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Vers.La,^ ,1 üu-draad :>0~/'1971

AariA^ezigen : Kene, Achiel, i^'reddy, Ouier, Rachel, waria, Chanhal,
Hugo, Valentin. "

eeiv van de neu-^:d ptetnber tentoonstellirg + jeugddag.
voetrali-3' en. 'l-hareaot.
Tentoons...èl. in,-, einde.
G-espre.k;3a.vona oiet de .jeugd.
lirj-;-Pon;, avond voor iedereen?
Dia-avond.

Sportdag,voor iedereen.
T.Dansant cuet D.J. ciomeo^

up 15 au:-.ustus een fietst'-cht na r het honiëni-'oud H>\/ERTREK

Vervslas neugdraad 2^-7-1,.71 PICK-NIC

Aanwezigen : Kachel, Kreddy, Valentin, Chantal, Kita, Acbiel,aaria,
lana, Kené en. Omer'.

Aiweaig : F.Van Dessel, Robert, Hugo & Cecile ( Die hadden wel vjat
■; : anders te doen. )

iarkfeasten r - alles werd oo pi.nt gesteld, de. jaarli ;i.se kraampjes
!  ' ' • V/orden door de .ieugd cpengehoij'den.

de meisjes komen woensdag oijeeh voor het sorteren
van de prijzen er- de taakverdelirg.

- de jongens -regelen'h. .n zaak in h._t park.

\.Receptie op zaterdag 4 . s.e ' tember
daar er dan ebn téntoonstellin,;, is, zorgt kmer dat all-s
0:\'>;eruimd wordt.

Volleybal : een nieuwe bal werd gekoch;: voor •

Jeugdbewe.ging : daar de meisjesjeugd een moeilijke periode door
maak b, gaat de jeugdra.d onder het verlof hiervoor
een oplossing trachten te zoeken.
Ar worden bereidwilli.ge leidsters gezocht !

Statuten : horden opg-.steld na de verkiezin -, van de nieuwe jeugd
raad .

Lokaal : de scè-e boven wordt voor de helft ingericht als drukkerij
voor A. pastoor, de ande.ce helft gaar v;e inricnten als
varrraderlcd-.aal. 'We ...rijgen de kelder die we als keuken
gaan gebruiken.

Verslap; over het V.xv.S.J. kamr:

Enkele nieuwtjes over het,

Waar X Kijpelheide en gehucht van Booischot,
Met wie ? V.k.S.J. en .aoodV.apjes.
Leidsters ? Maria, narieute, i.aiijke, Kachel e. -, Frieda.

Zateidag : een zeer bijzondere dag. vve vertrokken om lu uur. Ginder



aaugekofflen hebben we aliea in orde gezeb en de om^evinr^ verh.;0;d.
Het was de moe.-ite waard. Als verfrissin,, elke daf:; zweim^en.

Zondag • Wi.j zlin natuurlik ICuistei. meisjes en zijn dan met onze sla er
ogen naar de H. Mis geweest te uux. Het was slechts een
half uurtie stap, en.

He volgende daaer liepen vlug van stapel t zonder ruzie ). Het was
echt een tof kamp. Ook de mor.sen nie voo. net eten gezorgo hebben

'prrig-p, .we-.niet vergeten : het w'arer Cecile, .A.er^es, Hari^he. \vij
Ifadu-eè "oö een toffe prno^^t Jorbe-:j-S ( ieoe-ké^n hac er
van !

sc'orik

Dopderbag'"zi1'n terug r-ag:: -uis .;e-trok..en, allen zeer vei^
ravoéid ij'e r;"""bM j "weer: in Helst te- a.i;jn. (

Maar weent ge''"us'''"j volgoT'id jaar z: j)rvje weer -araab.
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Versla? Jonghernieuwersisamp t.-' rinar t j J

Reeds o^ . uur ' smor e.rs ' vertiokker onze jo;'gner^a ueuwers Hinanr
te '^aar verovjien.

Deze eerste dag vjerd gebri ikt on het -.nrvpp zo komforta;:.'el uiogelijk
i^^ te richten en 'savonds ,,ing men voor heb eerst uioant verkenneii.
He 1 km lange terugtocht ( e.n steile klim ! ) was oen. ware wandel
bocht. 4'.aar de zondag v.'.is man wear goeu uitgerlu.-t. na de mis leerden
v/e nu ook' Hin. nt overdag kennen en oo deze dap, vloog veel te vlug
voorbij.

