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@ is een lic}.4;tniscleel
1.11 ,1 2,1
i,ii jn geheel bestaat uit 13 letters
en hee f t ne t lc zen te i:talcen '
;), Er lieFen v:Ljf iïlensen onder' ê6n
peraplir en toclr r,+erd. ni eniancl nat ,
hoc li,:n cla'b?
z voor wie r"Qt" iedereen de hoed, af?
l!- . l'Jaaron ilraagt eell brandl'feern{rn rod'e
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noals $, +Jlen ltel vernomen r,ult
J:cbben, i"s 'in cle pastorie een dochter geboïêIl c i'ïoecler en iiind naken
het uitstekend, ili i wensen d e ouders
van l:arte gelul"e rnet dit bl-i jde Gêbcu.roil

e
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TáË6utt bcricht ontv;i.,r.gen v.in
cl.s " JSoutnry uit ',i crit-l(tilimanten t
ïnclonc s ia " Di t vs.nv,Íe ge cle 1';o11el<t e
Citl geirouden is op c1e laatste ,Scniecn *
:

. lïct bedrag , dat door cle
Vriciing
is overgemaalit
heer
(,r* oCOC r ** ) zal- volleC.ig gebruikt
r'iorclsn voor lrct werk onder c-]"e Citi"
nese vluchte li:rgen in l'Jest *Kalimanten, Het i-s bestemCi voor i?- Sezinnen
in ,:;ing-kitvÍengl r t'Jaervoor lanclbout'lgc reecLschap ? boU.rrtrÍilCttef iaal en eenvoi.ldige huisjes zullen vrorcLen aanget cavond

sch;).ft, De noodzarkelijlte voorraden
tot Ce eerste oogst zullen verstrekt
l,ilorcLen door he t Roode Kruis .
1,/e v:Lnclen het f i jn r cb,.t oolc door
d e h-ul1: van hier , die vluchtelin,Een
we
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tc,an lcunnon op*
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El'en ter hcrinnerini; r er is toen
*-- op Cie gerneenteavonti'' bi ie errgebr;-cht.
De ltloklicstoel:
"-* "-"'"ï6't*o-JJb*ífrffvan
cte lll oliice s t o e 1
heeft d.e lierlcvoogdij al lange tiicl
z,orgcn ;5eba;ird, iitaaï' gezien dit oï1der Êtontlnlentenzorg "valt, lion tlen
zelf gcen i,taatrege,l-ert treffcir | %oncler
tocstet,tilii?g v.:in deze iniutantie" :jr
zijn al vecL bri.Jvcn ïiaar',rDein llaag
te geen ? .i,]a-ar dre ;-ri,tbteli jkó nolens
J"' 86,

(iJI langzê[rirl
nal-en
IiáiIijLá-ÀLLttI o
"
De Ïra.rd,e wind rra,ï t e vge 1 vcor
',

onze oudc }clokkestoel. C{e lr,rli}cig clat
d e liost e.:: hc t Ee-íeer 4ag aanlioiflëíI
en iïenserl', irce.f t g-calanle"erd, zocLat
erger voorlcoucl: kon word en " lía dit
gcbeuren l:r:eft iiten z:-clt Cirekt víeer
nret riroïllllilenten zor g in verbinding
ge,steld clt tobgezegd gekregcn r {àt
er slioedig tiiaatreEclen zullen ïIorclen ,Eetrof f en
iïinanc iën :

o
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lelcte die gehouclen werd oP
4 iriei riret cle lterdenl<ingssaïnenkoilst
in cle kerl< voor d.e akt i e 'iVri jhe id
o olt vóor d.c /in{er, ' he e f t f 86 ,5?
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opgebracht. i,Je ontvingen nog een gift
van ruiiit f 14 n -o ? zodat het totaa"l bc*
drag dt'.t overgeiiraakt kon ïrorden I toch
ncg bovcn cle f 100 , -- - ltl+am . Al1e Eevers
hartcli jli da::}t hiervoor r
De laatste zonclag j-n inei nal- er 3€kollektcerd vrorclen voor c-Le kind.erbc scireraing o Àllen weten \',te noe nodig
dit is. llr zijn nog altijci kincleren
díe C,ror bi j aaytCcre otilstendighc.ilen
niet j-c. het cigen millieu ltunnen worclen
opgcvoed, of voor wie e:ctra vooTnLening;n nocLig zi jn ' lie i',1oge n ons hi r:r niet
arïzi; c1i,T viin i:ouden
i'.iocht u oirl e eit of andcrc red.eu nict
in cle l"ierl< konte n, ilitictr toch gr;ia3 aan
c1c kollekte n vrillen iilêe werlcÊïl r icunt u
;,rltijC inet uví gave bii c1c ltcrl<craacl
terecht .
st Geeft alt,iici t"'reer vreu,3de, hoe
Bering irct beclraó ootri aag. zí jn cl,at cojc
vii j hier aan lilogen i;ieevrerke lI r
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Op A1 aprrl i.,rercL in caf 6
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e Vries

