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DOE \-lill JE ZELF DENKT TE DOEN'�

ADRES VOOR

l.Je leven in een wereld van sex, ·com

BLOEMEN EN PLANTEN

puters,
ziekti::n,

rionkters,

�toomenergie, dealers:

muziek en oorlog!

Wat deze tlJee laatste punten betreft:
muziek maken, deze menselijke manier
van uiten,

is meestal te vrolijk in

landen van beschaving

(in Amsterdam

is binnenkort de "Hnir"-rnusical zie verder in dit blad)

V. HARENST�AAT

als je denkt aan gebieden van oorlog
Haar muziek alleen gebruikelijk is

48 TEL 3212
.

HE!AE�NSEwEO 8S TEL 2480

bij begrafenissen.

(het grote voor

beeld is Hel VIETNAl-!. Bet zou daar
ook vreugdemuziek kunnen zijn,

"Iat beter uit te drukken:

om me

Help Vietnam - lees blz. 9 maar).

En Hat ik verder Hilde zeggen:

FOTOGRAfEREN

Laat ze maar lachen,

doe lifat jezelf

d2nkt te doen en lJÎl je verdere

.uw HOSSV
ONze HO!!BV

I,end je je maar tot mij .

•

Nog een verschrikkelijk gelukkig

VOOR

AL UW

BANKZ
SLECHTS

É�N

ADRES

COÖP
RAIFFEISENBANK
GROOTSTE SPAARBANK
TE II'IOLVEOA
PASTORIEPLEIN " A

in

lichtingen over de inhoud van AXTIE

TEL. 3140

1970.

...

Er is nu in dec,?mfier·

1968 het Hedisch

Comité Nederlan��Vietnam opgericht,

dat in de eerste acht maanden instru

me:nten en medicijne"t:i tot een waarde van

i :,4.000, -- heef t pangekoch t.

DE verze�ding vindt plaats

in samem\"er

king met dc Franse zusterorganisatie ..

De Europese comité's ontvangen · uit Viet
n2m regelm2tig bevestiging van de ean

komst van hun zendingen.
Hen

dus waar

weet

It

Iz

bijna vanzelfsprekend g2:J;\Torden

dat cr iedere dng u'!c:n:=;(;:n g�1.vond en ge
dood Horden.

Prob�cr er eens bij stil t,<:o stalln .
Iecie!: uur,

.. .

c 1ke dag - ook \-!G.Ttneer je

dit leest - worden cr in Vietnam men

nen,

vrouwzn en

verbrand,

kinde.ren dc':I'( napalm

door r8kctte:l ve-:nietigd,

door fragmenat5.f!bornmcn uitc.i;ngereten

en cloor gassen verstikt.

Een groot deel vnn d� Vietna�e50 b�

voL... in3 is

ültli02n

�

aicc. :;\_.:1ood

':.an

�

de ergste beproevingen ble�tg�stQld.

Het verstuivGn Vé-:n herbiciden - stof
fen

die

de rijstoC'gst '.T2rni8tigen:.

de bossen ontblaàeren C:n
onvruch thaar m:lkcn -

c'� [;l:ond

t:.'Ji':r;' 1. étEE:r t he t

beeltl va!1 ven·1Qef:ting '0:1 0:"'�.ende.

uit

Artsen
land,

E::-lgclf!TId �

Pré!r:.krijl·:,

ZT'7edeo en e.nder� ldllGè!l!o

V i et n<,m bezQchL�n,

cr�

hun med�\-Jer

�

800 van

de AHRO-Bank te Amsterdam.
Propaganda maken voor

't medisch

comit6 onder kennissen �n vrienden
om tot een aktie te kunnen' kome'il·;··
Probeer alle mogelijke gegev.:ms van

Vietnam te verzamelen en je �p äe hoog

te te ste lle n v:m··de toestand daar.

Aan te bevelen is het boek "Vietnam
Hint"

van lIilfred Burchett.

Er is een vergadering belegd.
Inlichtingen en suggesties over he·t
aktie-comité bij !
Tony Spijkermail,
Sleeswijklaan

Spcnj",

Portucal en GriekenVmd)

al cnkt.!l"2 j.::!.ren medisch,� comité

,,,e!' 1-: Z o.':-.i1l.

Da:lkzij :Jen str00!11 '.r��n

I

zijn

12,

I.JOLVEGA
Tel.
Bedenk goed:

05610-2034.

Ook jouw hulp hebben "e

nodig; vele kleinen brengen vaak

groots tot stand.

In 21lc Wasteuropese lsnden (beb2lve

d o e n

Geld storten t.n.v. Nedisch Comité

bc.:;c:hr ijven de on

de Vietna�l!.se artsen

e t s

Nederland-Vietnam op giro

menselijke gevoJgen van de bombarde

l\�rs

1

blijft!

