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Allereerst moet ik even wat À.k",
rechtzetten van de vorige keer.
fn de eerste plaaËs leek het erop
dat een mogelijke hoofdrol voor
het eerste elfta1 Ín 4A niet meer
was weggelegd. (P.S. de stand in
de vorige krant was niet 100 % )
Daar de jongens zelf vervolgens
r{onnen van DTD en Blauwhuis en de
koplopers wat punten onderling
verspeelden schoof de top 5 weer
in elkaar.

0p een gegeven mo ment t/as daar
de cruciale wedstrijd uit bij
MKV' 29. Via de L.O.A. vernam ik
van IEsen SÍderius dat na een
goede wedstrijd van Geel Wit er
onterecht verloren werd: 2-O.
Promotie is nu dus echt ver weg.

fn de tweede plaats maakte ik
melding van de coming-man Dennis
Ytsma. Ook dat hras niet geheel
terecht, want direkt na het lezen
van dat stukje h/as hij a1 hreer
going. Drie wedstrijden lang
bleef hij onzíchtbaar. Pas tegen
I{arga 2liet hÍj hreer iets van
zijn talenten blijken. Nee, dan
Douwe v. d. Mey, elke wedstrij d
zeer nadrukkelijk aanwezig. Zowel
binnen de lijnen als daarbuiten.
ZoweL tij dens de 90 minuÈen a1s
daarvoor, daarna en daartussen.
Nee, ik weet nÍet hoeveel spelers
er door Siderius in de uitverkoop
worden gegooid, maar r^ranneer hij
enige aanvullingen nodig heeft,
dan moeL hij beslist eens gaan
kijken bij Douwe van 't derde.
(zo goed Douwe? gj-ro 3705905 oké!)

Na het rechtzetten moet ik nu
even wat rechLpraten wat krom is.
Wij van het derde elftal zouden
in diÈ jubileum jaar kanpioen
worden. DaL hebben wij vorig jaar
a1 afgesproken. En wat je belooft
dat moeL je doen, anders mag je
nl. niet naar het feestje.

Tegen Nieuweschoot 4 was èr nog
geen vuiltje aan de lucht.
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En toeo kwam Dronrijp 2 op bezoek,vlak voor Fasen. En die j ongensstaan dus bovenaan met three doel_punten voorsprong. En dus moestenr./ij hier thuis winnen. En datbleek een te zware opgaaf. DerusÈstand 1-0 was voor ons, maarna 89 minuten was het 2-3 yoor hen.Gelukkig voor ons had Bernie Bey-aard in de laatste minuut nog eenverrassing door een corner in éénkeer i.n de Louhren te swingen.
Deze 3-3 u/as niet ruim ,uà, genoeg
om ons in de race te houden.

De 4-3 overwinning op Nicator oppaasnaandag liras ook niet ruim
maar ue bleven weer aan de goede
kant van de score.

Dat weekend daarop moesËen rye naarDronrijp. Gelukkig werd het af-gelast want ik kon niet mee en
moest mij l/eer nelden bij hetgevreesde vierde. voor het derdee1fta1 was dit het zoveelste uit-stel van de finale, maar eens komthij toch. Want ook líarga 2 werdafgedroogd ( weer tvee brilj.r,i"
treffers van Joc,p de Jong en na-tuurlijk good o1d Dennis y. ).En het kont daarom echt aan ophet onderlinge treffen.

En wat is er nog meer t.e vermelden:
* Het vierde e1fta1 had weer eenHollands kwarti.ertj e, de laatste

15 minuten tegen Dokkum 3 warengoed voor 3 Èreffers en een 4- loverwinning.
* Chris Rijpstra werd in de wed-strij d tegen líarga 2 op de huidgezeten door kleine hanertjes.

fn_de rust ging hij K.0., maargelukkig toonde dèDouwe v. d. Meyzich een uitstekend vervanger.
i:l van Sip van Rein nog bedankt
hè!

* Er zij_n geheÍne onderhandelingen
in café de Herberg met spelers
van Amelandia. Het is dan ookni.et duidelijk of er één van hennaar Geel Wit komt of dat Janv.d. Kapper de nieuwe trainer/
coach van Anelandia wordt.* En tot slot, ik weet. wanneer ikdit stukje schríjf, maar hebgeen idee wanneer u dit leesË.
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In ieder geval wens ik iedereen
veel plezier met de geplande
festiviLeiten en mocht u het na
de tijd lezen dan hoop ik dat het
leuk geweest is en dat u niet
geplaagd wordt door de beruclhte
kleine hamertj es. ,

Tot op de dansvloer, doei !

