsDDen

§,8 eï ons naar aani e Í Ci nq uan het
lanqlaufevÉnefreri-L Cat zcvee":_

Lr:ngen ( u- benen) in beuieginE
bracht 0ver varhaasd dal op ons
rJierbaar AmelanC blijkL:aar dinQen
moqeli jk ai jn die rilen ir: de resr
van cJe oeschaaÍ'de uereld niet een§
i-rr;ijn hr:ofrj zt:Lj halen" Cok ei-
ders gebeuren na Luurl i jk dingen
cjie de argeloze, door huisa).ijke
en beroepsmatige beslsrfiflïËr.ingen
j"n besl.ao genörnen burqer de F,aren
t,e berqe doen ri jzen, zoal_ s öaar
z"i jn het, bet,alei^r van Í 12.000"C00r-
vöor eEn prof-voethaller ciie in
Ëen internatioi-r e.l_e uraostrijc van
net -i-lr,eeÍe garni Luuï -car 8gi-i

schri abbel. en*r? à ;Leur t,o t. í-iqu-
renl cf , vcl gens n'reneE I zei r , tot
Jan Joke: van:.-et jaar uordt Qe-
ÍieËiadeerd, hei hcnoraien van con-
iractbreuk nEt aen voorschoi cp
nrq t,e ieveren prestaties van

í 5,,-1 tl[i n![Jr-r net invesi.tjlëit Van
j' ll,i,lCai,CCLlr- ir"i *xtia pclitie-
..^- . i^-+Li"'rqt_,)u ta:t LrritoeuÈ van .ipt- pear
:-.'T,D,r;i UA:, i-..:r- "e:,iin! Qil.;r.i.t
i: a .; e s < l- a n t e I .
lai,-iDDr't u.raana-in ktrt onder ons
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b,e1 in het dorp laten.
lïaar als je nu al een aantal jaran
door economen van diverse poliuieke
pluimage hoort vert<ondigen oa: ÉËn
van de voornaamste octrzaken va:
de nu al jaren durende economis=re
malaise de uit de hand gelopen
overheidsuitgaven zijn en dat ce
last,en die. de overheid het bedrijfs_
leven oplegt nodig verlicht moeten
t*orden, omdat anders geen ui tzicht
bestaat op nieuule investeringen
die uerkgelegenheid uoor onze
honderdduizenden rrrerklozen moeten
opleveren, dan sta of lieuer zit
je toch ulel even vreemd te ki jken
Eranneer ti jdens een vergadering
uan de gemeenteraad doodleuk rgordt
meegedeeld, dat de ongeveer 600
actieue sportbeoefenaren van 0ns
eiland de gemeente komen te staan
CIp een jaarlijkse last van 6 ton.
Akkoord, die zes ton verduijnen
niet in de zak uan de een of andere
verrneende of echte topsporter en
ook is i-,et za dat u,e door het be_
trekkelijke isolement uraarin h,e
leven nogal ulat voorzieningen oD
cuLtureel gebied moeten ontberen
die elders in het land heel vEFr_
zelfsprekend zijn, maar dat neemt
niet kreg dat f 1000r- per sportman
of -vrouhr moeilijk te rijmen is
met de aanhoudende kLachten over
economische achterstellinq van net
Noorden, over bezuinigingen van de
kant van de rijksoverheid uaarvoor
de gemeenten moeten opdraaien,
ouer het groeiend aantel bijstands_
trekkers die meeï en meer ten
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laste van de qemeenten komen.
i)eze, ouerigens zeer reËle klach-
ten hebben er inmidde.Ls a-l- tce
gel ei. d, dat oak de geineente Ame*