's maandags ka-m de' ïorre de jonghernieuwersschare vergroten,
zodat we nu met 11 t -an waren, ook leider Hugo kwam, die, na zijn
lief de nodige afscheidskussen te he.ben -egeven, de leiding var
de bende or zich . am.'s raanaags br-iciiten we een bezoek aan de
ruines var/'een Kasteel, he waren op zoek raa.. ondoro.ardse gangen.
Hnnele 'ooghernieuviers maai.ter zich oor. klaar om do rol van^fai.zan
Te soelen en oefenden zicb duchtig in het liaansli g-ren, dit
onder leiding vai. Ac iel.

De volgenre dg vas het grote outostopdag !
Ondanks de regen vertrokken ^-'e in gr epje .■ van 2 en p, het onbe
kende teger'. oet. .Sen viertal bereiicten zelis liaastricht en twee
ervan konden niet meer tijdig o kamo aankomen en hebben de
nachbelilke dauw van een graskant er kers in het Leuvense g^eproefd.

's "v/censdags .'oden 'Te een voettecut ( ivo aeifs op ol.ite voeten )
en zagen .-.'e wonderlljica c-i-Ugei '. *s Av"nc.s nog eei- porti'tje voet
bal on meb kapob,; eatam^'be schenen heb bed in.

Donderdag was eigenli 'k onze laatste ;-a.ap..ag in de ec.-to zi- var^
het woord. net we.rd een sport amidda met een grot", tijdrit. Jos
V/as ieciereer. te vl^g af e Ivo reed een beeije te snel in de af-
daliig zodat hij i- 'eer bocht over kon ging. nulpvaatdige neo^r-
landers brachten hem zeru . or de fiets e^ . zonder al te veel sc.aade
kon hij zijn ( piinlijke ) tocht verder zetten, 's Avonds namen '-^e



afscheid van hinant met zi !n goede hinant-pils. dees^-^elijk verheugd
strompelden -je te^-er de ociite?:id in onze slaapzakken.

*

's Vrijdags kropen we rond 1. uur met' al■-.peri-.e o ;,8n er. een droge
V.esl uit onze slaapzak, Leo was n;. et van de water xaan v;eg te s^-aan
A1':.':3 werd opgebro:..en er. in .ep 'kt en rord ^-i- uur sloegen we de
Reistn in.

Z;"';eren rllen dat we Linant nooit zouden vergeten.

++++++++++++
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pp -iongkncxpen,
".Q kraper.,
/ leiders er p :-.oks

tr' -k en O/' zaterdag ly juli naar de"" Ferme ue Vi-et " te Linant.

;..et /. .o.A. tamp l'.-.yl zouden we wel het " tamr der eTperimenten "
l unf. en oemen. Jixperia.ente: die ove - het alge: eer^ goea gesla gn
zijn-Vi/at voc nieuwigheden ware" er zoal te bes euren ;
_voor-de eerste leer tro.. k; s.a; naar de arde-en

,__de jor.gher='ieu g^rs gi-Ogen een week latei
__ hetvof'xaf;bini'enbrergert var; eetwaren werd ;fgeschaft alles was

Vi in dé èr'ijs t-errreoe .
-'■•-^èe traditonele bezoekdag werd ai esc ft

-we <;:^in en ook vo "r c'e eerste keer in een schuur slai ^e.' .
—Bezoek kre^^er -x f vdar einig of niet , tenzij een raar
niewsg-ierigeouders e^ dat v n pastoor neus, de gouwleiding en de
■nur ge reester.

het feit dat we naar de Ardernen trokken bracht el een hele
a - . s- g van Lie rogr t ira nee, zo konder er tiivoobe ld geen
boss' 'elen do rg • n , c.e rtreen van Linant bracht echter mogelijk _
heden genoeg ooi deze spelen te vervangen door avontuurlijké trek
tochten?

.Wat er voorlopig nog onmisbaar is o, eer kamp is een leiderskacier
'  dit was dit jaar samengesteld uit jongen elementen r'reddy,

valeritin, hoger, i'aul j-'re. dy en Freddy k:"arter. het zvxrre karweitje
OW zijn best op;
Ook de traditionele keukepieten zij onmisbaar, er werd beroep
geda n o' mannen met klinkende namen, Andrè,i.ark, Lmmanuel en
Öm.er hadden wat in de pa te brokken ze voerden hun opdracht bijna
rerfekt uit .