DE NOGELIJKREDEN BESTAAN:

Dui ts
die

n:entcn en prijzC'n de tO:-:\.Jijding van

geld

j e

H i I
Iedereen leest ov�r d,:; oorlc6 in Vietnarr.

het

ie t s

Je energie en hulp zijn zeker net ver":
spild.

s

bijë.r.?igen kun

nen zij grote hoeveelhedeil �'2dicijnen
i:!n ins trL:menten n? ....'.1: l'!oord-Vi etnnm en
hIJ:': �e-v::i.1.�i.,gsit'on:.:

"'.,:ü

..
: ::,-i.�
.: -Victnam

zeedcn.
Z\o1cclen is bezig

fl�[

het ir..z.a:nelen van

het t,,;!ced� miljoen l<rcuen.

OUDEJAARSAVOND

't Is· half "ch t
televisie kijken
spelletjes

doen

'\Veer teevee kijken
Nedcrlû!1{: IT!2g niet achtL:r�;li.iven;;!
Een kleii., voorbeeld

tRnden rl?ar:

v?n de 1.J3ntocs

De JTl.etlscn'levf:n oóde::r de f,ro['ld�
dreigc:ud

gcv;=!�r

Kinderen

't....orden

dOC'J:"

�r: v�p'!Oe3 t.i..:1g.

d.";1.T (lP kr011tenpa
zel.f.; :l!.:� ... è·cb.:md
�orcl\::n kr"nt�l; ·gc�")I,:ui:·:t.
pier verpleegd (;!l

·

De ve:cliehting -"'�.n I)pe ...... a�ic.',:. :·.3ers

t'iorèt verzorgd door

fi:�tsi2mp0n: een
�ezt?: verlich

helper probeert. �1·.::lppr:·i1'::

ting

in

DEZE

1:OESTMl) KUN JE HELPL'i VERANDEREN

s t and te houdea.

deol" je hulp te v�:rl.::ncn Arm het .:1k-

�� cCl1!ni '··I� .

koffie,

gebak,

olieboll�n

weer die rot teevee aan

t.,reër oliebollen eten
je hoort geknal van rotjes·
zevenhonderd klamppers

dan is het tl'"alf

uur

borr"ltjes drink�n, chips eten,
klinken en >leer drinken

de strnat op,

een beetje rotz·ooien

di t IJas oudE:jaarsavond.

Gb.

·

PRIJZEN OP AANVRAAG

'

,"

DE.

TECHi\1. BU�IEAU

KLEINE HERllLD '

. Het f",it,' 'd"t hij

nog' maar voor

rJ1.SlAGER

3 da

gen voedse.l h.:l�� deed Louis huiveren.
Op een of ·Jndere ffi2:lier moest hij naar
Boven, om z': n' voar
, r-aad aan
t:.-è vu 11 en.
Hij

huiverde bij de ge�Çic.ht" aan hun

kleine, ",rede gezic.hten.

!

Hllll'sluike haar gaf hen een dierlijk

.

uitèdîjl�.

: .. Hij

Vannae::,ht·,zou Louis de stap vl.:lgen.

_

:

,

het.

greep n·lar z'n Lüger en holsterde

VOOR

G EREEDSCHAP
I JZERI.'JAREN
HUIS�1.

Louis' kende de tunnels zo goed!, dat
hij preci:esl Hist,

"

"

' . "

' . ' �"

"

"

' � "

"

"

' . "

"

�RTIKE LEN

HENGELSPORTART.

Vlelke 1;,;ég te gaan

, om bij S:ehumanns Store uit tè komen
Bui.ten.wAs . de·nach t.
"�"

TEl. 2430

0

NAtln

"

Louis dut·,de het rooster cr!,hoog en

klom'n�ai"bui ten.

De kust leek veilig dus spurtt'O hij

VAN

naar een protiek aan de andcr0 kant

van de :hTeg"
Toen,:h:lJordc hij

H A!'!ENSTRAAT

23

un krij sendE: stemmen

en tril1�nd van engst verschool hij

zie:\l; . in. een totaa.l vernielde winkel.

Steeds had hij nog aan hun dreigende

. klaml1ph kunnen' ontsnappen,

maar nti

BRENG EENS EEN eEZOEK AAN HET

Hi.j gend ,,,ach t te hij to t hun va" t3 tep
pen- zich ven,lijderden, toen tenriE: �-l:i.j
.

.

door de, donkere straat, zieh ste.�·ds
'''
schuil houäend als hij b,ll' groepje
van h�p.. zng.

GROTE !(.I2UZE IN:
SNOEP

Z'n Lüger ZQ1;Î: 'll,GJ;l'\; lcl eens te P,'lS kun
nen komen ..'

,

.