ianri len aanzien van de voot-
zieningen op sociaal-cuLtureel
terrein het financiele snoeimes
is;aan hanteren, naar opmerkeli;k
daarbi j is cjai tot nu toe Ce sport,
zijncle de grootste slokop, stel-
seimatig is ontzien. In teqendeel,
de nog niet zo lang geopende uit-
breiding van onze Geel 'dii tkantine
heeft ruim 120.000 gulden qekost,
maar voorziet jaarlijks misschien
slechts gedurende enkele dagen in
een urerkelijke behoefte. De nj.euu
te bouuen sporthal in Hollum qaat
ruiq: 1 r3 mil;oen kosten, maar het
lijkt hoogst trrri.jfelacntiq of deze
dure accomodatie optimaai qebruikt
zal- qaan uorden, gezien het leit
dat, de scholen er rraar 0p beperkte
schaal gebruik van zuLl-en kunnen
maken. Het aantal qymnastieku ren
van ie basisscholen Ís nu ean-
maai niet groot.
llanneer dan in diezelfdp ràBCS-
ueiqaCerinq uJaar o.a. de rïi atsr-
jaienbeqroting vccr de perioCe
1 gB7-1 ggi aan de crde kurari, een
raaöslid oD zijn varzc,ek uat meer
aancjach+- en gelo t e besteoen aan
het muziekonderu.ri;s, te horen
,,-i i^e :^r .!-\ir..-,L udL .-e ïLiZie". leSSen ii; _l-
her, kader van het jeugd- en -1:n-
qBleniJerk . eQeven ulerden, z j_;n

nEëj-ncigd cnrdat ze r-.iat kosten-
ce<<e:ia i!aren, ontkcm je niel aan
::3 ir-r:luk dat er irial de uel-zi jns_
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* Vrijdag 29 nel- organiseert ï.r.leel_Wit
opnÍeuw her jaarlijkse jeugdtoe:-rooi.Dit
jaar alweer voor de vierde keer en met
een recordaantal deelnemende pt oegen
n1 . B : 9ee1-1{i.t . K,. R.V JAnsterdan) ,Zoi_
rierster ( RoËterdam) , Hunsi_ngo (Wiasum Gr ) ,

Gronitas (Groningen ), Heli-os (Deventer ),
Lopik(Lopik)en Drachsrer Boys.

In de Gld-krant van apri,1 volgt een uit_
gebreid programma.

lnniddel-= is het inschrijven vccr een

reklame-bor d rr_,nd het hoof dvelC i.n vo1_
1e gang. Een aantal bedrrj.r,enlinstellin_
gen hebben a1 gereageerd.Het eer_ete re_
ki ame bord l-lanqL er tnLussen al nl . die
vaË onze hoofclsponsor B.de Kruijff.
l;cLi ri_iven.: aste i i irrgen di-e geen inschrf _

vrngsformulrer- nebben gehacl,maar we1

belangstelling hebben,kunnen kontakt
.rpnemen mel iie secretaris.

In denaand april,/mei wordE de conLirbu_
tie vari iieze kranl_ , over het af qer _, rer
se j zor:n , ueer r_ipgehaairi .

De D-pupilien zijn opnieuw ingedeeki
en zitten nu Ín klasse 422 met de vo1-
gende ploegen:Anjum,Friese Boys,De Lau_
wers,Broekster Boys en Ko11um.

Leden die volgend seizoen geen 1id meer
wi1len zijn van v.v.Geel-Wit dienen dit
voor f iuni schrifteliik aan de secre_
taris mede te delen.Na deze datun bent
U de contributie over het nieur+e sei*
zoen verschuldigd.
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K.N.V.B. JEUG]]VOETBAL AKTIE 1987:

''LAAT ZE DOLLEN - 4 TEGEN 4'"EEN

ALTERNATIEF VOOR HET VERDh.TNEN STRAAT-

VOETBAL.

0m een verdere Lerugloop

van reL voetbal,probeert

allerleimanieren de jeugd

spel te betrekken, vooral

plezier te ver-hogen ,

tegen te houdr

de K.N.V.B. o

meer bij het

om het spel-

Daarom heeft men de bovengenoemde akti
van start laten Baan,vooral bedoeld vo

de D- en E-pupi11en.Het is bi dit spel

de bedoeling dat de voetballertjes hun

eigen team samenstellen en dat dit tea

van 4 spelers steeds in dezelfde samen

ste11i-ng bluft spelen en andere teams

uitdaagt.Zo kun je komen tot een kampl

oen binnen de vereniging.