Vertellen wat er op zo'n kam nog zoal gebeurt is onmogelijk
W'X wil je gra g prettige annedotes klamp gerust eens een van de
deelnemers a n , hij ve.rtelt ie alles in geuren en kleuren;

Eerlijk gezegd zo'n kamp is nog de moeite waard.

Brouwerij Moppentoren

Die hippies !



Hippie tot kolle3;a

- Ben jij nieu^'j.hier ?
- lee, iVi ber. bier al zes maand, n, ma r ik heb i^ij va^y^j^gen

gewassen. ^ .
++++

JJe kinderen tep^e-woordig .

In de trein !

- iiama : ma r uar- toch., aio ge niet stil zit ge f i^ iT^eei; paü
slaag.

- O -inte • burft ge dat doen i-a, ar; zeg iK sebiet ^an de r.aart-
jeskrip er hoe oud iV: nrecie;;; bef.

(O

.Q»> jietzelfde oeil

De-'se3;^gea.jt •schiet uit tegen soldaat Bram *

•- ..er •ie_.,he^" versc'i.il tus::en l en eer ma rsc^iallv in
•-p:;-/ïïofe zou ik dat weter, zeg'; s-''ldaa .6rs.: ve. ;opde.:ö.

\'}ei\ 'schree'.twt de se geant, or is te ̂ enwoord.l oSen,
Geen van beiden zult ge .-.og in rang stij en!

Verschil 1

-  ...en'" ge het verschi.:. tussen een rlifart er ee. ka^-
- Vi 'f ton.

!

Vaii-antle 1

- Waar hebt ge uw vaka tie door .ebiacht ?
~ In ikcjorca.
- V/aar li.'t dat?
- I.'. zou het niet kt'"r:en zegge: , va zijn er naartoe /.evpA) pn.

elt-ie j
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Een vrolijk gekleurde bril.

Deuren open. .ijichten a ' De jeugdraadsledentEecer. plechtig het hof
bin en, s-^r,'. ige eet andere" zon-er toga. Elu.e re rsonaliteit zo-kt
zich een plaatsje ( ''.'aar:pej.ar.g de pl ats van de vroui/elilke per-
sor-Hliteiten. )

(TPeer iede^ee-" is binnengetreden gaan de deurer die.,' , maa r
• ee:o ge.rus", de lichter blj.jven a r. Alras ko-t de mar met de bamer
tevoorsc ̂ i.in, ..-ebuikt, lang, en goed ge' lui.rd. jteeds ve ;r tracht
hi . -et sle- e ige ;>;doe o • p.ang te Lrij -er. het best reschiedt dit
do-r enuole dub elzinne^-e uitspraker die v.'erkon als olie op het
vuur. ./ant zul: uitspraat is pa geheve .1 de man u,et de drie
tafels reeds volo likkebaardend., tiia-n oe o-;e--. opent 'en xn de
raadselac'j.ti.ge hi.ikers "-ta rt van een van onze vr.-uwelijke leden.



er ,er uet v.'anneej; eens de haoie.' valt ter .-ne3; v n
een, ef andere futiliteit. »Soiu i^^e deinzen er rdet voor te ug twee
of i.jeeriaalen'te steainen te wijl a-'deren niet stemcen ol odb éracirten
v/i-3S'''tQ maker 'dat zi;: ver^'/uur e , zv/i ,zauic gerieeionthouders zijn ge-
wo.r. dep.

Some vale tocP een zinnl; v/oord, liet :e n het belangrijke maar nu'j-
biee versla var de jeugclraed worden.

Wij hopen nr dar 1 een al tè slecht iü.>e z.1g :i.rijge:r va onze
ge-.leurd ; aa i we ■■.".lus cige jeugdraad- Wij willen immers geen tweede
Ciueorteraad vormer: hopen iets •••aard:vols te be ei en, al wordt

d;lt • doei• va- or-yy:i jon e leden : r seksueel gebiea in te tomen of
voor ,te bereiden,

\ JVi f*

j; 1 fot volgende niool., l:;efst^ Jeu diaadskinderen,

be Uil I
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£)d .'.•.Ue DAmli'J? j . jJiR. Qcq
REAKlit

prac .:ig^

.^ri Jiserer:

. rlitiel 1 Taktiek !
o'aar O 01 •.

Om o s te bedrie e

bel^ tien

die nimmer worden vervuld

Wees olitiei. !

