3
a:::;:

AUTOBANDENSERV'CE

AKTIE '69 - OIlGAAN 'J Ai') iUVOH JONGEREN
AFT!. WOLVEGA

waco

augustus

verschijnt maandeli.'jks

WOlVEGA

.

TEL. 015610

2816

1969

REDAlCTIE: jan, jan.'<e, jannie, · hanneke,
pi e t, anne mathijs fre douwe •

REDAKTIEADRES: jan strikwerda

LEVERANC'ER VAN ALlE
SOORTEN BANDEN

v.n. Schonegevelstraat 21
Wolvega.

MAAK COK GEBRU'K VAN ONZE
SERVICE AFDELING
'- - - - - - - -••.- -_ _...J

BROEKAFZAlCOPHOLLERS
Ik lig op de rUG in het gras en t e l de
sterren. Het is 3 uur 's middags.

HET JlJiSTC: ADR:'s

'i:JOR,

BLOEMb" . Pl ANTEN

Ik raalc de tel niet kwijt.
lCwetterende vrouwen lopen me t hun lrroost
naa.!" het wash ok ..
leder Gaat het h aar wassen; niet de voet.-

BlOEMENMAGAZlJN

en.

FaB. flO Bijk&Z• . Wolrega

Slechts overdrijve nde meeUW'en op de niet

Geen overc1rijvende wolken ..

aanr/ezige rJindvlagen ..

V HARENSTRAAT 4B

TEL. 3212

HEERENVEENSEW'EG 6!S TEl. 2498

Il~

sta op.

Bij de ingang van h e t !carupeerterrein
staat iemand van een of ander k'erkgenootschap met eell hebberige blik in de

FOTOGRAFEREN

* UW

*

HOBBY
ONZE HOBBY

ogen~

naa.!" de te win;:: 11 zieltjes t e kijken.,.

Op het strand lopcn paartjes e n paardjes.
Een vader me t sportieve geest tralJt een
balletje met zoonli ff .
Een transistor beweert met

stellige.

overtuiging dat het weer .morgen nog
beter wordt!
lIt 11eb . nog st eeds valtantie.
JP.N.

*

ALTIJD BEREID TOT ADV'ES

V. HARENSTRAAT 62. TEL. 2373

VOOR

Al UW

BAfJf(Z Af( EN
SLECHTS

EEN

ADRES

coOP RAIFFEISENBANI(
~'nlVEGA

-
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Tijd .
Ergens aClrt'er in -: het · land t tussen een
di~~te .. bomengr.oep, . staat een lterkje,

slachtoffer van het snel om zich

heen

'Nacht, duisternis en zalig zijn,

Wind· of regen .

woelende ' o'Dlu-uid,-

Gisteren nu of morgen,

Alleen een modderig, drassig weggetje

en altijd;

met diepe karres:poren herinnert; nog aan
de haastige zbndagmor 6.engangers.,. r ·i ekend
naar de welgeme~nd~ s~aak. van pepermunt .•
Binnen de b~S\;lai van het l~eritJe staan
de graven: sta tig 1 . somber, klein,
ar moedig .
Naamloze graven, vervallen graven , be - ·

groeide graven. Bescherrnd tegcn het
wijd · ornliggende land; teg~n het stijg~
ende lavlaai Van de v.erten.

Licht, vre.ugd en onstuimig zijn ,

Zee of st r and .
Daar, hier of ginds,

dus t6ch"
Lucht 1 levcn

e11

gelultit.ig zijn,

Geloof en liefde.
Vandaag, altijd olleeuwig.
nan tijd.

De muren vertonen grote diepe scheure~
De I<lEdne raampjes zijn bevuild en laten
vrijVlel geen

li.~ht

Eppie I'loed.

meer door.

Grensincident~

Het schelpenpaadje is verd\'lenen . De grot e krakende , deuren met . de verra este 510-

ten vert ellen Ille waar ilc ,z ijn moet.

pe' gele
trouw :

banlejes, waarop d~ gemeensch.?p
lofgezangen zong, zijn leeg

" ~

en verva l~en.
.
Erin vergeeld christusbeeld hangt Bcheef
aan de mutir . Op de vloer liggen grote
witte brokstukl<en, clie ergells uit de
wand gevallen zijn .
Di.t . kerkje , toevluchtsoo ~ cl voer de zondag, dit kerkje is verwoest

door de

afgod tijd.
De oude klolucestoel staat wat verlegen
naast het kerkje. \Vie heeft deze klok~
ken voor het laatst geluid?
Ze ':/illen naur/elijks nog bewegsi1 .
Eens sprongen hier klanken over de boswal heen, het vlakke landschap in en

Twee V/estdui tse douaniers patr{)uilleren
lallgs de Oostduitse grens,
Plotselin5 ~eeft de een de ander een
teken en \'Iijst naar linIcs,
In de boom hanljt een man, die zich opgehallgen heeft.
IIVerdomme ", roept de ene: grensl'/acht 1
" da~r gaat.onze P.looie dag. Hem
naar
het ziekenhuis brel,lgen, verklaringen enz.
IIBen' je gele man!!, zegt de ander, "TIt.
weet iets beters. Vie halen hetl hier weg
en hang an hem over de ~rens \'leer Op".
Een uur later komcn twee Oostduitse
grens\'rachters er l angs en ze zien de
man hangen.