Het spel kan overal gespeeld worden; o

straat waar geen auto's staan,op een

veldje,op het schoolplein of gewoon bi;

de training.Het voordeel is dat m'n lve

nig ruimte nodi-g heef t.

De betrokken elfta11en zullen via hun

ieiders of jeugdsecretaris binnenkort

hier meer overhoren.

-c,-

LJZro-O:



PROGRAMMA ZONDAG 5 APRIL

GEEL WIT 1

GEEI, WIT 2

'ilEEL l'/1T 3

IiICATOR 6

IJEEL WIT 5

?

vrij
_]'.IICATCR 5

-GEEI, WIT 4

-FRISIA 1 1

ZAT'IRDAG 11 APRII,

GEEL WIT B

HOLWERD C

GEEL WÏT J)

TJEEJ- WlT E

ZONDAG i2 APRII,

CEE]- W]T 1

DR.ACHTEn' 7

GEEL WiT 3

G.À.ir.c. 4

GE}.L WlT' -5

-tsLAIJW WIT' 34

-GEEL W]T C

-ÀNJUiVi D

_ HARDEGARIJP

-NIEW IiODENI

-ui_t,t, !1ii :

_nF i^r 
^ 

T nr'\r ?

a trr'ï \,: T'l., /,*LILL1 r 'l . I +

-FRIE;'l,Ai\iD 8

ZATERDAG 18 APRII,

IJT. ANNA 28

GEEI, WIT C

GEEL WIT D

rR . Bí]YS 2E

NICATOR 5

STIENS 4

MAAi{DAG 2I

_GEEL WIT B

-aCI'tC

-KOLLUM D

-GEEL WTï E

_GEEL 14iT 3

-GEE]. WIT 4

AirRlL ( PAASMAANDAG )

TOLBERRT

GEEL 1,{IT

DOKKU],i 3

GEEL W]T

D.T.D.6

-GEEL WlT i
-TïJNJE 2

_GEEL WIT 3
_NICATOR 6

_GEEL 1.{1T 5
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Hei aantal Abonne€'3 h do t-otto

bliitl gestaag gÍo€im. Eind 1986
d6den aí biina 270.000 sP€l€r§ Yia

d€zs sp6oiwiize aan dE Lotto mee.

Op dit mom€nt i3 dit aantal alwod
achtorhaald efl ziin wii oP wag naaÍ

ds 3@.Ooo sp6leí§. Esn bëlangriik
geg3vs is, dal met d€ komsl van
AbonBLotlo is gscmsiatsrd,
det dszo EgotvoÍm vocral iongere
mens6n aansprg€kt.

Nederland
ln NËdeÍland ziin er ong€veer 5
milio€fl huishoudlrE€n. Ong6veeí
37% daalgn ziin ionge gezhÍBÍ1
mt oí zond6r klndsí€íl- ln totaal ziÍ1
det èÍ zo'n '1.8 millo€n. Gsblekon rs'

dat zii in e6Í8ts fuEtantië h€l Ín€asl
in Abonn€€-t tto g€int€í€ss€€íd
ziin. Z'i ziln gos€fid om Yia bark aÍl
giro hun b€talingt€n ie reg€lon an

zijn vortrguwd md autoíflatbchs
aÍscMivirqsrn€thodefl biivooíbédd
voor gaa sír ik rt of woonko€t€[1.
H6t b€nadeÍon van iuisl daze groep

Ín€it d€ spelvoím AboÍn€+Lotto
kén 6xtra zod€n asn (b dif,( zstten.
Ook voor Uw club.

liíie en Waar
Belangriik i§ nu te onldekksf, waaí

deze ini€í6ssant€ dtrlgtÍo6p zo

oíEr6{r€í te vindon i§. Duid€iiik i8,

dat hst gsat oÍn lofiS€ ÍÍl€fisèn, dis
Ín6t oÍ zond6r ldnd€ron in s€fl huis
oí llal wor€n. Dasbii maaK lel
ink6n6n, dat woídl vsídi6nd, ni6t
uit. JdE6 huistbuding€fl mÈt €éí1

hoog on laag hkomèn blijkfl
gointsrsss€rd in AboanË-Lotto. ln

BlBngriikB rnato wmon d6:6
meneen in niouwbouwiikdt van
kbins 6n gÍoto sted€n.

