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Op zaterdag 30 oktober a.s. starten we weer met ons 
TINTERPROGR.A.MUA 

De eerste avond zal bestaan uit een dansavond, welke 
zal worden gehouden in de feeëriek verlichte grote 
zaal van het D ORPSHUIS! 
Voor deze gelegenheid zal ons huisorkest 

THE MARYLAND COMBO 
nog een keer voor de muzikale omlijsting zorgdragen. 
Tussen de bedrijven door zal er o.a. een verloting 
worden gehouden met grote prijzen zoals: oranjekoeken 
worsten in alle maten en gewichten etc. etc. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom mits zij 17 jaar 
zijn. 
Indien jullie nog belangstellenden weten, neem ze dan 
mee!! 
AANVANG van de avond half acht. 

Het bestuur. 



RIELEKS RIELEKS 	 RIELEKS 

       

       

Sa as jim misskien al lgzen ha op de affiches organissarret 

RIELEKS mei meiwurking fan F.F.F. en de Jongeren Societeit 

wer in greats 
GECOSTUT.RD BAL 

OP sneon 15 jan. 1966 by Hotel Eisma. 

Lykas it foargeande jier stelt 

RIELEKS wer 3 priizen beskikber 

foar de trije moayste kreaties. 

Oanfang healwei achten 

"THAT NEW nVE" 

scil wer beat jaen fan it boppenste 
boatsje!! 

Entree f. 2.-- 

de4 	7 , 
	 It bestjur. 
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Na het goedgeslaagde gecostumeerde bal zet RIELEKS haar 
bijeenkomsten voort met een daverende 

KOLDER ZUTZ AVOND 
welke zal worden gehouden op zaterdagavond 29 januari 
a.s. in de kleine zaal van het DORPSHUIS. 
Evenals de vorige keer worden er voor de twee groepen 
met het hoogst aantal punten weer heerlijke prijzen be-
schikbaar gesteld. 
Kom allemaal en breng eens een nieuw lid mee!!!! 
Hoe meer leden - hoe meer mogelijkheden. 

Het Bestuur. 
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Om een oude traditie weer te doen herleven, heeft het bestuur 
van RIELEKS besloten een groots ST. PIETERBAL te organiseren 
en wel op zaterdag 19 februari a.s. 
Om alles zo geslaagd mogelijk te maken, verwachten wij nu ook 
eens de gehuwden om er een gezellig bal voor jong en oud van 
te maken. 
Voor de muziek zullen "The Quavers" uit lolvega zorgdragen. 
Een all-round dansorkest, die de stemming er wel in zal krijgen. 
Dus zaterdag 19 februari verwachten wij U allen in de grote, 
prachtig versierde zaal van Oostergoo. 

Voorts organiseert het aktieve bestuur van F.F.F. evenals 
vorig jaar een grote gooi- en snijtavond in zaal Oostergoo. 
Hieraan zijn weer mooie prijzen verbonden. 
De baten van deze a» avond zullen ten goede komen aan het 
Roode Kruis. 
Komt allen en maakt er eens een gezellige avond van, want 
indien deze beide avonden een succes blijken te zijn, zullen 
zij ook voor het komende jaar verzekerd zijn. 
Leest ook voor nadere bijzonderheden de advertentie in Frisia. 
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Rieleks organiseert op zaterdag 19 maart 's avonds om 
half acht in de Jeugdherberg een lezing over de natuur 
in Friesland, welke lezing zc-1 worden gehouden door de 
Heer J. v.d. Meulen uit Joure, ambtenaar in dienst van 
Statsbosbeheer. 
Bij de lezing zullen kleurendia's worden vertoond. 
Bezoekt deze voorlaatste "happening" 

Het bestuur. 
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Zaterdagaovond 2 aril a.s. vervolgt RIELEKS haar avonden-
reeks met een 

spelenavond 

Men zal aan de navolgende spelen kunnen deelnemen 

dammen - schaken - tafeltennis - sjoelen - enz. 

Plaats van handeling zoals gebruikelijk: DORPSHUIS 
Tijd van aanvang: +=7.30 uur. 

Prijzen J aantrekkelijk 
Kom nu eens allemaal en máák er iets van!! 

