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SERVICE
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TEL. 06810
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jan, la, ann e , mathij6.,f!·~
piet j dom"o'

~
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MAAK OPK GEaRUlK

.'

VAN OOZE

SERVICE AFDEl.t'IIG

BRO~KOF:;;AlCOPl!CLLERS

Ret is weer
HET JUIST::: AD R" S " :J OR,

BlOEMhJ . Pl ANTE'"

!

z ()ve:r~

Ik

liloet weer

logen.
D.\"I .Z.

ih: ;ao et 'weer" een .loog ma-

ken en. weI ee n proloog of weI een voor"r;oord; rij het beoefenen v,an dit. logen.
rijst dan di rect de vraag, Yla arom a1
tlit G,eloog,
Ik verzeker u, daze vraag
borre1. t
even
gor.1£J.lckelijk op als de

BlOEHENMAGAZIJN

'a B. fa Bit &Z•. Welrep
V. HARENSTRAAT <1 8

TEl.

3212

HEERENVEENSEWEG 65 TEl. 249B

vrang: Is het jeugdr;ebout'l groo t genoeg;
(voelt u de hint?

Waarschijnlijk moet er weI gel:oogd
worden, ~nders vliegt men z,omaar pl<?m:pverloren het blad in, en dan staan l,'ie
uiteraarcl niet voor de gevolgen in (wee
de gene die' roekeloos van ttchterEln naar
voren be g int te blader en)

FOTOG RA FE REN

* UW HOBBY
* ONZE HOBBY

Tech is het steeds weer zeer Inoeilijlc om voor de bladzijde die voor de
loo g is
ii1geruimd ,
oolc een .pass ende
loog . te vinjen .
Dit is onge veer even
laoeilijk alB het voor het FIVOH is om
T:le t . de Jeugdl~ern in een vreedzame coexistent1e salilen te leven • .. i'iaar kom we
moet e n dIS: zaal.:.
niet
gierelld ui t de
klaua lat en lopen.
1·1e dunl(t, er is al Weer genoeg
geloogd en gelogen.

P.S.

Sttekema
* ALTUD BERE.ID TOT ADVIES
V. HARENSTRAAT62. TEL. 2373

.

Er zit verder geen loog
in het.
blad . D.w.z. geen epiloo s .
jan.

.-. ~. - . -~-'. -'---"- ' ---'-"" .'"

VOOR AL UW

BANKZAKEN
SLECHTS

EEN ADRES

coOP RAiFFEISEN BANK
WOLVEGA'

I

GRO~nST E SPA ARBA IK TE WOLVEGA
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Vietnam.
(vervolg),

GeeD Cats !
\1el CiJBY.
The Cats komen lriet. I.lth8.l1s voorlopiG
niet. Ol1Zie 1:eder12.nd3e tOIJGroep, con"';"
stant in (l.e hitparr..de to Vinelen belde
eilld oaart 1 ens bestutu-. O~1 ;:tet de.liededelinG) dat het optrede~l va±! ' 30 l\pril
met cloor 1:::'011 baan . TIedCll: Televi::;ie -

oput'Jaen.
He ':reten dat cl.it een t~ l eurst ellil1 g is
voor de , v81e aal1.hai.1Gers van de CatG.
Eet beEitv.ur l~an hi er echter niets o.,rlll
cloeu Het belanGrij!;:st e rw. s ~o S1101 1:1 0Gelijk een ailderc goecle groep tf' cono.~
tra'cte ren.
Ell dat is,
dac !!t ilt t weI gcll·.!.;:t. . O ~)
9

l~on.i.l1ginnedag

(clus

30 Apri l)

,.ullon

s 11l1icldc:tl?;s van trJe e to t vij f o~)tr ec1eil
ClJDY + DLI:::'Zf~nDS in zaal Irene.
Toch geven r.re toe l ' clat rle daar slechts
een bepaalcl gecleelte van jullie plesier
l~ee . doen.
. ~:iet iedereell is Diiieslief,;"
hebbe I'1II Daaro:.l kOEler: de Cats seel~ ze~(er .
Tot Cub:r . dan " .
,

.Fre.

/

,/

De beloofde verkiezingen zijn nooit
gehouden ondanks herhaald aandringen
van de l'!oo rd-Vietnantese

le~~er · ,

Ho

~~i"i .

Hinh. Hit dit blijkt dat de Confer'eh':'
tie danlczij Zuid-Vietna:men~de' Verenig '
de Staten tot weinig waarde was gedeg~adeerd . Politieke tegenstanders w~·r.
den door Diem get'erroriseerd met het·
r esultaat, dat die zich iD::96Q, ' ~rgaC;
niseerden tot de Viet, -Cr, r.g. Bee'ds '.in

1960
com:~

.

