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Het is de bedoel ing d.at op, 5 me i de her*
d"errlcing zaL woràen gevi,erd. van óe berrriidfung. Het ,is Èan 25 j aar geÏeàen, Oa_! ï,se
van het juk van de duitse .bc z,etting zijn
,/

\

-'?

a
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e óat pre c ie s in Boij1 zaI geber:rcn
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&aarovcr'volgen na&ere publicatieso

lfel zal he t een gev.a^rieerd- prograr4ma zijn"
Qp { nnci zullcn d-e gevallenen word.en berd.achj;, "Ook hierover volgcn nadcre gege-ve rrS
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Velèn gtet ons hebben d.e jaarrisseling met vee1"la,ndd:.rftken en
ll
goed"e wénscn voor het konende iaarr op bet'seboolpleÍ:a gevie::è.
De 0.i.Po'veruastc Let d.orp rnet een sneeulfschuiver voor hct
fietspad.. ook dit jaar rieten de jonge nensên zíen, dat ze ge*
zanenlijk in uitstekend. verband. tot prachtige cLilgen in staat
ui,jír;

l

t dagelijks bestur,rr va^n onze gemccnte ?ras vol tal l tg
Vcór alles wat de jeugd Yan Boiil ïoor d.e sêmenleving
onze : grote lïaa^rderín$o
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blj het toenaallge landschap.:

De heiêevelden bepaalèen toe.4 Ín grote raate'het Aalo;zíeí. Eet
Rijsborka^rnper- en Riesingcrvcld wág een bijna a"r,"*oge"lotengcheel vanaf, d-e grens bij Zorgvlieè tot bijna de hoek bij cte
Dolêersunsêwegb Aansluitend. Íras het Vrouwenveld--en d.aaraap cLe .
Daoken en het omliggentte veld-n
Dan nas e" nog cl.e Bóekelterheid.e, vana,f, d.e Riette tot d.e echei-

'

:'

'vóe, aansluitcnd. aan enig beter grasland".
Aan ontginni.:ag werd nog weinig ged.aan" Et $as eni-ge bebgrssisg.
itx oostelijke richti-yrg, een I taf 'kloine boerde,-.ijtjes tot dà
Drentse grens. Aa^n de Zrridkarrt, langs d.e rrl\Íaatscrappijtt was de
bebouwingvec1ste3keruDezehe!dcveI{en,methetVrouwcnve1d.
warenreedsíncLe1Jd.cceuwve.arveenè.Hcthor:gt.c;nwasa^fge.
gïa\ren cir la.ngs gegraven wijken cn vaalten was ,Lc turf a.fge-'

-gretiggebruikvarrtlemoge1ijkbei.d.omvooreenpaargu1êenseen peïceel

:r..

heid.e-te bemachtigen"
'
Zii
sticbten
d"aarop eenvoud.ige a.::beitlersroningcn,
r'
Men noet nu niet d.eriken d.at hct heid.evelcL- geen enkele economir
scbe botckenis had.. Eet. pasto
weI degelijk in het toen gcvoerd.e beleicL.
De in nog v-rocgcre tijct gehoud.on he id.eschapea warcn valo d.c baanu
' Slechts èen klcine kud.clen vÍas. nog in t! Riesingerveló.
' Ifat èe red.en was d.at èc heidcsobapen, weLke iie tt bizond.er go,

houden *erd.en \roor nestproóuctie, werd.en -af,geschaf,t, is ons
nict bekendn De kunstmest ras i-n alie tijd. nog onbekend. ;
De heiclc krceg cle hrrnctie vaï stróoisel lerrcring.

