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Inhoud boekje

" Verslag jeugdraad
- den bewogen voetbalmatch
- dr is een tijd van komen en van

gaan

- Joepie
- Wie lacht er mee.

7 mensen maakten efkens tijd indeze
zo drukke periode: Cecile - Rachel-
lita - iiaria - Ilugc - dreddy - Rene,
de anderen hadlen een grondige reden
of .... stuurden hun kat.

Jf-', ./eek van do jeugd

12 september
Het programma zit bomvol aktiviteiten
gespreid over de ganse weèk.
- hobby tentoonstelling; creatieve

mensen worden uitgenodigd
- dia.-avond: Reist vroeger en nu
- pirlg-pong wedstrijd, vedetten gezocht!
- gegpreksavond en verkiezing van de

niéuwe j eugdraad
- sportavond an teken van SPCRTIVA '71
- onze 2 voetrally volgt o]l) het
succes van verleden jaar

- café--dansant met dj.
- jeugddog met de jeugdbewegingen.

2 jL)ê"parkfeesten de j.^gd zorgt voor
hun kxaampjes:
- Vogels en vissen \
- kegelspel ^
- autootjes ^
- molen y'

- brievenkraam

- kraam met verrasingen voor kinderan

3. Voortaan blijft het lokaal de zon
dag gesloten tot de 1ste zondag
van oktober. .3r zit sleur in, we
proberen wat nieuv/s. 1

3C en 31 oktober: toaeal.
Jong- talent op de plankén»
dameugdenimissel

5. We komen een trapladder ;zo gaat het
werk rapper: "hoog en droog en ver
van den toog".

é. Hier z.it muziek in!



- ook vor adoj.'^inr en -jewsn voor de
jeur^d van j-ïolst alleen.

7. ivas: 8CCC fr.
Sv-C'* fr. op k± het boekje

Kaartspel: ontisveer 2000 fr. j.inst.

Beste Lezers,

^xls ,30 , initiatieve hebt houdt
zc dan a.ü.B. niet voer u, ■v.aar stuur
ze naar het volr-rcnd adres/

iïOROdT l, »nLlj.ll.üX ^
.i, ...ibCKCfo-L .. i: 'IC 4 •
3090 K,. j. .i;hH(;-Uï. ;
S'i'uur ons 00!' Interessante artikels
O? .vioppea die v/e dan in cnzo jcu.'jd-
krant kunnen publiceren. ;

Het dank bij vo.orbaart,

•  .. ..)E JOUCJBIL.wJ /
iin-k-4.ivA-h.A-i. <4.A k - i.. -A V a a aA -vaAA .-ï-.kA

Vorslaij,- jeu, drnad 12/3/7''

Afv;ezi;;an: , Ldh^i/.'-l:iad/C-i. J^TAL/i
.  .ihd lIh.C»-'/

1. GeVeentoroa.d:';
- Vervvóodelijk op yrijda^ I9 naart.

1  "s

2. Luóht.doop geschorst, de kostirijs
is te hoog. '

3. Ailvi:
i irra, een rïieüwe Belgische-heder-
Ir.ndse filu wordt gedi-aait in de
studio" té leuvcn. Op wonnsdar, 1?
;\aart op 10 51. ,
^f. 'Volleylval: wordt omieuw-gestart

in -.pril vrnof 5u. .'het vri'jdags.
•  i,.5iajl. O'ivihi Gd, IN Kof 'TlvKiSïT

V;nT II .3 A V.dC 03 V.i;> U...

5. Vergaderlokaal van de kleineren:
- Dek pla.èter wordt waarschijnlij"-:

van de nuren gekap/t en deze worden
dan opnieuw jjeverft.

5. Deuren van de '.'.G. worden vorniouwt.
7. 3ek achter de toog: o-: flessen

in te leg en.



punt (5»^5, en 7 v/orden tijdens het
pa.sverlof verwszonlijkt.

8. Uou.-plantinnsactie op 21 - in-'rt.

Op het sr. Si leintjo na st het lokaal
kov.t er een Japanse kerselaar en
iets Vlet p^eel bloeaen.
Vooraan op het J)lein 3 zilverbeuken.
Deze plantin-.sactie gaat door in
de naaddda,^ ori 3 U op 21 vaart.
Jaarna is het lokaal o.en.

ijih ivhiji; lo .;.tCLK(n' ■ 1!!! n i! n
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i  parkfensten
- 7 augustus fanfare kermis
- 3-1^ sentei.iber v;eek van de jeugd

-30+31 oktober toneel
- 21 novetuber K.-^.A. feest

— öj;iN ; V(./.3fB;'i.Lj ̂ -iTCil

Dat het er deze keer ging stuiven
daoraan tv/ijfelde niemand., o. onze
beste Jef Petrolse vedetten hadden

toegezegd, daarbij niet ie vergeten
dat v/e op verpla tsing speelden.
Idereen vras dan ook om l4 uur bij
1aikes op het ap el. Iet vier auto's,
waar is de tijd drt v/e het v.isn ons

veloko moesten doen, reden v/o naar Aa
Aarschot. ilet kontrakt met die ploeg
werd door liugo Jansaens geregeld,
dus die mannen gingen kloi; Icrijgen.
Zoals hot een vedettenploeg past kxe-
gen we kleedkamers met stortbaden
(lees koud.)
Om drie uur begon de grote slag, een
ideale opstelling, dat . OdbT in orde
komen.

