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BLE§SUREGEDOE

Sinds de winterstop rommelt het bij de
seniorenteams van Geel-lVit. Diverse
speiers worden geplaagd door langdurige
blessures. EIke week moeten de leiders
weer puzzelen om de teams met elf of
twaalf man te laten spelen. En dan heb ik
het over spelen, goede resultaten behalen
is dan nog ïseer een ander verhaal. De
competities lopen naar hun einde en
vooral wanneer er nog wat te winnen of
te verliezen valt, telt elke gemiste speler
zwaat.

Het eerste elftal is na de winterstop nog
steeds ongeslagen, maar het sprokkelt
slechts moeizaam de puntjes bijeen. Drie
keer gelijk spelen of één keer winnen
geeft op de ranglijst hetzelfde resultaat.
Met Francisco Metz erbij kregerL ze ge-
noeg kansen, de afronding is eehter-
meestal onvoldoende. Tegen Dronrijp
thuis was één doelpunt voldoende voor
een belangrijke overwinning. Toch had
het niet veel gescheeld of ook dit duel
was in een gelijkspel geëindigd. Het doel
vair René leek af en toe wel een flipper-
kast. En slechts op miraculeuze wijze
hielden hij en het houtwerk de bal uit het
net. Inmiddels wordt Francisco geacht
het subtropische bad onder stoorn te
houden, dus is het voor trainer V/illem
afwachten hoe vaak hij nog gebruik kan
maken van deze geroutineerde, sluwe
vós. Ons eerste team staat nog steeds op
een degradatieplaats en kan dus alle hulp
en medewerking, zowel binnen als buiten
de lijnen, goed gebruiken. Vooral in de

thuiswedstrijden zal het maximale resul-
taat behaald moetea worden. En Geel-
Wit mag niet degraderen, en anders eet
Jan Epping zijn hoed op !

Het tweede elftal heeft vlak na de winter-
stop dure punten laten liggen door f,wee

keer te verliezen. Verschillelde basis
spelers moesten vanwege blessures ver-
stek laten gaan en daar werd het tweede
meteen op afgerekend. Dat was jammer
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want ze stonden hoog op de ranglijst.
Inmiddels zítÍen ze rlog wei bij de top
maar een eventueel kampioenschap heb-
ben ze niet meer in eigen hand. Afgeio-
pen zondag speelde ik met hen mee tegen
de koploper. Als gastspeler had ik een
basisplaats geëist en ook gekregen, Vori-
ge keer hadden ze het lef en onfatsoen
om Pedro en mij mee te vragen naar
Hoogkerk en ons daar gezellig met Jaap

op de bank te plaatsen. Dat kon natuur-
lijk niet weer ( tenzij afgesproken ) en is
dus afgelopen zondag rechtgezet.
De koploper is Sneek BP 3, vorig jaar
kampioen bij het derde elftal in de com-
petitie, en dus ook dit jaar weer sterk
bezig. Er loopt een speler bij rond met
rugnummer 50*, die is 54 jaar oud.
Anderen zijn de 40 allang gepasseerd.

Het zijn echter allemaal oud eerste elftal
spelers en ze spelen al jaren met elkaar.
Ze kunnen aliemaal een bal aannemen,
correct afspelen, vrijlopen enz. Het oogt
heel simpel maar als je ze laat spelen dan
tikken ze je met min. 5 doelpunten
verschil weg.
Wij moesten er dus 90 minuten lang
bovenop zitten en dan hopen op onze
eigen ws. schaarse kansjes. Robert Oud
had na 5 min. de score kunnen openen
maar ontbeerde enig geluk. Zij kregen
eigenlijk geen kansen maar scoorden met
een Dani-doelpunt, gewoon naàperij van
de tv, Nog voor de rust tikte Arjen ons
gelukkig weer langszij. Na de thee het-
zelfde beeld met weinigikansen en helaas
voor ons geen doelpunten meet. Ze
blijven gewoon 4 punten boven Gw2. En
vier punten met nog vier wedstrijden te

spelen is niet onmogelijk maar de kans
dat zij nog ergens punten verspelen is
heel klein. Het tweede had gewoon hier
toe moeten slaan.