i,
:
'
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uerd.en ze een kecr-ongezot qoor betcre drogingVooT en na d.e hooioogót
\roor het korennáaián, was d.e tÍj*r,
voor'Bla€gcn
mennen. Dag"n
lnr d.ag uit rraren d.e boeren hiermee
bezíg. Ilonàcrden $a€ens lrerèun p"" jaar.gcoog
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"de.ïoerd.eriièn rearlen ze opgestapelè in sna.lIe hopenl
en tot uur,"hoogle van * 3 mc;ber. óvor'hèt laterc vorbruÍk'lrgtellen re 1á.tcr.
Set pl-ageien steken,*erd., als het niet dÓor',cigen personeel
werd. ged-aa.ne in aa.ngenomen werk d.oor'and.oren uitgcvoerd.. Do
priJs-ê,ie ml3 nog bekend. is, betriep t''í0 à'11 cent per'voer
ïa^n-'200 pt4ggen.-Sen hanèige arbeide! ton 7;a1n' 10 voe4-pbr
.èa€ los ma.lien. VooT èit werk wercl c_on. speciale schofl"l._go*
bqrríJtt. D-e stêel stond. stijler .u^1" Pli, gèwoon gcbruik. Men
kon bij ccn 6iioter hoek er ::ccbte3- bij:sta.ann De schoffel werd
Rendon

'.iot.eó,*iup*i]-*'"ropCenhaarspitèu:ruitg6s1agenoj.,
dunne éniigszins rrenigg pIaA werc!"'verlangcl-i Degcne die gon
Eén
d-ikke en zand.órige plag stak stond niet in d-c gunst.
Kilometcrs plaggón hopcn zijn cr toen j-n díc jaren losgcrnaakt.

Enke1enwaídnsBocia}istenin't-o$.$bc11nner.nenog
Arerrd.,EendriksHoo.gerrka"rrp,we1keb-izond'erÈitnurrtte.
Eetheidevold bad óoX nograe functie van brandstof lcverancier
De aalrwe zige vecndobben áorg&en hiervoor, cvcrials èo v-cenvorning i:r de vochti€q laagten. Ífe ,rernelden nog'dat cr na plry..
10 jaur rileer de tijd. was om plaggen tc kunnen stek91,t
Dc iiochtige heid.e Àaè door cen mcerdere groci ccn d-iJdrcrd.ep
-

veLd.'werd benu'b voor -hct steken va,n brandzoêên.
1a3gc trrff n
Dcze'zodep ha"d.d-en ongeveer tle naten af s èe:bekenèe
.aod.en
werclen
De
Er was cohtcr naar .ién laqg voorhasèeÍo
cnigs zilts opgc droogdr

vccnlra,.ag.

Dit

opgc

stookt in grotere

hopen met ond-erl j.:rg
enÍge tusseffiui-nte-

voor bcter drogingr

I

:

gedekt,
met ecn heideplagc
In het nai aatr- $erd-en
Ze'' wcld.en af

de ?,o&en naar huis
gebrachtt

'.:

Do volgenf,oo\re 3

këcr

mee:r

s
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De zalige wintcrn
@$ss0$00sss$ss$ss

''Als het winter is

lctrrtnen ïrc }e'kJccr

als b.ct mooi ijs isn
bii ons nogalviel
De cerste' sneculr
van de
laatst
' ïmoeg he t was in het
Ilerfst *
'v:roeg
schaatsènrij