Club
Clubs, die willen wer,(6n aan ltst
werym Yan Àbtrre€-LottGpeltrs
on odr goed rèsuitaet willen
ffialsn, kumen zich in oeÍsto
iNtantis op d€ ornsctrsvon gro€P
rÈht6n. Dal kan op twee manbrofi.
Elimen d€ club ziin hel do oud€í§
van dè prrpilloÍt, ds imiorieden en de

iongere seniodeden, die Píocies
pass€Ír in h€t Ëolol van d€
doelgro€p. Hieívoor is h€t
m€€g6veÍl YaÍr Abonnoe-
Lottornotsisd r€n gffi hiklo
ÍEnid. BuiteÍt de club bostaat d€
trrogEliikft€id oífl huk-aan-huis'
ac1i6s to o.gstigoísf, in di€ wiiksl
waeÍ U de rn€6to 9coÍingskans€íl
h€€Ít. Matoíia§l hiervoor rryord€n

door d€ SpoÍttoto ttr b€chikking
gssldd en kunn€n via spècials
aanwaagíoÍmulÍ€íBn, die bti de

KNvB-aíd€ltng oÍ StrëkagÉnt
verkriigbaaí atin, beate{d wodgn.

Ruinrte
Er b nog voldo€nd€ ruimte vooÍ h€t
$èív€n Yar niouwe spderE. ln
pnncipa ziin maËÍ lioÍst 1.8 milioen

longp gB:innoít g€ihl6ÍEs3o€íd kl
hd m€€sp€ls in ds Lotlo'
Dasnsat zih s nog ed6í€
grÍo€p€fi, zoàls gszjnn€n mot lvat
oudere kinderen, m€naàl vaÍr
midd€lbar6 leeftiid on oud6Íon,
waaryan s€.r de€l vh AboÍlr}o€-
lrtto zou Yrill€n rn€€§pölsn'
Louows€k eíl Lotto-Maand bliivstl
d6 aangsw€zsl spolvoíÍnan om
hen, die nist van AboÍvr6€-[.otto
gebrut< wilbn maltan, Yen (s€ÍËt te
ziin.

lnzet
lírzet, grittlousiasm€ sn ovod€g ziin
d6 banb lrooí sn good opgt€zst

aötiÉptan efl bilna sulo.n8fbch volgt
daarsp 6dt go€d r€§ultast. Nu B hd
d6 t4d oín rnd elkaaÍ is ov€íteg€€íl
èn ac'lb tB gaafl vo6íeír. Stak8 tl€6Íl
U sr dgt nieuwe sp6loís bii, die - 6Íl
dal is toch h€€l belsÍElÍiik vmr do
inksnston Yafl Uw club - ook in do
zorn€r w€ok-in-wo€k-uit bliivon
meesp€bn. L.ad d€26 ksns ni€t
tEEÉn. Pïofits 6rvaÍr!

Geluk komt met de lotto
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grufeest
Op zaterdag 11+ naart j1. hield Geelu/it
haar .laarlijkse feestavond in de Bceg.Cm

half 9 was de zaal ger.uld met ruin: -100

mensen.

De avond begon met een ultvoering van ,t

Ballurner Toneei . Het betrof hi er een b1!1-

spel in 3 bedríjven en had als naam:t'een

huls vo1 verassingen".

Dat het een huis vol verassingen w;rs,werd

a1 gauw duideLijk ti.jdens het spelen,wat de

mensen uit Ballutn voor:tl ef f elijk deden.

Tijdens de laal:-cte pa,rtze werd er weer de

traditionele verlotrng gehouden en a1

ireer- gauw hadcen de verkrtpers hun loten
aan de man gebracht.DlL a11es werd. voor-
treffelijk aan elkaar gepraat door de in-
gehuu-rde s1-alileester Jos Bu1te.

