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pEnsvoER

Zaterdagavond december
zo juist is het besl-uit de-val-Ien dat deze krant een
week eerder moet verschijnen
dan in de planning is opge-
nomen. Net hekomen van Sin-
terklaas en het hegint a1-
weer. De kerst gooÍt roet in
het eten. Dank zí) dat eten,
kan de staf van de super in
Buren geen week later want
zt) moet nl. zorgen dat wij
met ztn allen tijdens die
kerst goed en vooral veel te
eten krijgen. Dus dan de
krant maar eerder.
Maar er wordt natuurlijk
geen rekening gehouden met
de mensen die het GeeI Wit
nieuws moeten maken.
Dus snel a1le redacteuren
gebeld, a1len bereikt op een
na. De boodschap doorgegeven
om morgen een artikel,
Iiefst twee bij mij in te
leveren. Ze beloven het.
Dan ook zelf nog maar evèn
achter de PC.
Hoe krijq je zo'n krant nu
een beetje fatsoenlijk vo1
met iets wat voor de kerst
verteerbaar is, waar niemand
zich in deze dagen van be-
zinning aan zat. ergeren.

Het. kersttoernooi, de a. s.
ledenvergadering, de winter-
stop, het ziln aIlemaal on-
derwerpen die iets met voet-
baI te maken hebben, maar
ieder jaar aan de orde en
eigenlijk vanzelf op tafel
komen.

Hoe doet ëen grote krant dat
hu, bijv. onze friese trots.
de Leeuwarder Courant.
Die kun je op voetbalgebied
eigenlijk wel ëen beetje met
het Geel Wit N j-euws verge-
lijken nietwaar ?
Ze komen op sportgebied niet
of nauwelijks buiten hun
friesland grenzen.
Net zo als hri j bi jna niet
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buiten het eiland komen.

Dus wordt het nieuws wel
beperkt. Maar de L.C, van
vandaag geeft de oplossing.
Want vandaag staat in die
krant dat Louis van Gaal
vorig jaar de Friese
scheidsrechter Herman van
Dijk wel' een van de beteren
vond" ïs dat nieuws of niet.
En Eans Kraay JY, ook niet
de eerste de beste,

met een vader die als ex-
trainer van bijna alle grote
Nederlandse clubs nooit iets
gewonnen heeft en thans a1s
I'voetbaldeskundigerr in
Studio Sport er een aardig
graantje bij pakt, dus ook
niet de eerste en zeker niet
de bester- gaf diezelfde
van Dijk na de wedstrijd Fc
Den Bosch-ÀZ zelfs de vijf
met de woorden trJe hebt 'm
verdiend'r. Waarna de 36-ja-
rige Herenvener onder aP-
plaus van het veld stapte.
(niet bekend is of men voor
van oi jk lclapte of voor de
winnende ploeg. )
van Di jk: I'Wer makkest soks
noch mei" (zeg dat we1)

Jonge, j onge \^ras dat even
smullen voor de friese pers,
een friese topscheids die
zo in het zonnetje wordt ge-
zeL. En prompt was er voer
voor bijna een hele pagina
L. C.

Hopelijk krijqt HesseI bin-
nenkort bij Àmelandia, als
die winnen ook applaus, een
handdruk en de vriendelijke
woorden dat hi j goed gref 1o-
ten heeft.

Dan heb ik tenminste een
goed onderwerp om de- volgen-
de keer deze krant voor een
groot deel te vullen.

Prettige f eestdagren.

j an. e.
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A-junioren rvinnaar najaarsreeks.

Dit jaar hebben we weel. eerr A-elftal. De
kainpiocnsploeg vAlt cle B--junroren varl
vorig .jaar is vrijwc:l geheel overgegaan
naar cie A's. Een jong teani r.ius dat, ;tls
het goeci is, voor weer in ieder geval
twee jaar een bLiff'er vorntt voor de stap
naar cle serrioren. Toch ntogen we bij iret
eerste elftal al af en toe een glintp v:rn de
toekonrst aanschourverr. Witnt ook Cieraril
IVÍetz liorrclt goecl in cle gaterr wat er bij
cle jeugd gcberrrd err hij liiat ze zo al en
toe al vast everr sÍèer proeven.
Tocir is het rrog niet de becloeling clat er
snel jongens overgaarr. Het is een niooic
plcieg voetballers clie eigenli.ik al jarerr
inet elkaar spelen. Natuurlijk zijn cr in
cle rtgelolten jarcn ook wisselirrqen ge-
u,eesI doOr yg;6uizrngen, Of jOrigenS cJie

