
Presidente Ando-vrouwen 

Om ons heen kunnen 

alcoholisten in de 

dop zitten 

Onder de leiding van mevrouw A 

Humalda had de Friese Vrouwenwerk 
groep �Ando gisteren ha 

Vrouwendag 

dag in de achterzaal van ie Klanderij 
Er waren iets minder vrouwen dan iet 

vorig jaar doch de presidente kon vertegenwoordigers 

tegenwoordigers van heel wat organisaties 

ties op het gebied van de 
drankbestrijding 

ding verwelkomen Er was een tafel 

met boeken op het gebied van jeugdlectuur 

lectuur � de dag stond in het teken 

van de jeugd � en een kleine tentoonstelling 

stelling van alcoholvrije dranken en in 

welke glazen men ze dient te scnenken 

ken 

De presidente wees op een enquŒte 

waarbij de uitkomst was dat 66 oct 

van de vrouwen thuis op de een of andere 

dere wijze alcoholica geoi’uikt mØØr 

wijn en minder advokaat dan voorheen 

heen Van de jonge mannen drinkt volgens 

gens de enquŒte tweederde thuis sterke 

drank �Laten we vooral denken aan 

het voorbeeld dat we geven Om ons 

heen kunnen alcoholisten of alcoholisten 

in de dop zitten die geen maat weten 

te houden aldus mevrouw Huma’da 
Men kan demonstratie aanvragen op 

diverse verenigingsavonden van het 

schenken van alcoholvrije dranken In 

Nij Beets gebeurde dat o op aen 

Veilig Verkeersavond Voor hotels en 

restaurants enzovoort is er een �Fijnkaart 

kaart samengesteld als tegenhanger 
van de �Wijnkaart 

Domina A J G Klunder uit Leeuwarden 

warden sprak aan de hand van de diaserie 

serie �Keesje Buurstra over �Pro Juventute’ 

ventute’ 
.  ’s Middags kwam de heer A 

Roosma uit Leeuwarden iets vertellen 

over het werk van het Centraal Drankweer 

weer ComitØ in Leeuwarden Hij 
vertoonde 

toonde daarbij dia’s onder de titel �Annie 

nie komt van school het leven in en 

hoe De heer Roosma wees er o 

op hoe ook �gewoonte of �sociaal gebruik 

bruik van alcoholhoudende dranken 

tot alcoholisme kan leiden Van de ingeschrevenen 

geschrevenen bij consultatiebureaus op 

dit gebied is 20 pet beneden de 30 

jaar Er is veel gezongen uit het �blauwe 

we boekje met het groena kaft dat 

gewone Friese liederen en een paar 

Friese drankbestrijdingslieieren be» at 