Iti'a de toneel uitvoering gingen sommige

mensen er eens hetremaal voor zitien want

wat de comrnissie nu oíJ her_ programma harl

sraan beloofde 1ets moois te worden.

De senioren e1fia11en van Geei-\vlt zouden

namelijk gaan p1ay-bar:,ken en het werd in-
derdaad i,ets inoois wat te zien kregen op

het ioneel.
i\ls eerste kwam heL eerste met een uit-
voering van,lrndré van Duints Birn,Bam,Bom,

of zoiets,wat Jan Brouwer,Theo de Jong.

Joop Smid en Berny Beyaard, gehulri in ptj*

en,grandioos nadeden.Vooral toen Bern1,

de lucht ir werd gehesen,lag de zaal bij-
na plat van het lachen,
De jongel e aenei'ati e van liet lweede gat

hjerna een rrit-voering van Cliff Richard
net de Yoi.t-;3 i;nes,ook weer leuk ui tpe-
voe::ri ,

Het derde e1lta1 maak-te er ook een show

van , -*anl- ze deden ia deze plav-back de

Soundrrix-shcw','an Hennt' iluisnar"l na.Nie_
inand nincier cian cnze voorzitter , Dir-k

!

Kooixer . kiu'ari: al f ietsende Ce zaal binnen

om naar zijn kiLndidaat tr: gaan.Ir: rirt qe-
yai wa*q Dorus n'kl1s.rrr de kandiclaal en

wt:zageri hem L;ezig i.n een winkei ersi.ns
i rr Bur:r-:n , ivaat nl; ir,e: d on{ervraatC door ,le

heei: ljii:r-sman.i1et- lieC uat Dorus bracht,
inet e€n aantiil voetballers \",an het clerde,

r',as ()i 6 ,L)7 é, \{e ar.e L}re charrpions . Gehuld

inschaatskleCing gingen na het lied in
poionalse van heI toneel.Dlrk voorop net
zr3n f Íet-s, de rest erachter aan,
l{et vierde bracht een lied over Napoleon

die op het laat,st werd afgevoerd door
een aantal broeder-s.iiierna kwanr het. vijf-
de,of rjever gezegd kwam niet,want dit
elf tal glng er-r,an uit dat ze iedere week

een show gaven op het ve1d.\ioor hun hoef-
de eer: optreden in iie zaal ijaaron r-r ieL zo

nodi g .

In plaa ts van het vilf de gaf het tweerle

nog eeÍi uitvoering -,,an rle Aipenzus jes, de

leider s Nico en iilartrnus , rnet hun spelers
als de dijenkletsers.

Na deze geslaagde play-back show korr men

nog dansen met muziek r,an Alex en Alfons.
Deze geslaagde avond was dan ook in cle

kleine r-rurt jes af gelopen. De f eestconmis-
sie uli een ieder nog bedanken voor cie

inbreng op deze avond en hopelijk L-.ot een

volgende keer 
"

De Fceslcommi ssie

at M, Ptty'baax
ufr" '
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wist u:
dal onze redaktievocrzilter I n

noulen-ncofc, pardon -liamer
neeft.

dat,iuci y tr-lei'uat.

dal dan onrniddel-i
tafel raakc.

dat. ni .j na al di e
iets zinnigs

dat 3en dez? ca::
broken

dat hij mel rn bezuiniqi.ngsmaat-
reqel l<tlam.

dal hi,i de ilL!" ki:an I zonder
uJou laten vÉrschi jnen

dat hi j i.Ë, V. 2 ni-el jes I

nielje in de krant tdii
dat dii nietjesverhaal na

ni.etes en r're11es niet
Cat Ben toevallio ue1 als

t r reklarnebord J"angs I

L--r+ilEH ! r-.