onr anclere reclenerr stoppen. lvlaar claar
heel't het voetbal niet erg onder gcieclen.
En als de ovenvinningen blij'r,en koineri
dan is het voetballen zeker leLrk en blrjlt
cle st'ec'r in liet tc;rrrr en clat hotrclt cle

ltloeg ri,eer tti.j elka;rr. En vrltlr eerr relir-
tief kleine vereiriging is een goecl A-elÍial
bijna zeker van levenslrelang. War.ineer
deze jongerrs blijverr voetballen zoals ze
nu doen, clarr kLrnrrerr de leiders van cle
senioren elftallen ziclt over eerr 1:a;rr j;rar
in de Itanclen il,rijven vart verjongings-
genot. lvlaar tot rlir-: tijd : "At'blijven l"

Het elltal u'urdt opgestelrl en begeleiel
door cle tandent J;ut cle Jorrg en 'fheo cle

Haan, on-ot'licieel is i;rn clrel' rl'eqrriltc
rnaar clat is uit re.spect vour zi.jlt leel'ti.jrl.
ert clie leiclerr salt.ien lret geheel in goeclt-:

banen. De .jongens trairrerr Irier oncier
leiding van Berrrie Bcyaarcl, llaar cle
Itteesten verblrjverr rloor cle u'eel< r rr

[,eeuivarclen. Dalr r,'erlolle n tle trarrtinsen
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nronrenteel wat rloeizaarl rnaar als het
goec! is, konrt dat na de wiltterstop weer
in orde.
I-{er elftal heeft l4 spelers in de selectre,
rtiet krap lnaar ook niet ruirn. Robert
Kicnstra verclecligd al jaren spectaculair

het rloel. voor hent de verdedigers :

Wessel Edes, N,lartij n Boelens. Peter
Beverwi.jk (kwant valt Arrielandia ) en
N{aurice Pijpers, Op het nriddenveld
virrrien \\'e Tlieo Brorrwer, Siprian de
Jong. René Kiewied, Eddy Poog en

Taryadi Boelens. Voorin Mardik de
Winrl, Pascluinel Kolk, Dennis Bulté, en
lklrvirr BroLrwer.
Zo cloor cle Lrarrk gerlonter.l een frisse
ploeg, clic zeker fysiek de kornende jiiren
nog .1an kracht zal winnen. Dat bleek ook
wel irr hun eerste. lvedstrijd dit seizoen
tegen Aengwirulen. Deze ploeg bestond
vooriranrelrjk uit spelers van 18 en soms
zr'lls l9 .jaar. Niet vaitwege het voetbal
inaar cloor gebrr-k aan kracitt werd daar
Lriteincleli.jk verloren. In cle volgende
ze\/en i,r,ecistrijclcn wercl. tegen echte
leeitijcl genote lt, geen punt meer kado
geclaan. Zelfs van een treslist geen kleine
vt'rertigirtg i'rls Heerenveen werd niet 5-0
gl'wonnen. NLr cleze na.jaarsreeks winnend
is atgeslolen, wordt het leair.r opnieLrrv
ingecleelri. En clan irr een conrpetitie nret
cle l:este clrie van de diverse najaarsreek-
sen. Het is even afwachten hoe fysiek
sterk cleze ploegen zijn. voetballend zal
Ceel-rvit A I in ieder geval rriet voor ze

ontlcr cloen. En hopelijk worden ze dan
ocrl< rvat tlrchter bij huis ingecleelcl, warrt
nrr heeit ecn uitwecistrijd ze al twee keer
cen hele ziiterclag gekost en dat lïoet
voorkonrert u'orden.

Op Arreiancl spelen de A's nreestal op
zatcrdagnriddag. Over publieke belang-
slelling hebberr de jongens beslist geen

kiagen. De eerste eifial-spelers kijken
ook steecls vaker oll de hoek en beginnen
stiekrrnr steetls hartler te trainen. Want

§In#Gmfi " 98 Or6-rffi.Al0 - rE 42qge -5;-



Itet A-elflt:rl beschikt o!'er eeir rnal<kelilk
scorencle sltits, eerr sterke as ert eeu paar
pitbLrlls, en riie hete zrdenr voeleir ze
natuurlijk al irr hurr nek. Dus r,oor eer.t

blik op cle toekornst : "Kont eens larrgs
op zaterdag en geniet ! "

tot ziens, Henk Roerners.
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PUZZEL:

I,íÍe zíjn wij ?