Louis VIJc.ldc)

FRISDRANKEN
dat

hij

l?ngznmerhRnd

krank zinnig"zd:tJ t.wrden, 'als hij niet ie�and van zijn soortgenoten zou ontmoe
ien.

KOEKJES

.

ftl 3 jaar h.:1d hij vergeefs de tun

BOSSCHA 'S \! I\lQ

LEVEI\!SM!DDELEN

TEL. 2331

iiëls onder Los Angdos afgezocht naar
een 'lnder mens. Hij WAS
tuigd dat· bij

erv.:In' oyer

niet de eitigst8 lilan op

de wereld 'las geHorden:. Eil' Los lmgelos
was

tenslotte de we�el�

Eindelijk vond hi j
-

"

n�et ....

Schurnanns StorE'.

Binnen '{vas het een '{\1anorc;1e.

�

Pra.ktisch ,alles Hr'":W ·'vernicilè.�

levens

middelen lagen 'her en der v"'rspr2id

. over de grond.

�·1uren waren ingC2!stort) e2n
de lichtrccl.:Jm" "er telde

grij nzen
hC�l nog det

Sellers tlppies de bl:!s te: ter

waren.

Hij

Lo'_!is li(�p

be.geerde blikken voeds�l.
reed houdend.

o 0

gl'iste

z1

V:11�

Ti

TREFPUNT

o 0

TEGENOVER HET

?_.:.

Toen maEkL,.:

z'n L��0r �e-'

(vervolg ap �Iq�.

h:=r

vr,�J JONGEREN

�c!.'8ld

de nog niet v.:!r.ni2ldc planken

hij zih uit de voct0n,

CfdFETi\.RJA

l..

lacllt2 hard 2n sch21.
n<!.:!T beven (:n

GEERTSlv1A'S

l�)-

Gr:rr.:::::NTE�IUIS

HeT Ái:mes VOOR EEN

9

OElELLIO SAMiN ZIJN,

JULLIE ZIJN ZAKKEN:! �

STATIONS
KOFFIEHUIS

JulliG zijn

er

me t geld \vord t
(Te ",,,inig!).

TEVENS BAR

H. 0ftaIN

HOOFDSTRAAT Q

1\

Til

'zi-!kke��

�md;}t jullie

::rn

ui tgevoerd ...

zaadbf�vatt8nd mannelijk liché32ms-

=

WClLVI!GA

de el

= onbekwaam

Jullie zijn lullen,

BlOEMEN
MAGAZUN"

omdat je je ei gen

intereSS0S niet naar voren bren gt.

Of de.nk je: nooit na over vJat je hier

zo u wi llen hebben ( si jkert ) � .

"

CORONA

A.J.v. lEUVEREN

=

me t de rug n".ar he t pub l iek ge
kee r. d urinerend persoon .

Jullie zijh passieve", slobberende
varkens .::tno de tro g vol -verme.ak, die

5P.EC.IALITEIT. IN:
. 8AUIDSBQbEt1E!....

h et

nivonbestuur je bied t

A

niet nktief.

·· zooi t je) .

GRAFIlLOEMWERK. .!HZ....

TEL.2177

grote

een b.:.,:stuur.� da t best-1..?t ui t incapabe12á'Q slr.tppclingço} laat.beslissen �y2t

=

(tering-

Julli" zi j n zelfs ti! ol"p om je lid
mil;Jtschnp ter discussie te s tQl � l2 nll, .
�ls jet het one ens met h et beleiJ bent.
Mear jl1l1ie s taan stark hier, w2nt de

WOLVIQA.

ALLE

MAKE UP

VOOR

MODERNE O
J NGEREN

hele gemeente is oen grote lullige ver
toning.

_

i:l

EN ANDERE ZAKEN

.
"
::::: "toJ8arorn bGn lk

Jullie durven
·\\fC 1

tóch niet tc ontkennen.

is, s telletje klerelijers,
afb�(�kcnclc opmerkingen, maar nooi t

dat het

VIND JE BIJ

zo

lld.

bc:.reid

z:elf

i n i ti atieven

te

nemen.

DROGISTERIJ

..

,
\
!

P.C. Biersma

HOOFDSTRAAT W. 36

TEL 2/S82

\
!

Reinder Rcitzema
Annc Postma

P. S,: Om g,ü te spmJcn k'.Jo je op
pagina 10 ànarvoor een
handl.eiding vinden.

IL

BIJ

HANJA
PRIMA KWALITEIT
EN LAGE PRIJS

tel.

25()3

nnIE) 1

11ES'i'Uu}?:

--- Handleiding ---

11

ba ul{c,

l':l0.I'th.J.,

mc...rtcn

Lc:ü9nc.drrçLll� stI'2.tic:

het bestuursbeleid)

K011triiru.ti:::-innine:

+ bij"onen van een be�tuursvergadering
+ mondeling kontakt

maar beter

.