Zegt de ene tesen de ander, "Hoet
nl1.1

GOlfe .

deden de bevolicing het hoofd opheffen:
Oor10 ~ ,

je

eens z"ien 1 daar hangt hij weer" .

nood, rampJ

Een zalige rust .b ekoort dcze plel<. In
de verte . hinnekt een paard, klinkt een
zeis. Enkele vlinders dartelen boven .
de

mossig~

g raven.

De hvs ~·!c.l [~ci 0 j:l";; even .
He'; ke J"- jP rust. Het rust in vrede .

Fr;;.

Schot - Kogel
kleren
darmen

NONSENS .

Ingewanden

Verwacht: oem stuk van 7 regels "
Hieruit voIgt: nu nog 6
i'a telling blijken er echter nog

hart
dood

~ re~els

De soldaat is gestorven
Stil te keert weer

Dolt. Andrew .

over te zijn.

Vorige telling l<lopt dUs
Hog eens

Tweede telling l<lopt dus
Ilo(

lliet.

geteld; IJog 3 regels over

kom er niet meer

001<

niet.

ui t.

Jan .

GRINNIIC OF GRIHJIJ •

6

.. (;(l M!-'l.ETE _waN INGIHRICHtlNG
.. Sia~p:ERINQ

Droinend drensde de muziek een druilerig
'll~lodietj e.

Zacht rIiegde de menigte voort,

AllIE REPARATIES

lichaam tegen licha~i1, zoals de mode voor
schrij it. Onwillel<eurig keel' hij over het·.

Q

hoafd van het meisje, dat dez'e keer Zo'n
slachtoffer zall "JOrden. Hij zag een gl"oot
aantal verliefde ogen en aog een veel
grater aantal verliefd doende agen.
IlVerdornme \I t dacht hij 1 "de wer,eld i s Vel....
domd :cot, verdomme! 1\ En hij dacht aan

aIle meis jes die vannacht de ervaring
van hun leven zouden krijgen. En hij dacht

., utio

To:l. 2588

verder, dat het cige nlijk kWaI.l door
de valcantie I en dat het eigcnlijk nog
meer lcrICJJ'!l, or.~dat sex in 't verdomhoekje
zat. Eri'taen de muzieh.: afgelop en "!as,
pikte hij :cen pilsje. Tjongo, wat waron.

die meiden weer peet vanavond. 0 nee,
dat ViaS een oneerbare gedachte. Tenminste
dat beweerden de mensen, die alles schencn te rleten'.
"Zeg dromer, hier pak aan, een pilsje, lca
~ootje van mijll .. Een gr.ijns keel~ helil aall
l~i j er ijnsd e terug 1 verlegen me t
zijl1
figuur. Z'n meis je k '.:Jam· dicht tegen hem
a·anstaan. HWo r dt dit flU een fijn e nacht,
of. n:i.et?" , vroeg hij zich af. Dit v/ordt nu
het zevende meisje deze va!calltie. Eigen-:lijl~ ~'!as ze nag een ldnd. Zestien jaar.
rIas dat aud genoeg vaal" de ervaring die
vannacht onherroepelijk zou volgen? Eigenlijk ben Dc een smerige vUillal.:::, een
vies stl.l.k gajes zonder verantwaordelijkheidsg evoel . Haar ja, \'Iat niet mag van (1,0
Clndere generatie, dat gaat zo fi,in. Dus
alie selltimentaliteiten over board, en
het schema volgen, het enigc echte '.'/are
versierschema .
Dc muziek begon \'Jeer.
Slunmertime va'l e n e Gershwin. Hij drultte
zijn lipp~rr op de hare. llij IlI'iem,de zijn
tong in haar mOlld . Ze beantwoor,-~de ;let
vurig. llij zoog een vacuiim. TlRustig man~etje, talee it easy, je ~it nag niet in
de hooiberg Tl • Dez-elfde grijns van zoeven
keeli:: hem az n. 1I0ch sterf, 11 mompelde hij,
duiclelijl;:: gcstoord, l1ik zal je leren
hoaiberg0n. 11 l1Ni ets is erger als dat je
gcstoorcl l'Iordt tijdens een Godclelijke
zaell,l1 dacht hij 1 alhae\'/el, Gaddclijlc ... ?

GtEN FEESTOAGEN?
CAW TOCH

\IAN

KIP

IN HUI!S

uw POE UER

J.["JBJE Y'lrJEN
WOlVEGA
TEr., ~~~8
B.GoG.I:2 215
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I

WEES

au
DE
TUD
DE ZAAK VOOR!i)RLOGES
KLOKKtN
WEKKERS ENZ.

