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Verslo^^ jeu^ïdra d: 19/2/71

Freddy V. Jessel, en

Iiu":o Janssens, lïechel, ..cliiel, O.aer

V. Desüel, iïobert, Lena, Freddy Öch.

dene , Cecile.

1. C:nderlioud van het lokaal:

raman en deuren schilderen nan

de buitenkajit.

- aan de ;iuur van de affiches tjann

'we op voorstel van een der aan-
wczl;-?en een lichtbak plaatsen voior
indirecte berlichting, dit oa de
affiches te belichten.

- stoc'len scholderen ofwel vernissen
- deur i'Lan;3on o^: de zorder nf te
. aKfeiièKr-EHi: sluiten.

- doekjes, op- tafel le.'^.en voor
s.veciale" ̂ele^cenhedon.

- tussen de 2 lokalen ^

schuifdeur plaatsen, als het kan
voor Belst ker':iis.

" opkuis van hofc 2e lokaal o.a.
verven.

2. Luchtdo.op:
-dokuuentatie is ■ .■ian:;:evraairjd.
- datu • nor.pniGt vast.ccesteld 2e

i-aasdas????
3- Volleybal/

- in de biertoren: ook voor "..ieisj®s
vrij vond ofv/sl zatervda(^na lid-
■da:^; saL onkonst in het loka 1

• vandaar afspreken na'-rv/arr V-ien
Saat.,,

- bij noói weer in het park
- bij slecht weer in de biertoren
Tpneel:

-•ophreni^st voor "ierre c. oylvia.
- Ie sa, .enkovist: later te bepalen.
- >Voor de beXanr^stellonde, dit

"toneel wordt intvericlit door do
.  ka..;eraden van i ierre, r-et siede-

werkinf.;-'van de .jeu^id en pa.stoor.
/statuten:

-uitle'p- vrorsen aan iene Je Keyzor
- iiiforL.eren vij andere jeu/^dclubs

X eisjes van + 1? jaar:

p

dJIT3 K'J T DJ I):.G
of:r:nv.::;K fOhe

IK

Indien ik een plant was, zou ik
een rietstengel v;illen zijn ou te kioicen
kunnen genieten van de zachte douw
op» het i ;Ocras.
Ofwel een lindebloesei i ori de nan die
•ij zal doden, te genezen,

of Misschien ook v;el een viooltje
cv: 10 t:ssen het frisse os te
kunnen verschuilen.
Indien ik een dier was, zou ik een
leeuw xillen zijn ovi te kunnen
heersen ov:r de andere dieren,
üfv/el een arend oui te kunnen zv;evon
over de hoogste be'.'gtoppon. o#v;el
een arend or.i te kunnen z^/even over
de hoogste bergtoppen. Ofwel
een vos o.: listige streken te kun
nen steken uet de dwaasheden van
de ijens.
Indie ik een ins.-ict was, zou ik
een v/linder willen zijn..^ uaar ik
zou vioei zijn en de . '.ens zou i'ij
i iisschien vastspelden op een houten
vorza; lelplank.
Ihaaf of ik nu een plant, oen die
op een insect ben, een komt de
dag dat ik sterven moot

..CTIVIT.CIfJIT: NlfhJ
— Ver'i;aderinp; geven voor de leisjes

alleen, - vra^;en wat ze |ra.. è
aouden doen.



treklien wi^ p;rote
hot f^oaeentohuis on onze subsxae-
aanvraas neer kracht bij te ze-c^®n.
IliJT ÜNo iiO.iiT •:j:KS:tING
DEK,

Vervolg: V.'JT DnUGo SCI-IIJÏJG.iLÜIt
UIÏ HET VOCHG..V HDE I'TÜ.

T,aarou wordt de west^^rse wereld over-
stroo^.^d door de drugs? Eelgxe vornt
zówet de dra-isohijf van de traixek.
ken zal er steeds de beidenvinden:
drugs en drug-handela.;rs. Cns Ir.nd
is inderdaad gelegen op de as üost-
kest vanuit het Oosten en op de as
Noord-Zuid naar de Engeland
Nederland e:iz. De handel in ver
dovende aiddelen betol-ent een rux..;G
bron van inko-iston voor de biiTipies en
dat hoeft geen verwondering, sckh:
EjanKiSHdig
gp bestaan dive se vorwon vrn drugs,
zoals er diverse groepen toxiconanen
bestaan, Ow. zicli beter rekenschap
te kunnen geven van de uitgestrek.t-
heid en de vdsdadige gevolgen va n
de drugs, hoeft wen uiteraard aan
ob joktieve inf or- :a tie « Debat ̂on ,
konferenties, studies allerhande over
deze gesel worden zowat overal in
het land georgaiiizeerd. Volgens
deskundigen ter zake is het geva.^r
niet denkbeeldig dat dit soort^in
formatie onder de publieke opinie^e@n
zekere "drugs-psychose" o-;roept die
alsdan tegen de ".'.leost elei-ientaire
begrippen van de X'^dagogie sou in
druisen ,

