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Zalig Kerstfeest
en het allerbovenstebeste voor het nieuwe
jaar.

de redaktie.



-3-

ecins uit
DE MENSEN VAN HIERNAAST

Met een vijftiental mensen
zijn we naar de K.V.S, getrokken op
zondag 28 december.

Dit toneelstuk geschreven door

Ay ckbourn(o,a. ook de auteur van Slippers)
bracht ons een geraffineerd beeld van

1^ drie gezinnen die een hiërarchische lijn
" vormen op de maatschappelijke ladder,
f  Zeer origineel wat de vorm betreft,brengt

het op een komische wijze de verschillende
relaties naar voor,waarin vooral Jony
Voners en Gerda Marchand zich in hun nop
jes voelden.

Iedereen in onze groep was tevreden
over hetgeen ze gezien hadden wat er toch
op duidt dat het stuk in ieders smaak
valt qua vorm,inhoud of spel.

Met andere woorden het was een

"Geslaagde pittige komedie" zoals de
Standaard het noemde.
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T^^MEEL JEUGDRAAD - REL5T

De toneelspelers van jeugdraad-reist
mogen terecht eens in de bloemetje:,
worden gezet voor hun prestatie op
30 en 31 oktober I97I. Zij vergast
ten het publiek op een gezellige en
prettige ontspannings-jvond.

Ook de oude-garde liet van zich
spreken. Zij bi achtten een sfeer
volle luchtige komedie voor het
voetlicht; een pluim op hun lioed.

Wij kijken vol verwachting naar
volgend jaar.

g r a f O O n .

I

ONS VIERDE JEUGDMUZAIEK

Leuke en prettige nuomertjes die
elkaar afwisselden en tussendoor

het optreden van de kodullen, maak
ten van het ksa-feest tnI lu i een

unieke avond. De nf.ezi ;en werden

in het onge 1 .i j k gete 1 cl.

■ - af 00-'.



VERSLAG JEUGDRAAD 26 NOVEMBER I97I,

op het appel: Rachel - Rita - Frieda -

Mariat - Livine - Maria -

Fred - Freddy - Rene - Hugo -
Omer,

1. Onze occasie-stoelen krijgen tijdens
de kerstvakantia een goeie verflaag.

2. Zondag 23 NOVEMBER ; K.V.5.-bezoek
"  De mensen van hiernaast " - een

komedie met gunstige kritieken,

3. CRAZY TIME zaterdag 4 DECEMBER
Speciale-Saint-Sjnrv- met gastvedet-
ten Sinterklaas en Piet.

Rachel en Roger zijn bar-keepers.

CRAZY TIME zondag 19 DECEMBER
Let op ! In het vervolg altijd van
6 u - 12 ü.

4. Van nu af krijg je om de 14 dagen een
mini-kalender met data van interessante

aktiviteiten telkens voor ne komende

2 weken. Zo krijg je op tijd infor
matie .

3. 25 DECEMBER; Christmas Night II
Livine moet tegen die dag nog een
d.j. kidnappen.



V^<IJDAG 3 DECKMBER souperen de Toneel-

vrienden in het lokaal. Ze hebben

hur.ne kost verdient!

1. Maandag 29 NOVEMBER; planning van het
kinder-Sinterklaasfeest samen met

de jeugdleiding van Kampenhout,

8. 28 DECEMBER : debatavond

daar hoor je nog meer over.

.'!!!!!!!!! M !!!!!!!!!!!! I n ! t j j n !!!!!!!!!! n
f

!

DERTIEN mensen op honderd behoren tot de
derde leeftijd in ons land! I

!
Wordt het niet de hoogste tijd dat wij met!
hen qaan rekening houden en hen op een ver
antvnorde wijze integreren in onze samen-
Ie virtg?