..;

\

peschuldigde de International e
::3sie de Verenigde Staten vano. ..i.m-

port op grate schaal van Ameijjc~an~f'

wape .8 , mat.erieel en soldaten, d:pch
cliezclide commissie ver:oordeeld e het
Noorden we gens steun vanut.t het Noor·-

de n aan het Nationals Bevrijdingsiiont
III 1963 werd premier Diem v.?rmoord eh
z 'n corrupte regering wer~. afgezet o Na

het incidei11j bij Tonkin in ,1964 begonn-an de Ver~nigde staten
de massabombardeiJlent en op Noord-Vietnam .. Daar
v~~r waren er reeds lang infiltraties

vanuit hot Noorde n door de Viet-Congo
D~t
kwam mede doordat er geen 6tem~
riling in ZJuid-Vietnam mocht worden ge-

...-

houden.In mijn egen vecht de Vietcong

/'

/
/
/

v oor een ideaal,de Amerilranen die dol'
pen bombarderen van Zuid-VietnaLT\ , na· ·
palm uitgooien, vechten aIle en v~~r
s trategische macht, heus niet voor de
Z:Ud-Vietna.mese
bevolking.
Ik zou

;/;

graag willen zien dat de Vietnamese
bevo lldng over hun eigen lot zou mogen

~,

~
~

):leslissen, dat de Anlerikanen uit ZtlidVietnam vertrekk.en, desnoods met ach t
erlatirrg van een troepenmacht van ten
hoogste 25.000 man.
Ik blijf, velen
met. mij i hopen dat er gauw vrede zal
lmmen in ,Vietnam, in de hele wereld

ell dat de vrede voor altijd zal worden
gehandhaafd.
JAQUO.

Droefge.estighe i d .
Vrocguitb ec1 .. "~.,, ••• Te vroeg .
Eet e t en is even slecht. vert.e'er:aarals SChUlU-'pal)ier. Je gv.at naar buit en
Een guxe Ylind vee gt door de straat,
rege:1l strient .je in hot gezicht .tt I s
zomer vo lgens de kal ender.
Verderop
ligt een nue zerig h oo pje O J} s1iraat • .

u"t blijkt "e n over-re ele n hond te zijn .
De darmen zijn ui t . hera gCl)erst als de
tandpasteo. nit een tuiJe" Een gele' !Jud
dingac htige maSGE!. ~tlipt
uit
zijn
re chter oo~. D8 YOlge!lcle dag .. ·Heet.
Een verzengende hi tte h l alt6rt de huizen en straten, verschr o e it de gras ":"
ve lde.l1 en:' bladeren van bOlile n" De hcl.,o
ligt e r neg; Aell zwerm vliegen er am
heen.
n..: heb hem be-graven "

Zij kelten elitaar door het cellofaam
aan. Humerus Hypogalldrie en Ofoedrius
Argentaris..
Zij vel~langden naar el

kaars corpus cypl'UlIl.

Ret was en bleef

een utdpie e

Erekterende lichaamsdel e n
bedoezel~'cn het. :p~pier .Do e lloos stroop
te Humerus HypogAnc!.r:1e.
zijn velletje
af.
Per vatu, qallus vasor sprak zi~',:

Ze kondEm , elk~ilt:

wQ.s: eeil
e~no.

!l;i.~t.

, : )lenaderen. Z1j

pinda.o. · van: Calve·,: hi;j. was er
Y?l;;.' D~YVis.". 'o. , . ' .. ~ ... .. , , , , . , .
. ,o. ........ .

Jan.
.. '"

, 'o.' ...• '

5
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CENTRALE
VERWARMING
HHE LUCHT

VERWARMING
... RIJZEN OP AANVRAAG

TECHN. BUREAU
M.SLAGER
TEL. 2430

VOOR
GEREEDSCHAP
IJZERWAREN
HUISH. I\.RTlKELEN
HENGELSPORTART
NAAR

Diet @eer aan te nemen, di~ om de stand

i", Nederland

van de.- weidevogels

te "Br

beteren (bovendien, moet ze om haar ei-

VAN HARENSTRAAT 23

gen lijn denken, het eerste ei Zret n.l'.
Een leuk besluit ,van

nogal wat aan).

Juliaantje, alB men begrijpt

dat haa7

man (voorzit.ter van het \'1ereld Natlu u '-

jacht-

fonds)

heeft gemaakt ap

0 11" 0

weidevogel ,0 .1. de Kor-

z;eldz;aamste

hoender ••• , •••••

De

FRtSDRANKEN VOOR
PARTIJTJES
RUIME SORTERING SNOEP,
KOEK EN
TOAST

IConingin denkt door het niet aan-

nemen

van het·

eerste. kievitsei e e n

IBO§§CJEIlb\'§)

goed e daad t oe hebben gedaan.
Goed, laat_ de koningin dan ook zelfsta n
dig beslissingen

nemen

en

z:LCh

lat·en be~vloeden door all erlei

niet

LE VENSMIDDELEN
TEL. 2331

com7

missles en laat bovendien de koninklij
dan

ke familie

oak ophouden met de

jacht op groat wild in Afrilra en op on .ze eigen fauna.

GEERTSMA'S

Fiet.