dat er inrn:-ddels meerdere
vragen zijrr

omsi aq
en

n iral-f
a

veel
dr:o reaat.
eerste
t vel d

de"- lJ cus .,*ur :iroel zijn
Cat u,e binr-renkoil in de Ejceq

redakiieverkiezing hebbeir

dat de vo0rzitter (u/a redaktie
dus ) cle krant. zelden l-eest

dat hij het n1. de hoogste LijC
vond voor I n intervieu.l net
Frans :Ér §cluren.

ciat het vijj'de ii3dens de t'eest-
avonC lrfe z0ng

r1 al. rj p ;-.ips a-LiemaaL een medaiiie
hoi:hor rpL, rFnonuu'\ 4 \- jÉ' I

da: de t:aii'|ers an leicers sr
eicanli;k ccl< een verdienen

dal Jaa:.., n"cl. raaï liefsl 3 S'uJ-
ju:riEun botrkjes heef,t qe-
uicnrren

dat zi _j, ur-' crkeur uit,gaat naat
het.z;i, :e Í*lmaai, maar cian
anderE uoekjes

dat hi j daar kn:.c se1s, ti jdens de
VeiteBti-botLrl inq-avoni, uan
hail rnp--,rel:a:-t

dat Arnol-d Bn Anni"e I n f 1i-nke
dachre:: hebben qekreqen

dat tJl j binnenkort ureer Dr:! een
l i -^t;^'-:3n t r3 (on9n.
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Hahuhmmk
geld en goede raad

van Heeckerenstraat !2, lies-Àm

arnóbe mentsparlc
NEó-A&,I , vEËDEKsÈàD TeLt23?g

§y§ VERZEKERINGEN

J.ïH. METZ
STRANDWEG I2
BUREN

oo,r,se,..:r il ;erze,ter- nc;gr-
i l::,: -, 'i.:;: r- yL,; - 
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tsLOIDSERITXS

EY
Fioei.r:eI volgens PSU-r,ranager Hans
í\raey aen profvoetballer zonder
fcrse littekens 0p hoofd en benen

en r.rc,; in net bezit van zi jn voi-
I =r1 í -o noH i * beuleZen heef t mentaal-*:.1?JJL

niet hard genoeg t,e zi jn voor zi jrr
cercep, gaat men er in hei ai2e-
ineen nog steeds van uit da+" voet-
uaJ aen spcrt is vo0r gezor,ce
-ónq -: -

fn juist or gezonde mensen doet
de Slcedbank Friesiand een be-
i0ED zicir beschikbaar te stel-
]en aIs bloeddonoi. ïn ziEken-
nuizen kamot men doorJ-opend i'nel

een tekort aan bloed vcor patiEn-
t,en r:;ier l"even afhan_ot van een

:Icr eo:ransfusie, Voor qezonoe
mensen is hel afstaan van een

halve ]iler bloed een peulescnil
Èn net is eigenlijk onbeQrlji:e-
Lijk dat het Rode Kruis op dit
qebied ncq problemen heeft.
'Joo; ;ezc,:;J: 3eel_uli*,ters, rl-, niei
voor hen al1een cverigens, is ei
een eenvoudige noqelijkheid íte

zieke medemens te hulp te komen.
'Je iioCe Kruis Sloedbank Frieslanr,rr
!evss--iqC in de Jelsumerstleal
41 A, 'Bg1 ? iL L eeuurarden, teief oon
J58-15201 5, st,el-t iedereen tus-
sen da 1B en de ES jaar rn de !e-
legenheid bloed af te staan en

zich aan de noodzakelrjke kr:urini,.
te cnCerulerpen.
Die keurinq bestaat uiL
i-i-eisr 5 cnderdeLen:

meten vafr bloedci ruk en

onnerzoek van uline cp
an aii:,..:mine (suiker en

iltddr

polsslag
91 ucos e

^ . 1,, r + 1sruJ u I

DRANKE N HANDEL
anner &nzw:rrlankstat ío n

Bellorrregweg G NÈs TEL Qb6Q-

C,AFE

^r osk,rooc haà alhaien van;

-/ PAïAT err 5NACI(S

6g0F€I{b vg,.7^ eaaa vu,t*F 16.00 LurÉ.