OF behoort

s te?

onze maatschappij aan de sterk-

DENK OOK AAN HEN EENS

en nieuwjaarsdagen!!
tijdens deze kerst-

!
!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t !! j ; I
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VER5LAG JEUGDRAAD 12 ^JOVEMDER I97I

aanwezig: m, goossens, m. cockaerts,
f. piot, o« van dessel,
f. van dessel, i. van dessel

f. schepers, h. jenssens

afwezig : f'. paeps, r. janssens, 1. pee-
te rs, r. van de veloe

I, Veranderin'jen in 't lokaal

rja het K.5.A.-feest zal er heel wat

geti'rmerd worden in ons lok :al. Er
zullen banken geplaatst orden, aan
de toog gaat verandering komen en
er zal gezorgd worden voor een ves
tiaire in het lokaal zelf zodat we

na een nszellige avond in geen koude
jas meer hoeven te krui[ien.

A a n k G O O van nieuwe stoelen

.io^LJcn aan onze spaarcentjes ge
zeten en kechten voor 3 'JDO fr,

nieuwe stoelen dis v;e<.dra een tof

kleurtje zullen k r i j'e n.

Lokalen voor de R-kapjes en de jong
K . S . A . - e r s

Daar onze jongste leden zich in ons
huidige lokaal niet meer kunnen uit-
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leven zijn we van plan op het speel
plein achter de parking 2 nieuwe
lokalen bij te bouwen,
wanneer? en hoe? zal later bepaald
worden,

4, 5int-Niklaasfeest

Daar we de gevyo'^nte hebben aange
nomen deze dag niet zo maar voorbij
te laten gaan zal er ook dit jaar
iets gebeuren. Voor de leden onder
de 16 jaar zal het feest georgani
seerd worden door hun respectieve
lijke leidingen. Voor de 16 jarigen
en natuurlijk ook voor de ouderen

zal het Sinterklaasfeest plaats
hebben tesamen met de Crazy Time
van 4-I2-'7I.

5. Allerlei

\'le vonden het zeer sympathiek dat
Jos Goovaerts-Descampagne ons een
bedanking stuurden ter gelegenheid
van hun eeuwige trouw.

Vanaf I3-II-'7I is er terug gelegen
heid om ping-pong te spelen in
't lokaal .

28-1I-'71

I d e -^1

25-I2-'71

3G-I2-'7I

jougd-i;is te 9 u.
toneelavond in de K.V.S.

Christmas night in 't park
debatavnnd " Pro of contra

de hippie's
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6» Financiële toestand

Er is nog 10 865 fr. in kas.
De toneelvoorstelling " Een schat
uit Kongo " bracht 6 500 fr. netto
op O

Frieda Piot

heeii Meèën

mt

oo ooo

'Ik heb

nummer

3t eerste tonzent-

één adem doorge
lezen'.., 'Het is een prettig
en luchtig verzorgd tijd
schrift'.., dit schreef ons
de heer duidc. Dumon, gouwlei
der ksc-ijrabant.
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VKS J ̂

BE5TE SINTERKLAAS EN PIET,

We hebben een nieuw vriendje,
Sjoefel 'lenaamd. Sjocfel verlengt
zoals alle brave kindjes een heel iclein
kadautje, Sjoefel is een nuis en kan
niet schrijven. Daarom schrijven wij
de brief.

Sjoefel heeft in zijn piepetaal I
gezegd dat hij gr; ag een brokje kaas
had. En gisteren zegde hij nog of wij•-• •• J-.WWW-.W.. *.wy._IW ''J-J UI WJ.J

wilden vragen dat hij wat zaagmeel
kreeg om zijn bedje op te frissen.

dn ze arme Sjoefel moet zomaar
illes ondereen eten. Zaagmeel, .;a Ler
en kaas. Daarom vragen wij aan IJ,
heilige of hij uren dr i n kbak j e en e e t-
biki" krijgt. Wij hopen op Ü.