.

.

.

•

talr.tCl.strnat 30 1

honk 11i�SI:lC;.,

(voor het uitoefenen van invloed op

met

bestuursleden,

punter,

jcllü

\:f�lvcg�.·

47, '\[0'1"0152..

lyclr.lru:loxrcg

20 st uur GiJcrlcdclillfZon

.

+ schriftelijk kontakt met het
+ inge z onde n stukken in AKTIE

bestuur

1-1- '70 ovcrgcgc.é.'.n van hûm\..
!l.::t2.r b.::nll{c kUSS011ch"'2.gc!."'.

(ook als

reaktie)
+ als laatste middel:

+++ Het pcnningm.c':"5t0rschc..�) is pc:r

hong�rstaking!

kmn!Jon

In vorb.omd met deze ov crd'ro..cl1 t

+++

hl;cft

do kCLskom.nis,sic

cië10

business

(tC fimnl

got.ontrole:crd.

+++ 'i2" is nog st'J0ds vr.::'.<-�g ilé1·:!.r i,ion

\

S0I'! die tijd en ii.lset voor het

"
"

\

\

"

\

,

�

�

'-,

,/

f'.ll1ctic: van bcStULtr31id.

+++

,

',�I �
f';1 CG/
,"

" , / r' \I'
J \.: ,,..J',

Thi�5
trio

'</ /I /)/

ni e: t

L8·;rz'

',,'"":"'.i!

....::.m

i!lc·:.:r do r> l�

j

c:cn

G.i�ot":lJ is 50011

<.lo

t0\3t.r0ding vnn

jo.n o.i.;:l:::()r�,�an.

Do

l1:.

nicm"f0

llc

voor

.
"
\i:; ''/
:, :'

\

jC";!1.

i:1.

0lJi.1;�ri1en va or

i;l Enge1Ctilc�.

,;.;l'()(:�;

Jf ;1

/

VGYl Lo e r kOll

1'hij.3

]wr:l(;n :1.. v. m.

+++

/

\"}c:l in de

uivon O'n.:1r-hGbb0n 8n

sroc.iJ is

"Fo cus 11

;
,"

. .

,,,

C':� �L�L"3D

c.1, i-- I� c Qt,.,
L::.\OI":L'hpj<:

DESOLATION
I'm na part of this world anymore
I died.

.j Ai'T"JARI

People "on't see it

i l1\..!'.HT

I can feel it

tril1

':i:hi;is

iE\(U'" j",msic2.1 11.AIR
v:_�n

LC0rs'

d'1GCll.

De

nothing!

Hy "orld 1S sa empty

l)Untull

Ol)

(li.::;

deze vGl""'gG"ldcring bo

s�1l�ol�0n l;:.unH0n 1".'orden,

"·:,:·1, sv..mO:'l
ilodigtng·. !>�C:8i.:

sa cmpty

nog

without you.

1o;.C:i1nisL;c:ving

Please come over to me
Your breath can m,.ke me alive agall1
But you don't have any idea

hm"." muc:h I love.,

boat iJ.}

i)0at i':l

3}�

Do you?

j\;

r'�ct

":'::!1

ba do;. hct é'I.ls

:,l.g�llda .:.d.s je-

-

jI�l,.""!

tri).)

llé..��.r

IIHair'!

G')GovO�'G over' deze: ·cri;.) op cJ. .:J

T ne�you:!!

. . . . _'

-..-

.

'

JUlo inlichtingen in de

�dIVO .

Uit

je voel

1."/ci::lig \-;�b

ï:liddc:np3.Gii1:'!. •

Jaques.

ju.lli�

dit e.1VQst r.l:l.,'"'..r aen,

jo G8lLcI.tGe�\.

j;:'..nué�ri

lo.�ijGC�l

eC;ll de:fi!uticvc

----,------------�------------

Rave'you any idea?
"""ean; t you under"S tand?

.

bnngc

� Z _:1 �::����_:: _�� � � ����€���E� �§

nothing

� .. . -

Focus

tree rIa nds Ho op in

19

I'm dead,

just don t feel anything

.. . -.. ,...

1cdonvcrg,-1(�el�iüg

F'EDRUARI??

but me.

'

27
31

c..ls

'"
"-

-

---_ ..

,"
"-

,

.

31

AHSTERDAN:
Kaarten:

f

j anuari
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15,- vOor leden

i 17,50 voor niet-leden
REIS PER BUS INBEGREPEN

(Plaats vo!>r AS personen)
Anne Po�tTi1a
GrindHeg 24,

HOLVEGA
Tel.

r

2707.