d.en,

schaatsen-

En ïsg konden ook

rij d.eno
geï was spiegctgl adij s
Als je schaatsc,n'nict gcslcpsn
waren d.an glecd- je bii iedcne
sl a€ ccn bcc t j c ïIcgc
t s llvlaand.ags de ccrste dag: van onue
Kcrstvakantic, gj.ng hct cïg d.ooíen
&n' het 1Êoor tg naeht helemaal nict.
Maar tocn hct kerstfcest was
bcgon hct wccr matig te vrlczerle
Vrij d.aggnid&ag werd. &e baan ïreer
geopen,d.; Hot ii +-was sPiegetglad.
&aa"r e:e zaten vcel bobbele op d-e baan.
Zater&agssrnitld,ags moest i:r nàar cen verjaartla'g vart Jari Pra^lclden.
Zonda,gs-ben il< náa,r d.e ijsbaan.gewce st het was er erg làoud..
'ts ïl{a.anda,gs was ik erg'nisseÏlijkr cn nijn.broer Fra,rrke bacl
zariq. erge oor?ijn clat hij nan èe d.oktcr naa,r hct ziekenhr,ris
moest oÀ zijn orcn te taten doorspuitcn. MaaJ d.at oord.oorspuitcn doei h.elenaal ni<;t zeo!.
n
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Kerstnis
$ssss*s$sss$
lFr'.intiè en ik nochten naar Kerstmis..lHet was lrwart voor
zeven toen wc-vcrtrokken
We'kwarnen, in.Soijl cn vader liet gn€ uít. l{oed.cr gjng met ons
. rrleêr Vaèer niet d.ie-ging naa,r oo:n Sond.eril< on naier hct Kerst'nis ons mec n<;men. -Toen we binnon **un zag i& d.ie lichtjc cn d.ic prach.tigc belMet
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Jacobus va^n zand.cn.
1

Ien.e'n iLie s1ingers..alles waS nocii,
Er Iag ccn boeije op dc sto-el voor all.e nensell. Tocn"bcgo;r
hct feeqt, We zongen cirst_en nog oens een keex.

,

'q

)o

i;

-$e kregq.n twce snoepjes.
ian Jonkmelr en-€en meisje lázen rrat vo-oJr.
Maar na ecn poosje kwa,m Renakc Jorritsna en die rrcrteld.e een
pracbtig'verhaal over J'anneman en het verbaal yán he.t gcboren
kind,j e Christus.
ïIet was ec,n prachtig verhaal cn hct wcrd ook mooi vertcld."
.. Na afloop z,Lin ?re naatr" huis gcgaan crl d-aar naa^r mocsten $e
naar bcd"
Ie ,twecÈc Kerstd.ag hcbben'we s avorx&s z,eJ''f d.c kaarsjes in
onue Kerstboom aangcdaano "Dat was ook nooi maar ja ovcral
ko-mt ecn e ind. fl,à.rrc
Rinse Marks.
i

Oudc;jaarsavond- 1969 - 1970.
$0osa$sss00ass00ss00s0000s
Het was. 7 urr en fic hadden net het eten oP.
tk hielp uijn moedcr vlug met het a,fwassen, en toen d.at klaar,
.1"vsss gingen Íre televisie kijkerc" In het bogi-n T{as er niet zo
veel aan. rrlilaa.r cvcïr uit doentt, zci noeder.
Hct was jn tusscn al 20 minutcn voox B gewotd.enr en mijn vader

thuis. Vatler zeicdnr ga eerst nog ev€n i:r de schlnr aalr'
het ucrk, cn d,an kon ik gezellig bii iuIlie zittenrt.
Moed.er zette vast d.e scbaal met -oïiebollen op taf,el. lfc wou er
cLirekt al nce,beginnenr maal mocd.er zei:rÍNog cvcn waohten tot
Zw*ant3e komttt. Zwaantje -ís hct,meisje van rnijn broer.
Ze zou nnet d.e bus komen. I< zou net zeggen'wat .is d.ie bus
1aatl toeri op het zetf 4e moment êe bus voor 'ons huis stonct"
ïk lict Zrraantjê v1-ug binncn, rrant ze ïas koud..
7"waanttre zeisrtHebbcn jrrllie tle televisie niet aaxt?rl
Ik zeisrrïs die dan nooi?rt rrlk zaL hem eens aa^nzettenrrr
lÍe haclàen een poos gekoken tot hct aJ- 12 urrp tras. ]Íe wensten
elkaar Gelukklg lrTicr.mjaa,r. Mijn va.der neLa- rrstap naa,r j-n d.e
auto dan'gaala we rraa:: het sehqolple íntt'. Iqu óat d.eden wc natranrlijk. * áirog naast Bettie v/a néuvel staaq en clic vond. hct
crg,fi.jn, Ik vonó bet ook fijne wa,n-t d.e Oudejaarsploeg b.ccft '
€en sncslrwploog gegeven.
Ik vind.'hct-cíg fijn-lratrêe 0'ud-ejaa:rsploeg ttit jaar gedaan r
lr-rram
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Als èr ià cen lancl vccl ana.lfabct-lsuc is, -ziJn er weinig gcsohooldc arbciders. Dit heeft tot gcvolg; art d.e kr'a1ÍtJiI van'
d.e arbcid- laag is. D-it bctokent dat cr c'èn lage productic is en
-

