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VKÜSLAG JEUGDRAAD 8/1/71

Waren afwezig: Rita Janssens (ziek) en
öhantal Artoos (werk).

- De winst van onze the dansant " CïïRIST-

M4S NIGHT" bedroeg 6 000 fr.
Dit brengt onze financiële; toestand op:

kas: 7 609,- fr. j
Spaarboek: 9 ÓOO,- fr. :

- Naar wij vernamen weod eindelijk de
check voor onze subsidies ondertekend.

En wij maar wachten op zijn komst.

- Daar onze financiële toestand nu be

trekkelijk goed is werd beslist een
ping-pong tafel ahn te schaffen.

- De masoutketel is bijna lee^ en moet
bijgevuld worden. Kosten: - 2 000,- fr,

- TAPPERS in het lokaal:

- Zaterdag 9 januari Rachel & Danny
- Zaterdag l6 januari Maria
- Zondag 6 februari René & Lena

(

- Verder werd er.een kalender vastgesteld
voor 1971, met de nu reeds 'vaststaande
datums.

BELANGRIJKE DATA ^

L.S.D. Een ̂bitte-rzoete leugen*^

QUIZ. : i
januari:t"dansayqnd in het park.

31 januari: Restaurant in het park ten
voordele van het meèsjes-
school.

1^ februari: Kaartnarai.ddag in het lokaal.
20 februari: The Dansant .^met dj. Romeo.
21 februari: V.K.S.J, feeèt

2V23/26 april: Reist kermis het lokaal
is open.

7-10 april: K.S.A, Ti^- Top kamp.
13-15 april: K.o.A. Nationale Joepie

rally
11 of 18 maart:DAVIDS FONDS filmforum
18 tot 31 juli: K.S.A, kampen.
12 tot 18 juli.: V.K.S.J. kamp
3 september: Vöetrally
26 september: Verkiezing niauwe jeugdraad,
25 december: KERST THE DANSANT.

Op nog later te bepalen datum:

- Een luchtdoop. -
- Toneelavonden opgevoe rd door talenten

van eigen bodem.
(waarschijnlijk in oktober) Sympati-
santen die bereid zij'n inede te spelen
mogen zich altijd melden.

L.S.D., 23, mescaline, psylocibine,
hasjiesj, raariuana.
Verbazendwekkend hoe grote theoriën
over het gebruik van dit spul worden
gebouwd. Ze zouden een bewustzijns
verandering bewerken. De geest ver
ruimen. Je je oergrond laten ervaren
Je voelfl je een deel van het heelal,
en één met de kosmos. Je kan je god
zelf wanen en uit de vierde ver

dieping uit het raam de straat opstap
pen....Arm godje, de 900 komt je op
vegen.

De hogepriester van de L.S.D., Tim
Leary, mag dan al voortvertellen hoe
hij je aan een psychedelische trip
kan helpen "zonder gevaar". De sta
tistieken van politiebureaus en klin
ieken vertellen helaas andere ver

haaltjes. De verwording uit het ge
bruik van drugs is katastrofaal. Het
is een tergend schaiidaal dat lui maar
verder enorm hoge bedragen blijven x
samendrijven teii koste van de gezond
heid van duizenden jongeren over de
wereld.

ONBEKEND

Eigen nota

Akkoord! drugs zijn slecht. Maar wat
dan met het bier, en in grotere mate
de sterke alcoholdranken. Zijn zij in
zekere mate geen drugs? Waarom bestaan
er geon strengere wetten op het ge
bruik daarvan? Hoeveel zouden er reeds

gestorven zijn aan deze middelen?
Welke afschuwelijke sociale en gezins
situaties zijn hier reeds uit voort
gevloeid? Is dat geen verdomde geld
zaak, uitbuiterij? V/eet ü hoeveel
een slokje verdovende sterke drank kost?
Ja! V/el is dat soms geen geldzaak?

Leve de economische maatschappij, zij
begraaft haar verdoofde afgestorven
degelijk, dat doet de drugnemende
hypiemaa'tschappij niet!!!!!!!?????????
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HOET JE OOK 1 iipiAKEN!!!'!^!

- Op donderdag k februari
"objectiviteit op de T«V."