iildus heeft het Nationa 1 Centrua
voor Voorlichting van de Jeugd, net
do viedei'.'ej-king v,^:l de Nationale
Diskoteek van België oen ]pe -.aj'-o-
gisch dossier uitgegeven dat een
nedisch en i)sychosociaal gedeelte
orivat: 'bat zijn dru s en v;at ver
wachten de jongeren ervan, en een
."ettelijk gedeelte: aar stai't onze
'letgeving in verband i'iet de vlinder
jarigen?
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- II06 héb je het toch aan boord
'g-el.ei!5d.. oiu uw vrouw zo rap uit
haar flauwte bij te bren^^en?

- dat V/as ""éénvoudig/ 'rit' zei hardop
• Wat eigenaardig dat een vr-niw er

.. XQol oüder*üit ziet als ze flauw
■  valt*. —

Üi-GdL-A:T.- •

ï'a'rie; Jan ̂ verklaarde e gisteren
dat hij ':e zijn h-^rt aanbood.
-Anna; .Bah, dat is opgelapte waar.
Ve leden v/eek nog beweerde hij dat
ik--zijn hort gebroken had.

^en dariG. gaat na enige dagen terug

na-'X de- wajj-nriakor.
- Eleneer, wj.lt U dat wspcn niet

i;e.rugkopen, ik kan !n?t- ibocli niet
aeér gebruikend"

~ Is het soui defekt, mevrouw, dan
kah-±k 'ket wol hei-stellen.

- Nee tQch-niet, rieheer', nar.r mijn
uian is eer.r^isteren door een traa

doodgereden

S0HIJN

Keneer?' Haar onze oorkussens zijn
'■ ■leeg.'

l-Ie'vrouw: Ik heb de pluimen in de
vuilbak gegooid.

i'.ieneer: wablief.t.?
ïievrouw: Nu zullen de buren denk.en

dat .we kip gegeten hebben.

•m •
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9« Je jeugdraad organiseert een reis
voor de jon.'.oren vanaf 16 jaar. Beze
zal plaats vinden op 9 mei. Voor
stellen voor een reisroute v/orden
steods aanvaard.
Schrijf naar ROB.AÏ L'llAUiï>::tnE

;^...RCH0T,iü;3..... ..]' 10^
j509G IC/jmiNHOUT

Belangrijke data's

27 AT lentekriebelingen, in het
park van Reist. Deze
dog blijft het lokaal
gesloten voor iedereen.
'Janneer je niet kunt
thuis blijven kon dan na.-ir
"L3NT.;i;iA"vI .IB/iilJNGAN"

3 AIRIIL: l .ilac-bal uet DJ. l'Eii

10 A.RLI: IC/i" II/A-. JNIhG net j-^oberto
to fiuisbeek

17 april: Tijlfeesten ingericht
door de vriendenkring
van Reist ten voordele
van de verwarming in de
ker?:.

De komesien show van de Roodkapjes
had een redelijk succes.
De eorse match van de "Jof letrols
afgelast v/egens de hevige sneeu\>/-'
val. De uatch ging toch door
bij Maaike van de Kalle.
Resultaot - kop van de pater op
den toog godnnende dagen ver
dwenen. Te ugebracht met cere
monie protocolaire en Iiaaike
trakteerde v.iet koffie en ta-rt.
Voor het ogenblik kop terug op
iatsr, i 'aaike zal de koi) nu
niet neer uit het oog verliezen.

De trouw-rcge is no'.uanteel naar
ons vredig dorpje overgevlogen.
Wie begaat die misstap dit jaar
NI.dT;

Zondag 21 maart planten v/ij bomen,
wie doet er ace? lokaal open na
de boonplonting.

'Jat denk jij over de opslag van
het bier? I'eet die frank erbij
of niet ???????

Lentckriebel^i.gen doet ü bloed
koken vah axtthousiasHE.
Dij de volgende gemeenteraad