Het bestuur. 
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It rint wei' tsjin 'e simner en dan is It wei' tijd foar 15.s tradi-
sjonele 

RIVERBOATTRIP 

Dizze kear sil it wer gean nei Earnewáld, hwer 't wy twa jier for-
lyn great feest hawn ha by Jeen Uester nei r.211e Maryland Combo 
De musyk is nou yn hannen lein fan de 

MUSICAL BOUMERANGS 

Ljouwert (instr. oargel gitaer - trombone x - drums). 
Jim meie in pear introducees meinimme. Hjirtroch wurdt de ploech 
hwat greater en dus gesellicher. 
De kosten binne sa leech moochlik hálden: f.2.50 p.p.(Hjirby is 
ynrekkene de entree en de boatkosten) 
De Ms. "Groun - lizplak Ven. Márswei - fart likernóch 7.15 -are 
fuorts  SNEON 21 maeye 

It Bistjar. 
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RIELEKS  

Hiermee nodigen wij U uit, om op vrijdag 24 september op de 

ALGEMENE VERGAD7RING- 

aanwezig te zijn. 

Aanvang 's avonds 7.45 uur 
in de B1ERHALLE. 

----- Ieder die 17 jaar en ouder is, kan lid worden van RIETRKS!! 
Ken je iemand die graag lid wil worden? 
Lij of hij kan zich het beste n71--aan het begin van het seizoen--
opgeven.  

AGENDA 

	

1. 	 Opening 

	

2. 	 Verslag penningmeester 

	

3. 	 Verslag secretaris 

	

4. 	 Verslag kascommissie 

	

5. 	 Bespreking en stemming over statuten 

	

6. 	 Verkiezing toegevoegde bestuursleden 
7et bestuur heeft hiervoor 2 kandidaten 

a. Annie v.d. Bosch 
b. Jan 9joerdsma 

Op de vergadering kunnen donr de leden 
daten gesteld worden. 
De toegevoegde bestuursleden moeten behoren tot de 
jongste leeftijdsgroepen van onze vereniging. 
(Verjonging van he j bestuur) 

	

7. 	 Bespreking van het komende jaarprogramma 

	

8. 	 Bespreking cabaretgroep 

	

9. 	Rondvraag 

	

10. 	 Sluiting. 

gesteld. 

tegenkandi- 
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VO ORLOP IG- OP GE ST  -1-1D JAART.T.C7-11A1,71A VOOR 1E7 SEIZOTN 1965_7_ 1966 

5 febr. Gemaskerd bal in samen-
werking met F.F.F. en 
Jongeren Societeit. 

19 febr. St. Pieteravond. 
71 febr. Gooi- en Smijtavond bij 

Oostergo. (Insamenwer-
king met F.F.F. t.b.v. 
het Rode Fruis) 

)5 mrt. Forumavond. 
19 mrt. Lezing. 

Slotavond. 
of juni wederom de riverboattrip.  Verder natuurlijk in mei 

30 okt. Gezellige avond, 
(71,8.1 met attractie) 

13 nov. Kolderquizavond,  
27 nov. Cabaretavond. 
11 dec. Discussieavond, 
Tussen kerst en nieuwjaar. 

Dansen bij Oosterg', in 
samenwerking met F.F.F. 

8 jan. Bingobal. 
22  jan. Boekbespreking. 

-------- 

WE HEBBEN NU ONGEV=ER 65 n7DEN, 
T-IET KITNNEN ER VEEL M7ER ZIJN'» !!M 

RIELEKSRIELEKBRI7LEKS,RIELEY3RIELEYS,RIELLIWIEL7KSRIEWKSRILEFIELT7S,RI7LEKS 



RIELEKS 	RIELEKS 	RIELEKS 	RIELEKS 	RIELEKS 	RIELEKS 	RIELEKS 

Aan de leden van Rieleks. 

Op zaterdag 5 november a.s. zal voor Rieleks het seizoen beginnen met een 

DISCO-BALAVOND in de bovenzaal van hotel Eisrna aanvang 8 uur. 

De beslissing van het houden van deze avond is genomen op de ledenvergadering 
op 21 oktober 3.1. De animo voor deze avond was dermate slecht dat toen de be-
slissing is genomen om alle leden het jaarverslag van penningmeesteres en secre-
taris te doen toekomen, in de hoop met deze herinnering het animo weer te doen 
toenemen. 

Wij verwachten dan ook alle leden en de belangstellende niet leden boven de 
17 jaar. De toegang zal gratis zijn en de stemming ouderwets 111 f 11  

VRSLAG 3'CP7TARIS 011' HIT SEIZOE l96'5-:p6 

Het afgelopen jaar heeft wederom enkele hoogtepunièn en helaas ook dieptepun-
ten gebrcht in het prille bestaan van onze verenigir ;. Verheugend is het toch tel 
aanwezige animo om een avond te doen slagen en de vele medewerking van de leden, 
particulieren en diverse andere instanties. Bedroefend is het slechte bezoek van 
serieuze avonden. Hierdoor heeft het bestuur gemeend de doorslag aan lichtere avon-
den te moeten geven. 