Het derde elftal heeft in zijn competitie
niets meer te winnen of te verliezen. Het
is en blijft middenmoot werk. Alleen
wanneer koploper GAVC hier op bezoek
komt, moeten we op oorlogssterkte zijn
want tegen die jongens hebben we nog
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wat recht te zetten. Bij hen werd ons heel

stevig een oor aangenaaid en ik hoop dat
het ons lukt hen hier van het
kampioenschap af te houden. Dan is onze

eer weer gered. Ondertussen levert de

ploeg spelers voor hogere elftallen en is
het elke keer weer een feest om te zien
wat Nico tussen de lijnen brengt. Een
scorende spits heeft het derde al maanden
niet meer en het grossiert dan ook in

íï1ff3,.'fÏ; o*u en Gw4 is gemobli-
seerd en zijn functie is overgenomen
door Sip Boelens. Deze houdt van een
stevige partlj op de training en hoopt dat
nu het weer wat verbeterd, hetzelfde
gebeurd met de opkomst. 'Want ookal
lopen de competities van het derde en het
vierde geluidloos naar het einde, de
heren worden wel geacht in beweging te
blijven. De winterkilo's zijn nog lang
niet allemaal verdwenen. En daar wilde
ik het maar bij laten,

Henk Roemers.
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TRAINERSII{IEUWS:

De laatste maanden waren er elke keer
geruchten omtrent een andere trainer
voor Geel \ffit.

Half juli vorig jaar waren de contractbe-
sprekingen met een nieuwe trainer helaas
mislukt en wa§ er toen nog maar korte
tijd over om de zaak op de rails te kr|-
gen. Ids Heerema bij GW geen onbe-
kende werd toen benaderd maar hij vond
de voorbereidingstijd te koÍ om op dat
moment de taak op zich te nemen.
Uiteindelijk werd lVillem Kooiker ook
geen onbekende bij GV/ op het allerlaat-
ste moment nog bereid gevonden: on-
danks de korte voorbereidingstijd om
Geel Wit de helpende hand toe te steken
en te trachten GV/ I in het seizoen 96-97
naar een goed einde te loodsen.
Hij sloot een overeenkomst met het G\Y
besfuur met de vermelding dat het be-
stuur vanaf I maart 1997 opnieuw zou
uitkijken naar een trainer.
Mede hierdoor was het begrijpelijk dat
de redaktie van dit blad geregeld bU

bestuursleden informeerde hoe het met
de inwlling van het trainerschap k:lvafil
maar het antïvoord was elke keer troebel
en onbevredigend.
Medio maart echter belde voorzitter Dirk
Kooiker, zoals was afgesproken, de

redaktie dat er eindelijk nieuws was
omtÍent het trainerschap voor het vol-
gend seizoen.
Hij deelde mede dat er eindelijk witte
rook omtrent deze functie was.
Na een lange trjd van overwegen en
onderhaadelen, heeft het bestuur van
onze vereniging Ids Heerema, die in de

periode 79 - 86 ook reeds bij het eerste
team van Geel WiÍ de scepter voerde,
nu wel bereid gevonden om de training
van het vlaggeschip van Geel \ffit voor
het seizoen '97-'98 op zich te nemen.
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WEEK 12

Wat een wedstrijd, wat een spanning,

woensdag 19 maart. "Vy'e hebben

gewonnen, ondanks de scheidsrechter," zei

Louis van Gaal heel diplomatiek. Een

scheidsrechter, een Zwitser geloof ik , die

misschien niet bang was, maar ziin
verantwoordelijkheid niet waar maakÍe.