Gerlinda, M..gda, Vera,
f?ita, Hilde, "arl en

en Ani lO.

aan : Chocolndof abriek 3Cl'0

In de hemel bij Sinuorklaas
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V.K.5.J. MIEUWS

De verandering van K.L.J. naar
V.K.S.J, doet sommige mensen misschien
wel twijfelen maar 'én ding is zeker,
het vlot nu beter dan vroeger, V»ij werken
meer samen, Met geld hebben we geen pro
blemen; dat doen we sa en met de Roodkapjes

Wij zijn n s t a r t '■et ri s week van
de jeugd v/at misschien niet zo schitterend
was; doch later zijn '.,e op weekend '■'egaan
naar ./alem, 'We waren ongeveer met 12
heksen,

De mening van de jongeren >. 'at
betreft hun sktiviteiten is nog op eek-
end te gaan. De leidsters zullen hun dan
ook speciaal insptonnen opdat alles oppi r-
best VS sloopt; het zijn o,a, ;

Frieda ia t
Livine Peeters
I , a c h e 1 P i r a

Pd het Ognnb 1 ik hebben e vooral
moe il i : kho O n met se V . K . 5 . J ,-f t van 14
tot IL jaar. Ze oenken i:i;mers dat ze al
groter zijn,

r, rider het irn aval verlof hebben
'se e wa f elnamidoag, Wij hopen op uw
m e d v:.. 'j I k i n g .

Rachel Pira,
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0

l^NIEUWS
BCND5TAF 21 HÜVZhV.'.r-i l-.'ll, ( verslag )

Fna vierric jeuyrlmozaïek ( 2I/1I/7I )
ken.:!c een enorme bijval, een week
lang w n e het • het ' n n d e r w e r n ci e r

Kamnenhoutse en Reis tse gesi'rek k en .
De Finantiale bil n '::>n n;-g niet
derinitia'^ o-.jcman k t '..'Orden d ar er
i;og een aantal poelen moeten ver
effend V".' O r d e n .

Het tweede lelangrijke punt van de
avond h an e' e 1 de over de s a - e n t e 11 in j
van het leiderskader voer riet nieu e

k a m p j 3r 71-72. Het volgende resul
taat kwam uit de bus;

Jongknaf:en: Freddy Van Dessel
Paul J n T. e e n a

F r e d d y F' eens
Fru udy V ii utsenwinkel

L e O " ,• r. . i - n 2c h ricc k

■  ■ • u; . 1 .j ■ J C ü ri, n a r. e n ■j C '■ '1 • • u; . . .j

Junsuens Daniël
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Jonqhernisuwers: Freddy Sctieperc

Jnka ( I:-;? j ) : Hugo Jansaens

Hernieu^ersi Van Deysel Cmer

Bondsleider; Vandenborre Enmanuel

Ploeg losse medewerkers:

Vanden ochrieck Achilles
\'anden Schrieck Valentin

Van Dersel Ivo

üoels i ijgo

Dere iriensen g !an het nes te van zich
zelf geven om -odn hen die er aan

twijfelen- te tonen dat de jeugd-
be eging nog een p'laats heeft in
on^e tiuidige sa ̂ ^enleving,

'3, Door gans de aond zal er een papier-
1  " 'lehnuden '.vo:' en. '.•/anni er er een

ideale opkoper gtvonden wordt zuilen
Inwoners van KoKi;)enhnut en Reist

~c irift.' lijk vp r'-j i t t i g d worden.

4, Voor alle medewerkers aan ons vi-^rde
j c jg dmQz ai e k zal er een r teri j e C|e —
geven 'worden tij.iens de kerstvakantie.

5, r.Innenkort gaat de leiding p zoek
naar een kamppl ats voor volgend
jaar. ( in de Vlaanderen )

Emmanuel Vandenborre
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/ MUZE MUZE MUZE MUZE MUZE /

/  MUZE MUZE MUZE MUZE /

/ MUZE MUZE MUZE /

'.-.'ereld, wat haat ik U
Geen vriendschap, geen liefde meer
Laat duivelen zingen, wereld
Waarom slechts haat en nijd
Waarom yeen vrede, v;ereld

Gnze harten worden pijn gedaan,
Ken jij geen nood, wereld

Moet Tien pijn hebben om te leven, wereld
r-^oet men vreugde missen en geluk
Heeft men mensen nodig om hen pijn
te doen

Leeft men om ongelukkig te zijn

Wereld, waar ga je naartoe
Gsef antwoord, wereld ^
Geen verdovende middelen, geen sex,
geen geweld

Zal U helpen, wereld

Slechts liefde kan U redden wereld

'Wereld zonder toekomst, wat haat ik U.