Henk Roemers.

Dz Aaer Hef .,

0p 16 april moesten wij thuis te-
gen Anjun. t/ij kleden ons om en
gingen naar het veld om de keeper
in te spelen en om r^rarm te worden.
Toen !/e zo een beetje warm ge-
noeg waren, kwamen de tegenstan-
ders het veld op en kon de wed-
strijd beginnen. Het werd eerst
1-0 voor ons, door een doelpunt
van Dirk Tieman. Daarop kwam Anjum
in acLie en werd het 1-1. Direct
daarna kwamen wij weer in de aan-
va1 en scoorde Leo Kiewied 2-L.
Door een goede aanval yan Geel-
Wit scoorde Dely Boelens 3-1.
Jan Kiewiet scoorde daarna 4-L.
Vlak voor rust kwam Anj um op 4-2
door een doelpunt van Geel-Llit in
eigen doe1. Waarna Leo Kiewied
rdeer voor Geel-hlit een doelpunt
scoorde. De stand bij de rust uas
5-2. Na de rust scoorde Leo KÍe-
wied 6-2. Anjum kwam daarna sterk
op en het werd 6-3. Daarna maakte
Jan Kiewiet een mooi doelpunt en
werd het 7-3. Kort daarna kon Leo
Kiewied uiÈ een voorzet yan Dely
8-3 scoren. Een paar ninuten later
werd Anjum toch nog even gevaar-
lijk en maakt,e de stand op 8-4.
Kort daarna b1íes scheidsrechter
Martin Kooiker af en wonnèn wij
met een ruime wi-nst.

Dely Boelens D2.
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DE RVSADVISEUR QENKTAAN ALLES
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Als het om verzekeren, hypotheken en finoncieringen goot

T.Töben
1{.Wesselpad 1 tel " 42989

Besruqel-l; !c

oveR,*nR $VíN6ieN,
AF- EN AANAAÉLDINGÉN
De meimaand is voor de KNVB de oveschrijvingsmaand. Veranderingen vaj
club worden a11een geaccepÈeerd in.
dien de aanvraag voor j uni op het
bondsbureau is binnengekomen.
1 j uni Ís ook de datum waarop de
ledenafdracht aan de KNVB en de
FVB wordt bepaald. Aan- en afmel-
dingen dienen derhalve voor deze
datum te geschieden. Vanzelfspre-
kend moet dat schrÍftelijk g"b.u-
ren bij secretaris K. Molenaar,
Fabriekspad 16, gL64 KR Buren.

MptEsrEAPt.
Het bestuur heeft zich helaas ge-
noodzaakt gezien het dameselftàf
Ee moeten terugtrekken uit de com-petitie. Een chronisch tekort aan
spelers hras daarvan de oorzaak.
Desondanks wordt getracht voor
het nieuwe s€izocrt toch weer een
damesteam in te schrijven.
Ben j e geÏnteresseerd of Lreet j e
iemand die dat is, aarzel niet en
meld je/haar aan bij de secretaris.
Het damesteam doet we1 mee aan
toernooien, zoals op Koninginnedag
in Holwerd en op 10 juni op het
eigen toernooi.

TRAíf.,{ER,
Het bestuur heeft het contract meteerste-elftaltrainer yntzen Si-
derius met een jaar verlengd.
Siderius is aan zijn eerstà seÍ-
zoen bezig. Met hem is afgespro-
ken dat hij her komende vóetbal-jaar ook acLiviteiten voor derest van de vereniging ontplooit.
Daarbij wordt met name gedàcht
aan de jeugd.