,- '''
d.us cen- gi:ri-ngc relvaart,
cle
lÍestcrsc
land.cn
lercn
mecsten
de
. fn
al rnioeg lezen en schrij'- vr;n. I{a vien ljaa.:r onderuijs }cr.rnnen-d.e m{ieste lccrïirigen a! cenvoutli.ge_leetuur Í:o zlch opne_men. Zij kuwren d.an leaen_voo{ hlm
^-gcnoeg_cí
en rrernec-rd.cren zo spelcnderwijs hr.m kennis èn vi-nd.en , .
in gcschrcvcn tcksten antwoord. op hun wpgen.
De nêqstc volwassenen in d,e onontwikkeliLc lancl.en lcschikken
nict over d.szs ccnvouèigc lccnnis.' le daB^rvosr nod.igc scholing'
he bbon,ze nict of onvold.ocndc gckrcgorlê
Vclcn vallen óok wccr tcrug i:r hot analfabc.tisrne, omd.at zc het
'nict
kunncn tocliassen
orrd.o"houdcn.
van d.e wcrcld bcvolki.r:.g boven_ d.e 1) jáar
O,p Aet ogenÉIiJ< ls 33%"r,
, analfabcct, Dit z:.jn j JIO nir.jocn monsen" In 1$)J was hct an- alfabctcn bovcn Xe t{jaar 44{,,
Dczc vcrgctijking lccrt ons twec tlingcne
1n Mcn is cr ingcsl-aagd mccr kind.eran basis ond.erwijs tc gcvcno
. 2'. Oqk volwassc$ en hccf,t rnen vaak onder grotc- insparrlrtng gn-

I'

d.crwijs vcrsèbaft.
DegroeÍva,r'r.d.cwcrc*ldhcvo1kinghccftglcnechternietbiji<un.r
r- nen houdcn- trÍant ac 44{" van' 1957 :*a+ rrslccbts" ?OO miljoen' án; -

alf abc tcno
.Er'zig'n nu dus lO miljoon neer analf-abetn'ên d.it word-t nogstccès grot<;r.
.ïedcr jaar komcn êr wcul 15 janscn bij, d.ic gccr:' basis ondcrtijs gchad hebbenr I:n sónraige ontwikkeli-irgslancl.en krijgt nict
ccns dc lrclft van d-c lcind.ercn ond.erwijs.
Voordat rncn aan hct lesgeven toekourt, mèe tcn er ecrst r,rog onige :
teohnisohc problcnen ovcrlÍonÍrcn worden.'iDc problcmcn hángcn
rrooral sa,ncd mvt h,ct ond.cruij zcnd pcrsoncel, het lcsmateriaal
ën d"c le ctur"rr voorzicning"
Hct ond.erlri jzend. personoel moct voor hr,rn taak voorbercid. Tsor; :
&e,n. Het onáerwii; aan kind.erct is larrders =d"an d.at van ds vol*
wasscne.