1,. r toece vA$oAcrAvóN È KrAvgp,ÍAÉrENV
&szzalzqnd"ree 4 er?§/z. drrz
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:l-oeo afriemen voor de meting van
het hemo;lobinegehalte en de
o_L o edoe z i nk i n gss nel hei d

iichamej.ijk onderzoek aan de hand
van een levoren ingevulde vragen-
t: 1et*-J! u

onderzoek naar infeetÍeziekten.
Een aant,a.L infectieziekten, zoaJ.s
geelzucht, syfriis en AIDS kunrren
door bl-oedtransfusie kJOrden overqe_
bracht. l"4ensen cJie met deze ziekten
besmet zi jn r:lorCen van b-ïoeddonatie
uitqesloten, ook a1 hebben deze
ziekten zicn niet Dij hen geopen_
baard. 8ij infectieziekten doet
zich het probieem voor dat er een
tijd verloopt t,ussen het besmet
tr;orden en net moment toaarop de in_
feclie i.n net bioed kan ulorden aàD_
getoond. ivlensen die behoren t,ot de
Zgn, risiccqroepen voor AIDS urordt
cjringend verzocirl zich niet als
bloeddonor te melden of zich als
zodanig terug te trekken.
0ok is het vocr net Rode Kruis van
belanq te uret,en of en u§1ke medi_
cijnen men gebruikt.
Een aanta.l, jaren geieden kuram het
f?ode Kruis naar Ameland om bi j
vrijuilligers bloed af te tappen,
rnaar nen is daarmee gestopt omciat
de vervoerskosten te hoog gingen
oplopen ir, relalie tot de hoeveel_
heid aflgestaan bIoed. AmeLanders
die bereid zijn bloed af *,e staan
ten bt:i: i;evr- van:ieke medemensen
hebben nu Éen uicst,ekende gele_oen-
heid, voor zover zij althans min
of ftteer re;e1,ralig in Leeurr,arden
komen.

51:

0e ]ong t
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r:.ea - amel
wrinLandal

21,;4

Het adres voor AL uw verzekéringen óp etk gebied
Bij ons deelt u mee in de winsr.
InÍbrmeer vri.iblijvend oÍ.kom eens langs.

Rixr ran Doniaweg l4 NES
rel.05l9!-2608
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ri et rtoe (ruis
bercep zicl-r aan

lcet een dringend
te meL den bi -l

it,-I ii 3ui § 3LtrD,3Al,iK
-t1 5;-r,EIS._Iae ; 11 a,
Agi ? :L I_ eeuularden
telefloon 058-1521115.

FRI iSL Ai,J]

(verrrolg van blz j )

vDOrzieni_ngen eetleft Locr\ ue.L rnet
heel erg verscnr_l-Iende maten ee-
meten ucrdt.
Het gaat ne*Luurir;k veel- te ver
om te :ep J_ ei ten ca., aI I e urel z i jns_
aktivi tei ren doo r de qemeente over
ÉËn kam moeten u,orden gescncren,
ai- ïras het aLL een maar, omdat het
aantai sportDeoeferiaren vee-l- qro-
ter is dan het aantal toneeispelers,
nruZikanten of volksdansers.
ïocn is het goed dat de Amelander
sportulereld zich qaat reali-seren
dai l':et maximum aan voorzieni.ngen
za ianqzamerhano is ger:ealiseerc
en dai de taken uraarvoo r de qe_
i"i:aentelijke overheid zich op an_
sere terreinen qesteld ziet het
Des i eens onvermi jdel i jk zu.l-l_ en
iraker dat ci e sportmensen giot,ere
financië1e offers zuLl-pn moeien
blenqen en zeif uat meer de nan_
Jen ui'b de mouuJen zr-.rllen rroeterr
steken, al_s ze bepaalde uËnsen
Lsn aanzien van de acDommodaties
vervul_d urillen zien

a
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OIT §E ÖLIDE DOOS
A1s men een vereriging wi i oprichten moet

men een bestuur krezen.Hier-voor dienen de

aanwezlgen ae stemmen.Dat dit niet altud
geurakkelijk gaat blijkt we1 uit de ..,oigen-

cie notulen van een vergadering.Hopeiijk

weet Li op het einil prcies welke personen

in het bestuur- zrtllng nelnen.