De T.V. reporter V/alter Geerts toont en
Ver zingt een zware vogel zijn treurig verklaart, door middel van films, wat

en waarom sommige zaken niet op de T.V.

mijn hart is droefenis en de zon verkilt TrS zien zijn.
paarse strepen in de lage avondhemel 0j^ 20 u. in zaal PaX-, toegang 35 fr.

Verzameling in het lokaal tussen 19«30u
en u.

Over mijn hart druipen zilte dauwdruppels^^ maa.nd ma.^rt volgt dan nog een
f. • T meer nieüww in ons vol-

Be vallen in het koude scherpe gnas „umaer.

Angstuitpuilende ogen worden afgeslacht

en brandende mensenhanden vallen in het
water

onder luiheid der geslachten.

gekken door duistere demonen bezeten

worden marionetten van een staat en
doden....

Vader vergeef het ons, want wij weten
niet

wat wij doen.

een organisatie van Davidsfonds
kampenhout
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Frieda, Ra'éhel, Danny,
Livine, Marijke, Lena,
Mariette, Monik, Cecile,

^^UX^^Chantal, Maria melden met
'vreugde de geboorte van hun
piepjonge spruit

V.K.S.3.

(Vrouwelijk-katholleke-studerende-jeugd)

Onder de moederlijke zorgen van de vroe
gere klj zal je rap groot en sterk
worden.

Een echte vader is er niet maar de
Soodkapjesleiding v/il wel voor vadertje
spelen•

Veel geluk (snotneus) Bewijs vlug dat
je op je eigen benen kan staan!

Wacht maar "! later hoor je er nog meer
over. '

EN MiWlR LACHEN! ! i! !!!!r

Echt gebeurd:

De jef, werkzaam aan de stad krijgt

op zekere dag een ongeval: namelijk:

hij wordt door een pletrol overreden.

Do.delijk wordt hij naar het ziekenhuis

overgebracht. Een agent wordt met de

moeilijke opdracht beiast jefs vrouw

te gaan inlichten.

- Mevrouw, uw man heeft een arbeids

ongeval gehad en ligt in het stede

lijk ziekenhuis.

- Dank U, agent, in welke kamer ligt

hij?

- In kamer 27t28 en 29 Mevrouw.

sig;jiet

Deze morden had ,haar laatste reisgezel
lin uit het pakje haar verlaten. Ter
wijl ze in mijn binnenzak lag^, te wachten
was haar vriendin in as en rooi: aan het
veranderen. ^ ,
Nu was het haar beurt, ik had het pakje
(dat voor zeker zo waardevol is, als
ons huis) totaal moe scheuren,, ora'-ze
aan mijn 'lippen te brengen. i^keT^e :
ogenblikken iater zou ze kennis mdken
met een andere vijand, de lucifer,' die
na zijn plicht volbracht te' hebben..daar
ook als dood zou achter biijyen.
Een regendruppel viel op haar blanke
lijf en tekende een-'gri.Jze vlek die ,
enkele ogenblikken later zou verdwijnen.
Nu bigt ze up de rand van de <asbak, haar
doodstrijd 'is aan de -rcTokpluim te zien.
Af en toe tekend ze aiet de damp mooie
ronde figuren en op andere ogenbliklïien
zijn het maar rechte rookstrepen die
eindigen op een knulD.enspel.
Plotseling igaat- de deur ópen. De rook
pluim neemt afscheid van het corpus de-
lictum en waait weg. De^as. valt op de
bodem van de asbak waar z'e zal v/achten
op de gele filter die nog als laatste
overschot overblijft.

Ingezonden door: JOJA

Een dame meldt zich bij db psychiater.

- Dokter, hot is niet meer uit te hou

den, mijn man houdt zich voor een paard

Hij eet haver, laat zich met hoefijzers

beslaan, en als ik hem wat vraag ant

woordt hij al hinnikend. Ik begin er

zelf al naast te slaan. Kunt gij daar n

nu -niets aan \erhelpen?

- Zeker. Mevrouw, .. .• maar dat zou U

een schone duit kunnen kosten!

-Dat heeft geen belang, dokter^ ver

leden week nog heeft hij tweek koersen

gewonnen te_Storrebeek.-

Tijdens het avondmaal in de kaserne:

- .Soldaat, vraagt de kapitein, hoe

smaakt de soep?

- slecht!

- Kun: je,niet »^et twee woorden spreken?

- Heel •slecht.- ■ ' '