ïIct saÍnenstcllcn

':
.\.
he t lcslnatcriaatr. is ook verschilt€nd tus-

van
sclï od.e 4e
trrce
r
Í
De bc trij d.ing van hc t analfabctísmc nod.t .ste{)d-s gczión.
latie tqt e Gonornische cn socialc vcranderÍngeno
.
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Eeh nieuw jaar is begonnen en cen nieuw jaar brengt altijd.
- góed-e-vo_orncllens net zi.ch nee. Ook urr kerkeraad. is met
-Jsaq'S.ngegaan
"itUOuËiasme. he'b qieuwe
en he cft .zídn _9p b3ar laatste

lqerkeraad.svergacLering'duchtig.berad.cn over plannen voox het ..
korutde JaaJ. Zoa"Ls _u weetl is.er in het najaa,:e 1959 een Raad
' vaq: kerkón Ooststellingceri' q.o.
opgerlcht"i.-w*ar ooÈ cle her. - vornde gemeente Soijl lj"d van is. 0n -aan de sa.nenwprking 'tusrn i
: ,seu d.e verschàIlende k-erken neer.gestalte. te geven, bcsloot;
uw kerkeraad. tot hêt boud,en va.rr èen ocoumeniscbe d-ienst.
{,i-j bebbcn hícrover contact opgcnomeffiffi
uEJiffiÀ van
,.",góst_grwo1de, d.id ook d"e zorg,heeft voor de Rooms Kaibolieke
Parochie Zorgvliot, waartoe ook dc Rooms-Katholicken tc Boijl
behorcn. Patef MccrtertÈ waË. graag bercid., sa,lngn mot uw pred.i-:' ka,ntc. ócn gezrficriliJlce dienst van de Roorns Katholieke.'Farochie
ZotgtrLict_en d.c Hcrvornd.e Gcmcênte Boijl tc lcid.en, .
Dcze'd.icnst is nu vastgcstcld. op z-ondag S fcbruari 4.s.r
.: .ts morgêns on 10"00 ugr ir
Èp_ne,@
. ' Van harte 'bgpen wij d-at naast àe p;iroehianen uit Zorgvlict oók
vcle Soijligcrs, oi zij nu tot dc hcrv. gcmccntc bchópcn of
=' - niót, aan d.e ze bíjsqrrdcre d.icnÉt zrrllcn cleclnencn.
T[ij stc]len ons voort fl& afloop van d.e dicnst met e]kaa.r ocn
kopje ,koffÍ.e te dÍinkcn in hct cátcchisatielokaal bij cl"e pastoric om zo elkaar wat 'nad-cr tc ontmoctcn cn nog wat na te
kr:nncn pratcn ovcr d.e d.ienst.
Op aonèag 1 fgbusfi hopcn wij dc nicuwc ambtSdragcrs in
ons mid.@.
Dezc bcvestiging mog:st rdegcns ziekte
'ccn hwrner ÍI.1. . word.cn uitgcsteld-. Hct-is-e-f t-i;a veihcugcnd-,
'Tannceí- menPen z:.ch. bcrcid. vcrkla^rcnr a1s anbtÁara'gcr dó gc-' nccÍrtc.te ,Èíenen"'De gemcqntc geve, mecle d-oor haa,r tegbruroor.r
d.igbeíd. .in ilc bcvestigingsd.icnst var1 deze È-eugd.c blijkl
'- .0p'zonêag 1).-febryaxi hoopt ds- Èergstra uiÍ {ppelscha --iir
,, êe !r-9nst voor te gaenl d"it van*oge een vacatr.Ëebeurt van uw
pred.iJcante in $ar.r1erwijk.
Ook d.c d.ienst vat-22 trebrua":ci zal een bijzond.er karakter.
drage.n5- Op vcrzock vari-fle zond.agschool zóllcn wU d.an wc,c_r
. een gczins&ienst houÀcn'met de hoogste klas van de zond.ag:. school. Tcvcns zaT deze d-ienst wccr op d.e band- word.en opgenomen, rÍaÍrneer wij hicrvoor tevoren opEËG-ï-ngen.Zo *à[ofi3k
ópg?vc graag vddr.zatcrd-ag 21 februari biJ ccn va,n de kerketaailslederÍ of op d.c pastorieo
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zijn d.c d-ienstcn voolt d.e komend.e maanè dus als Yo1gt3
f,ebiuari 10.oo uurt Da, v.d. ïfeid.e,
bcrrc stiging ainbtsd.ragers.
g
zond.ag fcbrua^ri 10.OO uurs gccurncni.sche d.ïenst pater ldeertens
da. v.d'' Weide
d-s.
Selgstra
uit
Àppelscha
zond.ag 1) fcbruari 1O.0O uure
,à"a"Ë z2 teuruari 10.00 uurs da. v.d-l ïIcid.e, gczinsaicnst
Dan tenslotte .ovcr d.e d-ienstcn nog hot volgend.e; lÍio d.e aËge1ó
pen zondag -irr.d.c kerk gewccst isr' hecft kuhnen merken, d-at wij
dc nicurc psalmbcríining gcbr-uiktcn. Nadat wij d-e afgelopen :'
maandenarJ.iffiIffiuijwijze-\ÍaTLproèfdezenieu.grebe::ij1
ming gcbquiJrtcn, hccft dc kerkera3d ?P haar_Iaatste vcrgaderinig
beslotcn nr d.cfiniticf tot lct gcbrujk van d.c nieuwe psalrybcrijmi:ag ovcr tc gaano In d-c kerk ziin 2! boekjes hiervan'{d"e
z"gn blauwe br.gd.c1) aanwczig; d.czc zijn va3 d.e. zond.agschoo]
or.ái ao kcrkgangcrs kqnnen er tiJaens dc dienst gebruik vall
oo.-'ffu,trtoàr ó cchter Lievcr áeJ.f ' ccn cigcn cxemplaar hecftr
",ot
darr willcn wij zc gr|e,eg voor u bestcllen. Kostcn f 2160 pcr
str.lk. Gceft o-ait á*, óoutt d.oor aa,n kcrkcraad of prcdikaste?
Á_lgcraenc: 4elk-Vcrgad-cri-nflc Holaas_kag-iJc u op d-it ogcnbliJ< nog