, ..,,

Beneus

Weekend Havelte

zijn trouHe benen, ZlJ waren

Van de 32 dee ln em er s ,

immers veel sterker dan die. van hen,

Hij t..rist dat alleen

z'n

konden redden.

die zich

t er dagmo r g en hadden opgeg�ven,

benen hem

er

I E

m idda gs 25 in

Havelte,. ,

tot

za

kwamen

Het huis was di t ma al gratis beschi};:

Zij !-laren mE:t zo velE.::L
Plotseling zag Louis zich omringd

haar geste ld , omdàt ie d e n van. ni:V:on
j0D.á.ercrL Wolv.ee,a v.aak;. !letben Keholpen

Hij vuurd� en een paar vielen met

De opzet

aan de v e!"bou':;i n g

door hen.,

op zi n hielen.

Hij schoot, totdat zijn Lüger leeg
had

V2.:!l

•

stuur)

alle)

àe meeste

(zo niet.

Zt1 "n grote vGral1b'lbo:!:'

Het

bestuur heeft

(;11 t.ijdens het

de cijd!:;

Als die:

Vandaag "as het pre c ie. s 3 jaar "ele

gebruik van cen

o v erda c h t o!' \reclrend's:

nog wel nut hebber.,

geel: :î-:.

gozien de

a:n.imo

voor

w8.:;1;:cnd.

an imo er toch is,

L:;oude!1

r:ij

diemensen willon vraGen een vo l�e n, d week

sche

pen de aarde hadden aangevallen.

ûat

pilsje

::spocdi8 7.u]

den d at de vreemde bui tenaélxdsc

gebleken,

de e l nemer s

Len uitzondering V.ras- het

Hun Ylrede gez lehten kh12men s te�ds

lan jullie net zo l.l.Jll als ik.

schil18n

gedist.ussieord- .

delijkheid niet konden d.!�a!IE:n.

bestond.

r:Hacht!�: pleitte Louis,

ivaal�.

Ui t dit eksperiment is· (volgeils h.et bc�

.

Toen hij viel, bad bij als of er nog

dich terbij. , .

weG��end-regels ove!' va

de

G.e- onde2.�werpen

Uit alle zijstraten k\\1amen ze nu op

een God

Hunehllis.

Daaro
. ct VI.erd er tijdens de vaststelling

hij

nict<

hem af. Hij holde voor z'n leven,

!'!et

bij iedeI' individu eEB"! grote verant"'loor-
uelijldt eid had t . a . v. het goed verlopen.
v.an het ','leekend .

Louis be g on te rennen'met de horde

Tijd om te herladen

van

de deelnemers dit 'weGl�

end een grote vri jh eid t'e' gev€:.Jl,

een vl3rbaasdG schreelH'J�

was.

was,

end

samen met ons te orgö.�niscrcn.

Alle levende ""zens boven de 6 i aar
",erden gedood of vernietigd,

Alleen Louis werkte op 'dat moment in
de

tunnels onder Los Angclo5�

Has ontsnapt aan hun mdssamoo!:'d�A.

Hij

Louis

schreeuv.Tdc toen de kinderen hem

insloten.

J, Eske8

(v�ij naar bestaand Sr-·-verhéull)

INGEZONDEN
. .
-

-----_

_-

MJ.\

STUKKEN

------------_._---

- KAREL DE KLOOTZAK-PRIJS -

DINSDAG 20 JANUARI A.S.

Dit keer �.1Î lden enige ni vonl.�dC'.n deze

wordt er ,een vergadering gehouden,

prijs tOI.-::kennen aan h et bestuur Vë:m de

\Jaar iedereen,

dingll!1 d i e ze nie.t geprobeerd he�,,;bcn

Heb je kritiek op de afgelopen mani

nivon-jongcren Holvega voor de vele

bent.'

te doen.

festatie TukkelIl,

De hoofdredakteui:,
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het hele bestuur heeft gefaald:;

�véiS toch �"cl bereid om het
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Zou Je ln een nieU'<Y'e Herkgroep geko
zen willen worden of aktief

"

mee IJillen Herken bij de laat

onderstaande akchinc2s onder

ogen k r eeg ,

.ste voorbereidingen aan een
nieUt\1 evenement?

waartij hij bezwear had

tegc� het laatste deel

K o m

IfDc hoofdredakteur heeft mede: het
bestuur de K.
T2ikt,

de K.-prij.s uitgc

slap een bcsteursfunctie te Hc.ige

'�' . .

Hij beslöot toen alles maar te schrap
pen.

Dit vonden wij

echter een wat

slappe houding en daarom h"bben "ij
dit i.p.v.

als

een ingezonden stuk

naar voren gebracht.
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dan in ieder geval dinsdag
avond de 20e om,half acht

in

maar dezelfde figuur '.jas zo

ren. :;

of idee

en voor een komend evenement?

niet geheel eens me t de. menin� drlt

tot hij

dus JIJ óók, welkom

ft N.V.V. gebou1;v!!!
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huismoeders

is geen zeldzai!m v.:!rsçhijnscl in de de

cemhermaélnd.