G. K.deJong
HOOFOSTRAAT O.

Toen hij die nacht thuis kr!am, I?let een
leeg gevoel, ·z ette hij een streepje naast
de 3es die er a l standen.
l:ia rgenavond ltnam nwnmer acht 1 en hij \'Jist
'?.:it hij dan nag lilind~r respect v~~r zich-:ze lf zou hebbcn. I:lij \'!ist bovendicu, tlat
vannacht anders ge\'leest was dan aIle andere, nachten. VanjJacht had hij geleerd ,
dat meisjes van 16 jaar, in de eerst
plaats gevoelmensen van 1 6 jaar "'Taren,
die liefde gaven, ol!lclat ze verliefd 't1aren
in plaats van nlldcrsolil.
\'/. P.

TEl. 2G96

VOOR Al UW

DtlNSAVONDEN .
NAAR

D~S'ICING

,;m WiTTE
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PAARDEN"

TEL. 08210_8246
AlTUO TOPGROEPEN; 0 . .0. .
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___C_A_T_S.SHOES. EOOYSONS. ZEN.
HEARTS OF SOUL lE S CRUCHES

7

ZWllK§JrJR.A\'§
BOJEK""

Een

straat vap. l-iosh::ou.
Zij bekijken de etalages. fun begint
dochter Speld te mopperen over de
slechte kwaliteit en de schaarsheid

DE ZAAK VOOR LEZEN
EN SCHRIJVEN

van de ' artikeler'l..
Ineens schrikt moeder Haald

*VEEL KEU1E IN
INFORMATIE aOE KEN
*ONTSPANNINGSROMANS

__

EN GEOICHTEN
*ALLES VOOR DE SCHOOL

EN

onder w_a ter!

Een moeder i'faald en dochter Speld' 10pen 1a11gs en11:e1 e winkels in de hoofd-

JHL~\NDJEJL

SLilTERIJ

stee~~

en stoat

haar docht~r aan en flllistert: " \-1 ee5
tech stil, niet zo hard, er loapt een
veiligheid.sspeld achter ·onsl!.
Goffe.
~
~

WIJNHANDEL

HOOFDSTR.OOST 49
TEL. 05610·2387

o

UW VERTROUWENS
ADRES

VOOR ALLE

DRANKEN

' - -_._-- - -, . - - - - - - - For Sale.
Teen ik il1ot .. ·mijn lilllcerhand haar tepel-

tje beroerde e n lj1et Iilijn rechterhand
haar onderbuik, zci ze , op dat he e rlijke zinneprikkelencle IJoment: Ik
\'lerlc in de:! superli1arrekt.

UW MODEHUIS

, "nci°
'" I.' , .-·c, , .
C.,.- _ Q.O.l,.lllS. . ··' , ,,,

.'

' ..

..",'"j,.,
, Ot:'J~'.Si"
'

C'·

'

Opa.

·

Sinds de dag, dat Vlij voor het, laatst
tennis hebben gespeeld en dat to en de

","<"':~"
....
.. ~

bal is zoekgeraakt , is opals 'potent ie

-::

meer dan verdubbel d ...•

Bruinrlerkertjc.
+ (verzoeke zeer beleefd
niet lIJ. Eslces l1 te

IJlaatsen) •
ooll: :niet!

+ di t

ZEG HET HET llLOEHEN

VOOR UW

Zij zijn "Is de tederheid

GRAMMOFOONPLATEN
NAAR

R)'\II))JIO

JLllJJKlKJE§
.. DE PHILlPSSPECIALlST"
WOLVEGA
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,.

der witte
bloesem

Zij zlJn als !nos, zo mild en zacht
Zij strale n als rozen vol pure li efc1e
Zij gcurelJ. . de zoetheid del' blauwe
oeringen
Zij qrage n de Sll1ual.;;: der waterlelie
Zij, zij zijn de vollDaalde heerlijlchoid

der
DIE

llLOTE

natuur

BILLEN!!!
Fre.

8

De gevaarlijlrste Spoorlijn t e !' wereld!

bestuur: h a r ui-!'8il!.dor-ho..vinb'-suze-ba uke- jan
g eert
voorz .
har ::l ds boel' l ilCl'-!.1er'.lleg 3
3 1515
sckr.

Doot' de broeiende hitte en hat gegons ,
gesj~rp en gezoem van z wermen insektell
rarnmel t dE! laatst.8 trein van Saigon.

n aar Dong Ha. D~ passagi ei~B , Iller endeels

2689

boeren, di e naar" de markt gnan, zijn er
gee.n ogenblik

zeker van

l'Lontr i

dat ze hun

plaats van bestemmillg zullen Oer e ike n.
Het trajekt is allerminst veilig en het
f e it dat de tre in nog rijdt, is 8€!1l

h[~v i !10

pe:;,"'do n, h c l OiilCilaan 1 5

2688

best l~ ursiuedcQcli;lgGl1.:

staalt je van waaghaIzerij.
Sinds 1 930 zijn eO' grote moeilijkheden

19 juli: ' s T:!i do.i.r;s 'Nerd de fotowed str ijd
lJer ge luids\-,ragc21 ::,2..ngelronuigc'l. en via f oldertje s b ol::eiluge:m:... al;:t. IS avonds v10rc1 i n
It llvv-geboU'w',' (:81.. c1izlm gehouden vtaarvoor
de belD..nGstclline; groter rlas dan was verI'tacht. oole ji j klln t n06 decln8Iile n aall de
fotowedstrijd v an KODA1~, ccht er tot uiter-:.
lijlt 1 (, augustus. vo.?r meel' informat i e zie
A..!(TIY: jlmi 01 l oop eVC~l binne n bij FotoS t i e:-:e f1a •

rondom deze lijn gewe est . Eers t de Indochin se oorlog, nu de oorlog in Vietnam.
Het l ev8n van de passagi ers wardt onoP7'
houde li jlc bedreigd door sabotage en bom ~
aanslagen, Aanvanlcelijk beslo eg het
spoorw~gnet 1975 Ian. Er i s lIU nog 450
km. r a il s over en h e t duurt dug en vQar -:c.~a t een trein die 4 50 kill . afge l egd heeft.
Tussen Thap Cham e n TUy Hoa, ongeveer
200 .km., l oopt de trein <::e n s per weele
op een mijr_' van de Vie"::cong .. Haast het
mijnengevaa::- bestaat het gevaar van de
Itant van de mens en : vootc1ur end liggen
s luip schutte!'s op de loer OIU de sq l daten d i e de convooien escort eren - l a n d verraders iL de ogen van de Vietcongdood te sc h i~ t e n, Boven de treil1 klinlct
het geronie. van een vliegtuigje .
V6~r de trein ui t over de rails,
op
tr e iuwielon, ::ijden twee 'pans e rwagens .
De s l achtoff2o's van dit gebr e ld<ige en
hachelij!ce t:-einvervoer zijn de boer en .
Het i s voor h~ n ,neksentoer Oi;I zonder
t rei n de marIe te be!'cike n I \'faar ze hun
oogst moeten \'erkopc n. , Ret spreekt vanzelf dat de ' ~assagiers op d e lijn Saigon - Dong Ea lnm..lceren naa.r de dag da t
aI l e' s\::d .r. . . :'. 01J veilig z'llllen staanj
een dag die aan de onderhande1ing s taf el in Parij ., tot in den trclu' e word t
uitg est 01d!

.e

========= == ~ =~ === ====;=~= ==================

SUB.5IDI E : l1ivon-wolv€)ga hco:ei't na jaren van
VlCr!;:e ll su-...., :.l ·.~...!. \~ C:.10.: ogen:! Het Cultureel fonds W'worf. Y!ordt do or nivon bedallh:t
voor hi.I:':'_!' :)ij dl. . etgel1 .
cle 78rdere voorl!i tzichtcD zijn gunst i g .
hal~c1

+++++++++++++ +++++++.!-++++++++++++++++++++++

gebom'/ ir L.'llc : ni.vo n meeut haar l e d en te
moetell i nli.ch tcn n"a .. v . eell medodcling in
het l-::e:. . keblad "o p de hoogte il (juni lIT,,).
hierin rferd gostc l d c1.at op kOl1illginne dag
·.·.'anorcle liJ 1;:.!.lcc~en h.?(lde~l plaatsgevo:!.lden in
gebo lE',' il"8nc en da.t voor del"'gc 2..ijke ovenei,18l1tcll Gcbou',-1! irene I'TIl."'T woer zou vforden
verhUlU:-d aa:l llivOll" d.:u:u' 1 ·(. nivon bestuur
di t via dOT'd e n hoordo e ll tot oil heden Geen
bcricht ha.d gelcrcgel1: is Ol'!Z8 sekre taris
in de pei.1 ge l:l.o;'i::lC!! on heei't ee n brief je
ae.n de b8stu·.lrcLcl' 3 V2.~'! irene gestuurd WClaJ.'in OB nac1e::,"e uitle g ~.'io!'d.i; gC"JTaagd. i!l.AKTIE
scptelilber hopcn flC llie rop nader terug te
~tOI.l(:ll ..

J,V,

-!'++++++~+++++';":'++++-!--J-+++++++++++++++++ +++++

de jaarvcrgacloring is gel'Jl Gtlld op
DIliSDAGJl.VOND 26 AUGUSTUS

hier veor. 1'IOI'c:t: een jaarvcrGlag gemaakt
wel ke .:':. 18 augas tus uit ~al komon.
e vo ntuele bcstlllu~skalldidaten kun nen l{on'"
tru\:t ol'nemon twt harm"
+++ \'legens

de vak:'tntieperiode

.0

kO!l d e lCare:. d e Klootzakprijs
dit keer

l'!.~_ et

\'/orden uitgereikt.
red.

+++ \'Jee.t' je wat moeilijk is?