Gelukkig dat Witschge en Scholten
omhoog sprongen, anders hadden zetot
Kerstmis in bed kunnen blijven liggen. De
acties van Esnaider en Simeone hadden

moeten worden bestraft met 2 Paarse
kaarten.
Na afloop werd er weinig over beide acties

gepraat, nee, Ajax was verder en de

vreugde overheerste het andere. De dagen

na de wedstrijden kwam de afschuw pas

boven toen iedereen de vertraagde beelden

nog eens goed had bekeken.

Vrijdagavond een samenvatting bekeken

van Groningen - NAC. Elleboogstoot,

schoffelen, slaan, stenen gooien, kopstoot,
en drie rode kaarten. Trainers die de zwaïte
Piet meteen bij de scheids neerleggen, wat
in mijn ogen niet helemaal trecht was.

Zaterdagavond tijdens PSV - Heerenveen

kreeg Wim Jonk een rode kaart. De spelers

van de bezoekers hadden hem misschien

wel uit tactisch oogpunt eeo "svr'albe"

toegespeeld. Jonk gaflater toe dat het

inderdaad geen strafschop was, maar de

toon was én is gezet.

I

lZondag hoor ik op de radio dat er rellen
jzijn in de buurt van Beverwijk.. ...

lweek l3 was begonnen.
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Ir VAN FEECKEREI'J huys
- galerie * brasserie - restaurant -

ni euyboun .ond.erhouct-verbour

LANG LEVE.....

In het eerste kwartier is hij al van groot
belang. \ffant wie te laat is, kijkt bij het
betreden van de arena eerst stiekum
vanuit'zijo of haar linkerooghoek om vast
te stellen of menriets, of H/at men gemist
heeft.
Ook in de rusÍ wordt hij regelmatig
bekeken. Voor wie het hoofd nog niet
geheel helder is, is dat het moment om
de zaken weer op een rijtje te zetten. Bij
het aanschouwen ervan wordt er gewikt
en gewogen, voorspellingen suizen over
en weer.
In het laatste kwartier van de wedstrijd
kan zijn rol ook groot zijn. Aan de ver-
twijfelde toeschouwer die alle hoop
verloren heeft, kan hij houvast bieden.
Ook moegestreden spelers vinden er
steun, zijn weergave kan energiebronnen
aanboren waarvan men niet wist dat men
ze had.
En na de 90 minuten is hij onverbidde-
lijk, alleen de feiten tellen nog en die
geeft hij duidelijk weer. Niets meer over
wat kon, had gemoeten, zou beter ge-

weest zijn als, neen, het is zoals hij zegt
dat het is.
Eigentijk snap je niet dat we er zolang
zonder konden doen. Maar Hessel zag in
zijn linkerooghoek de grote leegte en
sponserde, maakte en schonk onze club

...,..HET NIEL]'WE SCOREBORD !!
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ZONDAGMIDDAG

Zondagmiddag 8 maart LggT in een

zonovérgoten Geel Wit stadion, voorzien

van nieuw scorebord met daarachter een

minderjarige met de te kleine cijfers,

als je aan de noordwestkant staat moet je

de verrekijker bij je hebben om de stand

te ontwaren, staan we te kijken naar eeo

voor Geel Wit zeer belangrijke wedstrijd

in verband met het dreigende degradatie-

spook.
Beide ploegen moeten winnen hetgeen

niet gemakkelijk is, als je er van uit gaat

dat er maar één kan winnen.
Ik sta even naast G.B' aanwezig als

zaakwaarnemer van zijn zoon ? of ge-

woon als trotse vader, ik hou het op het

laatste dat ldkt mij het meest logische'

De zon is lekker wann maar schijnt oÍrs

recht in de ogen zodat het zicht niet best

is.
Daarom besluiten we maar naar de ander

kant te verhuizen, waar reeds eerder wat

bekende niet met name te noemen vaste

supporters al positie hebben gekozen

omdat het kijken daar toch wel wat
prettiger is.