vreer de ïïaandeli jlcse bi jeenkoiast $c houd en veil cle platteland.svrouhr€ír r
Fres . ïnevr " Pralikerr vorwelkomcle 4O
cll'.i:iê$j o Een bi j z.and er woorcl van ï.relkom
vrc.s voor clc heer liedcl*me. uii lJolve'íja,
van de opcabare Biblíotheek, die cle:re
avond zai lrer r"ar.gen,
?:oels ieder jeiar r uordt er ook
dÍt jaa:l tÍeer een -Drcntse i.".i jvlie]- '
vi erd.aags e ;;e lr.oud err o
ïtievr, Voc'1,.o PloeBs hact een l<euri.g
vcr;;lag AelïIaa,l,it 1 va"n lie t 5C jari g
]:c,:iti-'r";.:;-i v,L.ii. ic :'f cl . 0lCebcrkoop r
ricJ-lie rccc':ti;
ne ilcr :-:evr o Prakl"ieo
hr,C" bczocht. Terwi jl ï;têvr, Veen een
vorslag had. gemaakt van d.e vergad e ri-ng ven Pr c s o en s€ ct o we lke gcnou*
'

den rns op 19 maart in Leeut^Jarden,

lJr ?-aJ, aldus Pre s. een herden*
er 1.rord en , ; eilouclen in Le eu-..
l'Jerden, tr{aar o o ni, een irele os l"rordt
gcbraden. De Ii;jsten voor de be jàilrcLe:rcollecte werden ï'.ieer uitgereikt
terwi jl ci,e reis l^rerd vastgcstelC op
25 juni "
De jaarlijlise rcis ven cle pl .1,
vr o is op 11 " aug. Otc 23 i:rei Ís er
in Drnchten een koort jesclag
Gcvraegcl rrerd cf de lcCen l{eer
d.e briefjes riiot het winterprogrllil*
ma willen ii:"lcvcren' oi:r il,e volgcnde
Iiirrgsr^rc

u

a

vcï'Saderin[,;

o

ilierna vJas het r,roord i:.an de heer
ïIe clclerira , d"i e on$ ve ï't e 1de , d.r b cle
bibobns niet l,teeï. bestond, clie is
reeds in u68 overleden, ald,us d.e
ire er ïïe ddema , r$orrie rt e .*:1 i s hc t cie
i3illiiotireckbus, d-ie- on,p Iere ;;elcl
lion:t be z ceke l,l.
Al in ' 55 ,,",rcrcl er ge$tart rïr€t in
totaal 10, OOC nieu!^/e boc'ken r 'b,Jr*'
u

'lroekenbus tc blc,zichti gen .

L3,
Pres n mevr o Prakken, bed.ankte de heer
I{ed.dema na af loop hee} harte}i i}c.
Tot slot werd. nog gevraagC, wie
v&n d.e d.ames de voor jaarsvergadering
in Le e Ll\,Jar' clen llil bC Zleken 1 f.lê.€lf
geen van. de clames vlerd bereid gevol1-

á*tt, ï,lisschÍen dat de grote schooll*

maak hi eraein s chuld he e f t? ??
oi,i ongeveeÏ. , Ïralf elf sloot Pres .
de Verg;rd.ering; en víenstO ied.ereeÏ1' een
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De Íitichting SPortcentrum
zaL trachten weer een ri jwiel-

' oriënteringsï'it te organiserêÍt r
Ged"acht-'wórdt dit te doen oP
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oto I s" beki iken
LliT OP, u kuht
van d.e optocht en d,e kind.erspelen
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De dag ei'1" t i j'd %: JrLz
Donderdag 23 nte i , 19 .,O uuf tot
Zí..oO ori bi i I-I . d.e Vri€s r caf é .
De f oto t s zi jn in }c'leur '
íJolc I s a"vonds ean huis van
l-,1 . 50 uur tot 19 . OO , ilur
'
Joh" \'festerhof ,
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j ccn juiste oplossin,_'; ontst;.at op
de Sri jze valc jes ven boven naar be*
neden een bekend iets, clat eliie
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Veel succes
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Gehucht aan cl e .liríes*i)rentse Fjrens "
o ort sportvre ds tr i.j.*,
Pla;itseli jk horegaUCdri jf '
áond er steun r vet'l"dten;
Flan"t s in. e cn voe tlra-lplf taL. '