Vul je sak en
te koste

va: ie raedeme sen

a.ouw met .:un geld jouw wereld ou
Wees slir 1 e s olibie:-. i
I-. haat je poli'tiLus
Jij oet je salvei.; e glimlach
die m j j b r o e- • d ■' e t i l o er.
Jij - .
Ach, s ude r we zelf
wel be er handelen ?
het is ook zo go. .akkeli ;k t
-il "ie zelf
ge n vj antv/oordali i '111010 dra gt»
Van jouw boslissin;;
hnn t :rs lot af
:en Jij da 1 ■ .' •e.. .'
zr vatba' voor kritie. ?

door • . AR ï: bi
++++■■ ++++

Wil 1 lam, r'iarni"?- en . iet wete. het best !

-  buals de meeste .mens .n he:.; ik se itterende zi: voor reoilekei?'
een dag na vde Jorversatie.

- Het gaat beslis ac^-iteruib met onze bascliavi.-: . . Alle ouders zij
altu ri d.n eerste van :ui.- klas gewees" : e> ca :- is bij hUi. i.inderen
»ooit het geval,

- Weet U V/aar over stieren net liefst •'raten '
'.ver koetjes eo •nalijieil

- De narigheid is d: ant. - va,: mrge. WTCit oer eden door de t.-e-



stuurder var: vardaa C've" de ve/'^eerswe^^ var* ^aisterer..
++++-I-+++

AA; aan de ,• eaee.-tera-^d
,,amf er:..ouü , JA., "iuni 71

..•..ee.T Bui .ster

Heren ocüepenen

Heren ^effieentera-clsleaen,

Waar gaat Het met " Be Beekkant " hea. ?

Wat gebeur er met het vvemsettsrboG ?

t.jat .:et de natuur var Reist ?

Te.-wiil er h::t a s. Vlaa; s - l'-r,d pogirj en worderT'oInHernomen tot
behoud van zoveel mogeli ik groen, wordt in ons d' ( vooral in ^
Relsfc ) li.et; laitste groen o'teerd. I de Bce,ika.rt te Reist verschi.jir.-
en dood sfcarii e:- mensen zonder 'oe./Ti- v. or natuur er schoo,eb.eid.
ïn de Be k'"art verschlix.'en cariv ns, tenten, bo.oi'nen i--0!/er,. Be zo
üooie Beekhant wordt verao'rdt. Het groen w-rdt •-ngev-omer don.r _
r-'dtuunvarrieti ei 0 <. j.l..'i':er' d-. lendscA- oeo . berin , a.t loO'.. vje rog de
storing i,: net bir.lo isch ever.!wic...-t waer carava-: s staen verowij ei
vogels, bo.'ien e bloeüisn.

Vg r een mo'^^i 'ara ■enhou'i v aagt d 'aj.ooi de JeuRi var Reist : laat de
caravans ogeT blikkeli 1 k ve-duimen ; verbied b .e gleisteren oe ^
-■laatsen waar Reist en Ra-ng :r rout no, sclir mooi zij . .Gat . .auioemioou
i;.ee Lel'-e vo r het be'\oud van hat leoxtailieu. Bat .laG^periuout voor
ha r ai--en jeuid rog " 'at stukjes natu^ kati a nbieoen.
Wordt hier ge n gunstige bislis in. -, genomen dan :^al d.i Jeugdraad
met ha r talrijke le..en nie'; aarzolen zich tot hogere instanties
te werhen.

Vei' lel-.'ien \.'e teiloo:::s nog dat de V. Bavid lO'dp, De Crnito-^
lo iscle Vereni'ii 'g '' Be ..ielewaal " en de Vlaamse Bosbouw Vereni-
•• in - "w :rderi iiv.^el". cht en steunen in onze eerlij:-e en welgemeende
contestatie.

ivamars de Jeugdraad van ..::-lst.
++^-+++-^^

l iet te ver '. mon

- -4—11 seT"'te;'iber * V.'eek var de jeugd.
- 11 5EP^6in0€R voetbal "st . ^eisje ploog.
- Ir- augustus ? Bietstocht n ar het Zonjenwo d.
- IG Gct^oer r .te sb van oe oud R.o.A ers. . ^ n •
- 21 november r G-root feest Gob alle vodet :en uit de iilexn-

nun;-'!; zo.-ils BK . •ABuLj-'K.; .

v/d
mt ziens