Geel Wit speelt voor een geelwitsuppor-

ter een aeceptabele eer§te helft, omdat

ze scoren en zodoende een povere 1-0

voorsprong veroveren.
Helaas moet ik vermelden, dat de wed-

strijd weer niet zo bijster aantrekkelijk
is. Maar het is en blijft je club en daar-

om sta je als het even mogelijk is elke

zondag weer langs de lijn.
Omdat het niet zo'n boeiende vertoning

is, worden er tijdens het kijken weer veel

andere zaken van uiteraard veel minder

belang besproken. Allerlei zaken passe-

ren de rewe terwijl de strijd gewoon

doorgaat.
Tegen het eind van de eerste helft ont-

dekt J (hij is de hele wedstrijd aanwezig

$/ant hij hoeft geen verplichte ronde te

rijden) achter het doel van René t'wee v

vrouwelijke supporters die onze kant uit

komen.
"Ze komen d't aan jongens" zegÍ J'

"berg je maar"
Dan moeten wlj maar doorlopen is ons

antwoord. Maar S heeft een bang ver-

moeden. De schapen bromt hij, anders

kwam ze floE niet. En ja hoor, net nu het

goed gaat (wat de stand betreft) komt T

ír.tO.n dat het schaap Dolly moet beval-

len en of S er maar dadelijk naartoe wil

gaarr. S baalt verschrikkelijk, maar het

ii*i"o om niet te gaan durft hij niet aan'

want zaken gaan zelfs voor het voetbal,

dus vertrekÍ hij tergend langzaam schuur-

waarts.
Even later is het rust, de meeste men§en

zijn redelijk tevreden.

fi;Oens d*r" korte Pauze wolden de

uiislagen van GV/ 2,3 et 4 bekend en

blijkt "the day after" dat de 30+ avond

in de Boeg geen nadelige invloed gehad

heeft op het voetbalgebeuren, integendeel

de uitsíagen zijn zeer positief vermoede-

lijk door de doping van de vorige avond'

Àttnu* zo wordt maar besloten in de

groep van "deskundigen" .

Ír1OÀ"t de rustpauze kar. ik de voorzitter

nog even vragen of er al iets bekend is

ovér de nieuwe trainer, ook al omdat ene

I.S. wordt gesignaleerd dat zetje aan het

denken nietwaar'
Voor de spelersgroep moet het toch ook

een stuk rustiger zijn om eens wat zeker-

heid te hebben lijkt mij. Het antwoord is

dat er in de looP van de komende week

hopelijk meer bekendheid komt' (Bij het

.,iti.o*.n van de krant, inmiddels al

bekend). Tevens deelt de voorzitter nog

mede dat hij niet met zakenvakantie naar

Zuid Amerika is geweest om inkopen te

doen, maar geheel privé naar een ander

ver land om even brj te komen van alle

drukte die de functie als voorzitter nu

eenmaal met zich meebrengt.

Nu het een privézaak betreft hoef ik hier

dus niet verder oP in te gaan.
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Als ik hem vraag of het mogelijk is om
aan de noordkant van het veld een zonne-
scherm te plaatsen ivm. de laagstaande
zon in de voetbalmaanden geeft hij, dib
bekend staat om van tijd tot tijd iets
nieuws te lanceren, en :het er daarna
zonder pardon in ,het bestuur door te
jassen, tegen zijn gewoonte in een nogal
moeilijk antwoord, zodat ik daar ook niet
verder op in hoef te gaan.
S is inmiddels weer terug gekomen met
de mededeling dat Dolly wel is begonnen
maar dat het pleegvaderschap nog wel
even op zich laat wachten dus geen
paniek en kan hij rustig de wedstrijd uit
zien.
Even later komen de beide ploegen weer
op het veld en kan de aandacht daar weer
op gericht worden.
Na een moeizame strijd met hartvasthou-
dende gebeurtenissen, bal van paal tot
paal, een uischuiftrand van onze keeper
en nog veel meer minder amusante ge-
beurtenissen dan in helft 1, is het uitein-
delijk ons eigen Geel Iilit dat aan het
Iangste eind trekt en het volledige pun-
tenaantal binnenhaalt.
Gelukkig eindelijk komen wij ook eens
goed weg iets wat in de eerste helft van
de kompetitie er vaak niet bij was.
Door de nipte overwinning wordt de
afstand met een van de naaste concurren-
ten iets groter.
'ly'eer een klein streepje erbij voor de
handhaving in vier.
Als we zo. doorgaan dan komt het alle-
maal nog wel goed.
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Personen wagens
Personen öusjes
8esÍe/ wagens 

