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RIELEKS 

T 

E Iidmaetskipskaert fan 

L 

S seizoen  

sûnder dizze kaert gjin tagong 	 it bistjûr 



EX-JONGEREIN 	 EX/JONGEREIN 	 EX1,JONGERE/N 

Reit Hoekstra 

Marietje Proken 	komen fp 14 november a.s. met een gevarieerd 

Jan Smit - piano 	
calogretprogramme in liet Dorpsui. 

AANVANG van de avpgd 7.20 uur (A- 

  

Het 102y$1, 



GOOIEN en SMIJTEN  

Men grijpe de tegenspeler bij de benen en slingere 
hem drie keer met een eenparig versnelde beweging 
rond. Aan het eind van de derde omwenteling (begin 
van de vierde) verslapt men de slingerspieren, zodat 
het lichaam van de tegenspeler het contact met het 
roterende middelpunt verliest en vervolgens door de 
middelpuntvliedende kracht onzacht in aanraking komt 
met een toevallig ter plaatse zijnd hard voorwerp. 
Het 99n en het ander kan blauwe plekken tot gevolg 
hebben. In het algemeen wordt nu gezegd dat deze 
kneuzingen veroorzaakt zijn door gooien en smijten. 

Zaterdag 28 november organiseert Rieleks (ex-jonger-
ei) een gooi- en smijtavond. Het bovengenoemde zal 
dan echter niet plaats vinden. Wat er wel gebeurt 
kunt U ontdekken door 's avonds 7.30 uur in de jeugd-
herberg aanwezig te zijn. 

Na afloop hebben we sokkebal m.m.v. de Pick-Up-. 
swingers. 

Het bestuur. 



RIELEKS 	 RIELEKS 	 RIELEKS 

Op SNEON 12 desimber o.s. hawwe wy wer in joun en dizze kear 
inHASSESSKRABBERJOUN yn it DOARPSHUS. 

Sa as gewoanlik binne d'r wer 
grouwe priizen to winnen, dus 
kom allegearre! 

Om al in bytsje yn 'e goede foarm to kommen is hjir al in 
moaye fraeg: 
Hwat is lansdeweifleanerswetter?? 

It bistjur. 



RIELEKS RIELEKS RIELEKS RIELEKS RIELEKS RIELEKS RIELEKS 

Wegens het grote succes van de eerste BINGOAVOND zal RIELEKS weer 
een avond organiseren op WOENSDAGAVOND 27 januari a.s. 

De prijzen, die er te winnen zijn 
zijn zoals gewoonlijk weer enorm: 
WORST en GEBAK enz. 

De avond wordt gehouden in de kleine zaal van het Dorpshuis en zal 

aanvangen om ACHT UUR. 

komt allen!!!!!! 

HET BESTUUR. 



RIELEKS 	 RIELEKS 

D'r is ien dei yn 't ier 	 

7ebrewaris is de moanne fan St. Piter en derom scille wy op SNEON 13 febrewaris 
yn it DCARPSHOS in St. Piterjoun halde. 
Eltsenien wurdt forsocht in pakje fan 

De joun bigjint om healwei achten plm. f.1.50 to meitsjen en hjirop in 
"J" of in "Pi,' to setten, al nei gelang 
it in jonge of in famke is dy lt it 
pakje makke hat. 

De ald man hat sein dat 'r misskien ek 
jit efkes kam, dus..,, kom allegearre. 

i.:Jternei dounsjen 
It Bistjur. 

'hrinke jimme oan de 27ste??? 
(gecostumeerd bal in samenwerking met'c,F.F.F.) 



RIELEKS 
RIELEKS 	RIELEKS 

Zaterdag 13 maart a.s. 's avonds 7.30 uur zal de heer S. de Jong 
in het Dorpshuis een bespreking houden over het boek 

"HET ERFGOED" 

van de schrijver tnton Coolen. 

Na afloop zal er, indien animo 
hierover nog een discussie wor- 

AANVANG 7.30 uur 	 den gehouden. 

Het bestuur. 



RIELEKS 

It is wer safier, dat wy oan de SLOTJOUN fan (Is '7interseizoen tabinne. 
Dizze joun scille wy hálde op SNEON 10 april 1965 yn 'e greate seal 
fan It DOARPSHOS en begjint om HEALWEI ACHTEN. 

komme mei in ienakter: 

menhear fan Klaveren wol hwat oars. 

Hjirnei scil Sake Roodbergen 
in oersicht jaen fan it êf-
roune seizoen. (Yn dichtflarm) 

Wy bislute dizze joun mei 

DISCO-BAL 

Kom allegearre en nim in introducé mei. 

It bistjur. 

Tink om de jierlikse 
"RIVERBOATTRIP" welke 
last maeije 	begjin 
juni hálden wurdt. 



RIELEKS 	 RIELEKS 	 RIELEKS 

Op SNEON 26 juni 1965 is it dan wer safier dat wy is jierlikse 

BOATTRIP htlde sille. 
Sa as jim witte binne wy forline jier nei Earnewáld west. 
Dizze kear is it doel fan 'e trip wARTEN, Seal HEIDSTRA, wer 't 
wy d'r in great feest fan meitsje sille. 
De kosten binne sa leech mooglik htlden n.l. f.2.50 p.po 
Eltsenien wurdt forsocht om jeu of meer introduce's mei to nim-

men. 
HEALWEI ACHTEN farre wy fuot fan8f de KADE mei it m.s."Grou". 

,Usikale meiwurking fan 

de RIELEKSBAND 
"THT MARYLAND COMBO". 

Kom allegearre 	 kom allegearre. 

It. Bistj'ar. 



Aan de lieden 

A.s, donderdagavond zal Rieleks haar jaarlijkse vergadering 
houden in de bovenzaal van de Bierhalle 9  waarin het komende 
winterprogra=a zal worden besproken. 
Ook zal op deze vergadering een nieuw bestuur worden gekozen 
Kandidaten kunnen door de leden gesteld worden met een min. van 
5 stemmen. 
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juli a.s, zal het MICHIGAN YOUTH 
CHORALE een concert geven. 
Nu is het de bedoeling dat er op zaterdag een contaktavond zal 
worden gehouden in de Boei, waarvoor men de medewerking van 
Rieleks heeft ingeroepen. 
Op hoe en wat voor manier zullen wij op deze avond nader bespreken. 
Tevens zullen op deze avond de mogelijkheden tot het oprichten 
van een cabaretgroep worden besproken. 

Aanvang 7.30 uur 

Het Bestuur. 