..........
.
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CAFETARIA

"
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o 0 HET TREFPUNT
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VAN JONGEREN

..

o

0

TEGENOVER HET
GEMEENTEHUIS

HEY j.\O~IES \.-\OOR EEN
GElF.UIG SAMtalil ZUN.

STATIONSKOFFIEHUIS
TfVENS BAR
D.600HSTRA

Donderdag; 28 maart W.J..'3 c~n belangrijkedag v nor de ontwiJ.t:keli!"!g v<:&.:-~ het ct~l turele l even in t't ·!'fo c-r~_ f':: .. :n('z'c 8~ ~,: . . . :": .
terdag, wer:,d in q~ .. La,wci : f(' ~. !3t.eJSjk -her
dacht.
De b edoelin,:; 0 1:1 d~ Jeugd mGer
in te laten leven in he<; :ev E:.: n van de
acteur e n met hem i~l CO~lt=, ct 't e bre ngen lukt e hier, fa~tcstL.i r.h :, ,r1et: , \':as _
zo In 6ucces, d:at de ol'C['.I!isat'ol"'en cers-t
zelfs wat met de duiZGild :
15 duisB!lO "
jeugdige~" in de maag ~~ten,
Maar toch' bleek !t Infar ' wel w~, t me'e te
valle n.
Er \'las een ui tgebreid rr ()g~:'aIJma V1e..ar
door iedereen aan z' n trekken 1~011 leomen o.a.
5 eenaltters : en..ltele, f ilms C' - ' .
ver toneel, en w,erkgroe1j ~ n .. . D~ eenak-,
ters had.den duidelijl: dc ' meest r:-" belangs .t ·elling, het , ,WflS zo vol in : de l:~etn e
tonee lzaa1 , nat v~lp.n, op ae grond moes~ .
ten zitten. l'laar dat hadde n ·dp. d~sbetre
ffende lieden e r '.'leI VCL" ~ JV3r!
Op eell v.d. stukken l'l:i.l ill e~(ni" di'eper
ingaan, n.l" ne K~l'" Zang e res "
In '(:lit,
stuk had de schrijver
d nideli.Jk
de
spraakver\'larring die -"z..ak tusS£'l1, menBen hee.r at ell de vvorG!"ond laten tre":
de n Aan· It E.i nde ging he t ' zelf s in ep.n
kako fonie over.
Het. grappigste vond il: (~at de nuam vanht.:t stuk, zelf al. ee n spr ae=.h:v e rwarr i ng·
was. Er k.walll n.ln hele1'.laaJ.. geen
[1.:.':'
" ZaD,KerOS in voor) maar (:6 7.8 naal'Ll ont
stond na een vcrspreklng va n -een .: -. . c:tcur
De films ~ vond il: minder ges l ua.gd ..
Di ~ bleek oak we I ui. t :'. ': ': geringe aantal bezoel<ers.
De eersts f ilm ging OV£1"' l!et z&r.!enstel
l e:n "\.1"an een tont:elst"llk, en ('IV!.;:' !let me.
ke n van een decor van 5:-~n c tuk van 0 "aC.

a

HOQFDSTRAAT a 78

WQbVEGA

BLOEMEN",
MAGAZUN

CORONA
A.J.v. lEUVEREN
SPECIALITEIT IN:
BRUIDS{!OIEKETTEN.

GR&FIlLOEP.1WERt;. tiNl.

,---,~~~=--------.~--~----------~

Sheaitespeare~

J. l. KOOPMAN
HetlrenveenGaweg 35, WOI-VEGA
!RuiOic parkeerg .. legetr heid

TEL. 2666 .

~-----------.--------'

MAAtf. KIJKTIJO VRlJ

De Iaatst 9 fi lm ging o~er The ).c "ter "7:.r,: :l.
ke .werd 'm tgezondcn op d e televisie door
de VARA-TELEVI SIE 01' 2",,? ar·t j , l.
Het volgend. j aar Ito mt-. 0 r ' wa,8.l'schij111ij!:
.weer z o 'n dag , en,;)iopelijl: WO I' C:t h e t
succes dan nag groter c
Ilot raad j ulliE dar.:. ~-J O~~ C'.:lt-Jll c.~.!l
'i.e
gaan kijlt:eu en mae ~e d'""'\ ~~1 ..
Wo \. krijg je e1ders tc zian ,jf te hor en voor maar 11efst SO il gul.den??????

',(())
., .J __

\Joon

Er rll" l,u1'lo modleu:o [dodlng \'orlotlcE::. In modo 'IOIU

rr1le IIld, "alop In onlo tlDnlohUQ

~

kolleklla.

'U fUn "lot ologen. En Waf II oolc kl!2QI. 'I lal ook 'f 'ol ~llOan.