Een moordenaar die met een 1ijk in
~ijll maag sit!
( vrij ncar Pietja

Precies)

=~= = ==== ====== ===== ======= === == ============
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Zoal s je elders a l kon l eZOil wordt 131" een
t i.,roede TUl~E"EL gehoud en .. jo bogrijpt weI
c13:.t c.e voorberoidingen enorm zi jn e n mcde
c1D.8.::-d 0 02.'" ~.:; or j.n D.ugustus gCG n programma ...
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De talloze 'o orlogcH't,

20 september 1 969
Het tweede' Tllk.l<elfestijn heet TUiGillL II .
Het zaJ. geen ge\'lone zaterdag zjJn. In de
sporthal wordt de gehe le dag lwort saehtig
gewe rkt . Podia worden opgestapeld; de

vloer van de hal is een warwilL1.cel van h::abels en touwen; hier en daar liggen

sch ~ n ··

werpers op de grand ; een hamer laat z1jn
kraehtige slagen door de hal galmen ; ie-

mand, die ergens boven in een ladder z.it
schreeuVit naar bene den om ecn spijl-::er; in
een gereedstaand kraampje '\vordt een shagje geroolct • • •••. .•

ZweetdruppelG, lawaai en gelach .. • ..• •• .
Dat alles v l ak voor de avond

va!l

de t wii'l-

tigste september 1 lIanneer he t t'.'/eede 6'ro t c
TUKKELr:CSTIJN l'Iordt gehollden onder d e "aam

T UKE B L

II

Di e avond zuihl e n de honderden jongerell naar
de s"OorthaJ. !wI,en OLI naar eUEY'S ELUESBAND
te l~lister en en van het 'fRIO THIJS VA li LEER
te genietell . Dit festjjn w0rdt werJce li j"~::
groats, want terwjj l deze gceie i:1U~iek z ic h
een weg door de zaal ~oekt, wordell op de
wanden van da hal vloeistofprojeltties ge projekteerfi .
Goed, iIt wil l::::o rt zjjn , wrtnt er is te veel
om op te noewen .
In de artistielte hoek kUll je telcenen ell
bloemetjes van crepepapier l~la1:::en; er \'!orC~ ') ;l
DEHO~'1 s rrRiL TIES gcgeve;J. vall ~!ottcllba!:ken,
schilderen en van de handdrn lt!~un3t.
STANDS. ~ijl1 er van o . a . de l'iV,SH, La Pontr 0 ,
dienstweigeraars, CllZ .
Wat we hier in Wolvega nog ni e t gehacl hE:bben is de SFEAl~SCORdER, waar iedcree'n
kan zegeen \-Jat hen/haa..!' op hot h ar t ligt .
Boutique j·lerchant I s Cellar verzorgt Vicer
de mod eshu w en degenen die de n ;::::en over cen
jJaar jaartje's op Mars te knn~I3i.! le_l1ele n ,
kUil.Jlen terccht b:lj de waa.r?(:\&6~er .
Er znllen speciale bussen rijdan voar de
t iene rs van een eL ldje ycr doroIJ . i·Iaar be!djl:
daarvoor even de aauplal~biljettell: 011 ja •••
je vertclt deze toc standen we I evelltjes
door!?::
Tot 20 septer.ther dGin ! ~

op.st ai~d e n,

'0.:1 0 11- '
C1" steeds \'leer
van l cat het ,'Ioord v1" e dc, aIleen hestaat.
als tegel!stellinc t o t ' .' realit e its-;begrip o o rlog .
Dc v:ool'o0elden liggen
voor het g r ij;Jcn.
Sla de 1u"anten r.taar
eens !la..
De u1 ti~lGel1 Vein geneld over-;heersen h e t minieme t er;engeneld,
de
vre tle I of i s de wD.~,rheid b e ter I
dat
d~~ru:'bi j i:1 hot niet vGrd\"lijnt . Allemaal
( of mag i k d i t niet veralgemenen)
protestoren r:ij tegen die helse oorlogen
en lo ven met borden ui t solidari t.r.':" t
rn~t . d~ vredezoekenden , d oor wiens Ie ed,
smekende kinc1 er ogcn op grote fotovel len
wij getroffel; zijn.
WeG me t de oo rlogl
Bloemetje in de hand of in't baa,.' . Haar'
staat eVGl"l..le.ter ielilancl ons niet aan, of
voclt ons ·vredc .... :'O..:~:~ll ... mensje zich ge~7"
riteerc.1 d001'do.t iemand hem lastig valt,
dan clan i s de dra!:[j erg Groot om die per-:soon op zijn g8zicht te s l aall.
lint ene
uur vrede I het andere UtU" ruzie met die
It sijker i e;e: - 1; U '~:l· .i;....:.n- , 'eEl -:- de -QY c,;.' ;;: ...... i-l"t " •
De Konunerci.e prcrite er t er gret:iC van.
Wi e ligge n er I S avolldz niet v~~r de t .• v.
voo r het "spannel!de ll Bonanza- , Virginia n- , en ~\"Ieet -il c-v.e'el-\"Jat
. -. no 5- meer uurtje. Bovendien het lcinderspeelgoed
al 08n5 bek.eken?
Hij I die de ElAARHEID bemint 1 b enillt de
Vl~EDE! Het \"las Ga ndh i di e dit zei e n
hij probeerde d i t te verr/ezenlijIcen
door pre diking e n het uito efe nen van de
g e \'Je ldloos heid .. Gandhi h e eft de l'Iaarheid
gevo nden 3n i s el'aan gestorven , evenals
Hartin Luthe r King"
Gandhi zei c olc
De eenheid van de \'Jereld,
is nu rIel een fei t I
maar nog c;een waarheid .
Hoe 'l'/aar "Jlij!:t di t 1 ulz \"/'3 z ien r:aar- d0 ,
moderne' kOTJi:J.unikatie-:-rneclin tot. nu toe
in geslaagd is . i.'J iet in een vel"srJelting
van geest en hart v,all aIle volkcn. Ev-911als G:l.l1dhi e:1 J\ir_c.: ; l ~tcl1 i"IU l::;;et o!:s
zelf begim~en en .h e t ~"lerk waarvoor deze
vecht ers vall de \'/aarheid stierven,
voortzetten . Laat de r/0reldvi~ed e het
ideaal zlJn , maar dan n i et r..:et het hederr
daagse alom gelclende motto:
luste ~l ,