ffiahobanH
gpH en goede raad

van Heeckerenstraat 1-2? Nes-Am
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Juorgu;4.íeX I v I Te I rEN
In 1934 \./as voetbalminnend Nederland
in de ban van het nationale elfLal,
dat de ei-ndronden van het wereld-
kampioenschap had bereikt. "\t'i j gaan
naar Romett, werd toen gezongein-
Ook op Ameland werd men enthousiast
en dat leidde tot de oPrichting van
Geel t{it. Dat is nu dus zestig j aar
geleden en het bestuur heeft ge-
meend d,eze mijlpaal niet onge-
merkt Le mogen Passeren.
Daarom wordt de komende maanden
feest gevierd. Dat begint zaLerdag
7 mei met een recePtie en een
feestavond. De recePtie is t s mid-
dags van half drie tot half vij f
Ín hotel De Klok. Dat is voor de
vereniging hisLorische grond,
want daar begon het 9 mei 1934
al1emaa1 meL de oprichEingsverga-
dering onder leidÍng van PasLoor
(oeIman. Hoe daL in zíjn werk
ging en wat er daarna met Geel
hlit gebeurde is vreergegeven in het
rijk geÏllustreerde jubileunboek,
dat zo'n LzO pagi-nars telt en
25 gulden kost. De uitgave is
samengesteld door Koos Molenaar,
de huidige secretaris van de vere-
niging. Hij biedt het boek aan
aan de eerste scribent van Geel
hlit, Sip de Jong, bij velen beter
bekend als Sip van Rein.
Van het boek zijn 300 exemPlaren
gedrukt. Bij voorinschrij ving is
een-derde van de oPlage a1 aan de
man gebracht.
In de Boeg begint om half negen een
feestavond. 0p deze bijeenkomst
zu11en diegenen worden gehuldigd
die 25 jaar of langer lid zíjn.
Tevens zal op luchtige wijze
worden teruggeblikt op de hístorie
van Geel !íiu met enige toneel-
stukj es van de hand van ons
erelid Frans Hulsebos. Verder
zal er een verloting zíjn en na
afloop is er dansen met de Silver-
birds en de Salt I'Iat.er Dixie
Stompers.
A1Ie seniorleden en een flink aantal
oud-leden zíjn inmiddels persoon-
lijk voor de receptie en de feest-
avond uitgenodigd. LIie nog geen
inviLatie heeft ontvangen wordt
hierbij alsnog uitgenodigd. Van-
zelsprekend mag hii/zLi echt.ge-
no(o)t(e), levenspartner, vri-end
(in) of wie dan ook mcenemen.

Land en Zeezicht?,
Strandweg 85 Buren-Ameland

Tel. 05191-421t0
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' KIEIN VAARWATER..
BIJREN-AA,I TeL 42156.

In het kader van het jubileum is
àu" aantal toernooien georganiseerd
In verband met het uitloPen van de
-o*p"aitie heeft het lang geduurd
uooid.t de organisatie definitief
wist waar ze aan toe was ' Deson-
danks is ze er in geslaagd een
interessant Programma oP te stel-
1en. Een overzicht daarvan treft u

aan in het boekj e dat, a1s het
goed is, u gelijktijdig *"1 dit
ótrubt.a heeft ontvangen. Gelet
op bovenstaande lijkt het geen
overbodige luxe u ervoor te
waarschuwen dat wij zigingen
dienen te worden voorbehouden'

.Voor de jeugd is er vrijdagavond
disco in De Boeg. De senioren
díenen geduld te hebben tot het
weekeinde van 10 en 1 1 j uni ' Dan

werken zíJ hun toernooi-en af ' 0P

het trainingsveld zaL dat week-
einde een tent verr i jzen waari-n
10 juni een feestavond wordt ge-
houden met andermaal oPtredens
van de Silverbirds en de Salt
I'Iater Dixie StomPers.
0ok dan geldt: hoe meer zielen
hoe meer vreugd -

@slPëTtT IZVeR-l'ooe
In verband met het uitloPen van
de comPet.itie ontkomt ook Geel
LIit er niet aan om door de week
te spelen. Koningi-nnedag is vri j -
gehouden i.v.m. toernooien en
àotp"u.t.iviteiten. 0ok voor 1 mei
is een inhaalProgramma vastge-
ste1d. Dit betekent we1 dat
senioren oP de donderdagen 5 en
L2 mei moet voetballen. Enige
teams moeLen zel-fs twee wedstrij-
den op een dag afwerken. Een an-
der opmerkelijk feit mag zLin
dat het vierde e1fta1 louter
uitvedstríj den rest.
De FVB heeft voor Geel Wit voor
de maand mei het volgende Pro-
gramma vastgesteld (uiueraard
óok hier wijzigingen voorbe-
houden):
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Vierde klasse A KNVB

Nicat or
MKV ,29
Rood Geel
Geel Wit
Irnsum
DTD
Blauwhuis
Dronrij p
St. Annaparochie
Terschelling '89
Idarga