Na een hal'' uur zagen we echtoi' dat
■iet niet in orde Jcwam en v/as het
2-0 voor de kasseistaiapers.

wel onmiddellijk opviel vmt het
gebrek aan sn .enspel bij ciize iiannen,
iedereen stampte er een beetje op los
van passenspel was er ^^reinig te merken
Znfin veel zaaks v/as het niet, de
eindscore: 6-3 voor onze gastheren.
A'ie nu dacht dat we nis gesla".en hon
den rechtstreeks naar huis zouden rij
den had hot verkeerd voor.
lenend van onze g,eroutineerde spelers,
wie was dai nu ook weer eh wist
nog een goei c.ifé, v/anr de resnrven
ook regeVnatig een pint gaan drinJ-cen,
dat beloofde dus.....
iel ja het was daar goed, we hebben

een pint of gedronken de
rest is zonder kommentaar.

dond 6 uur v/aron vie thuis, v/a hadden
immers op vorrlaatsing gespeeld.

r> vo

in een jeugdbev/cging van onze tijd
moet veranderen, naar dat is voor
oen andere ]reer. Laat mij nu een
ogenblik de p)it van vreugde vast
houden. Dank U!
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Het kan ook zo! JC.S113 Uit vanda<.-g
—  door ..arcel

3r waren 20óü deelneaers, uit alle
■rovincies. Jongo mensen die ^edurtèU"

de 3 daiicn langs stofferige wegen en
verraderlijke bospaden getroldcen zijn
op zoek naar de stad X, Overnachten
in schuren en op hooizolders, kaart
lezen en kompa's lopen. '3 avonds
zelf eten koken of :.'.ritten kopen in
het dorp. lijniijke blaren op de J
voeten, drachten en vragen oplossen, t
Avonturen vaet berbaasde dorpelingen. '
3 dagen gev/oon jong zijn. Uitgeput "I
en uitgehongerd toekomen in stad X c
neerpelt. lün dan met zijn allen in ^
een reuze tent. ^en eenstemmig lied ^
wordt ingezet, de moeheid is verge--
ten. Alleen bTinekende ogen, stormen ^
van applaus, en heel w-at dankbaarheid. -''
Iemand zei: "Ket zoals in ■ 'Joodstock". ^
Oe Joepie is een -.nanifestatie van een
georganiseerde jeugdbev/egirp;. Zij ^
V/aren allen gsknuien, niet omdat ze l
in een jeugdbev/eging waren, naar om ^
de fantastische tocht mee te maken; ^
kijk dat is het waar hot on gaat. en ^
als er ergens vergelijking is met
V/oodstock dan is het op dit vlak. I*
üe JödJ l.d- Tocht is geen co isumptie- '
irodukt om je vrije tijd i.ioet op te -
vullen. Het is een zv/are inspanning
en dat v/eet je vèér je er aan begint, è
je kint je in drie dagen niet behoor- i
lijk V/assen, je kunt drie dagen niet ^
bohoorli.ik eten, hebt i^ijnlijke vee-
ten, en je maakt je voortdurend moe. ^
i.aar je bent met je vrienden bezig
iets aan het beleven dat je nergens
anders aantr-ft en dat voor geen geld
te kopen is! Do organisatoren zijn ^
ook jonge mensen.... men enigye er- ^
varing in die zkken, met een dosis
geloof in hun werk, en vorder doen
zij hot allemaal gratis. Dit is iets ^
flat aandacht verdient. ./anneer er '
eens 50 langharigen op e-.n tran liggen ®
gitaar te spelen, dan sta. t de ..'est- r
iCuropecse pers op zijn kop. .,-elnu,ik ^
wil een op mijn kop gaan staan voor de ^
SCjOG JCli-'ID jongens. Zijx tonen mij
hijn verwachtingen van het leven. Zij
tonen, mij een stuk maatschappij wa,ar
je géén geld voor nodig; h-ebt. Zn dat
maakt v.iij blij... Het ma.-kt mij even
wel niet blind voor wat er anderzijds

vervolg voorlaatste bladf

-C

d

□



zo o je 'H -s/

Het vr^.j' lijlt rtieuwr. had ons be-
reih.t. " ij vr:rGn or ke-vot vn.
Het vas oen vreselijke lijc'.ensv'/ej'^
en dan do doed. - ■

Tapa iiijn vader, keerde, zoals elke
avond, .van zijn i'/erk teru'^ naar
huis. "^en auto reed over de v.fittc

lijn en vloo^ te",en dien aan. de
noordernaor werd licht ; okwetst
naar pa-..>;i, ^eloield tussen p].a. twerk
van zijn auto, schreeuwdef on .huilde
."en heeft het koetswerk '.oeten stuk

za^'en on wr t no,' van he.'! overbleef?
te kunnen bevrijden: een uiteenro-
rukt lichaan.

