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V!iiiRbLjiG «T .iilJGi).UA i-j) 22/1/71

Afwezifp: Val en tin
Lena van Keuoortel 3:i;L3ï

- luchtdoop:
-ij nenen deel: De voorgestelde

paasdag), ijgJoeten dit nog voorstellen aan
Bene Dekeyzer en aeer uitleft vragen.

in het
lokaal te u.

vinden geen bevoegde persoon
oa ons aeer uitleg te verstrekken
over het verkrijgen van statutten,

- subsidies:

LV" IS,! S°'- "•
- 8 400,- fr.

7 609,- fr.

Op boek 90CC,- fr.

3^400 besteed aan:
5 000 r^' Ping-pong tafel.7 000 fr. voetbaltruitjes voor de

Jef ï'etrolSo

" Ifaineer^het loka>l open isTkST^
het lök^°i spelen innet lokac-.l ernaast.

f  i

gaan zorgen voor een opening
n de scheidingsmuur van de lokalen,

'^e zouden het probleem willen op
lossen met een schuifdeur.

- I^e^avalbal gaat door op zaterdag

Zotte Zaterdag", aët dj. HOiyo.
Voor de bus zorgen Johnny t. Hita
^ian de. kas Lena 8. Karia
Voor het opdienen zorgen de andere
leden van de jeugdraad.

^^ndag 14 februari is het kaartavond
"le graag kip of biefsteak wint
omen naar he-t lokaal, begmn 2.30 u.

tot ..., O,., c., u. ■

jiJNl 'p

drukte gaapt op de zon van henelin-en
aens vernietig de aap. planeet. °
zon IS doel van^nutteloos streven
de a,p syribpol van aenselijke ellende

het is ohoon te sterven voor het
-i_ . vaderlandde dood neomt de gedachtenis mee
niets IS nog zon. planeet van apen
die niets ^lenselijks hebben

diepe grond; van zocrèrse vauizenissen
verscholen godheid, hemelinn-
oens, b.ing -.yah de hemelse hellen

wat is het doel van apen.
de vraag is kern
de kern is mens

,  sweet seventeen
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Drugs.....
schijngeluk

v^aaroa geraken jongeren verslaafd
aan verdovende uiiddolen? Gaan aij
op zoek naar een verloren gewaand
paradijs, of trachten zij via de

.G JiUGDU... .D 5/^/71

- de brief die na. r de ge.i^eenteraad

zal gestuurd worden werd door al
de a.mwezigen ondertekent,

afwzeig: Valentin vanderschriek
Lena Van Keraoortel

drugs een ideaal te bereiken dat voor aajiwezig: i^reddy van Uessel, Ilugo
hen totaal nieuw is? De nonsen die Janssens en ï^ita, Treddy Gchei)ers,
de i-iaatschap;'ij van iiorgen zull en uit; r^hantal ^irtoos, iïacliel j. ira, i aria
maken groeperen en drogeren zich door Goossens, i-iugo Corbeels, Cecile
al het artificiële: vanaf de dans en Souers, iiobert L'Keureux, en iïene
de pop-nuziek tot aarihuaha, laaar ook Velde.
aet dodelijke vargiftc-n zoals heroïne. _ Dg hernieuwers spelen terug voet-
De jongste aanhoudingen en in beslag
name door de gerechtelij.ke politie te
Luik van meerdere handelaars en van

bal onder de naam: Jef ietrols.

Er werd een extra uitrusting ge
kocht waarvan de jeugdraad de

132 kg verdovende midJelen, verdient
wel onze aandacht voor wat tot een

vjerkelijke sociale gesel is uitge
groeid.

Op 90y. van de gevallen kan ••en vol
gend etiket kleven op deze jon/eren:
broosheid van het geluk, gevoeligheid
het gebrek aan afeektiviteit en even
wicht. De cheuische dronkenscliap in
dividueel of in groep brengt de hui»
dige of toeko;;istige toxicoiiam in het
isoloi-ient. Deze dronkenschap uaakt
een einde a.en elke ambitie en leidt

tot een soort "sociale zelfmoord" uet

révolte en destruktieve neigingen en
nevorse met ii,ipulsief karn.ktcr.

