
Emtner méi Leit ginn trëppelen
PerPedes wiisst bestânneg

Dte,Footing-Club PerPedes,o$,s gaiz aktiv qn der Gemeng.
I

Bartreng, Méi wéi d:Halsghent \run
de'125 hfiemberg, ware present op
der. Haaptversâmpnlung vum Foo-
ting-Club PerPèdes. Ee Verâin, dee
bestânneg wiisst, net' nëmmen,
well ëmmer méi Lâit gâr trëppele
ginn, mâ och well de CIub senge
Membere vill ze bidden huet. Dat
lescht foer waren et d'Organisa-
tioun vun enger Trêppelvakanz
am Tirol mat 40 Participanten, eng
gemeinsam Participatioun un en-
gem IW zou Habay-la-Vieille an
der Belsch, eil Ausfluch 0p de
Chrëschtmaart zv St.V/endel a

verschidde begleet Wanderungen
hei am Land.

Un der Ganzdagesmarsch. op
Pâischtsonndeg hu 

-sech 
943 Leit

bedeelegt, an am September um
halwen Dag sinn nach erig Kéier
428 Trëppelfrënn op Bartreng
komm. Bei dëse Geleeënhee-
te kann sech de Verâin op déi ak-
tiv Hëllef vu senge Membere ver-
loossen, déi onermiddlech vun hi-
rem President, Ed. Pansin, moti- ,

véiert ginn.
De PerPedes ass och ëmmer do-

bâi, wenn et heescht, fir sech un
den Aktivitéite \mn der Gemeng
ze bedeelegen. Do ass spe ziell ze

ernimmen, datt schonn dat lescht
foer e groussen Effort fir den Té-
lévie gemaach ginn ass, an datt
seng Memberen och de 24. Abrëll
op der |ournée Télévie n), Bart-
reng wâerten am Asaz sinn.

Um Marsch vum 2L. Mee
wâert de Verâin, nieft dem ge-
winnte Prografilrn, och e Yuppi-
V/alk, mat Spiller fir d'Kanner, a

Begleedung vun hiren Elteren or-
ganiséierêr; Och dëst foer stinn
nees lVV-Participatiounen am
Ausland a begleet V/anderun-
genum Programm. D'Marie-Anne
Losch-Pansin ass aus dem Komi-
tee ausgetrueden, an de Vizepre-
sident Raym. Merenz huet sich am
"Numm vun alle bei hir fir déi
onermiddlech Ënnerstëtzung be-
dankt. De Komitee kann op zwee
nei Memberen zielen a setzt sech
am neie foer zesummen aus:
President: Ed. Pansin; Vizepresi-
dent: Raym. Merenz; Sekretârin:
Ruth Maes; Keessière: Nicole
Meyer; Memberen: Fernand Caas,
Suzette Decker, Marcel Fautsch,
Helma Kiggen, |ules Meyer, Mar-
tine Plier, Monique Schmit, Willy
Seyler.
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