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Inhoud Boekje

i

f'inanciële toestand. Helst Kermis.

iUetstocht

Heis naar de Ardennen'

Versla:j Jeugdraad'

vaarheden als-èen;koei

-./ist U ?

O de ïauzenberg'.

- Helst Kerstmis ; '
}  ,r •.

Veertien dagen arA^een^stuk van 1o u

tot u. werd er gezWeet en gëawoegd,

in ons lokarl ̂ ;ain..ks moest iv.imers «in
t^C-

orde zijn tegen Helst kermis,

ïiet grote werk-was_-ha.t. nieut/ rlafond

dat iaoest gehangen worden. Jank, zij

Louis -/'ill^'rae, de man in het vak, en
raet de taedewerkjjig van iedéTeeh. is' -

.  T • 'V >

het alleuaal kl;Acr gekomen, nen dikke

proficiat aai al. die mahneh en^ ook

aan onze stilla^v^erker: r}r.. -ï'astpori •

Je mensen di.e met kermis een pint

kvjeiien drinken, en dat v/aren er veel,

vonden het echt knap.

./iet U dat \-fe de maandag van de Keranis
/' \

"ne jazz" hadden, en dat zo goed
\

gespeeld hebben ook.i . .o! v

01e mensen danken we zeer graag.

Onze kermis bracht 1^ 9$^%- fr. Bruto

op, v/aarmee ons plafondj b^taold is.

Hier kan enkel maar gezegd worden:

Op den i uzonberg

verdwenen drooru

oorlog en vredesdromen
mode en hip,
wereld vol haat en vervlogen hoop
gekochte vriendschap,
betaalde liefde,
vermoorde kinderen, gedode mensen
verdrukte tijd,
verdwenen droom,

awarte, rode
gele blanke liefde voor Altijd.
hopende nons

Mare

"hun vakantie?"

iedereen kan

n.aar de b? iksem lopen

kleine diensten?

"n.dj niet gezien"
anderen

iiitoresseren hen niet

kritizoron en zaniken

al)es kapot

geen overtuiging
veel p;rillan
sport te lastig
bruinen

het absolute ideaal

kletsen ellenlang

over zichzalf

nou: ik'

bluf in 't kwadraat
pirofitoren

van 't gold van anderen
extree'Oidocneri j:
snob of hippieallures
zwerftochten naar *t pikante
hun laers aan

Hn beetje bezinning
*n stukje dagboek
•n vro- ge moggenstond
'n brok stilte

'n genegen gesprek
superieure i.duachting voor
sai.'en zingen

sa.en s-elcn

GD .en knutselen
zondags, is of hulx^betoon
maniakcn van de jukebox
plakdansjes
flirterijtjes

en over de grote mond «
•^vakantie?



bliJijozind naar huis weergekeord

- i^eis naar de Ardennen

Op zondag 9 mei raden V7e met Jef
1 arden naar de Ardennen, "we v/aren
met 27, op de 2cste moesten we wach
ten, ze uioest eerst wat voorraad in
slaan. "^n zo vertroklten v;e; de jonge
ste vrolijk en blij, de oudste jongois
met een zat gezciht, en de meisjes
nog wat slaperig. Onze eerste halte
was de citadel van Naaien. e stondffln
met zijn allen hot mooiG uitzicht te
bewondenen tot dat wq -iene Van de
Velde in het oog kregen. Hij had
5 frank in een hobbelvarken gestokon,
en liet zich maar hobbelen. Na het
gehobbel van Nene gingen we ene dria-
kon en don weer verder met de bus.
de harre kad zich een beetje geliv/etst
aan de elleboog, 'idelings als ver
pleegster, kwac] dadelijk te hulp, an
igne's als helpster bij de docter,
had alle soorten verbond bij. met
zo*n goede verzorgsters had de harre
niets te vrezen.

Ge weet allen toch dat de jeugd van
helst-Kapenhoufl een droge lever heeft?
..el Jef wist dit ook en reed met ons
naar i aredssou om van het goede bier
te proeven. Geestelijk verheugd
reèen we verder na.'r Oinant waar we
een kostelijke maaltijd gingen ver
overen GO onze geest naor onze tenen
ta doen zakken, ha de maaltijd be
klommen we voor het welzijn vo.n onze
s7jijBVortering de cito.del van hinant
•daarna zijn we no,; een grot gaan
bezichtigen wa-^rvan ik de naam bon
vergoten. -e kregen een gids toege
wezen die alleen mawr hrons kon spre
ken. Hij was klein en had ronde
varkensogen. ïoen er iemand aan een
losstaand sfelïactiet o:i miet begon
te trekken verschoot de armé man van
kleur, en we hebten en da.- maar zo
gelaten. Oiner van hessel. ha.d tijdeis
het bezatthtigen van de grot meor-maals
zijn hoofd <';estotpn.,.vro^r- -ja wat wil
je de hoogte vap de ,^ï^'ot is ne^tuurl:gk
niet aan^'epast lengte v^n
Omer. ^
hond ZeveiW'-ju^ X^Jbboeu vie onze maag
nog «sit v.-vèaiiid, en dan zijn we \
doorgereden tot in Tienen, haar
hebben v;e onze beentjes nog een
buiten gezwierd en zijn dan allen