Ik za.7 het oa :oluk niet.
Ik hoorde her.i niet roej e '.
j.aar elke nacht zie ik , hoor ik,
sta ik nac'itoD.oos tte kijken hoe
papa werd vornoord.
hcht da ;en lanp hoeft hij te, en de
•door .gastreden. hij v/i'lde niet
sterven. Ik • ocht he: niet bézoeken

.1 .o.i.:a zffii: "jè zou he't niet kunnen
'verdrapen''. Ze had veel verdriet,
bchrijnend verdriet, .iu, zes jaar
later;, bonst .ijn Ijart nop, even
wild a] s ik a.en die vres'elijke o ;on
blikten terupdenk.
hie kan ,ai.aa's lijden, kcu' ons
lijden :bh."rij'pen? • jIc Jt da.pen v.'erd
p.épa's ■. .oordcnaai' op, .esloten. Hij
zou betalen, c . rc-br wat beteken
r;old voor ons naast lïet loven van
paps? , Zelfs al betaalt hij zijn
hele leven l.";i,", het leven van
■i.in papa p;oe'.' t hij noiiit torufp.

Je liefde van oen ■ :s.7i voor zijn
vrouw, :1e lie:Ldc van een vader
voor zijn zoon, neon, dat '-an niet
aiet jyeld teru,ppaip'ven \,'orden.
J)a t is onbeta-, Iba. r.
•i- ripa 's noorden r r bestuurt b'; nieuw
.zijn Quto. Ziet hij dan niet.-.lioo he
het bleod van zijn b.anden •druipt?

aiqrd ik her. kunnen doden, i.V: had
^bon o'.enbli.k ;eaarzold.. i et volle
overtui, ;in;p'had i.k ho' i aodood.

• nnt lij.n nana, ik aal het u zcr;pen-
; li jn na::!a heeft het nict 'lanp-er •
kunnen aanzien", zij""k.on hot niet
te boven koiien en zij heeft zich
uit .het venster pe.-po' id.
Zo wordt je ueos...,
>hi v/io hoort een v/ecs zijn hart



uitstoren? .'ic? la-t too dat hij
spre ; t en rechtvaardigheid eist.

NIEf vergeten
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iSr is een tijd van kooien en van gaan.

Volgende uiensen stappen of stapten
dit jaar het huwelijksbootje in.

- ïiita De Coster (KIiJ) net k.ark
- Lutgarde Va;i Dc Velde (ÜJ) + Roger
- Odette Serneels (KLJ) met Roger
- Lena Van Dessel (ICLiJ) raet André

(KSA)
~ xiariette Van in.';elgom (ICLJ) + dddy ^
- liariette Goossens (KJ.J) + Johnny
- Dlvire met V/iiiy Corbeels (ICSA)
- Chantal nrioos (VIGjJ) + JOS (KoA)
- Leonard Jansaens (ICSA) + Adelirie

(VKAJ)
- Huguetee + Jos Govaerts (klj)
- Cecile ëomers (VItSJ) + Hugo Corbeels

(IÜ3A)
- 1 artin Van üpwijck (ICLJ) raet ?
- Irene ïobback (KLJ) + Daniël
- Frieda leeters (KI,J) met ?
- A3.ine + Freddy van den Brande (klj)

Zoals u ziet zijn deze mensen bijna
allema. 1 lid geweest van een of andere
jeugdbeweging. Velen hebben ook een

^(belangrijke leidende funktie gehad.
TrVe kunnen hen dan ook niets beter

wensen dan op dezelfde toffe manieren
verder té leven. De deuren van het

jeugdlokaal blijven voor hen dan ook
v/agenwijd openstaan, zoals voor alle
mensengmet een jong hart.

VAART WEL

iryöat- ̂ een

vaarwel,^
n

Fven lachen!

Ben jonge dame in een privé-kliniek;
- Zou ik meneer X even Icunnen s 'reken?

De directrice: Jij laten geen gev;oon
bezoek toe» I-ag ik u vragen of me
neer X far.ilie van u is ?

jonge darae: 0 ja. Ik ben zijn zuster.
Directrice: aangenaam kennis te üiaken.

Ik ben zijn moeder.
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