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ZoaJs elx^ jaa.r,Jleeft de llazeni{dtlp ook ii: 196f }ïeer de nodige Lrps en
dorrrns gek*nd. ïn hoofdza,".:Jr spÍtsten de strubtrelÍr:.gen zíeh toe rond de
linacëèIe positie ye.rr de vereniging. neJ'ukltig kon in de persoon varr de hr.
Uogaards een nleuwe perul,Lngineester t"uorden ae:rgetrokken, die de door het
vertrek van de nr. pluim ontstane leegt opvulde en i-n viie wlj rrl.len een
groot vertrouv,'en hebhen.Ook de neren corrunissarissen betuigden met il-J:n
benoemÍng hun instu:iming. i{oewel het n.iet aJ.tijd even prettig te aail-
./aarden \ffas, werd een ueer zuinig fiviar:cieel-be1eid. Íngevoerd en werd
besloten weer over te gaan t6t i:et it:stellei1 va.ï: l-ijstnou"ders voor de
eontributie-inning" T{ierdoor wordt vooral- de positie der liquide-kasmid-
delen gemakkelijicer, twrwijl tevens een betere en sr:.el}ele controle
rnogelijk wordt op de lesbezettingen. gen vold.oend aantal medelver.leers
en merlewerksters werd hiervoor gevonden.
lit bracht tevens met zteh mee, dat l:.et pestuur meende, Cat er een ?ndere
lrorm van leden-administratle ino;st rr,'orden gevoerd. Tn oveÍ"leg ruei de hr.
Joekstra sr., werd deri:.alve besloten dat de ad,,ninistratie olrer zou Ea.an.naar de secretaris, di-e hierbij dapper wr:::rl geassisteerd door enkele
nede-bestuursleden.,íet i:loofdbesti.nrí- is r,ee:- da:rlrbi,rr vooÍ eJies v',rat de
itr. Coelcstra nierin voor onze vei'eniging neef t gedaelr, ondatlks lret f ei-t,
aat hij enige rnien lrerd gepltia€d door een vrij ernstlge en l*ngdurig:e
::i-nrler goede g'ezondneid. r:elui<itig plijft c'i"e irr. ïToel<stra Èktief voor de
lazenlcanp bezig, en wel 3f s i{oofdredalctuer va.vl ons llaandblad.
,Jít uaandblad bleek ook voor de verenigng eejl zee,* z\rrÍaf.e l-ast ''Je zaln.
.r-la=rom r,verd besloten dat ir,,e zouden t::obereli, cri dit rroor;àarl zelf te sien"-
cillen en ltlaa:'1;e ;naitevr. lroo::rJ rfoor''.si '',,er1t rrÉirl ir3.evr. ;ievius ltr,van er
een rtin:reËdbl iid-pl-o egir tot stand, die rnet ciesl--u,:,iige :ru-1p rren cie it"r,
,,revj-us een bletd tot sta;rd breii6t, wà;J oe -li:izenj\EUirIr -brots op lcafr zijn.
Zel-f s is riet gell-Iustri:erd riiet itosteli jlre tei.;eningen vafl de lr. §elri1§,,v.
In r.ret cir-rirrruís ging nret altijd al.les ïtaar wens"'ielaas i-s de gerneente
nog steeds niet i-,ereid es.ri-i. vooï oils rfd-oende verbouwii,r.g te be'.nericen, a}
lvordt iiierniia"r nogsteeds gestrerefd-í,'eluitici_, \, itren eï tocit een *ar.t.J I eden
a-i(tief gerioeg oili zicb daadwerirelijlc h$&t irtr- cl-,-rl:iiuis te ber:ioei en elr vorl.deï]
He de -,18. ïiin1;s berej-d r:"i:t:il.s tc-,ez-'i-er:d voc3d. ':ell. oogl'je irr iret zeil"te
:rou<ien. ;iei b].eek iri vei'sclill-ende geval--1-crf 1../e.r r ciiit er ir:ogeI-i j:thedeir zijn
1n iret c1ub.iruis -voor a;<tivite-i ten. '*íe C-e::r-l;en ei-=,I] f eestí:tvoïrden, carill,.VaJr
éëX K.i'!.G.ï/. fifxi,l,laLen erl avonden geo:ígel1i-seerd. uoor rle T.C"gJ:,nnastiek
jíi{iÉ,X er!z. Toor':1 tijdens de vierd.ilg'se \ïes irei een rniddelpir:t-b v;:n club-
leven en ;r;rbergde ;ret een alií\taf buÍtei'rlr:r:clse deelnerters. flil *qeptember
werd iret een onderda.lc voor een r.i:ntal stude;rten"
Ook op d.e z;terclagnidciiï,{en v+ordt;ret ineer en neev een centrurn 1roor jeuEd-
aktivÍteit, uanvarrkelijk onder leiding van cle loofdleider, later van een
aant aI j ongere 1eden zelf .
-:--re satnens,{irelcingen irret de ,5esl-uren der *fdeJ-ingen vonden regeltnatig voort-
Jailgr aJ bleelt iiet nodig eer: boete te sielien op i:et niet ter vergiaeiering
verschi;nelf o