In welk elftal speelden wij ?
In welk jaar was dat ?

0plossi,ng sturen naar redaktie.
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t VA§l HEECKEREN huys
- galerie - brasserie * restaurant -

VOLGEND JAÀR BETER

Mijn vader was voor Ajax, miin broer was
voor Ajax. Dus was ik voor Feijenoord.
Het tenue van Feijenoord was naturlijk
veel mooier, met het rood en wit keurig
gelijkelijk over beide helften verdeeld, en
zonde reclame, Bovendien komt
Feijenoord niet uit Àmsterdam!
Later zette ik me een beetje af tegen alles
wast uit de Randstad kwam. Ik ging op
zoek naar een provincieclub rnet enigszins
aansprekende successen, zo kwam ik bij
FC Twente terecht. Dat ik later in
Enschede ging wonen u/as louter toeval.
Mijn vader werkte 's zomers als kelner bij
Hotel De Jong in Nes. Daar kwarn elk jaar
ene Liitkebohrnert, speler van FC Schalke
'04. Met een elftalfoto met handtekeningen
was rnijn hart gewonnen, voor wat het
voetbal in Duitsland aangaat.
Maar mijn grootste overwaddenzeese
voetballiefde ligt tot in Engeland. Als
anglofiel moest ik daar natuurlijk ook een
tavoriete ploeg hebben. Dat werd het
Manchester United van Charlton, Best en

Kidd.
Dat ik ook iets heb met Geel Wit behoeft
geen nadere toelichting, lijkt rnij. AIs
jongetje hield ik de standen bij van de ere,
eerste en tweede divisie. Die rnaakte.n
plaats voor de 3e en 4e klas C van de
FVB, en al die andere klassen waarin een

team van Geel Wit later speelde.
Tegenwoordig ben je een soort zonrtrie als
je geen fan van Ajax bent. De cornmercie
draagt daar een stevige steen aan bij.
Schoolagenda's zorgen ervoor dat jongens
(ert rneisjes) dagelijks in beeld met hun
favorieten worden geconfronteerd en hun
eigen presteren op een tweede plaats
zetten.
Het is natuurlijk erg gelnakkelijk om een

vereniging aan te h:tngen die het voor de
wind gaat. Dat het met Ajax goed gaat is

[*
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zwak uitgedrukt. De club toont zó weinig
ontzag voor de tegenstander dat het bijna
genant is om te zeggen dat je hoopt dat
Ajax wint.
Hopen dat Àjax wint! Ajax wint altijd.\Er
is geen aardigheid meer aan. We zijn nog
niet halverwege de competitie en de strijd
is alweer beslist. Ajax-fartaten zouden zich
een week niet meer in het openbaar
moeten durven vertonen als hun club
puntverlies heeft geleden. Zo'n schande is
het voor Ajax om niet te winnen.
Ik moet natuurlijk erkennen dat ook ik
mijrr favoriete clubs heb gekozen op een

nronrent dat zij het goed deden. Zij heben
zich echter nimmer gedragen als een
Griekse godheid. Ze zijn zieh er altijd van
bewust geweest dat hun aardse bestaan

afhankelijk v/as van het dulden van
concurrentie.
Toen ik aanhanger werd van Schalke was
deze club allang over zijn roem heen. Het
maakte sindsdien meerdere schandalen en
degradaties mee. Man. United moest ook
een stapje lager, nog maar een paar jaar na
het winnen van de Erlropa Cup. De harde
suporterskern heeft de naam van de club
darna bepaald niet in een beter daglicht
gesteld. Feijenoord (inmiddeld Feyenoord)
werd een eenvoudige subtopper, net boven
Twente. Ik was in het Diekrnanstadion
toen de degradatie van de Tukkers een feit
werd.
Over Geel Wit hoef ik nauwelijks meer
iets te vertelien. Nadat het eerste elftal in
sneltreinvaart door de FVB was gehold
kwanr het vlaggeschip abrupt tot stilstand
in de vierde klas KNVB. En daar staat

Ceel Wit nu, ruim twintig jaar later, nog.
Ook voor Geel Wit kan worden gezegd dat
het seizoen alweer ten einde is. Misschien
dat de ploeg zich nog kan mengen in de
strijd om een periodetitel, maar dat is het
dan ook wel.
Volgend jaar beter, laten we nraar hopen.