MODECENTRUM

KOOPMANS
MARKT

STEENWIJK
7

HERINilERING.

nivon-jongeren-wolvega-nivon- jongere
bestuur·harm- reinder- suz e- bauke- jan.haviIl8-geer t

Ik heb een politieman vermoord;

voorz.: herm de boer, haulerweg 3
tel efoon 3156
sekretariaat· reinder reitzema,
dahliastraat 30 --2 689

Hem met geest van salmiak Qvergoten,

En epgezet in het tuinhuisje ,

Op warme zomerdage n,

bestuursmadedolin~an~

Als het bijna winds til is ,
met de kont r ibutleophal ing Vlordt dire!n na de pa." lsdagen llegonnen. VOOr
een doel treffend:e afhandl'l ing van de
gehele :con"triophalill5 worot een iedel.' ver zocht voor minstena 3 mnanden
tegelijk te betalen. iedereen , die
meegaat near 69pk (pi nksterkamp)
[OET voor ' t gehele jaar betaald heb
ben. k ontri, h~viDg 'perdon
helomn!aan 15
2688

clrijft de ammoniakgeur naar ·rnijn huis ;
En tussen de wit.b loeiende jasmi jnen
Voel ik mijn gewet en knagen,
Sorns zet D< mij dan veor h et open raam
. Om te pe inzen over vroeger tiage n ,
To en mijn wapen s t ok nog l uM.1~. z \'; aaide ,

En

ik

geen opgezette b.eestj es spaarde ~
uitgekomen bladenl ekstra- beri cht
toorte- apr il- nr.

fr~ .

jeugdgehbuw(tje)' etlkelen menen nog
dnt nivou hier iu wolvega een jeugdgebouwtje bouwt. b en w ech"ter zijn
de initiatiefnemor B, die de uitwer ki.ng f~de opbouw) aan jeugdkern habben overgf.l aten.
.
....

t'.'Enr:OROEP1BN/!(0, .' 'IfiSIES

r

.

~. U ; ~ a r r e I' 5

'60
./

door moeil~~hedan heeit ' t even geduurd , maar momenteel zit de gehale
uutfkarreis ' 69 aan de niv6n~jpngB 
rengroep-wol vega r pndj Beh tar I!loet.;n ws nu ?IDlJCIES VleteD , wie er mee
g=n. deze reie vindt plaata van
26 juli tim 2 augustus.
koste-n ,r 100 , -- , ALLES HTPEGR"EPEN 1!
op$even bij lummie de lange
SPOED I I
hoofdstr. west 50
2100
"

hier kliln je oole all e inlichtingen
OVE!r dez e unieke reis Icrijgenll

- - ---:.-- - -- -.- ------- ---------

HUifkarr e is .

Let op! Wijziginge n in de plannen Veer
de huifkarreis .
26~7-' 69

Deze zal

dur e n

van

tot

en met 2- 8-' 69 . i . v . b .
de r out e oak verkort wor-

hierme e zal
den . Deze zal op volgende. vergade~in .
gen worden vast gest e l d .De e lnemersprijs

blijft ca . i 100, - - p . p. I n de twee Wa
gens die zullen rijden zijn nog enkele
plaa tsen vrij

e'

Be l angstellin g '!' ~'

'? '???

Ge ef je op bij Lummie de Lange .

verdere adressen:
~.'
art. , kom.
andr e hoornetra
..'
ir. lel ylaan 54
201 8
sport/epel
hnl~ de boer
~'.
haulerweg 3
dropping
hetlk h~isma
·tnlmastr. 30
toneel groep: geert v . d . sluis
mar ijkestraat 16
volksdansell2 aoueke breukelaar
bernbardlaan 12
2481
wil je in .. en van bovengenoamde
werkgroepen/kommissies worden opgenomen; meld je er

dhU

even aan !!

Anne .
Ii;, ;-td =:,:::,hl"::'. TJ=ITr'::fYI'='ITI=I~!I-=I=I::::I=I~.:"I=e'::'I=I!f=I':::'';I'::'I-;I.~'·

,.

8

.9

· ........

-----~

,

"

Nodern~~

$1£:0,
d

,

nivon-jongeren- wolvega_programma_
VOLiCSD.!l.H"E "

op 11 - 18;:-25 a~ril en
maio
1n kleuterachool
aanval2g -:;'-8
de krekol , v.mjm . aChonegevelstr.

'Jie er Qver nade nkt, we e t da t '-11 s h i j
er \'Jeer "over nadenkt, niet het :::ev u e ~

za l heb b en e rlL' t t e zijll J ekomen.
lk bedael h e t peinzen , o nde r de ster-

EKSlCUIlSIE

naar

INVENTUM

op woensdeg 9 apri l
's middags om 2 uUr .-opgeven bij harm de boar
heulerweg 3
3156
tot dinedag R a~ril
ui ter1ijlc 11 uur .
samenkomat bij de landb'Juvlhuishoud_
aohool am 2 uur . entree grntisl

retLlJemel o ver tijd e n afstend.
1-~en

t:· ndergaat

lin s~

tlte ts/JJt5 JJ)Y{EKS/O/f
in gebouw ITIENF.
aanvang' 8 U.
entree f 2,50 zie aanplakbiljetten

hersensp0 e ··

die -nei gt je de wereld

r "ndom

t e doen ver geten.
Upeens zi jn

aIle dingen z e er betrek-

kol j jk. Jeze J.f nog het meest.
Uolc d e iCodscii enste n

Y ' jntjes
uivon- jongeran- wolvega
zaterdag 12 april

een s C'o:'rt

open.t'e.r en zich als

trekke l

jkhe >.d .