,n tie loop va.n ilet jaar werd a;;.n de verenj-ging cen aÍ.deling Solscha'iatsen
toegevo.egd, tenvijl door een fusie met de hqndbalrrerenigíng ile Éoff ert,
een herevu;ran,lb a] af deling ontstond.
;iet oef entemein bèr:ef gevestigd op de geiaeentelijke sportvelden urrt de
iiz.iehuizerweg, a"l deelde de gemeente ons r1ee, ciat dít wel net Laatste
jaar zal zfjÀ. Gelukkig ligt er dan a:rr de 1a1:a*ras'!veg een nieuw terrein
op onds te lvacnten.
i; ónÀ-optreden naar buÍten kwa$l enkele rialen clui-delij]r.tgt uitóng,-t1at
ónder lei6i-ng van d.e irr. 1ï.g.qoeks-i;ra voora] op turngebied zeer veel lroor*
uitgarrg is geboekt. _ !^,,
ien àarta-L onzer led.eri is tiraRs bezig een voorturnerÉ-ci-lrsus te volgen 1raJl 11
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iioofdbestu.urotr,6ïd, ureer geeo::r1:leteerd docr d"e terr-rgieeer va.i1 me]Ir.
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In <Leze afdeilng prestee:'rLen rie ieder: .net cloor "l'run grote
+n-tilou§Ías;,1e evi jràn pz:achtige tealigeest, '':et 'kailrpioenschai:'
1r:tji hr.Él efdeling te verovet:en eïi Íir sl-raniier:de rryedstrijden
C.e tJ:.]zerlji$np te breng'en in de EEX§-,ÀF OYertra1l6sklasse \ra rr

de 11ed.. ;ionitba] p,ond11a1§ eerste verenig'ing in het_6osten
vafr oris land, ,/oórzekór een resultieat víir,.irop wii *Is
geliele .rerenÍging zeer trots Zlifi" ilJj-i wensen i:en succeS
In il-in on5etrvijf elci z"Àr;:re strijd. Ylrnzelf ÉJ.l;'rekend v',ss hun
f ees'bilYond ge.,'telCi;;e:.' d.afl. roÍt"

; Ï,1 ;5 -i.ï:. f i.tfff. ""ffi o í# 3rf Ëiï 5íàÏ .i :ï" Ïi' -Ë ï3",# ;3 ï',.*
verliep eJIes toCir n..a,r \i/errsr ',,roör Ae Slorttoto rnaerJ<te

ile coru*issie i.ler a.f clei-ing' zici: zeer verdier.stel-ijk.
lfdelj-ng_lriandelen:0ok irier ve:'liep *11es naa.r' l,veÍ}s. 0ll vele iilsr,rseÏ}, ne.f,--*-ïls hoogtepunt de rrÍerdai:j,gse, werd de nas$ van de rlizz€4kamp

\.roortreff e1ijk i:oog lehouden'
iCdeling ,iu.dinintont [.:eze eifde}ing 'r-erwerlc-Le ]ïeer enige zeer geanjmeerd"e

--ffiae:'linge wedsi;rijtlen en strteeJ-t overigens zeer tot
Jenoederl cter leden drae{ ;nooi-e sport rriet veel r:ïlimo.

;Ídeliqg iÍandbar' 
,i:",1i"ffi i:o;ï-:ï'?5J3*,,ïïuï3"oïi",1-ï.:iffiï$ ,ïËr;:í-
gelc*nd, Ioor fusÍe met ïe loffert ontstond c''ok eeíi afdelínt;
Ieren]'rarrdbaJ-rc1ie zeey dJrpper zijn ]regonnetr, docir cioor 'J

gebrek àa;l ervilri.ng eIl oef ening aJ. spoedig dtdelcten, clat
zti een beetje te hoog werd"en in5'edeeld.
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ver"valtffli jke si]rolUleÍI veel ber,''ro::deríi1g i;reïen

,.f o3$inf:jnolsch;atsàn;;ïï; jongste a.fdeli.ng Ís tevens de ira.::clst groe'i entl*
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veï'1ívii.criÍà4, zca.is zLJ reeds eni,1;e "lra-l-en rr.eef t bewezev:l'
and pL;s- sq ^ .;ro ei.l i J.ilF orlB!.,ird-iptr:cteïI waarolCer . er've-rkt' :rioèï \iror0.en, L S flJï (}ntric+sl-iÍ.s.r,Ie. aeeï._--{gp§..., Àr,y.; .
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