Res. hoofdklasse FVB

Akkrum 2
SC Franeker 3
LAC Frisia 3
Heerenveen 3
Zwaagwesteinde 2
Harkema 0peinde 2
LSC 1890 2
Geel I,/it 2
Jubbega 3
Cambuur/leeuwarden 3
0lyphia 2
Sneek Hovis

Res. Eweede klasse B

Geel Wit 3
Dronrij p 2
LAC Frísia 4
Warga 2
Nieuweschoot 4
Nicator 4
SL. Annaparochie 2
DTD 4
SC Joure 4
Drachten 4
MKV t2g 3

Derde klasse C

Rood Geel 5
Trynwalden 3
ONB 4
Cambuur/Leeuwarden 6
BuitenposL 2
Geel I,Iit 4
Surhuisterveen 3
LAC Frisia 5
FVC 5
Dokkum 3
Bergum 4

SíANDg,N.

16
t6
16 -
16ï-
L7 \-
L7
L6
L6
L6
L6
16

10
8
6
0
0

z)
24
22
20
20
T9
13
12
11

6
6

Junioren A, 2e

S uawoude
de hralden/VCR
Geel Wit
Anj um
FC Birdaard

Junioren C, 3e

de hialden
Geel Wit
V IOD
0os tergo
Holwerd
Ropta Boys

Pupillen D 1,

Be Quick D

I^/T0C
SC Twij ze1
Geel líit
Buitenpost
Te rnaard

Pupillen D 2,
Geel I,/it 2
0ostergo 2
Be Quick 5
hIïoC 2
Anj um 2
Be Quick 6

klasse I
6
5
5
3
5

klasse N

klasse 4Lq
L7
16
L7
77
15
17
L7
18
18
15
L6
15

FVB

L6
L4
15
L2
L7
L7
14
13
L4
16
14

30
28
23
22
17
t6
16
16
L2

9
6
3

6-9
4B
47
6-4
6-2
4-0

5-9
5-6
5-5
5-4
5-4
52

6t2
5-7
5-7
5-2
3-0
4-0

5-8
6-8
6-8
5-7
6-3
6-0

610
5-B
5-8
5-4
5- 1

6-1

27
25
21
L6
76
L4
12
9
I
I
4

klasse 45O

PupÍ11en 81, klasse 572
Geel l,ilit
Trynwalden
BCV
Rij perkerk
IdTOC
VCR

Pupillen 82, klasse 561

Broekster Boys 2
0ostergo 2
Zwaagwesteinde 2
Be Quick D2
Ternaard 2
Geel Wit 2

15
15
16
L7
12
13
t4
15
t4
t4
15

29
T9
L7
L7
16
15
L4
L4
8
8
3

I

i
r
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Meisjes 1, klasse 789

Geel lJit
Hout i gehage
SCS
Drachtster BoYs 2

Rottevalle
Harkema OPeinde

Meisj es 2, klasse 786

de hlalden
Zwaagwes te inde
Ropta BoYs
Dokkum 2

Geel l4rit 2

FVC 2

7 - 13
6 i- 10
4'- 3
4-2
5-2
6-2

5 - 10
610
5-6
5-6
7-2
60
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Wugr

uNLbatros"

Torenstraat - Nes (naast de Spar)
,"] 423ss

Restaurant
, , de Viool"

NU mel gezellig overdekl terros

aan de Strandweg te Buren.

* SPECIALITEIT:
Pannekoeken vele soorten

Postbus 82
9104 ZH Damwoude
telefoon 051'!1 4114
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JOSEF

Snap jij waarom ze zoveel
ophef maken van dat 60 jari-
gé bestaan van de vereniging
vraagt Josef als ik hem te-
genkom in het dorP.
Het lijkt wel of er
bijzonders gebeurt.
Toen ik zestig werd zeí
vrouÍr, 's morgens, kom
jong uit je bed het
wacht.

iets
mi jn

op
werk

Dus opstaan en werken.
Niks feest, niks jubileun-
boek gewoon aan je werk.
Maar nu Geel wit 60 jaar
wordt nu lees je in het
Geel Ïíit nieuws, dat er een
boek is geschreven en dat je
daarvoor een formulier moet
invullen om zo'n exemPlaar
te kunnen koPen. Kost nog
geld ook.
Het schijnt dat er ook fo-
to's in staan. Dat zaL we1
praatjes teweeg brengien denk
ik, want daar staan natuur-
Iijk weer mensen oP die ei-
genlijk met de vereniging
nitcs van doen hebben en die-
gene die er wel in moesten,
zijn vergeten of wilden na-
tuurlijk niet.
ZaL wel aardig geschreven
zijn mag ik aannemen want
het is door die journalist
van de Dokkumer geschreven
die Koos Molenaar van !{il}Y.
Nou die weet wel het een en
ander over de vereniging te
vertellen, want ik heb ge-
hoord dat hij iedereen bijna
wat gevraagd heeft.
Het schijnt dat hij ook een
hele serie plakboeken thuis
heeft met veel gegevens.
Nou ik ben 'lcenieuwd wat er
in komt te staan.