ove i·t ·d.l..ge ~~

;;ti j

HE1' lXJEL iillILIGT DE Ii I DDIlLEN.
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dic

Jckl1eid OF
eerl
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VERWARMING
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TECHN.BUREAU
M.SLAGER
TEl. 2430

VOOR
GEREEOSCHAP
IJZERWAREN
HUISH. ARTlI<ELEN
HENGELSPORTART.
NAAR

VAN HARENSTRAAT 23

MATHEUS! !

FRISDRANKEN VOOR
PARTUTJES

BEZIT

Bezit van Gen pop
Geen n ut , meer gebaren
bli ~kt later, Vlanneer
het doel is gewordcn.

RUIME SORTERING SNOEP.
KOEK EN
TOAST

Onz e gedachten, ,een o nzeker gezicht

I

van rlaar het gemalctr.e lijk

te lezen o f wcten v alt,
alles 011S v2rge~·/is t.

\'lAt .

Een herinnering ~an a ll es ,
is n u vo lbrac h t .

Geen staf
of bezit is

LE VENSMIDDELEN
TEL. 2331

d er- da t ..
gawee~ t.

Epple i'io e d.

CREATIEVE HUZIE;(

do, so, fa, ro, 'ti, do, do , do, do, do ,
re, so, fa, -]Jo t
fis,

,

vel' ,

ti 1

SO I

do I SO .

fa, mi, fa, l ac ll, so, fa, fa .

do, mi, do, re, ti, do, ti, pi er, la, la

CAFETARIA
o

0 HET

TREFPUNT

VAN JONGEREN
HATHEUS ! !

.
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;
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TEGENOVER HET
GEMEENTEHUIS
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HeT

ADRIEl' ~OR lEeN

In de toekor.lst zullen de

Gl:IELllG Sl\MEN 211N.

STATIONSKOFFIEHUIS
TEVENS BAR
D. BOONSTRA

HOOFOSTRAAT Q 71}

g ing van de bruikbaarheid. Dit aangaande
kOT!len we bij de Trleede~nc, een faJ1,tas7
isch0 vinding ui t. het, utili taire ltt'chtyaartlaboratorium in Buffalo'! De TV/eedeIk is eell ijzeren spierskelet, dat 'Om";"

t en . het mensenlichaam dezelfde
ell

WQl.lI~GA

kunstorgaabrna~

kers niet aIleen proberen organen na te
boo tsen, ze zullen ze ~'!e llicht verbeterent o f zelfs nieuwe uitvinden. Heern nOll
i emo.nc1. met een kUl1sthand, waara an zeven
vingers ell- twee duimen zitten ter verho-

JUaa~t

be\'legin~

als het menselijk lichaam zelf,

alleen veel Irrachtiger. Het zal dus mo,,:,
gelijl' zijn dat iedereen het duplicaat-:"
p er soon naast zich krijgt, die binnen. de
seconde elke beweging van de per soon na.doet. Zo 7.ouden er van deze etosl\:elett e n

BlOEMEN-

(eto=buiten, dus buiten het menselijk
lichaaru O!i1) kunnen \'Jorden geconstrueerd J
die geJi.1aklcelijk met ~~n hand een auto

MAGAZUN

optillen. Hatuurlijlc

COJROJNA
iU.v. lEUVEREN

de eto-s/<eletten voorlopilj geen

SPECIAllTEIT IN:
anUloseOEKETTEN.
QRAfBlOfMWERI<. &HZ.

J. l.. KOOPMAN
HlltIrenv""oS0weg 85, WOLVEGA
Ru imc parkeerg"/cge[, heid
TEL. 2666.

MAAK KIJKTIJD VRIJ VQDA

~

.,'01. cl1t:~m.

MODECENTRUM

KOOPM.ANS
MARKT ____________ STEENWIJK
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e

den gehaald. Andere mo eilijkheden doen

hOI/HUO.