Postbus g2

9104 ZH " Damwoude
tel: O511 - 424114

vÉEltrlue yA^t:

FIEÍ6EN -
ÏANÀE M S

U ltís Íz
2 a boren +el .-s42417

WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATERDÀG 5 APRIL.

Zeerobben A1 - Geel 1ryit A1
Beetgum 81 - Geel Wit 81
Marrum 81 - GeeI Wit 82
Geel Wit C1 - Rood Geel C2
Bergum D2 - Geel Wit Dl
Ge€I lryit D2 - Jistrum Dl
GOC El - Geel Wit El
Geel Wit E2 - ONS E4
Geel Wit dal - Anjum/Oostergo dal

18.00 uur GW 3 - CAB 2

ZONDAG 6 APRIL.

Geel Wit I - st. Annaparochie
SVMH 2 - Geel Wit 2
Drachten 5 - Geel \ryit 4

ZATERDAG 12 APRIL.

Geel Wit A.1 - Workum A1
Geel lVit Bl - Harlingen 81
Geel lVit 82 - Foarut 81
Dronrijp Cl - C'€el lryit Cl
Geel Wit Dl - Bé Quick D4
vrij Geel Wit D2
Geel Wit El - WTOC E1
SDS E5 - Geel Wit E2
SSS dal - Geel Wit dal

I"8.00 uur GW3 - Monnickendam 5

ZONDAG 13 APRIL.

DTD 1 - Geel \ryit 1

Geel Iryit2-Tolbe*2
VRIJ - Geel Wit 3
Geel Wit 4 - De Walden 3

í.r\
Jx\irz4l t\..., I\\----'\_.--
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YERKOOP is LEEGLOOP

In de vorige GeelWit krant maakte ik
melding van de verkoop van Nederlandse
voetballers naar het,buitenland en buiten-
landse voetballers naar Nederland.
Tevens schreef ik dat een en ander waar-
schijnlijk wel mee zou vallen en dat
Nederland altijd wel goede voetballer§
zou houden,

Maar in Voetbaltotaal (het magazine van
de KNVB) is men daar niet erg gerust
over.
Zo vreest Guus Hiddink, onze bonds-
coach en op voetbalgebied niet de eerste
maar volgens mij ook niet de beste, dat
de clubs straks geen geld meer zullen
investeren in de jeugdopleiding maar dat
zij hun geld gaan
gebruiken voor inkopen uit het buiten-
land met als gevolg dat er op zeer korte
termijn geen goed Nederlands elftal meer
op de been kan worden gebracht,
"De profclubs beste&n het geld momen-
teel liever aan'eèn volwassen buitenland-
se speler dan aan vijftig jeugdspelers,
waarvan er misschien één goed genoeg
zal worden om in het Nederlands elftal te
worden gekozen" aldus Hiddink.