~ 11e B

.

€len be -

beperkt zi c h, tot ' I n gedachte,

De g e dachte . dat
niets

me t hun ti e rlan-

wij niets

b e E,'Tijpen va n

riie ts is en Van vlat er

weten ,

'oat e1'
ne ' het

na het
e i nd

der tij~ e n wezen ' z a l.

kongrea: op 113/19/20 april g~n 9
man van de nivon-jongerengroap-wol_
vega near 't kongres, d _t in .de lage vuursche in utrecht ?/ordt ge):lOuden .
nivon- jougel'c n
oranjekommttee ~olvega
brengen op. ~~oningi n nsdag, weeDsdag
30 april

r

I) ~s o.l,om+~ende ~ a~dS

~\.Joy+ ?B)'(I~~

van 2- 5 uur i!l DlFoN'<:
kaarten 01 .f3,50 verkrijgbaar bij
de renner
vanaf 12 april of
h1emstra
aau de kasss bij the bl ues

ai~~!leion

niven-led o ~kun Dsn ditm~ GEIDN reduktie krljgen, iov . m. bep/!-alde verm.
hodsn bel . voorsohri-f·ten (samenwerkiug van niven met oranjekom . )
's avonds
DISICO li AL

m. y • Signaal
aanv8.ng,; ~. u,ur .

ID .

alle c+b-gangers gratis entree J l
april - niven- programme,
paasweek:ond- volksdansen':'ekekureio_
bl ues dimension- ouby+the bI izzardsdiekobal

Eetbaar skelat.·
Hij dacht dat hij v'oor schut ston!;l, d"
stakl<er. Hij' stond voor de spiegel en
zag tegenover hem een walgelijk skelet
co nstructie, een hoopj'e me!ls , dat lalts
naar hem l<eek .
'. Hij voelde ' zich klein
onooglijlt klein. ' H:ij keel<: in 'h et spiegelraam en zag de si:k (gebroke n 'Wit),
die grbtendee ls bestond' uit' in woningnoed verkerende rottingSba'cterie~njz I n
huid, een bedenltelijk so ort waterafs to
tende verpakk:ing van een kVlaliteft "die
zo erbarmelijk 'is, dat er geen fatso,in
..lijke ritssl1li.ting in was te verpakken;
hij zou ktuiden Willen malten om zodoend
de van dit gevalletje no g iets eetbaars
te iOlaken voor d~ 'hongerlijd'end'e siamese pinguins in ' t ZUidpoolgebied . Hi,j ,
die schre euwen kon als een bulderende
vuilnisemmer; bier stond ie. een
all
round nie~snut .
Een prullige figuur.
Het was slechts te danken aan de Iilooie
lijst van de
spiegel, dat, dit alle5
nog enigszins deed lijken op een creatie van Appel.
Fr~ Westing

12
13

C~:I+DLlh~A!lDS

LIV3

(RECOTIDED i.E CO!,:'C~~T AT TIC RHEIlDIALLE

DUSSllLOOP.F).

it STOFFIERING

,sUGAR l·iiJ·iA (J.L. Hoolter) .
IIet aloude John Lee llur.UJer in een
l1ieuw jasje gestalten (zelfs de te!;:st
\.,ijkt af)
L.;eer
eoed 011 dreef zijnde
IilonclliarBol111;:E'tsyeler IIcu."'ry.
Zeer eks I

,

1

pressief

, , ,

ItO CQMIilLEU .WOlllIi\IGINRICHtING

ge~onGen.

SI{sET LITTLE Al:GEL (D. D. KinG)

Een "Sky is cryinG II achtig iatrootjc

•

AI..LE'i REPARHleS

~
WOll/EGA

~ar na

iilondharmonika vail Cuby.
?ieperig. overslaand stel:l l'iletje van Cuby aan

he t begin van d e reg e l .• Eelco zo2.1s
geyloonlijk weer' ~eer goed , waE\I'ua applau3. van publiel~ opstijut • .solo £I£lll
h et eind van eli t
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nUETJ er ..

El10rD Cl1.J!)laU6.