Sa.mengevat

zond"a,! 1

-

d.c agcnda, d-ie'op d-e a1g. kcrkvcrgadezaL
word<íu Een d.ezcr d.agcn'za| &eze agcn*iog in nncí-bosprokcn
tocgczonden. Wíj hopen in Bcijl ccn
gcrnconten
wordcn
da áan d.c

-bcsprcking_overdcze'agcncl.atc.houdenop'
Ín het cate.chisatialokaal bij àe paÈtorier waar wij icdqrecp,
, d.ic belangstóliing hccft voor al lqat d.c kcrk bezighoud'lr van
" haltc uitnod-igcn. Zo mogclijk kriigt u al.len vddr de 16e cle
cgc$da in de bus.
ïn raenoriarnc ïn ddn wcckttijd.s droegen wÍj'ten grave lfietske
heengaan
vanE-ET;,echtgcnote van S.C; Oosterhof , bÍj wier
wij mocbten horcn oen w'óord uit Jeremia 1Be1-? n--fiíer als leenn
in d.e'hand van d.e pottenbakker, zo ntit' gij ln Mijn b.anèe huis'
ïsradlsrr en Bake Luitzen lagetl biJ wiens.bcgbafenis wij,-stiI
stonden bij.-èen r'roord'uit psakn pltrfreed-t toer laten wii ons
.. nederrrerpen en ons buigOn, knieLen,voor dc ficcr onze I'{akert
want Eij i.s-onze God. cn 'wij zijn hct volk d'at Hij weidtr. tu
schapcn.Zijner haid.". Mogc-het-rietcn, dat wij r' hétzii iri5 .1everre.hetzij mij sterven, èes Herên ziins"tot t:loost zijn vooï
I
aIIenr. d.ie om hun hcingaa,n tteuron' _,
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ï'iAql*Ëlëqt Op ds zondágen 1 ,, B cn 15 f ebruari zeJ uW gevè 8€...6aagèErden.'rroorhet*ere1d-diakonaat1aPdezon4ê89n2?iE-.
'brua.ri en 1 maart voor hct werk van d.e zonêing. Toor beiclc
=

Í.