Geel-*'it 3 hervirtdl zich,

Het wiis rtiet best, rtta:ir het rs beter

gewortlen. Je r,r,eel niet altijd ltoe het

komt, rttaar als het kortrt dan ben je er

wei bli,j onr, lVant zeg tlou zelf : "Te
vaak verliezen, is Itier goecl voor cle

nroraal !''

Orts herstel tracl irt bij cie retLrrn-wedstrij-

cien. Hoe het nrogelijk is weet ik ook

niet. nraar begin clecerttber hadden we er

al een halve cortrpetitie opzitten. De'

eerste r,r,eclstriid, trit bij Dronrijp, ltariden

we nrct 2-0 verloretl. Ntt \\'lis er tltrs ti.jd

voot rvraak, zoetL' z-()ete wruiih l Op het

sportieve vlak rrlrtuLrrlijk, tllaàr clat

spreekt voor ziclt rvaltt de geachte lezer

is rriet artclers van nrij geweltd. Ont l0
ruur cles r-norgens r,erzarttelcien wij ons in
de kantine urtt elkaar wat op te peppen.

Vooral clienclerr '"vij een goed gesprek te

hebben nret \\ralter- "ToÍttbA" v/cl kooi
want clierts scorend venltogen korl ons

o\/c'r het tlooie put'tt helpert. Ntr valt

sanlen-spelen rttet cle koning valt ile kluts

al niet mee, nlral- ct'n goecl gesprek rttet

clic irtan is al helerrtital rtiet nrogelijk. Datt

nraiir een anclere stralegie. Even otlcler

zes ogelr : "Of je gaat weer scoretl, 01'

rve hurert Oostergo in voor eert grortdige

opknap-beurt vilrt rle eenrlekooi l" Hij
knippertle even uret zi.irr tlgert, \'oor olls

het teken clirl zi.in herse Itetl tets

registreertleit, eil Iinikte .ta. Natutrrlijk
zetle vcruler" ecn ietler zijrt beste beerltje
voor cn zo konelett wi-i na 90 ttlitlttterl
eirrclelijk \,\ cer cert\ ccrl ovcrwirtttittg
vierert. \\rirlter clraaicle weer ottclerwets ell

[rrak rri,r cle nrst in ziin ééntje ltet laatste

verzet v;ln Dronrijp, I3este jongett, die
Walrer'.

in hel li,eekeincle vtloratgairncle aart het

grote koc-ltoornt'eest oittvittgett wil thtris

CAV(l uit Grourv. Zlt,are ctt s1;atttteltcie

ti.jden nret veel gelal en gebnrl. Ilrt clan

ook rtog r,veer vcll :ritrt de bak. Wltnt ilie

I
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Grouwsters kunnen heus wel voetballen.
Hun eerste sti.jgt nret stip en riat heeft
natuuriijk ook zijn w,eerslag op htin twee
de teant.
I)e eerste helti ging de strijd gelr3k op
nraar het betere voetbal zat bjj de bezoe_
kers. Na de rust hadden we everl onze
koll er niel bi.j en kregelr r,.,,e geli.jk twee
orn de oreir. Daar worclr je we1 wakker
var). N,Íaar kcln er r-)og een tandje bij ?
Rustig pakten we de clraad weer op en de
strijd verplaatste zich naar hrrn heifi. Een
vrije trap van onclergetekende wercl ge-
keerd cloor cie paal. net ais cie rebound
iloor Johan Kiewiet. Niet lang daarna
nroesien cle gastell , \\,egelts blessures,
ver'(1er lnet iien lltan elt toen kwantell ze
Irelelnarai trret uteer voor de pot weg,
Tu'ee ernclrridelijke situaties in ilat volle
strafschopgebied leiclclen tot evenveel
doeipunten van Kooqe en Ir,Íi.inheer van
de Wereld. It4eer zat er niet in, rnaar riik
tevreden r'Itet deze puntencleling rlochten
wi-1 leeggespeelcl oncler cle clorrche.