VAdED.

Grr.,, Grr... Gf?r,.. Grrrr..,,

HÜOn.'de vlaamschen Leeuw

'Waar een waal is , is een weg ,.???'



-15-

OM MENS TE ZIJN

daor de eeuwen

gaat de mens

jaar in
jaar uit
zijn weg
op zoek
om mens te worden

plots kan de zon verduisteren

omdat er wolken zijn
een blik een woord

een tegenslag
of soms een naar gevoel
van eenzaamheid

dan wordt je klein
en arm

en vindt je *t leven
helemaal niet fijn

je voelt je koud
en kregelig
en ongenietbaar
en js hebt dorst

n-^ar warmte

naar 'wat licht

en horizon
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in al die nevel

van klein

en groot verdriet

je ziet de wereld
het masker en de pijn
het onvolkomen zijn
van mens en maatschappij
de oorlog en de daod
je denkt

dat kan toch niet

de :in van 't le\/en zijn,

(  uit de brochure 'om mens te zijn',
parochi.ile jeugdzorg )



I 7-

K
THE C.C.R. - 5TCRY

l

i

Leüd yit-^rist - zün'jer — k-jr-ponist
Jphn Fogerty, zijn brour ritrri-z gitarist
Tom, bosnitarist Sti' rook en dru'-mer
Doug Cliffard liebben 10 j ar land ge
spoeld voor een anoel en len ei en de

nnbrenyst die ze on-aldcn i fi oen oude
'ined WO ar'..er. ze rf.indgingen na afloop
van een meestal gelegenheids ontreden in

koffiehui.-en, kro.-.gen en kelders. Toon
gingen ze no.n nis The .'leu Velvete of
The uollivjo' 3 door de Cnlifcrnische dug
en dauvj wonr ze trou ens .alle 4 vandaan
konen.

Ze hielden zich sterk v^st aan

hun -rtistiek kunnen • n '-j' :nu..'iak, -las-
sieke rock • et ci^untry otijl overgoten,
ivant ze verr enen ; ti 1 :n in een der

kleinste jrl;; te nf a 0 ri c k j e van do A -sri-
k.annse nntku.st; a ^^amen n." t. minst op
de af ic; O .;,n .' ■.jn''je Iden tevorgoefs
n ; l; ü t i d a r j t e s c o •: t v .e n n e ,a i 11 a i d e r o .

In het j -• a r 1? ó 7 k r e c , J o!- n F o g :
ty, '.od •-ag ..eten om welke re'-'en, do
'O ■ r. O r Li j k O inval zijn vi e .-n : ■ s ha p

F.'." r r -'nc. f.1 ar.';a ter r!Svrv"'l Lc nnerpcri,
Fevnlg ? 'lianen ce week vjr.ren hert

s-inaclLje " s..iIE Q " en een L. . cvc:
eens na rr d.at nu-mer oencs:-<d, na-ar alle
r.idi-os 0 ationr en d.j. 's van da streek
Qobr.-:Cht. En w nder boven v-r.ondar, hot
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ntii. ncr ivtrd rot godraaid en verkocht
ck. 'int vervolg is een reeks wereld
toppers .

Goud ( I -iljoen verkochte ) voor
"  proud Mary ","'"2d rr-on rising
"  Travelin ^and a round the band
"  Looking out my backdoor " Hey tonight",
"  Sweet Hitch Micker

Eveneens I miljoen verkoclite L.P.'s
voor " dayou Country ","Gr-en river
" Willy and the Paar boy's " Losmos
f-ctory " getiteld naar het afgedankte
yederenhuisje dat ::e gebruiken als
klübhuis en re utiliezaal en tevens als
"  Pendulum

Intussen heeft het vertrek van
Turn, die liever in zijn eigen huisg zin
vertoefde, beu van il at rondreizen enz,;
de C.Co i;, tot een trio herleid,

1E G L UIT t De C.C.R. is nog eens de oer-
sirifiele, hord stampende rock
en dansgenietbaar, gean geluid
van geestesverruimende tochten

maar wel goeie oude alledaagse
pret.