..!

doeleiroÈen is een .nadefe aánberreling welhaást.. ovcrbod.ig, raed.e
goberrrtenigsón van de Èr;fgolopen wcken i-:e Biaf,ra zijn
oo'or
door cLed.e geoeulle4
- wel wecg.':hcel
wecs.':hcel -:sterk
rk beps"ald.
bep
bíj d-e "gr€tc nood-, d.ie in
, ,T{ij
verschillcnd.e' àelcn' van d.e Hcrc1d- hcerst.
de zond.agsehool
. -.:. I De ,}íjsteollecte yooí" àct kerstfcegt vanj3zá.ne1i-ng.van
de
, triceft ópfuebqacht'f 64$&5, ile huis;a4n hui-s
: oudèjaa4scof.lecte vcior de'hexv. kerk]:lacht op f 18Jr!0. ''
Allcn, d.ie èoor hun gavon aa"n d.e.ze "ooí" UearàgBn neóícrkten
, dn allenu: die d.s ágry"n ophaaltlcn, hiervoor
hddl harteliik d.axrk.
Verd.er ontving ik nog een gift van f 21- +o" vrije bcscbikkingr ook hieryoo.r hqrtclijk d.ank.
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j aard.en,

van der ï[e ide
.' tel .',252.
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Op de eerste bi3cànkànst i.:a hct nieuwe jaarr wenst presidente
tr'{gvr. $arks al-len na€! cen'gczcgend-1pJ0 toe, en spreekt dê,. lFens,ui!,èat be.! konende'jaar,ook voor onzc a,fèeïurg eon a11e,s'zihs goèè jaar .na6 worden.
:
De
r
,ëataeq êib ae' tàeeandag Íà oostemldc had.dcn bezoch{r Ure*. 'den cg:r têntoonstelli"ng van d.atgene wat ze d.aar alzo gelcerd.
had.d.on, Er lÍaren hele lcrÈe d.ingen bij:. b.vr,een.flos hêIeÈaa1
bcplakt
rirct stukjcs varl :ceÍr agpó1te àiiegpf( rt is tegennoordig
;
gegn r€4ïF.neer, als de spiegctr van boveri konte want met cón
1' ,lege'.fJ.is maak jc,er nog iets nooi-s.r"",):0oÈ sen lege viqbus
:. bcplakt,oet Legk'Bapierr. kan.nog tlie4et doè:r bÍ"j het gasstel ''
: voóq d.e af,gcbrairtte .Iuqifcrs. En tLan niet te vergeton de kraan-

',

.

,.:Bd;nE*ae,r.:tio.ncadeautjqsinzatcn9rraairrrlandekíaa4rnrouw,er
- elke'd.gg eel:srooht uitpaklcen, Eeht- eon-Icr:lr'ldèo. '. Het AiípFrrerslag rer& voorgelczen, ovenals hot fiáancicel'ver,' r
.slag'ván ài lrcnningncósterosgc.
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bevoRèen;
'ne f.g*ooqnissie verklaalte,'dat d.e.bo.n-k:W-*{{l orcle 'ui.Jl
aldue-Bteg'
''
Póst iets o$e1 &e ,11,Ë.V..,1lantr
"'Dali'GrtCit.,$Íe\rr.
èe
nreesInae.r
.áË-,*";ái'iaaè" j"o met eon e9i-I9_c&Lltu.wlopeR,

ie*wetcneígenti3kniet,wa!.d.e'.V's[.V.do.oÍ...
.S-e{aq4 uorden. op
EÍ Jcanr. zo z,eL *"í-. Pgsi;, alti.jè 3,e1.tero- fl' n*de1
en mctl h'ct
rannêer: er letà aarlgoschoft *o"t
,;;-,V.'.U.,
' iin'";[;|rèi eigenli-jk.ntct ka.n d.ocn. b.v' ep1r invalidenwagcntiê
'
e,en'èuur,gehoófaPparaat