Gelukkig meldt ene Gerard Brouwer ?,

een bons van de KNVB dat een werk-
groep in UEFA verband bezig is be-
schermende maatregels voor spelers en
jeugdopleidingen op te stellen.
Dit voorstel houdt o.a. in dat de clubs
hun jeugdspelers een 6-jarig contract
kunnen aanbieden, waarvan er 3 jaar

sprake is van een trainingsperiode en
daarna 3 jaar een profcontract. ertz. enz.
Al met al zo ingewikkeld dat ik u daar-
mee niet wil lastig vallen. Maar zijn de
theorieën van dergelijke wergroepen
eigenldk wel een geruststelling ?

Ik weet het niet.

*l?-* ftt,: obl9-b42341

CHÏNEES - INJISOE RESTAURÀ]{T

,, A zlE*

ï*,Ëír{,r
Nes - Anelaxld ïèt; p51g-5425g5
Torenstraat 1J t -f

§"-9 G-\9 iF

/,n\,
( (G ur*',1r* elektronica

DE HAÀN. ELECïÏ'ONICS

-tl-Yí, k ch nis ch e die n stY-=-*
/ ,ur? - Anr. - tet. osls-s42112

\

HOTEL

Noorderw{3, 9IÉj HR Nes, tI/lt54216s

de beste score

"'FOT0'S in I IJUR 'r
vergrotingen tlm 20 x 3O cm.

"'PÀ§tr'OTO'S direkt klaar *
* SFORT- en STUDIO reportages *

verrekijkers, camera'§, films, batterijen, elbums en lijsteh

FOTO VEENSTRA NBS I

Burg. Bolmeyweg 1 tel. -542770 
I

§ZSh *,"",tus"*d",.

L-ffi.Jlry*er
Nes. ea eou*rerYà€urÉste

'm&

J
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Riistal
,,De PostduiÍ"

ua$uur uUpat&n

à€s-d,*z
E te/:. osls-s42161

de boeg"
MET BOWTINCtsAAN
voer een gezelltge-ovond. KIEIN VAAEWATER..
BUEEN - A/M ?EU os 1s-5421s6

Rixt van Doniastraat 10d
9163 GRNESAMEI,A}ID

ï,'f,ron 0S1g_54324I

/,/44R vtíl*Ut 4AN D47rf€Au
{rr r

§ÍRIIIrB {t . gE 0 ffitE}Jo . ]E 051 e-5424s6

discoth*"r (D

IIIE.DIEII

&Au ne kpuy FF
bungu TEt osle-542073

Riemer van der Velde van Heerenveen is

niet al te optimistisch over het Neder-

landse profvoetbal en spreekt van een

neerwaartse spiraal.
Ook kreten als:
De gevolgen zijn niet leuk en Het water

staat tot aan de lippen liegen er niet om.

Toch blijft Ajax (de club met de grootste

leegloop) optimistisch want zii blijven
geloven in hun jeugdoPleiding'

Een nobel streven lijkt mij want een

goed voorbeeld doet goed volgen' '

Als alle ploegen in Nederland er zo over

gaan denken dan hoeven wij voorlopig
nog niet bang te zijn dat korfbal team-

sport nummer 1 in Nederland zal worden

zal worden.

je.

STAND GEEL \ryIT I (23-03-97)

Nicator 18 - 47
DTD 18 - 38

Stiens 18 - 33

St.Arurapar. L8 - Zq ' ',

cAB 18 - 28
Blauwhuis L8 - 26 ,

MKV ',29 L8 - 23

Robur 18'20
GEEL lryIT 18 .20
Bakhuizen 18 - 16

\Yarga 18 - 11

Dronrijp 18 - 09

Het wordt nog spannend !!!

_lz-



JEUGDHOEK

Geel\ilit E2 - Bolswardia E3

Het was 1-6 voor Bolswardia. We hebben

verloren. Het 'was jammer. Bolswardia
dacht dat het een klein eindje lopen was,

maar dat was niet zo,

Peter, Gerard, Jan Pieter.