"Den 1l rne'i. 1934 bijeenk-omst gehouden in tie

school- te Buren des avontls I uur,om te
kornen tot- oprichting eener portclub.B!
deze ,rprlchLirrgs bijeenkomst, die onrier

iei,iing stond rra S.i.Ce -.long,!,'aren aan-

wezlq de Zeer Eerw.iastoor Koelenan en 20

personen,die zich aiien a1s 1id cpgaven.

Z.E.Heer Pastoc.r sprak op onderhoudende

wijze over sport waarop een luid appiaus

volgile.Da:: besiuursverkiezing a1s punt 5

.,,air {ie agendia i,ian de beurt was werd hier
ioe over g,egaan.l'Íijnheer Pastoor stelcie

v,jor het re keir:en Bescuur a1s voorlopig

l--r: ireschouwen en iq de herfst een grote

vergadering ult Le scirrijven. Voor de f unc-

tie van Voorzitter werd na de gehouden

vrije stenming uitgebracht op Gerrit Boe-

i.ertsJ stemmen op Gerben Boelens 4 op B.W.

i,lolenaar i.S..i.de jong 2,Z.E.lleer Pastoor

2 en T.T.Oud 2.Daar nlemand de volstrek-
te meerderheid van stemmen had gekregen

moesl- tot een hersternming worden overge-

gaan,.Nu werrlen uitgebracht op Gerrit
Boe iens i i s1-ennirner, , Gerben Boel ens L , Anne

Kooi ker d , Ta;ri.,s Ouri 1 , idillem i'lo1enaat' 1 ,

Teurrus l"ielz i.De I{eer Ger:rit Boelens rre-

haal-ii,t r,. . l , :temnen rie meercierheid en

ii:tr, /iJ lj-:lí.'ir_ i.1n.

liu rioesirrn e!: rlog .+ 'oestuursieclen geks-

zerl woríi e[ .
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Dat werd gedaan op voorstel van b{ljnheer

Pastoor op de volgende eenvoudige wijze

n1. door 4 namen tegelljk op te schrijven

op een briefje,en waar dan later door het

bestur.:r onderling een secretaris en pen*

ningmeester uit gekozen wordt.Bii de bo-

ven bedoelde stemming bleek dat er waren

uitgebracht op S.J.de Jorrg 22 stemflen,

Anne Kooiker 14,ldi1iem Molenaar l0,Petrus
Boelens 2,G.J.Bo1ens 20,Barend }lolenaar

11,F.Kiewiet 5,Jan Oud 1,W.Metz 4,Teun

NIetzZ,Frans Oud 1 en Petrus Brouwer 2.

Hieruit bleek dat 3 persoen de meerder-

held hadden behaald n.1" S.J.de Jong,Anne

Kooi-ker en Gerben Bolens.

Nu ontbrak er nog een bestuurslid en daar

voor werd tot een herstemming over gegaan

en nu bleek dat er op Wil1em Molenaar wa-

ren uitgebracht 5 stemmen,Barend Molenaar

15 stemmen,W.Metz 2stemmerr en op Petrus

Brouwer en Teun Metz I stem was ultge-
br:acht.Daar B.Mólenaar de meerderheid van

stemmen had viel de laatste bestuurs-
plaats ten dee1. Mljnheer Pastoor stelde
daarna voor b{j een te komen de eerst vo1-

gende woensdag in de school.Hij stelde
zlch dan beschikbaar om ons op het bord

enige uitleg te geven aangaande opsLel-

1Íng der elfta1len en de nalevlng der

spelregels.Daar er verder niets te behan-

delen was werd de vergadering op de ge-

bruikelljke wijze gesloten. "

Tot zover deze notulen uit de oude doos.

- 15-
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