ónz.^

.l-..-t ''' .' ,

.*

, lOoÈ *ao,eËn,"oif,,àb"tient of een gehanè{caSrte eên-'wcek met vahantic oP koston Ym, *" Y.FI.
'. Ilr.Í€.rd"orrs rreegodeel-d,
áai ftat'zaJ}gltoo-r van àe plattelan-ès*,'.'Ë"oo*à isl:uitglnodigd-'on iÍ
{ifvcllgr tc konen zi'ngeni
-

.
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aii* rois- is", uoí.{-}et -plan gcoppcrd't

l,.Oàri'aát

om' &e'

rcis 'daaraa^lr v1Êt'-,te 'zhoqpeJ.en' .
iaarliikse
"tog*l-Aot'
í*.yoïqt d.e l"ttono*.tertciozíng. sttr*491d' qa'rcn nevÍ;' M1qi5,,..,:
' mcÈ. v/4. Pto"g cn mcvr. 'Vcco.:' ' '
herkozcn., ïn dc pl,aa!s" :'
il;;: '.,//a pi""Ë on aclrr. vcch
ry::,_aQn
$crè ncJ':r., Praklren ::
'' ïioti",á; iil;:', [; niàt bsrl<icslaar was,hqd'-g9stc1d';
sekozen. aiclÈfát van te vo'lcn eand-id'aat
fi]-[.-Mil;; d.ie bijna'tuaaff jaaa zittirag bccft soh?d in hêt,

'

"

:.be.s.tirr:r,ccrsta1s.áccrcta4csse,d.an3.1speaningracesicrcssc'
lrgrê heel
lriëè-.aróuiaoni"-"t, "* Laatstc jàien' als presiècnle,
d'c
a'fdcl'irrg
veol
49,
;;;"ïiiË p"á*a.t vobr ieaiv-cr."' welk 'rat
'- hecft gedaa.n.
, o;; ,#gefir,è becft hgcl, v,cel aan haa'r 'te d'adicn. Niets' was
stondl'ze kLaar' +l:^"ï^ïi:-fl"o:1r""
n"* ooit tcovl;i: Altijd' ooo
goeie presi.dente bctaa"nt, altiid'
;;rr"truËt
,;;i;

.t

'Ii"e ".;
de bonÓsspeld- cn con bloernstr'lkje frrrgqbod'ent
'1,
- Er'werd''haag
d-a#ua -al!e leden, vooT b?t- il 1a+" gestg}p
il;:-u"t[-a*xte
-*nn'ttiu''nr en aetief. Lid-.-te-r*ogea blii,

.. ggr-Éro-ï.1!Íê,tre

;;-^

hoopte

boOoÉ.rsóasfu' zc seia,;, Pralken van barte, gqldr ne-t haar.
noéníng.
gcd.eclte weqÓen er nog enkele Ieuke spèltetjes
Na het .\officiëIe'
pd.aa&3 9.. &. een p-antorniroesPcl cn ra&en maar.
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Als U in de rsaan*cn óeceraber 1969 eïl januari
voor rninimaal 75 ltr" OK-SUPER-BENZII{E tankt
krijst U tcgcn bctaling va^rr ddn rijksC.aald.cr
3 kg. Traspoc d-cn *
/
-.
TarJc &us 0K-Super*BSTZINE"
re

-F.--,*re-+-h-*-

J"n ,spaar
Twee
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V0OR EEL;

oK:s'Pffi

voor 1j7t9 ce nt-. pGï liter"
2a 3 kg. l[ASrcSDER va^rr f 4rï5 voor f 2r5O"
10'
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