, lTD HAY OUT (H. Husl<eo/E. GellinG)

(J.v. Eik)
IPJl1ar.usch hummer.. Zwe Sllt "de Gerr.!aanse gSIJoederen oPe
Ins t rU!':lei.ltaal valtwer!cje.
l'1a, Ale xis i Gra ndioze bassolo
van Bikel tje. Roept. applatlG 0D. ·Cuby I S
f;lOndharr.iOnika

onderstetmt door drUI-.ts .
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OOi!'T LOVE YOU TrJICE ( ;I "j.'i usltee/
~ . Gelling)

Groto ii.lstruuental e gedeel ten. Lang
(maar z.eiter niet t·e lang) vlot 10penc1
ntll~lI:lel~. Sang van Cuby en Alexis Corner
(stem als pleeduil<er) Fabuleu~ Gitaar rferl!: van BelcC"'.
Goed stuwellc1. drWi1\"lerk
v an Diclty.
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DE
TUD
DE ZAAK VOORHORl-OGES
KLOlUf.SN
IJIEKKERS ENZ.

Plusr.unus :vij f ldlouete r a n dol's a l s·
01' de Desolati.onelpee.
Leltkar ac ht er
gron4liluziekje.
~eer· apru·. .-te so lo v Etn
EercQ •. liet
.. gehe·el.. toelr niet zo goed·

als'ori ·Desolation.
:·Hee l, heel ,heal,
hee).1he~.l,lanG appla.us.
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. .

G. K.deJong
o.

HOOFDST:<AAT

TEl. 2598

"~

VOOR At. UW
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bluesstEUilpert'j~· ~·

IIet pu~

bli~lc .:Q~Gin.t steeds ql eer t e leV8;l1 ,
maC!.r de· sho·\"!. i·s
naar Grolle.
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Cuby £;aa t vi.eer
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DAt\lSAVQNDEN
N/:\/IR DANCING

,;tm. WiT TE

PAARDEN"

TEL. 06210.9246
ALTIJO TOPGROEPEN: 0 . .0. .

CATS, SHOES. EDDVSONS, ZEN,
HEARTS OF SOUL, lES CRUCHES
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ZWJIJK§1rR.~\J1§

]BOJEK ...
JHL~\NJU)JEJL
DE ZAAK VOOR LEZEN
EN SCHRIJVEN
*VEEL KEU1E IN

?:iaandag.

INFORMATIEBOEKEN
.*ONTSPANNINGSROMANS
EN GEOICHTEN

* ALLES VOOR DE SCHOOL
r----------. --- --------------~

SLiHERIJ

EN

WIJNHANOEL

Het began zo ••••••••••• Buh, of liever
rrrrrrr~1g. De man opent zij~.lodde~i
ge ogen. Hij kijItt am zich heeh.• Na'ast '
hem 1iggen een kater en een onb ekende
vrouw. Logische conclusia: hij "is gisteren dronlren geO/eest. Hij draait .. zi c h
nog een keer om.
Een gesprorigen veer
prie~t. in zijn dij. Door.een gat
Ae '
delren 'kijkt hij naar de wekker. :Rrri.iJ.g •.

in

Oh rampspoed, oh tegenalag, oh wekker.

HOOFDSTR.OOST 119
TEL. 05610 ·2387

o

UW VERTROUWENS
ADRES

VOOR ALLE

DRANKEN

Ake1ig' ge1uid, een dreun; het is ui t.
Door b1aaskrampen gedwongen steigert
hij zijn bed uit, de kater ook. Onder
het ge1uid van va11end water en rondv1iegende baardharen rualende gevulde
kiezen het roggebrood Vleg. De kaude
koffie doet de adam sap pel wi.ppen. Een
pantalon bewoog zich ollihoog larigs zfjn
benen, en werd om zijn lendenen' v~st~
gesnoerd.
Het. een aktentas onder de
arm geklemd verdween de m~~, onder het
mompelen van de weerden "Een week z'ou
maar zes dage,n meeten tellen lf , om de
hoek.
Het Vias weeeeeeer maandag.
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smorgens ui t bed stap en'

dat

ik merk

het, water waarmes' ik me

was koud is,
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ik t.s .lDorgens dE=? l:£..:lJ$ !}:uit.en .

de deur sta ek
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ik merk dat het re- • .
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gent,
Als ik

en ili:
mompe1t

f S

morgens in de trein zit

merk dat de kondukteur, "dank uTI

.

nadat
hij mijri'kaartje geper.
~ .