S t'a ti s tieken Hijzen uit , àat de far-

" méiceutische fabrieken in deze maand
grotere hoeveelhede
. n teb l�tj es 'On

drankj es,
li�hten,
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die bepaalde -spanningen ve1'

vervaardigen en a f lev e r en à�n

in a nd e re më.anden het, geval is.

Nou ja, hoc kan h2t ook :loeiers?
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",ceden 'gekocht op de zegelkaarten met
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tje of een and o r Sint-attribuut 81s
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e en enkele
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Nau\oJC:!lijks ter.ug van de zornçrvakentie

vi"nd je een foldertjè bij

s",�keliJk bij

�nex BAR �n
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Een i�art t i jdsbestek later >lorden de
ouclcr"tjes erop
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t tent gem8.akt cl.:!t dE!

inkopen voor d,�ze -\lij �d� decembE!T v0cl

b e t er �n nov embe r kunnen Horden �fge
handeld en dan velgen d:,arbij
voordelen . . .
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Angstv�,llig worden cla toch goed uit�e"
kiende ree lamet e\{ s ten ,'crhorgr::.n r;c

houden voor -de·'ge.lovige kinde:re.n '.Jant

tens latte z u ll en d�8 er het groots te

-plezier
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vel"jp'\3rä�.:g.'

a n Ti'octen' hebben �

En t ege n de tijd dC! t da "Goed Hd lig
mnno

�'ijn

gr\at vieren, ,,;ûr

de n \\'e"se/confrontcerd met te rm en als
\IR(.:�ordomzct in cl uurd e -r e sp�elgoed'::�

"llaanspe",lgoccl erg in bij
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publiek",

;'\hre'nl\'uize.nt d.�gGlijks stampvol ,

Deze

.

��estdag waS vroeger vooral ten

aa r b ij de'
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elkaar be)çonkurrc,

ren door hün :kind�ren beter� duurder

en mooier speelgo"d te geven'dan die v
van de kennissc:.n,
,
,

ee.n f ees t dat
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mE!ntecr·kuns.tma,tig in stand t·m�r�t ge.:, ',
houden door de 'kammercie.' "

V ele huismo';cie rs 'h13aiden ria deze"Sint
dag even verl i ch t adem, het w.?.� ech
t er vnn kor te. cl·uur·:·
...
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goed voor jezelf)
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. en

(Hees

op z'n minst een

niet. eens bekomen zit je

nbV'C2r acbter de oliebollenschaal
panr zoute pinda's

j

een

En een borreltje

om met Alieman of Bert

1969 uit te

zitten, ..

Al me� ai mensen, vraag ik me nu af,
Gf jullie Gr geen behoefte aan hebt
om de Sint en Kers t bijv. ih één
keer te viè-tP-U?
Of moet ik llet

za

stellen:

AllIIC!:: :!l d;::mk je dan of de· comrnerC1C
de voor hen toch s chi j nhaar noodzgkc
lijke IC-r.:!5trl.::gen niet anders kan plan
nen � �umt SLAAF van de commercie zijn
He. ALLEN.Al;.I':!

+++ Art,

461 h�eft een nieuwe drun�e�

('lU !i1il�l' h"pen det dit ,,-rtikel niet
�15

UI/I V E RTROUWENS
.ADR ES

het traditionele

WIJNHAND E L
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Kerst nog:

kerstkippetje of -kalkoentje

VOOR ALLE

DRANKEN

UW MODEHUIS

+++

een lul op een drumstel zal

sl a an) .

AKCHI�\mES van de hoofdredaktienees :
Hoofdecd.:lkteur ,"ecd gebeld door h"t

nectuur o"p.r de K. d.e rC-prijs en
c!.�t uj. t mende vnn ex. voorzitter
H. d0 B. Deze zei even later d1t
.men 01.J hc:!t nivon baalde. van dub
b elfuncties, daar de hoofdred. te
vens 6e rn�n van de l ightshow is
(G,,,rge) en in rle art.com, zitting
hc(':ft� (�n metl hoofdred. G. de B. �\Tel

gc'pL1.E1!:st z.ou Hillen zien in het be
stuur

G.

�!ij

de

als
3.

voorzi·tter.

heeft moeten kiezen .

. . . .

hs::!ft hoofdred . gekozen, omdat

di t ';..1oord Ti1isschien
letters

wcl

ui t meer

bestaRt.

+++ Hoof.dred,qktE:ur verr.ncldt h�erbij,

plants van kaarten,

dat hij

ge!, heT>eging ui 1. rle I\rt. Cam. is
getr"den.
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!·/ERKGROEPEN .?!!??

DE LAATSTE DER VEROI�TRU.sTEN.