- Verslag Jeugdraad 15/5/71

Open houden ven het lokaal
Zaterdag 15/5 Artoos chantal

;3choevaerts Jos

lira ..iacliel

Zaterdag 22/5 Vandessel hreddy

iür werd gepraat over:
- .den jeugddag en jevigdweek in

septeraber
- he cadeau's voor de trouwers

- deelna-'ie aa.n de parkfeesten

Zr word beslist: (voorlopig)
- V/eek van. de jeugd 5- 11 sept.
- speciale jeugddag (sa; lenwerking

met andere jeugdgroepering)
op 5 sep^iember - hele dag voor

de kleinsten

- voor de groten
een danspartij

s'avonds

- 'Oe jeugdraad zal een nfscheids
geschenk kopen voor de leden
van de jeugdraad, terwijl de
K.o.A. dit zal doen voor haar
oud-leiders.

-  ir wordt zoals elk jaar deelge
nomen aan de parkfeesten.

R.l.P
Jij willen ons nogmaals veront
schuldigen voor de vouwonvoetba 1-
-latch van zondag 1b mei die niet
hoeft kunnen doorgaan, bit was
nochtans niet onze fout. Tv/eo ver
antwoordelijke von de Jef ï'etrols
hebben 5 dagen elk dorp efgereden
voor het vinden van een vrouwcnfl
jjloeg, maar dit wa.s niets gekort,
i-aar ge moet ü lioop niet laten
zoldven, wees we spelen nog.

bn da'rem vr.'^en;Vij U ̂ orrz*^' yer-
ontsct.uldlg^jen td^willen aanV \
vaarc^. "\y' V.

C..>.
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■■ ■ ./-.et dank bij-^c^^b'a<^^t"
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- Jaorheden als een koe!
- Fietstocht zoete waters

- Siaon Caraig elt

"Jat is het voordeel van reizen: hi

verruiat de blik en scherpt ons in,
hoe verrukelijk hot thuis is."

- Adriaan i^oriien

"Niot in de vakanties van hun kin

deren sterven, is een van de weini.-.e
dinaen die oudere üiensen noQ voor

ze kunnen doen."

- Verhoeven

"üp wer;;en naar plaatsen waar niets
te doen is, kan het sov'ts heel druk
zi. jn

- Siiüon Car'dgG:eXt

" ie houden ei;^?iili,ik altijd vakantae
laooten hebben. Ve zijn er voor ge
schapen. Maar, waar uoetje dan nog
near verlangen.

Wist üü

- Twee afkortingen die je zeker uoi
kennen als je dekrant leest: ClA,
de traditionele! a^•.örika.^;nso booaan,
"Central Intell.igence Ageacy" en de
F:CI of Federal Board of Investition

- Voli^ens hot Nederlands blad" Je
Telegraaf", kost de vogolvayujst in.
ons l®d jaorlijk zo'n-15 ailjoon
vógals het l.even. 'at een reputati

fi'ist je dan Jeunohornuie, een der
belangrijkste A'-alse PVV woordvoer
ders tijdens de uiterst belan;'rijke
besprekingen over de grondwetsher
ziening bij üiinister 'ilskens ging
Ippen oci de zaak van Standaard tega
Antv/erp te gaan verdedigen? 2jO
doet i^ien ann politiek! ! i !

r.et 2e paasdag zullen de mensen in
deïst wel verwonderd opgekeken hebben
wanneer er 13 niet alledaagse figuren
met de Tiets voorbijreden....
Ons doel was: de aaoete waters, in feite
niet zo ver, voor sommigen echter bij
na eindeloos

Je start v/as buitengewoon goed.
-aar wij echter geen rekening meege-
houden hadden v;as dat 13 een ongeluks
getal is.
Bij de beklimming van een col van 3e
kategorie in Veltem gebeurde het fa
tale, é' ii van onze fietsers had zich
te fel ingespaanon en werd door haar
manager terug naar buis gevoerd, een
verzameld i:)oleton van 11 man vervolg
de onver-loeid haar v^eg.
Cver Bertevi beland'en we in Korbeek-

Jijle waar de nodige bevoorrading werd
opgedaan.
Je beentjes een beetje geraasseerd en
weg waren we, langs eon enig riio>;i
heuvellaadscho y kwan-iïon we rond 12 u.

in lieverlee aan. In het "Spaans dak"
hebben we ons boterhammekes binnenve-

speeld en daarna eens goed gev/andeld
in de Heverlese bossen. Au iedereen

tevreden te stellen zijn uq ook naar
de speeltuin geweest, daar vond ieder
een ibts iiaor gading.
Om ^1- uur kropen woonze fiets op met
hernieuv/de Icrach-ten en vol moed.

(jiizo terugtocht verliep gelijk een
fluitje van 'i frank lag men zeggen,
echt gEXK ontspannen en niets ver
moeid, van in Buken tot vierstraten
zijn we v/el 50 auto's voorbijgereden..
Bij don Bols zijn wenog eens goed
gaan eten en om u. v;aren we thuis.
Voor kachel, honik, Chantal, Agnes,
Öecile, Freddy, iaul, Hugo, Hugo 6or-
beels, koger, Jos en Oiuer was het
een tóffe da,: gev/eest.

■  Üier