foreerd he eft ,
Dan zeg ik "nee

veer

rnij

heeft

het al niet meer.
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::-'irst :.''(:r:."J':''i IUSICf.L ill ~}olftorlll •
.hl eJJi.::;e tijd doeil
ei~
,serllcllten de
ronde, dat er l1U eellS hee l iets aUClers
z al '"lorden aeorganiseercl, i.p;v ~ de
doorsneeda~s.C1yonQ.jes . _OI!i .. evaIJ. -cltbor te
bijtea ,. :i(LUP 461 e n !'!et l:IVOi: hebben
ellt:aa!' (voo.r de~e ene li:eer?) de finan
sjcle helpeucle hand toesestol;:en . Op
26 april a . 5 ~ zal de FlnCT Hl? i ;USICAL
FORTH STO;TE LASS r;oi'den o:'} Gevoerd . Het
ide e voor de:.:.e i:l llsical werd al eniac:
Llaai.lden ge l eden . Ge'lJ01: e t;; b eter gc:::..eGd:
is onts!.)roten ui t · het brein v an een fi
GUlli" uit rJolvega . Er werd e'8i.'l ver!t a .:.:.
inellcaar gedraaid, Af!':l . 461 \'Ierd ye~· · .'
zocht de r.n.tziek te COf.ll)oneren eu' t eV ~!l~3
te apelen .
De repetities. sij!l r8e c1E
lang begonnel1( ?? ?-) a ls des~ .!~~:.rIT~ vcr·.schijn t . Om al l es een beetje' to ver cltu
delijlten voIGt hier- eell verkortc inhoud vall \ITa t er op 26 &1?i"'i,i O~) het to
'lreel zal ri orde n Ge da2.n . Drie (3 red . )
aardiJenSe a hebben het p l a :i.l 0lJsevat sen
ontdeld.;:ingsreis te laal;:en door' de rui::
te . Het· is dail ill het jaar 2173 . After
a ' l onG voyage. lande n ze OIl de lllaneet
FORtNI STOi·rE . 01) de:zc p l aneet leven Yle Lei1S elie ic1e~lti c l~ sijn Cl,8.11 de aarc1b8-:\;ronei"'s . :i!:n, zoals later uit het vel'h aal zal b li j!.enj staCE.len sij rege l re ch t af vail de terranell . :i.!u is de be
vOllt.iuG op FS in trlee Groepeu' verdeelcl
6eraa!~t . De ene , de meer uoderne heeft
als lrouingin lo'O!'".TH SrfOEj~ LASS . De andere 6roepi vindt een per·sollificatic.
iu CilAZY LJG~ . iiij beeldt qe Ele er"·conservatieve IF'oep \lit .. !iaru' dat ::1e je
weI op 26 april. iTa veel ver\"fi~\:!r c11n
e,;e ll slage n de drie 1·uiiilteva2. rc1.ers er ill
de aarde en Ci~A~Y LL=~ van ::.ijn :Jt.ch t
te berove n .. Eat ulu'lij:': is t.he l ove HOt
OTj. of play .
rle hebben !ii0ke de J 0 11G
( voor enltelen tut ·.'!o lveG£l. riel bc!t.3l'~d )
uit. JotU'e bereid gevo nd en Oi~l de rolode:cn
ballets, de dansjens te mat~en . ~.::o .:.::;
r,len dtlS oolt al in Joure in de bal10t··
zaa l ruttief bezir; .
Dij de:::. £; c1c..n oolt
onz.e danl>: aan de l eidipr; a ldam:' voor
het crebruDt. van de~e zaal . Verder ~al
er uorden ge\:re r~t.t net decors (v~\l1 de
p l all:.Uidschoo l ) 1 filet eig:cn G'emaalrto Itos
t UULlS, lilet lic hteffe ('.ten, !:le t bandopHaD en , met Lluzie!: (o f Kar~) en L1.ot. een
st ul~ 0 f 2 5 raede\"ler~;:ers . Dankdanl,:dank .
o ja voor jj;: het ver~eet,
de p1:'uujel'€
:;;a1 dus 011 26 apri l in het j2.al' ollz,es
Iler:an 1969 pla.::tsvindell in Gellom'.' I1!:CiTE
te Wolvea;a; . ~ i.·[edetierkers !,j;'~ ! 461, SAiTG
VDR ."HOGT :8l:T HILLE II, i ~O :'~IL2 SOCr:8TE
DE L'll:P.'l'E NIVGN STUH'CTEAli . ~·r\jz, VER .
r.Li~.AS EN POE~iuST en vele ander en.• Zie
en Hoor' V001-: meer nieU\::£.. de ra a mnf.i'is
je's, de 'lle\'/spapers, het. programr,tct HEE
Jv.e.p e,,:,"er:· 00) enz .
SO REHEl·;EER 26 APRIL .
j . eskes • .

-

.

AKCHINEZEN .

Toen ze aIleen waren , spookten ze vee l
ui t ~
!-laar met zodra papa l{\'Iam ot' ze
spookten a lles weer aa n .
Nee 1 zei ele man toen hij gecas treerd
was , dit overkomt me niet. weer .
\Velk hout. ·g~bru ikt men voor houten be
nen?? ?? ? Krenpe l hout ••
ART . 46 1 is·4 april de p l a t enstudio 's
inge·doken . Vermoetl e lijke ti tels :
Ano th-e r side of town e n ':A .sermon .. to·
your duty.
De jongen _9 U het meisje ro 'o kte'n een si":'
g·are tje . Daarna ·gingen ze uit . De sigaTetten ook .
Ilij Vlierp zijn manlijke lmuppel in · het
vromvelijke hoenderhok .

Geef me de ha n d , zei de man.
Il{. ben geen pa~d, z ei de vrouw .