Des nt iclclags lr-ac1 orls cerste aarl tegerr
St.Anlrzi. IJeze wedstrijci zoLr rnet liet oog
op de vl-oeg irrv,allencle duisternis vroeger
begutnen. !';rnclaar clat cle beicJe iearns in
rle naclrt cn,oor- al strijcl gelevercl harlclen
in cie Drr_e-out, nu nroesi clat nog eens
tlrinnedes over geclaan worclen oncler dc
ogerl v;1n dc itran in het z\\,art. Helaas zitt
riie nog op cle boof, nret laag water er}
riostenrvincl. Haal ile kaarsen nraar uit de
cloos I 'l-egerr drieën wercl er eirrclelijk
atgetrapt ntaar toen hticlclen <je warrn Io-
pers er:rl eerl ll,erlstrijd opzitten. I)e
zwart-w,itti: degradatiekanidaat no. I was
beslist niet ntiucler en het wercl eelt rom-
nrelige gelij kopgaancle srrijrJ. In hc-r
nridilen van cJe tweede helft besliste Geel-
wit irr een paar ntinuten de strijrl. Een
eclt te spits-goal vàlt Jan L:|rouwer,
gevolgcl rloor een bioetie van Arrro in cle
bovenlrock sloegen St. Anrra k.o. Eerr
ferechte ,:lrie-puitter nraa.r in de Sunnekla-
se ti3d horrdt rnenig sLrpportcr zi.1rr hart
vast.

Tclt I;rat, Flerrk Roenrers.
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BESTUURLIJK:

uitnodiging

ÀLGEUENE I,EDEMTERGÀDERING
GEEI I{IT

Op vrijdag L2 januari- Lsg6
vindt er in de kantine van
GeeI Wit een alqemene leden-
vergadering plaats.
Deze vergadering begint om

20 .3 O uur.

De agenda is als volgt:
l" . Opening.
2. Ingekomen stukken en

mededelingen
3. Notulen van de algemene

ledenvergadering d.d-
28,8,'95 {deze staan in
het GW nieuws nr. 2

4.

5.
6.
7.
ó

seizoen 95/96\
Financieel overzicht
penningmeester.
CompetitieverlooP .

Verslag commissies.
Rondvraag.
Sluiting
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Achterdíiken B0 9163 JV Nes

Telefoon 4201A
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KOLKWEG ÍA ilES tel. 4282O

ur adres voor:
radio, tel.evisi-e, video

' huishoudeJ.5'j ke aPParaten,
telefoon apparatuur,
antenne sYstemen.
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Jan Brouwer maakte één 'buitenlandse,
reis

Het zal niet iedereen bekend zijn dat Jan
Brouwer, de vader van bestuurslid Jozëph
en tweede-elftalspeler Vy'essel, in zijn \

jonge jaren actief was bij Geel Wit. Het
zal geen verbazing wekken dat hij doelman
is geweesÍ, ook broer Paulus en zoons
Jozeph en Peede bezetten die positie. Tach
is Jan niet geheel uit vrije wil keeper
geworden.
In 1933, een jaar voor de oprichting van
Geel Wit, brak hij zijn been en daarvan is
hij nooit helemaal hersteld. "Ik hëw ur
drie maanden met in un siekenhuus lèèd,
maar ut is noait rneer klaar komen. Ik
niócht graach foetballe, jammer dat ik niët
lope kon, nou hew ik mien hele leven op
deuze poat rondspringe mótten".
Hard lopen was er dus niet bij, en dan
resteert een plaats in het doel. tsrouwer
moest meestentijds genoegen nemen met
een plaats in het tweede elftal, Frans Oud
werd in de regei verkozen voor de
hootïmacht.
Gedenkwaardig voor Jan is nog steeds de
wedstrijd tegen het tweede van HVV
(Hollurn), waarin hij een poging van Jur
de Vries verijdelde. Dat nam zijn opponent
hern niet in dank af. "Nou ontnimste rne
mien iënigste kàns", waren de
gedenkwaardige woorden die de Hollurner
herp toebeet.
Ook in een wedstrijd tegen NSC (Nes)
ontfutselde Brouwer zijn tegenstrever,
Bertus de Haan, de bal. Ja, zeifs meer dan
dat. Hij had ook de Nessemer letterlijk bij
de benen, "Ik docht, dut hë* ik goëd
daan, maar ja, Jan kreech straf"..Voor wie
wil weten hoe het afliep: de door de
Groninger scheidsrechter Oldenziel
toegekende strafschop werd benut.
De wedstrijden tegen NSC, waren niet
altijd even vriendelijk. "Ut waar op
fechten óf, maar Nes waar beter. Hollum
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U vindt bij o