'U luJl viet .18gen. En wof II oOk 111001. 't ra' 00"

grate

v lueht nemen.! In de Tijdbom lezen we ook
over de interessante manieren 0111 de levensduur te vergroten. Dit zijn diepvrie:
en . de winterslaap. t'Janneer' zo 'n vriesmethode geen risico I s met zich mee zou
brengen, zou er nu ongetwijfeld al veel
vraag naar zijn.
Het , is allelilaal heel eenvoudig: je laat
je lekker invriezen cn na een juar of
vijftig laat je je \'.Jeer ontdooien, om te
sien hoc het , l even op aarde eruit ziet.
AI:s de terugkeer in het aardse leven je
dar!. r.:.iJ3 t bevalt, l aat je je I:ustig weer
invriezen. Logisch zijn hier ook veeL
problell1en C~ ilt stel C1' c:ell paaJ.. . aan de
o rde; St el je kindere!l voor, die op een
e!-'fenis hebben g e hoopt, welke door vader!
invrie zing voorlopig niet t o t uitkering
!tOiilt! Wat moet cr gebeuren als een re c ht·
bank in een bela ng:rijk pro cGs ' een ingevrorene als g:etuige wenst te horen ..
B,:,houdt een ingevrorene zijn stemrecht?
j·;ag [len een ingevrorene tege!! zij n wil
Ol1tdooien? \'leI, er zal best cens een tij(
kunnen kOl;len, ,'.~. at dit invriezen populair
wordt. Er zullen clan vriezatoriums ( bewaarplaatsjes voor v r iesmensjes) ontstaan met persone e l, die voor het ondel'!lOud van de ing e vrerenen zorgen. Voordat
Iiwn ingevroren wordt, meet men b. v. een
lcapi taal storten veor het onderhoud.
Ham'" stel nou dat ze tn kapitaal tijdens
d.e invriezing doer il1ila tie sterl\: vermindert
c1an zal ens dicpvriesmensje
toch uit zijn ninterslanpje moeten wore

Er vln louho modl.we "lading ,arlellal, In modo weor
V'r1le tlld. yolop In Goro konloMla

is het nabootse n

van spierbewegingeil eep.. moeilijk proees) el~ daarom zal de ontwiklcBling van

zich voor als gro te aantallen mensen uit
hun ijEtijd terugkerE!11. 'Zij liloeten zi c h
dan opnieuw aall de re e ds verder a ntwildce =
de maatschappij aanpassen. Na hUn ontdooien liggen e1' naarsc hij!1lijk stapels
brieven, rekeningen ep hen te wachten.
Over (',8 rlinterslaap heb il\: het nag niet

gehad

vervolg blz. 16.
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+++ Karel Doorma...l1 zei: Iiilt: val aa.n,

vervalg van pag. 15

volg mij . "

mens weet eigen1i j k nog niet
Jlrecies hoe het mechanisme van de win-:De

11"aar hi j '! c .!.~::ee!;: z.ich .. .
De aardbeien waren nog niet rijp .

terslaap w"erkt. We VJeten aIleen, dat (~e

liehaamstemperatutlr sterk daalt (soms
tnt erueele Graden boven nul), dat de
hartslag afneemt tot drie slagen per

+++ Levesloop Heint .: 0:

minuut. Dit proces ligt nog weer moeili j ker dan de diepvries en omvat ook

+++ leder ' ep zijn beurt , zei de dood-

weer fantasierijlee verhalen . De Biologisehe Tijdbom amvat vee1. Zo is b . v.
de onsterfelijkheid nog niet ter spralee
gekomen . Hoe belangrij1c is Dol£. echtc!'

dit. prob1eem .

Als d e mens en

nu eens

eeuwig blijven leven, zal er onherroepi""

pelijk een wereldbevollcingsexplosie ko ~
men, tenzij de voortplanting ol'hotldt.
fIaar die houdt niet OPl daarvoor is de
drang. der. ( : :(' inr:.:t:2. cten en de Gmotib-:-

Heintje tHein , i'iagere Hein.

graver .
+++ 'Veer diegene, die het nog niet wist.

-. Thi j·S Vall Leer speelt f1uit op de
nieuwe single van Boj oura •.
Deze zelfde fluitist/ or ganist zal
20 september ep

TUi ~~ ::L

II

a.:IJ1~"' :~i g

ziJn ..

++.f In de ilKTIE van vorig e 'maand stond

het berieht, dat

Fr~

uit . de redak-

nele beloning te groot . (dit is een eitaat

tie was gestapt . Dit was echter een
Grapje van een ' van onze redruttiele-

van Taylor) . i4aar de illspanningen van
hen, die iemand in het leve!"'. wil hell-;--

den . Hier onder volgt Fre's reaktie
op dat berieht:

den, lean het griezeligste

van alle

drama's \'lorden, volgens TaylorL
Een van die vele draIila' S . ltl. t . de BioE: ;,.:~c~ c Tijdbom van Gordon Rattray Taylor.

Fre

~\lesting.