Wat zeg je of ik al zotn
boek heb besteld ?

Ben je gek jong dat is nij

- 41.

:

42os7



HOTEL.RE,STAURANT

Ben je zondag nog
het veld geweest ?

Nou ik niet, ik
buik er inmiddels
lijk vol van dat
wel vertellen.

even na+r

heb mijn
aI behoor-
kan ik je

Een paar zondagen heb ik mij
staan te verbijten zo be-
droevend slecht was het dus
ben ik a} een Paar keer niet
geweest.
Wat zeg je was het de laat-
ste keien wel goed, ik kan
het haast niet geloven maar
als jij het zegE dan zal het
wel zo zijn, hoewe}....

Het tweede schijnt het nog
beter te doen dan het eer-
ste, die jongens die doen
het nog voor de 1o1.
Die worden niet met consumP-
tiebonnen naar het veld ge-
Iokt, or daarna zo nu en dan
de wrange vruchten te Pluk-
ken van de versnaPeringen
die ze voor die bonnen kun-
nen krijgen.Die jongens zí1n
nog puur en minder duur.
voiiqe week hoorde ik nog
van iemand, die zeí dat ze
de spelers beter slaaPPillen
kondàn verstrekken oP zater-
dagavond in Plaats van con-
sumptiebonnen, want dan
kwamen ze de volgende dag
in ieder geval uitgerust oP
het veld.

Wat vind jij nou
Geel Wit publiek.

van het

veel te duur, misschien
krijg ik wel een oP rni jn
verJàardag a1s ik 61 word.

Gaat wel ? Man ik wordt er
doodziek van, altijd even
negatief, 't is nooit goed
en als het dan een keer echt
goed gaat dan kan er nog
niet veel enthousiasme af.
Jà, ik ben ze1.f ook kritisch
dat geef ik toe, maar dat is
opbouwende kritiek en dat
moet kunnen.
Wat ? ben ik soms ook we1
trat aan de negatieve kant ?

Reeweg 29
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Ja hoor eens even iong, a1s
het niet goed gaat met Geel
lilit, dan wordt ik s jageri j -
ni9, dat kun je je tosh wel
voorstellen.
l{ant a1s ik naar het vel-d ga
om GeeI V{it te zien sPe1en
en ik moet daar ook nog voor
betalen, dan verwacht ik ook
dat je een fijne Pot voetbal
ziet. Maar zíe je dat ?

Jij, we1 ? Nou dan mag jij
d'i nog weI een bril bij oP
zetten.
Ben laats nog even bij cam-
buur geweest, maar daar zien
ze mij niet \deer, van het
zelfde laken een Pak.
Dan denk je eredivisie dat
zal wel geweldig zí1n, maar
dan kom je mooi bedrogen
uit.
Dus dat doe ik ook maar niet
weer. Wat zeg je, komt de
zomer er weer aan ? Bedoel
je dat de voetballerij dan
even stil ligt ? Nou daar
kan ik me oP verheugen. Even
rust aan de koP, even niet
dat eeuwige gezeik langs de
lijn elke zondag.
uaàr in september dan begint
het alweer een beetje te
kriebelen en zLe ik alweer
uit naar 5 december, dat is
nou voor nij een stukje ont-
spanning.