Jongerenwerk hee.ft overal l.n"het.

(ingozonden)
Om maar meteen mot

in huis te

de deur

e1116(; -:!,::;k en Geleden kreeg ik

vallen;

toevall ig enkele

exemplaren van het

blad .l\ktie ondGr 0C':':i.'
Het 1!10et

bl ad ol'

rnG wol Vû.ll h�t hart,

dat 'Ui,'!

een bedc!1lcclijlc laag pe il

staat

(d:: typefouten :liet eens meegG:r.cken(1).

nou zo iets?

Ik ben tot dG

slot30m

WaaI'om doen

gckonle n ,

met alle, g C \'lC ld het cti!cet
sicftr opgeplakt
De rcda!{.tic

'

wil hebben.

IJl�obcert

men

dit te bereiken

tcl'{:cningen en dito stuk 

door vieze

pl?ta t s cn ,

ken te:

àat

"progres

die tot aal nergc'n3

o p slaan .

:;sc hri jvcr s "

De
dat

bese·îîen zC}:'êr niet

het uiten van vieze

i'loordGn een

stadium is in de ontwikl�elintj v an

het ��ind dat

al lang

ze

bezien hun leeftijd'

bo ven hadder.. moe ton zijn.

te

k���()I�
;!'l/�
:i\" ':' �.( (/o,�
""(Û .2l1 J/�)
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somS Horden

wekelijkse aktiviteiteó" georganiseerd
en met sukses"

soms kan het een heel

jC1a� IIple.t" liggen.
. . '
.
De zeer traditionele jongerenvercnigin

�

gen-organisaties, ka pcn ·�omen�eei. veel

: nig al�ti.vitei 
met l1et probleem van. T..lei
ten, Aan ons niet direkt de konkrete

�villcIl wij een mogelijke oorzaak noemen �
Op de algemene ledenvcrgaderi11:g \,l.ord t
eenmaal per jaar een" a"antEl

(niemvs)

die het progr�m�
ma voor het l<.omende jaar " mogen organ� '
bestuursleden gekozen,

Zij lopen ziçh uit de �è�d (de·

seren.

bestuurders)

om alles éen beetje· in goe�

de b;:men te lciden� ' mD-f! � fal�n vRak om
dat het domlveg: tevccl " \vcrk n10t zi�h mee
Al h2t \verk' moèten zïj mec�t;3-l

brengt.

opknappen;

veel van hun persoo-r:tlijkr;

tijd gaat verloren,

vrije

ZOd2� men lie�

ver nict irL een bestuur gaat dan
-

In het vGorgaaftè e nivon-jongeren

bestuur "erd reeds de mogelijkheid ge

schapen dêlt ·de' leden zelf aktiviteit.'�n
zouden kunnen organiseren in ovp:rleg

met het bC?stuur, :die dan een soort co
ordinerende t-?.ak zou kUEoen krijgen.

Zo zou je dus je Gigen programma mee

kunnen bepalen, 'voorpcreiden en orga
niseren.

uoorbeelden'hier'SIan zijn bijv.

de Tukkel 11 manifestatiè, het·volks-

maar ook de �edaktie-e.lctie kun

dansen,
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Verder is h':'t tot idool ma;_ _ -'; ':'1 Van een

iüts.

van

Hen boseft
gevaar

blijkbaar

Daarbij komt

en

democratie inhoudt .
dat het vorafgoden

110G)

(om maar

cen maeh'i:swc'llusteling

nie t te spreken val':' moor(�ena-2r) sterk

afgc!':üurd
Do

dient

te

ï/orde,n.

r0d,a!�tic heeft' C1," tot aal l!;ec!n be

grii'; van,

dat vele

van e

gcvoelcns

von�ov ale mensen gekwetst kunnen
worden

0.001' !1t;t

gelijke}

publiccren

0nbanulligo

/I�s het blad

VD.n der

langer vol tl: houden )

zal

ze: hall!'

ten om te organis:�_ren? Jij, die toch
ook je f 9,60 per jaar bataalt!
Zou jij

je

nïet ,Gens incidenteel

inzetten o m

je

ide;:llEn

.

Hillcn

te venyt2.zenlijkcn

of h,"3.nteer je liever de konsumptie-men�

taliteit???'Of behoen:' jij, ills' progr es
si2ve jongere, toch nog bij dat riJtjc'

d:1t wel idealen had:

die <>ens"n dat e r
een steengoed

ecn ontzettend goede groep of

een lveede Blub-in ,l)H�.est komen? Nou? ..

Kom ap dan!

Pak vlug je ideetjes on d 2r

de arm 211 solex èven nÇLar Anne Postma�

M(;t danJ� V001� de plaatsill[!.
B.

v/u 1:.