Makkum E2 - GeelWit E2

Het was 3-0 tegen, dus verloren, maar........
wel goed gespeeld. Veel kansen I Op de

boot deden we een spelletje. Een mooie
r.vedstrijd I

Gerard.

UW'70 El - GeelWit El

riy'e moesten tegen Ulrum 70 en we hebben

verloren met 6-3. De 2e helft hadden we
gewonnen. We zijn nog in Lauwersoog
geweest.

Lennart, Patrick.

GeelWit El - Aduard El

le hetft stond l\{artinus op doel en heeft 4
doelpunten door gelaten. 2e helft stond
Martijn op doel en heeft 3 doelpunten door
gelaten en toen hebben we dus met 0-7
verloren en na afloop gaven ze ons allemaal
een hand I

GeelWit Dl - Friese Boys D2

Het was geen leuke wedstrijd, want we
hadden met 6-0 verloren ! Bernhard en

Gerjan waren op vakantie. Dus hadden we
geen goede opstelling. De tegenpartij was
heel erg gced. W'e speelden thuis.

* l4-

§PAP, SUPTR Í
té*sLe l,'

Ëchuurnun
NE5,Am ïELr.s+zooz

((

§ÍRAKS TU

NESCAF
N€S - NMAEND
o519-542760

f;&*nvertr,rt,

frnpr Í{orcuneR
te11542541

&ta'sa - la6lnnd
faiLllbrorrtusttrast ?

slijterij "DE JONG"

Altijd ieE bijzonders.
NES. AMELAND
tel: A51g-S4ZgZ4

,N KWESTIE VAN SAMENSPËL

'M r""ïIï:ï,ï:ï,, "{,

GALL§.GALL



DE RVS

Às hetom

ADVISEUR DENKTMN ALLES

cr.'i

ffi
verzekeren, hypotheken en Íinorcieringèír goot

T.Töben
1+r. Wesselpad 1 te1 "542988

j 4,, 1\..1

Noordbergum D[ - GeellYit D2

We hebben met 10-2 verloren. Paul hee8

eeo doelpunt gemaakÍ en Bernard Bak

ook ! Na afloop stond het busje op zijn kop
met de Heideroosjes !

Trynwalden D2 - Getl\ilit D2

Iffe moesten uit voetballen op 1'5 maart

1997. We verloren dik met 7-1. Met de rust

2-0 achter. Martin schoot tegen de lat, paal,

daelpunt. Wim had een andere opsteïling.
In de tweede helft zweerde Mark dat er

geen doelpunt meer inkwam (toeh wel)

Groeten Wilrik en Casper,

,,^'ll l. )
\lefttNt

U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team
Rabobank

ementsparh
YERDEKSBTD TË,L.542378

DRANKEN HANDEL

G, d NES TEL|-542362
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í Yoet hal it nLet 
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'?neir 
cili \troe6er- '

Ieli§& c0lKrel l5&_co I KreltS

§Kienefrcrï
§cHoEtt / §PoRïHAHDET

Rixt van Doniastrarrt 27, I\.ES
tel:0519 542029
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Hotel Nes **
Strandweg 3S - 9163 GL lies Ameland
Tel. (0519) 542183 - Fax. (0519) 542Í 83
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GEEL WIT nieuws

Medewerkers

M. Bonthuis
J. Epping
F. Hulsebos
H. Roemers
R. Bloem
D. Kienstra
G. Veltrnan
G. Tieman
F. ter Schure
J. Brouwer
l. Kiewied
A. de Vries
L. van Tiggelen
N. Oud
W. Beijaard
P. Former
B. Former
F. Kiewied
W. Brouwer
G. Molenaar

Red.adres:
Torenstraat 5
9163 HD NE§

Het Geel Wit Nieuws
verschijnt I tot 1O keer
per jaar.
Oplage: 350 exemplaren
Abonnement GW Nieuws
f 15,-- per jaar
Advertentie in GW Nieuws
f 50,-- per jaar.
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