Nou ik moet er $/eer eens
vandoor zegX hij, groet en
fietst weg mij alleen oP
straat achterlatend.

je.

lAA?JNr
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zondag 1 mei

Irnsum - Geel hlit 1

donderdag 5 mei

VïOD C - Geel hrit C

Ropta Boys C Geel líit C

Geel Wit 2 - Sneek Hovis 3
DTD 3 - Geel l,Iit 2

Bergum 4 Geel Wit 4

FVC 5 - Geel l,/it 4

zaterdag 7 mei

Geel l{it A Walden/VCR A

Oostergo C Geel trlit C

Geel Wit Ml Houtigehage
M1

14 .45

10.30
14.30
15.00
10.00
14.30
10.00

L4.30
10.30

14.30

(

I

I

l
(

l Geel ÍJit Dl Be Quick D1 10.30
Geel lilit D2 - ltrTOC D2 10.30
VCR E1 Geel tíit E1 10.30
Geel l,ilit EZ Oostergo E2 10.30
Geelhrit 2- LSC 2 L2.3O
(verschoven ivn jubileumviering)
zondag 8 mei

ONB 4 ' Geel hlit 4

donderdae 72 mei

Su. Anna 1 - Geel Wit 1

Buitenpost 2 - Geel l4lit 4
t{alden C Geel l,/iL C

Ternaard D1 Geel Wit Dl
Be Quick D6 - Geel Wit D2
Geel WiL El - BCV E1
Broek. boys E2-Gee1 l'Ii t E2

zaterdag 14 mei

Geel l{it C VIOD C

Dokkum M2 Geel Wit l{2
SCS ml-Geel t^Iit ML

Geel Wit Dl - h,TOC Dl
Geel hlit -,D2-0ostergo D2
WTC El-Geel trrit E1
Geel ldit E2-Ternaard B2

zondag 15 mei

Geel l,lit 1 - Rood Geel 1

Geel hlit 2 - Franeker 3

Geel Wit 3 - Drachten 4
Surh.veen 3 - Geel l{iL 4

de beste score

* F0T0'S in I UUR *
vergrotingen tln20 x 30 cm.

* PASFOTO'S direkt klaar *
* SPORT- en STIIDIO reportages *

verrekijkers, cameÍa's, filnrs, batterijen, albums en lijsten

10.30

14.30
10.00
11.15
9.30

10.30
10.30
10 .45

10.30
9.30

11 .00
10.30
l_4.30
10.30
10.30

15 .00
1s .00
10.30
10.30

FOTO VffiÀISTRA NES 
I

Burg. Bolrneyweg 1 tel. (4)2170 
I
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- galerie - brasserie - restaurant -
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Eet GEET,-IÍIE aieuws vet-
scbijat 9 tot 70 Íeer Per
jaar.

Oplage: p1m. 350 exemPlaren-

Abonnement G IÍ nieuws:
f, 15r= Per jaar

Àdverteatie G f, nieuws:
f, 50r= Per Jaar.

UEDBTERKERS GEEIJ IÍIl NIEIIIÍS:

Redaktie: Fraas Eulsebos
Koos lioleaaar
Eeak Boeuers
Jatr EPPiDg

Eind Recl/
IJay Out! iraD nppiug

fJ1rewerlc: GePPY Veltmau
CotY Tieman

offset-
d,ruk: RudY Bloem

DoIf Kieastra

Montage: Frans ter Schure
Beu óe Ktalijff
lilieo Oud
Iöa Kieuied
Luc van Siggelen
lozef Brou!Íer

Bezorgiag NES3
Ivillen Beijaard
Dolf Íienstra
trrala ter Ssbule
Peter Fomer
BenDo Forner
Srars Íieried

Bezorging BIIREN:
Eessel Brourèr
Bea de rruijfÍ' George tíoleuaar
Koos ltoleaaat fztr

Bezorging EOLLIIIi-BALLU!í
Eeuk Roaers

g

-.16 -

SPECIALITEIïEN O.A.:- STEENGRILLEN
, AMELANDER LAMSVLEES
'DIV VLEES- EN VISGERECHÏEN

I 1.*--' !

| # R€lsAuRo I

1 ""'* l

t :g<-, Ar*Ëào !

ll
I EoÍt lo-.1eleËc llÈN-.lcÈ" 

I

I YYY-AtríELruun 
!t-_____'

*.HOONÈ{AAI(tsEDRU F
q B€KluS Art. -Rttt t/PN &Nnsrte ll

N€5. NNELONO
7€Lz

v@í o/.-: Rlool.ÉEt N tGEN 42448ïAPUÍrzelNÍ6eN !'-
AFVOé,R!r'Er3STOPPI NGEN.

Voor een dagj e
<l

wadderen

met de Lange en de Snelle
gewoon effe be11e

Henk: 42686--Oeke : 42g60

&k ge*hikwr reuniesen partijen.
Het gehele jaar gapend.

WADVAARÏEN

De Bakkerij
snackbar

Hoofdweg 4a, Buren,