W.. G.
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DIEMSTWTIGLi-i ING

In België is dienstweigering moge
lijk sinds 1964 toen de wet " van het
statuut der gewetensbezwaarden " ntet een
parigheid van 5 temmen door het parlement
werd aangenomen. Sedertdien kan ieder

dienstnlichtine» die omwille van morele
of andere redenen ervan overtuigd is
dat men de evenmens niet mag doden, zelfs
niet ter verdediging van het land of de
gemeenschap, weigeren zijn legerdienst te
doen,

tno

In plaats d:jarvan staan hem drie
gelijkheden ter beschikking:
1) Dntwikkelingshülp, dat duurt 2 jaar.
2) "burgerdienst. Tijdens de burgerdienst

kr.n men -.erken voor gehand ikapt en,
V.Z.W.'s, bejaarden, armen enz. In
plaats v.an te leren doden, leert men
leven op een menswardige manier ( 2j.)

3.) Ontjewapende d.ienst. Dit duurt slechts
I  jaar en wordt c n in edee 1 d bij de
burgerbeschjrming.

üver deze vervangende dienst wordt
er door de " bevoegde instan-ies " v-einig
of 'i en informatie gegev/bn . f r zijn v/e 1
O-gani t.ies die jullie d nrni_j leluen

-  Informatiecentrum

Van tlewijcksLraat 35

IG.50 BRUSSEL

(  J postzegel voor antwoord )

Het beest.
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l^AT DENKT DE JEUGD OVER DE
JEUGD VAN VANDAAG ?

"  Ik heb de indruk dat er alle

reden is om optimistisch te zijn. De
meeste jongeren hebben toch nog idealen
al zitten ze in een ander kleedje. Er
is toch maar een klein procent van de
jeugd die prt'testeert, D:: rest vindt

de maat SC har.; ij niet slecht. Neen, ik
ü O k niet " .

"  Ik zie de jeugd van vandaag
en ook in de toekomst wel positief. De
jeugd is geëngageerd en dat is een v/inst-
punt " .

"  Ik kan de jeugd niet verdelen
in groepjes. Ik geloof niet dat de jeugd^i
nog idealistisch is en ik behoor tot de
afbrekers. Als ik denk aan de jonge
mensen die ik ken en met wie ik kontakt

heb, dan ziet het er allemaal niet zo

positief uit. En ik geloof ook niet dat
er zo gemakkelijk iets zal veranderen aan
de maatschappij. Extreme groepjes maken
geen politiek. "

"  Idealisme moet men niet meer

zoeken bij de jeugd. Mr^ar perstjonlijk
denk ik toch wel wat radikaal-extre-

mistische groepjes het ioegin kunnen zijn
van iets nieuws. Hippies zijn belangrijk.
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V^ij kunnen echter niet opeens alles ver
anderen. Hoogstens komt er een beetje
evolutie in. Er is ook geen echt kontakt
tussen jonge mensen die in verschillende
situaties zitten. Er is al weinig kon-
takt bij studerende jongeren onderling,
laat staan tussen studenten en werkende

jeugd. "

Deze gedachten zijn van mensen
uit het hoger secundair onderwijs. Het
zijn slechts vier mensen van dezelfde
leeftijd en reeds vier verschillende
zienswijzen. Niet iedereen is actief en
niet iedereen pa sief. Een deel gelooft
in idealen, een :ndcr deel vindt idealen
uit de mode. De jeugd van vandaag kan
zich geen duidelijk beeld stellen van
wat gebeurt in deze wereld. Waar wil

men naartoe ? Wie trekt aan vvelk eind ?

Weet de jeugd wat ze wil ?

Zij klaagt zijn ouders aan, zijn meerdere;
onze ouders zijn niet toegevend, ze zijn
verouderd. Het gezag voldoet niet meer,
te wieinig ontwikkeling, geen hulp a.in
gehandicapten, rossenstrijd en luchtbe -
zoedeling ...