Reactie .
De

1~qH.! i:lIan [a~t

nu ,de avollc1 is gevall en

eil de arbe i d. slaa!?t
hoeve rOlld .
oOG OJ)

I

-Voor het l c7'.atst: de

Flo ts v C'. l t zi j n waakz aam

het r:oo rclje sey. . In het ULO nood

G0 boun Y/oedt !::'ol'te tij d een do nd·erbtu· .
Een arr.!E. J\KTIE , voo !.' stra.f. a l ol,)gelran60.n wordt·

l~U

rurr, van de ,:'l Uur gerukt .

" Sclnmllig " is

een

v an d e wei·ni.G verstaan

bs.l'S rlO orclell ill Ui t
l;:lankeil.

man ;;ant
~\'fijgt

wat erval van

i'T u is het ill h et noodGebom'!

weer a!:e l iG Ita.:'.l .
blil:l):erc ncle

een

tall .::~e·n

llog

in a llo

De ceilSUlU'" ha:pte met
cretig toe . De

Lalld~

s.teedD de h oeve rand en
tt~len •
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Opponent of it:lllOnent?

jeugdr~ad ~ergadei--de . Kwar t voo r as:h t;
d e 'voorz1tter !i:ijkt, tellellS ,r0119. ell Oiltwaarc1 tussen rookformatic6 tien leden(v"d .
23) . De voorzitter slaat met zijn h ariw r- 01)
de tafe l ' ell vraagt aan de onsichtbo..re le -:den no!; tot uiterlijk 8 . 00 uur te rJachten .
Dan Gaat de delU' .open en er stappen trJee,
dronken van vreugde. onthaald door de <Indere 10 , binnen :
verGadcring Gaat door.
Be lanGrijl, punt. van besprcltinc is .de r.lo~
gelij!~,heid
tot , spr~ken vana:t: de 'Publieke
tribune.' Boeren zijn tegen en r0e)en IIneel!
N~
lanGe discussie tu:::;sen boo.re.n en anderen(\,iaarbij veelvuldig de l;;:reet TlHoo draad l1
en "noodtoestand" \'!or dt geslaalct,) rlOrdt er
iO enthotisiast gestej;~d, dat de s.ter.llJen rnet
e'er. maar staken e!l Zodocllde it> dit punt' afdoende op de l~nge baan geschoven . Zeer
fel trok men VaJ."1 l e~r ,wat betreft de k\'/es -;a
tie "Z\'I.:l.r t e lQ'uis~nplan I I (lI:laarblijkeli jll:
heeft de rD.ad zeer veel inter-esse v~~r eli t
type kruis) .
Daar dit ~) lan zOrIel door de
geli.leentcraad
als de \1aterstaat nict \'!erd
goedl.!eketlrdj probe~rdel~ ze het op een an R
dere wanieri (Drijfveer van deze volGende
ged.:tchtengang \.,0,5, d e gedachte Iljol1gcns: ntl
PP...:cS':r:CDEH "~ie n ' 6 iets)
' n Voorstel dat
veel bi jvc.1 vond,
was da t "
OEl d.e n.:-'C:'. st
schizofrene figuur een culturele p;c' i ~s t..::.o::;:
te lcenllen . Vervolgells besloot 1':len ee l1 0C'r'?
t e plaatsen
bi.i lii e uri Lindclloo rd Llet do
tcket: Ua:;:: . 50 lail . IIDel1k OE onze \'lilll~el!lui
" enff en bij fa . Algera
met : I,ia::. 200 !:Jil
"Rij nu Iilaar :doad!! . 1 t , Geheel deed Mel1KWaar
dig oprecht - ger.1eend &~ n,
hoe\'/el €:!" toch
\'ras die zich
vaa het over1Gells
procressieve
idee distantieerde en zijn
conserv~tisJile Zoo
verdoorclreef I dat hij
drcigde .7.ijn functie neer te leGGen. \/erl ~e
lij!~ een goad pIap... Laten l'le hopen, dat de
leid ers van deze ' D..ctie zich hierdoClr l1iet
laten ontlJoediGen , naar trachtoll de actie
O:fl tOUr! te zetten .
De algcrJelle indruk van
de avond Was niet Eroots. · Teleurs:"ellend.
was dat er 11 oT'.tbraken . He 1cunnen gel'ust
stellen, dat de Jeu.cdraad b.ezig is een Iang zar:te dood 'te sterven , als niet spoedig r{ord t
inGegrel,en(niet bedoeld l'/ordt: 'IGri jpen in
La ten rle ho pen de. t de , ,J euGdraad n.og ' verder,
kall bestaD.ll,
want. het zou een Groot ver -:lies ,:.ijn
voor de jo'n geren Vail rJeststc l"7
ling\'fer f •
Opn\: Voorzi tter. treedt af.
rtegens
verhuizing . P . v . d; A. lid treedt
af .
Eil nOb 3, Ol1bekel1den tredel1
af \'/egens nog onbekender rede nen.

FANTASIE KOUSEN. NYLONS
SPORTKOUSEN
HEREN ANKLETS
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