( v oll o di 2:c il.Ll2..I�1
HonCDr,

Naar - en- dat ,is dan mijn vraag -

had jij ge-en ide=:ën, geen pr.ogrammopun

kab.nret,

moeten voranderen.

:!.�(;d3.ktic

led�nadministn.tic,.

d2

een dichtersfestival)

nonsens.

Akti..:.: hoopt het not;

i nhoud cl:-a�tisch

de kontributie-inning en het verzorgen

niet \'folk ecn

zo'n m.nn voor onze rIcstersc

maatschappij
V8.:l

een zeer bedenJi,0lijlc

bcl:cnd

r!ij vind en 1l zie:liG.
:Roda!�tie .

1)ij

)

.

nen tole hieronder trekenen .

enige bestuursl<erkgroepen ·het levens
licht, die doelgerichte taken kregen:

man als GUGvara

.

wel.

Hicrnaast 22nschouHden in augustus

i

wel

de oorzaak hiervan te vinden,

vraag

Ik heb mezelf afge vraagd ,
ze

land veel ups en dmms' 7

GrindHeg 24, I�ol vega.

of ratel even 2707

(ook anne postma ) , vertel hem alles en

nodig jezelf ui t voor de volgende be

stuursv�rg2deringj motiveer daor jege

hele ratteplan en bekijk gezcmenlijk e

ven of het finrmcieel verant\']oord is en
organis2,torisch r.lOgelijk� Hierna kun jc

bijv,

in s�meltHC:!rking met bestaande

\verkgroepen of met andere j ongcren je
aktiviteiten org�niseren.

Harm.

STICHTING 'R. J' . e,. ? ??
De moge l i j kheid b e s t aat dat

kort in Holvega e . o .

er b innen

een s t i chting op

gericht zal worden en we l voor he't be

heer van een !.egionaal ieugd�entrum
(R:J. C . ) .
Momen teel i s

een ,�erkg-roep met dE, , ' ,

FANTASIE KOUSEN, NVLO:-JS

voor-bereid ing van de oprichting bezl� ,

SPORTKOUSEN

maar voor e12.n d e f i n i t i eve oprichting
i s de instemming nodig van

(alle)

erengroepar ingen en tevens

HEr.lW A�;:(lETS

j ong

een bes lui t

van de gemeenteraad van \.Je s t s t e l l ing

wer ff , d i t l ailts te voor wat betreft de
sub s i d ieregel ingen .

Het doel d a t de s t i chting zal nas tre

ven is kort gezegd : het " 1' " :\

werk ,

j eugd

te s p l i t sen in een aktievc en

pass ieva meeb e l eving .

Het' eer s t e door creatief �Yordcn in
a l l e r l e i vorm en di scus s ies .

Het l a a t s t e door het brengen van mu-

" z iek

( p l aten band s ) ,

kl einkuns t ,

l e z ingen"

etc.

fi lms ,

KOOP OOK EENS au DE

Meestal zal het een comb inatie van
deze

De

t"Jee zi
jl .

s t i chting z a l

NI EU WE
WEME

in geen geval rle

func t i e van de best aande j eugdv er
enlg1.ngen overnemen � maar "dl meer

een aanvul ling z i j n op de bes taande

HOOFDSTRIl.AT 0,

aktivi tei ten .
Bij

het

te r e a l i s eren j eugdgebouw z�l

",'en j eugd leider aanget rokken worden .
TIe

taak vàn de j e ugdleider z a l z i j n

WOLV:!ClA

TEL.

HEERENVEEN
SNEEK

.

onder meer h e t koördineren en s t imu":'

6 {,)

2771

TH 2 379
TEL 5 0 02

leren van de ak tivi tei ten en he t ver

. s t r ekken VRn informatie ..

De mees t waar schij n l i j ke p l aats vOQ}:
het R . J . C "

is het

gebou;'; van voorheen

Geb r . Haven en nu in het b e z i t van

Gu1.f O i l aan de 'Haularweg ;

tevens

b i ed t de heer Feen s tra z i j n ,.ïnkel
pand t . o .

het gemeentehuis

aan .

Indien d i t R . J . C .

J.

te koop

de b e s t aande j eugdgroeper ingen a l s
.
k,ü i t e i t bes chikbaar .

10-

�nkele weken z a l de d e f in i t ieve

no ta over het R . J . C .
Bij

gereed z i j n .

goedkeuring van a l l " benodigde

s t an t i e s ,

Kussendrager

tot rea l i s a t i e ge

br acht kan worden , dan i s dat ook voor

Over

Adm inistratieka ntoo r

in

zal d i r ekt met de vcrv]ezen

As su ra ntiék a ntoar
WOLVEGA
Hefomslaan 8
Telefoon

(05610)

2145

l ï j king be gonnen ,.orden en wel l i cht

nog d i t j a ar

gereed komen .
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