Sen prima
ingespeeld
team
Rabobank

bo*ltrg

arnöse mentsparh
NEó.AÀ,I , vERDEI«;RAD Tet_A2lig

DE RVSADVISEUR RENKTAAN ALLESt*I
#

Als het om venekeren, hypolheken en íinoncieringen goot

T.Tötren
W.\,rresselpad I tel .42988

ïn Buren ware soawat gelieke feul màns".
Buiten de grenzen van het eiland heeft Jan
nooit gevoetbald. We1 heeft hij een keer
als toeschouwer met NSC een buitenlandse
reis gemaakt. Met het beurtschip van Epke
van der Geest en Anne Olivier zette men
koers richting Zwarte Haan. Van daar ging
het op de fiets naar Stiens. Na de wedstrijd
was er dansen en vervolgens fïetsten de
Amelanders terug naar de boot.
Tenminste, dat dachten ze. Toen ze

aankwamen bij een feestzaal bleken ze een

rondje te hebben gefietst!
Het voetbalveld was omringd door een

sloot. Daar moest de (enige) bal
regelmatig worden uitgehaald. Piet de
Boer heeft daar nog een nat pak van over
gehouden: "Die arme man, ut water liep
um de hööd uut".
En als keeper wist Brouwer dat een leren
bal vol water loodzwaar is. "Ut ware net
kurkesakken", herinnert hij zich maar al te
goed. Het schoeisel was destijds ook nog
niet van optimale kwaliteit. De schoenen
bevatten stalen neuzen, en als je daarmee
in de grond trapte waren de gevolgen niet
aangenaam. Brouwer: "Ik hew us un keer
de nagel ur oander had, dat hèt me fea'tiën
dagen last besörgd". De stalen neus gaf
ook kracht achter het schot. Zo kon met
narne Rikus Kooiker keihard punteren.
Wie geen kicksen had moest uit de voeten
zien te korren op kiornpen. "Dearfan binne
dur godwetefeul sneuveld".
Bijzonder waren vanzelfsprekend de
wedstrijden tegen de badgasten. Mannen
als Jannie Hazeveld en Jansen (beiden van
GVAV) en Klaas Lugthart en Henk Plenter
(beiden Be Quick Groningen) voetbalden
op Ameland, meestal nadat Jan's broer
Dirk (de rnelkboer) ze in het tentenkamp
had opgespoord. En dan was daar
natuurlijk Abe Lenstra. "De. skoenen dië
hij aanboden kreech pasten um niët, doe is
ie op koesen fearder gaan. Ut knappe aan

hem waar dat je niët siën kónne of ie

DRANKEN HANDEL

trMER.W€6 6 NÈ5 TEL:4Q762
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skoot. Op un keer stond soawat ut halve

Nederlands Elftal te speulen op ut feld

achter Piet Kooiker in Buren. Geel Wit
ferloor met 13-1. Oanse jonges kónne ut

nooit bijhoue".
Op genoemd terrein heeft de bal flihk wat
omwentelingen gemaakt. Brouwer heeft
ook gevoetbald op de ijsbaan. "As die
drooch stond ware we dear an de gang".
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SPECIALITEITEN O.A,:
'STEENGBILLEN
'AÍt ELANDERUMSVLEES
. DIV. VLEES. EN VISGERECHTEN

Het GeeI Wi-t
schijnt 9 tot
j aar.
Oplage: plm 350 exempl.
Abonnement" GW Nieuws:

f 15,-- p.j.
Advertentie GW Nieuw-s :
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MEDEWERKER§ GI{ NÏEUÏ{§:
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F. Hulsebos
K. Molenaar
H" Roemers
J. Epping

Eind red. llay out:
J. Epping

Typewerk:
G. Veltman
C. Tieman

Druk:
R. Bloem
D. Kienstra

Montage:
F. ter Schure
B. de Kruijff
N. Oud
I. Kiewied
L. van Tiggel-en
J" Brouwer

Bezorging }{ES:
W. Beijaard
D. Kienstra
F. ter Schure
P. Former
B. Former
F. Kiew"ied
Bezorging BUREI.I:
W. Brouwer
B. de Kruijff
G. Molenaar
Bez org ing HOLL-IJM/ BÀLLUM :
H. Roemers
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tel: 0519L42389
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Voor een dagje wadderen
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I
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met de Lange en de Snelle
gewoon effe be1le
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