. I!c her inner mij het geval ' yan een

jongetje dat met opzet een steen·
door een ruit had gegooicl en G..:tc.r-':
na afwachtte wat er zou gaan g ebe11 7
reno 11aar helaas ' er gebeurde niets.

Wat eeni t eleurstelling

.w e t

het

pE

voor hem geweest zijn te ervarell,
dat er neg .steeds m.ensell zijn, .die

IuI<KELI~

volharden in ' t jeugdig lcriebelen
van enige zelluwknagertjes.
+++ Alt:chinezenpuzzle speciaal

pen voor al te lange

vr. 1 Wat betekent doze teleening?

HOEVM !<!
Hoevaru~

oritwor-

vaJeanties:

ging e n mi jn voeten

Hetzelfda pad,

Yr .

2 Wat is pjd-n'g fjorden?

vr . 3 Waar is een vrouw goed voor.?

(di t speciaal voor de L:-:::,' on)

TerYlijl ik geclac ht eloos

Het hen ging :

VT.

4 Waar is een JUan goed voor?

(speeiaal voor de vr.• leden) .

Gedachtel oos betekent

Vol gedaehten .

yr . 5 \Vat .1.S Gulla Influenza?

HoevaaJe dacht '::':' ,

IllZendingen voar 20 aug . biJ het re
daJetieadres . Degene die de goede
antwoorden geeft (en de meest ori-:-

HoevaaJe zal lie denleen
Aan tijelell elie! naar
Hen zegt , vervlegen ziju

Ho avaaJe zal lie
Het pad inzwenkan

Dat leidt naar de

W. P.

ginele) zal, een prijsj e van ,de re druttie in ontvangst mogen n~men .

lE
POPSCENE EN SUB-CULTUS

(II) •

stelt u zich Gens voor, een dag
zander muziek, z9nder kleur, Diet r aIleen
een nieuwslezer en professoren,
die
causerie op causerie afste~':.en. U zoudt

(

m TV· HYLONS

z elfs de tune (herkenningmelodie) van
een of ander programma ffi9€.t en f!Ussen .•

En ik geloof, dat zelfs de rneest fana-

f

f1
t

FANTASIE KOUSEN. NYLONS

tieke tegenstander van het· " gespuisll

SPORTKOUSEN

leeft in de P.S. world, dit niet leu!,
zou vinden. Immers een enkeling uit dat
gespuis heeft die tune, voor dat programma, ci.at u zo graag wil horen, ge-

HEREN ANKLETS

maak:t ........... .

U zult zich afvragen, vanwaar
deze felle tocn . nel, het is werkelijk
het enigste middel OLl door het afweer-:
scherm van de massa he en t e breken. lIt. vIiJ:..

niet ontkennen, dat lieden van mijn soort
zich kunnen redden zander hulp
van de maats chappij. Naar daar st~at
tegenover, n.at de maatschapl)ij van nll
zich daarom niet kan beschoune n als
een afgod, wiens ollderdanen zich maar
naar hem moeteu richten. Er dient dus
rotening te Vlorde!l ~~~,! ')l). r1.Cl1 met de ~l.n
ders denkenden. Echter een vreedzame
samenwerking zou tot betere resultaten
leiden. Ik noem eell voerbeeld,
?-1en ZoU 4e subsld~e$ voor het Jeugdwerl~
(o.a.) kunncn uitbrelden .. Nu vraagt u
zi ch af, worde n er dan gsen goede subsidies ui tgekeerd? Jaz el'Ler, maar deze
uitkeringen zijn:
1 . Te laag om de kostell te dekh:en,
die b.v. een provadya, een
jeugdvereniging, e e n organisator moet betalen aai1 de ontellend hoge belasti.nge!1, :..-~'_e op
dit soort vertnaak drukken.
2. Va~ t gegev en· aan die groepen
die BU juist niets of bijna
niets lllet dit ,Eeld doen.
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GRAMMOFOON_
PLATEN
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DE lAAK WAAR
MUZIEK IN ZIT.

Zo kan il;;: dUG ~:_.·'1d.udere111
.ott. er eell
tweede, een subcul t us is Oil c-3taall.,
onder deze maatscl1appij, die naar maatBchappelijke maatstaveil niterst c nremistisch is (Underground ).. l'Togma.als,
er dient .evenwel rekening mee te \'lOrd~l1
gehouden. De levens\'lijze van jong Gr en
van mijn soort is dus Eli s5clli8!1 a.l1der z
maar z eIter intenser 1 me e r gericht en
met meer begrip (heus lj,ie t altijd· ye ro9rdeling) voor be.paalde ~ itl!aties,
goor ouder en geschapen. Hisschiell zal
iIe. hierover in een volgendc AKTI E
ui t\,lijden.
. P. VOORDEli\'IIllT_

N

A
A

(Doen zij wel iets me t het ge l<j
dan zijn hun maifestaties of
van ·slechte. ltwaliteit;, of
sle·chts· toegai1!c.(!!lijk veor keurig uitzJ..e~lci0 lel:~n, die ook
een Yinger in de pap willen
hebben- J eugdlcern) "
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