ProCuct van een lfabÈieli"
ïnrichting in de',bU.qtt vt"n or'r,s clorp.
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9" Gooit eeï1, bocnrover ?iJn lancl'
IO. Veï'lies 'bi j .,1r.v., e'e" l,tpgrt.i-ledstri
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11 , GeulaarvJordter:li. ;
12. Product van een aelcere ;vogel.
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}j " ltelkproduct "
14. Vaartuig.
L5. Gereed.schaP om iets scherP te
16. Was vroeger te vinden in elke
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ïí.ct is mogeli jlc dat U bi i het lezen
van clcze stukJes over iioeveiiBoschoordr;
d.e ged.actrte Isí igt van: al}es is claar
eveïl goed. cn mooi; het z'av het parad-ijs
kunnen %lJn" Dat is natuurli jk rriet het
geval. Overal is we1 eens wat en %c is
dat oolc Ïrier. ilet gebeurd wel dat een
ven d"e jongens eens buiteniïde strengen
staptiio Afhankeliik vi:r,n w;it er geïrelirC
is , hoe ft dat niet erg te z:-itr. lli'.t kan
ven geval tot geval heel verschil-lencL
zz jn , llr is t of ï1u toe in d e re seri e
Over de. bel',lonef s 8e $chrêV€i1
l"re ini,;
,:1
j ongens kotlen ui t 8e z innen di e
Ve
d;it woorcl ïlauvleli iks of niet: r,raàrC zí j:l '
Dan g.ief ik het je te doeïl r wallneer ínen
als kind van hier nilar guirder gctr"&ll*
SporteerC L,Jorclt, olli d"an precies zo te
Ieven om niet met de maatr;ch*ppii iir
botsing te kont€íI r \^llnneer rnen tle veÍl-i*
ije geborgcnh.e icl vt'tï1 eeir goed. ^*:e zirrs'"
leven v,r;rt jongs af aan ireeft inoeten
ontbereil , cLan is het niet no ï/crl{onder*'
1ij1;, dat de goeCe 1^re5 vril een,s tlit
het oog worCt verloren ' l{et is niet
gocd tE praten dat hct ;;cbeurd is , rnau-r
het r+ordt vrcl begri ipeli jker als rnen
op d e hóogtc is vnn het hoe en waarolÏ r
ÏIo e crv.A.er j e irc t nu als hlcn daar irls
groepsleiCer lu'êïkt. llct is logisch dat
j* hier lan gzearíleil.n utoet iaEroeieír ' Al-*
Íeu is nieuvf, ie ni,;et je een heel anclere
\lierkvli j %e ea.niïetcn. \lant clit is werlien
ile t aensen d ie lc ven willen ne t a1s
wi j allemaal ïnaer docr ver,:chillend"e
ocrzaken nog z,o ver niet zijn. IIet is
nog te kort oiï ieir allesoinvatteniL oor*
Oeàf te vellen rílaar ik kan U C1! v1e}
ze'g1eïj.: Ïieef t nen er een beira;ilcl eÉescliiktheifr. voor dan konit d e vol'*oening
over dit weri; van zeLf o " Dan worclt het
een boeiende lrierlikritrg dÍe ucer zinvol
is , t'l i et alt i jcl gemalckeli jk Ï$nar , d'ie
aan het lcven veel- inhouC gceft'
o
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inSs r,re.c ht
i j ï- en Or;istreken o'
3i j d.ezen r,raakt cLe Vclilelbc,scherntintsldacht Boi j1 en Onstreken ean
ha.er leden bele end, dat ze op dins-Cag
I juni 1??O e en e)ccri.rs ie or6-.nis Êi:en
nanr de Veluwê r Arnlren en de Grebï:e*
berg near de r'rilitaire be;;rerafplaerts
Ouwehands Dicrenpárk enz o Êï1 verd er
nie erdere be zie::'sr,reírrcli ghe Cen
Z'ii d.ie eaïl. oeze dag we4sen d,eel
te nefien kunnen zich voor 2 juni
197A opgeven bi i oiiclerstaand,e aCrês-

Vo

Gá
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ge 1b e s c he ritr
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u

sen:
De Ïreer Tho Toepoel Dolcler,sllfis€straat eB te Boi jl:
tel
_Caf 6 d.e Vries te Boi jl,
056L2-?85,
De heer L, ï\ïi jl;rnd tc Dold€r*
Ër;iil ,., tel , 05 ?L2-7205 .
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Vcrgad.ering Dorpsbelangi
Op woensd.ag 3
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juní,

'.t s avond.'s

E uur in caf ê i{ay-l-ly "
Opening € Notulen -. jer.arvcrslag É
rekenÍng en verelntwoordÍng d me'cle*.
delingen-' en ronctvraag
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