Ook genoemd moet worden het uitstekénde contact dat tussen onze vereniging en 
F.F.P. het afgelopen jaar heeft bestaan. WIJ hopen dat dit contact en ook met 
andere verenigingen nog beter mag worden. 

De aktiviteiten van het afgelopen jaar: 
Op 30 oktober werd begonnen met een gezellige dansavond in de grote zaFl van het 
Dorpshuis. De toeloop was redelijk en de sfeer was uitstekend o.a. door de muziek 
van het Haryland Combo. 
De 2e avond vond plaats op 13 november met een "Kolder Quizavond". Deze avond, die 
verzorgd werd door S. Roodbergen en W. Riemorsma was erg gezellig. De opdrachten 
en vragen, maar vooral de eersten vielen in goede aarde. Kenmerkend voor de sfeer 
was het gezamenlijk, nuttigen van de spijzen 
Op 27 november was het optreden van het eigen cabaret. Het mag een zeer geslaagde 
avond genoemd worden, voor het publiek en ook voor degenen die hier actief aan 
hebben deelgenomen. Helaas moest door een gebrek aan stof en tijd onze cabaret-
aktiviteiten hièrmede aan een einde komen. Wij hopen dat hiermee volgend jaar door 
zal kunnen gaan. 
De volgende avond moest helaas vervallen, omdat op 11 decembér in de loods van 
Halbertsma een optreden van het Urker 'Ianncnkoor plaats vond. Het bestuur was van 
oordeel dat deze avond niet aan de leden mocht voorbijgaan. 
Het nieuwe jaar werd begonnen op 1 januari met een avond die georganiseerd werd door 
T?,p• , in samenwerking met Rieleks in hotel "Oostergoo". 
De medewerking van Rieleks bestond o.a. uit het versieren en indelen van de taal, 
het maken van aanplakbiljetten, enz. We hebben van harte hieraan mee gewerkt. 
Wij hopen dat het Nieuwjaarsbal een traditie mag worden in Grouw. 
Op 8 januari had het traditionele Bingo-bal plaats. Deze avond werd slecht bezocht, 
misschien door het nog verse Nieuwjaarsbal in de benen of het gemaskerd bal op 
15 januari in het verschiet. 
Dit gemaskerd bal mag gerust het hoogtepunt van het seizoen genoemd worden. 
Er vielen uitstekende kreaties te bewonderen, de jury, georganiseerd door het 
'.F.F. bestuur stond dan ook voor een moeilijke taak om tenslotte aan S.J. Bokma, 
in de kreatie van bisschop Makarios, de door het bestuur van F.F.F. beschikbsr 
gestelde beker uitte reiken. De muziek voor deze avond werd uitstekend verzorgd 
door That New Move. 
Op 29 januari werd wederom in de kleine zaal van het Dorpshuis, gesteund door het 
succes van de vorige keer, een "Kolder Quizavond" gehouden. Deze avond, hoewel 
ook gezellig, was minder gelaagd dan de vorige. 
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Het St. Pieter weekend was een druk weekend voor Rieleks. Op zaterdag 19 februari 
werd, om een traditie te doen herleven, het St. Pieterbal georganiseerd. Het succes 
hiervan zal velen nog vers in het geheugen ligen. Helaas werd deze avond nog 
enigszins bedorven door enige niet Grouwster jongelui, wiens handen wat losjes 
aan het lijf zaten. Maar dit deed toch weinig afbreuk aan de door de Quavers 
uitstekend verzorgde avond. De maandag daarna, dus St. Pieter avond, werd door 
F.F.F. in samenwerking met Rieleks een gooi- en smijtavond verzorgd. De (aanzien-
lijke) totale opbrengst van beide avonden kwam tenslotte ten goede aan het 
Roode Kruis. De beide avonden werden uitst&end bezocht, wat hoofdzakelijk te dan-
ken was aan de vele reklame die door enkele leden van Rieleks, zo uitstkend was 

verzorgd. 
Na dit goed geslaagde weekend werd het bezoek van de leden aan de volgende avonden 
minder. Ook was er weinig animo voor de avond, verzorgd door de heer v.d. Meulen 
van Staatsbosbeheer in Friesland. Een uitstekende lezing, maar wat bezoekers aantal 
betreft een avond die gauw vergeten met worden. 
Door o.a. het jeugdwerk en de zeilschool in de Jeugdherberg en het verbouwen van 
de zaal bij Eisma, was het ons onmogelijk nog een gepaste slotavond te organiseren, 
waarna heb besluit genomen werd om de slotavond dan maar plaats te doen vinden 
op 21 mei met een RiverboattriP. Deze keer ging het weer naar Eernewoude nar de 

heer Jeen Westra. Helaas was de opkomst matig, wat wel afbreuk heeft gedaan aan 
de toch wel gezellige avond. De muziek voor deze avond werd verzorgd door de 