In 19^9 nrcesteerde uen in Frankrijk
500 toxico'iancn, waarvan i>0% jonger
was dan 30 jaar en 50'.' jonger dan
20 jaar, 2/3 ven hen ^-aren jongens
onder wie 25 / studeiiten. In de
loep van hetzelfde jnnr registreerde
men, evene:)ns bij onze Zuiderburen,
c.023 toxicouanen in öe hospitalen
en twee doden, als gevolg van een
overdadig gebruik van heroïne. In
de Ve.renigd.e Staten zou ;:ien circa
lOC.OOc: volv/as enen toxiconanen tel
len en 4 miljoen jonge versla fden.
•öen hartversterkende waststellihg:
in ons land b?.ijkt de iieerderheid
der volwas enen en jongeren zich
niet te drogeien.

(wordt vervolgd)

helft ge?ft, de andere helft z-l
beta :ld worden door de boetballens

zelf.

-  -r kunnen vje in naartoe ̂
C7Jmaart lokaal open -zondag

en maart optreden van de
fanfare

rt kleinkunstavond von de

K»D ....

filmforur. door

het .iJavidsfonds in de 1'ax. Titel

"De Ontrouv/e vrouw."

- Zoals U reeés weet spelen wij terug
toneel. Alle vrijwilligers worden
aangenomen. Groot tekort a.-rn
vrouwelijke spelers.

7iouden het lokaal open:
Zaterdag 6/2 Chantal Artoos

Jos Schoevaerts

Zondag 7/2 Lena van i?eaioortel
Hene van de Velde

Zaterdag )^3/2 liaria Goossens
Cecile Soaers

GECÏle Soaers

Freddy van Dessel
Hugo Corbeels
Chantal ̂ irtoos

Zondag l4/2



Aan solda.?t zestiende schuld-

flultersreginent, ou in den
draei te schieten.

-ijn liefste,

Dac^r wij geen inkt neer in huis hebben, is het aet het potlood dat
ik de pen ter hand neeu, on u te schrijven}

Ik schrijf maar heel langza ondat ik weet dat u niet vlug kunt
lezen•

Voor gij weggingt, uerkten we niet dat gij vertrokken wa-rt, het is
dan ook tiaar sinds gij niet neer hier zijt, dat wij uw afwezigheid gewaar
werden.

u propos, vader stuurt 50 fr zonder dat ik er iets van weet.

Als ge kapotte soklten hebt, stuurt v.iij de gaten op en ik zal ze U
gestopt terug sturen.

Verleden zondag is hier een tentoonstelling van varkens geweest,
we hebben de hele dag aan U gedacht.

Aansta.mde zondag zal dc processie langs hier boorbijkonen, laangs
het achterste van de bruine paters. Oa^-r het dAér niet al te proper is,
zal de koster het i.oeton garn kuisen.

-Is ge zoud.t na. r de oorlog noeten, dan Viiaar niet staan waar de kogels
doorkomen. ■ ■

iür is ook brand geweest bij boer ..''ranken. Geluki:ig heeft hij al zijn
beesten kunnen redden. Maar zijn vrouw noesten de buren bijspringen, hij
kreeg er toch geen geld meer voor zei hij.

De burgeneester heeft besloten dat als er ergens nog vuur komt, de
pompiers een kwartier voor de brand ter plaatse moeten zijn, om zich klaar
te naken voor te blussen a3.s er water is, en als het niet regent.

Toekomende zondag is hier in het dorp een ezolskoers, spijtig dat
ge er niet bij bent.

Voortaan is hot ook ten stpengste verboden achter de muur der gendar
merie zijn grote commissies te doen, v^ant de 'politie zal er hondhandig de
handen opleggen.

Indien gij mijn brief niet moest ontvangen hebben, verv/ittig mij
dan, zodat ik bij onze facteur kan rcklomeren.

Nu eindig ik mijn briefje, "met vele kussen op uw harig buikje zoals
ge dat .vroeger zo gaarne had,^ toen ge nog kiein v;aart.

Uw moeke voor immer.