Musical Boemerangs. 	 - 
Met deze avond was dan een einde gekomen aan het seizoen 1965 196. 
We hopen dat de hoogtepunten hoger en de dieptepunten lager worden en het 
nu komende seizoen weer net zo gezellig mag worden. 

Grouw,19 oktober 1966 	
Het Bestuur. 

\flRSLA G PENNINGMEESTERES: 
Uitgaven: 

Saldo 1 oktober 1965 	f. 	32,37 	
Muziek 	f. 588;55 

ingekomen contributie. 	322,- 	 Roodo T-uis geschonken f. 1509- 

diversen 	 f. 1287760 	 diversen f. 766,56 

f, 'i641.97 	 f. 1505,11 

Saldo op 1 oktober 1966  f,136;86 
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Aan de leden van Rieloke. 

Voor de tweede mael in dit seizoen organiseren wij op zaterdng 3 december a.n. 
weer een dansavond bij hotel EISMA. 
Deze keer echter ,geen disco-bnl manr met medewerking van 

THE RED COMETS 

We verwnchten om 8."'. uur al onze leden (f.1,50) en niet leden (f.2,5') en 
maken er weer een gezellige avond vn1. 

zegt het voort, zegt het voort 

Verder hopen we binnenkort te kunnen starten met volleyballen. 
Degenen die hiervoor serieuze interesse hebben kunnen zich alvast opgeven 
bij 4n von de bestuursleden van Rieleks.Het zal hoogstwnfirschijnlijk op 
dinsdag- of vrijdagavond gehouden worden. 

Op de jn-rvergadering is er een nieuw bestuur gekozen.Het ziet er nu als 
volgt uit: dhr.R. Bouma 	voorzitter 

dhr.W. Riemersma 	secretaris 
mej.j. Tasma 	penningmeesteres 
dhr.J. Sjoerdsma 
dhr.T.v.d. Meer 
mej.A. Deelstra 

Om meeilil'heden te voorkomen wanneer we straks kontributie komen ~mien, 
wilden we grn: g weten of je het komende seizoen lid blijft van Rieleks, 
Zo niet 9 wil je din onderst-nnd strool,je inleveren bij de pánningmeenterea en 
nnders blijf je automatisch lid voor het seizoen 1966/1967, 

f 11111iff 
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Op vrijdagavond 16 december zijn wij van plan te beginnen met volleyballen In 
het oude gymnastieklokaal aan de stationsweg, Zij die hieraan wensen mee te ic 
worden verzocht het onderstaand formulier voor 10 december ingevuld in te leve 
ron bij ggn der bestuursleden, Uitsluitend leden van ideleks worden toegelaten 
Van de gemeente kregen wij bericht dat de zaalhuur f.1100 per uur bedraagt 
Verder dienen wij zelf voor een bal te zorgen. Deze, en de eventuele verdere 
kosten worden door de leden hoofdelijk omgeslagen. De leiding zal berusten bij 
Tom v.d. Meer, Betreffende de aanvangstijden krijgen jullie nog nader bericht*  

CONTRIBUTIE.  
Binnenkort gaan wij weer contributie ophalen. Daar wij er financieel niet zo 
florisant voor staan zouden wij graag de gehele jaarcontributie (f*6,00) in 
dán keer willen innen, we hopen dat wij op ieders medewerking kunnen rekenene  

Het bestuur, 

Swe., 	  

Ondergetekende .. 	 geeft hierbij te kennen dat 
hij/zij regelmatig de volleybalavonden wenst te bezoeken, Hij/zij gaat akkoore: 
met de regeling van het hoofdelijk omslaan der kosten en de regelingen, die 
door het gemeentebestuur gesteld ijn voor het gebruik van het gymnastieklokaa:, 

Handtekening, 



Op zaterdag 14 januari aos. D gs avonds halt acht 
organiseert RIELEKS een 

KOLDER—QUIZANOED 
• • 	e.  74  • 	zr• 

in het kleine zaaltje van de Jeugdherberg 

Wij hopen dat het weer een even groot suknes wordt 
als vorig jaaro 

De toegang is gratis en men mag  1 or  meer introduods 
meenemen., 