Maar toch studeren we op de kos
ten van onze ouders, toch nodigen wij
liever geen zwarte op onze fuif uit,
toch rijden wij met een motorfiets uf
een auto. Da jeugd protes t sart, zij v;il
alles veranreren, alles ve'd^e Lcrsn, maar



niet zich zelf ? Zij wil niet dat men

aan haar gemakkelijke Ievent.je ook maar
iets verandert. Het zi.'a onze ouders

en de overheid die allee veranderen moeten.

Alles draait teveel rond geld.
Waarom mogen wij niet op onze eigen benen
staan, hebben we een leiding nodig in de
Club? '/z :ron de angst van onze ouders ?

Met deze gedachten loopt de jeugd,

of althans een ijroot gedeelte, rond.

Zij zullen de wereld veranderen, n.-'ar in
tussen studeren zij op kosten van ' un
ouders, -. IJ den met een auto, koi-en platen,
drin' -;n, Heen zij helpen geen gshandi-
c<-r. . 3n, of staan niet recht in een bus
vod: oude mensen ? Kom nou, zij toch
niet, iaat dat maar aan de andoren over.

V/ij protesteren en breken ef, wil
len er anderen maar niet ons

zelf.

i

CDMl'VAN.



PDRTJOGRAF JE

Nog steeds kan niemand precies
vertellen wat parnografic is, welke in
vloed het uitoefent, of het schadelijk is

of onschadelijk. Onze wetgeving verbiedt
materiaal dat als aanstekelijk voor de
eerbaarheid moet worden beschouwd.

De beoordeling ligt echter bij

de rechter en is dus volstrekt subjektief.

Het Openbaar Ministerie past een syste
matische vervolgingsbeleid toe en alzo
wordt erweer eens een stukje vrijheid
gestolen.

In: Denemarken, waar men de por
nografie volledig uitgesloten heeft kon-
stateert men een gevoelige daling van
het aantal zedenmisdrijven en de belang
stelling voor de pornografie.

Het zou dus wel eens zo kunnen

zijn dat onze Officieren van Justitie met
hun maatregelen minder bereiken dan wan
neer men de pornografie zou vrijlaten.

De maatregelen zoals ze nu zi-jn,
zijn niet de goede oplessing om deze
smerige porfiografie te laten verdwijnen
omdat ze een beperking van onze vrijheden
inhiauden.

Het beest.

(  sommige gegevens ontleend aan " Sextant "j



KAMPEiMMQuTSE BEVOLKING ONTGOOCHELDE

DE JEUGD ...

Wij vinden het normaal dat er ar
tikels en verslagen worden geschreven over
aktivitaiten of feesten die geslaagd zijn.
Dat mag en dat moet, het succe-: van iets
betekent voor ons een aanmoediging. Over
de keerzijde van de medaille wordt meestal
gezwegen, dat is nu verkeerd.

Het gaat over de II . 11.11-aktie,
u gaat natuurlijk zeggen: zijn ze nu
nog niet kontent met hun 36 520 Fr., na
tuurlijk zijn we kontent, maar niemand,
buiten een twintigtal mensen, weet waar
hun geld naartoe is !

Vorig jaar v^erd er kritiek ge
leverd omdat men 'zomaar' vignetten
kocht zonder te weten waartoe het diende.

De jeugd van Kampenhout en Reist had dus

besloten van het dit jaar anders aan te
pakken.

We zouden trachten iemand te vin

den die werkt in een bepaald ontwikke
lingsgebied. Die pers'on hebben we ge
vonden en hij was zelfs bereid ons een
diareoortage te geven over zijn gebied
'Bwamanda'. Ex werd duchtig gewerkt om
deze reportage in mekaar te krijgen met
tekst en muziek, en begin november werden
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er twee dia-avonden gepland, één in

•^elnt en .'én in Kampenhout.

Ongelooflijk, in Reist waren er juist
geteld twee mensen; in Kampenhout veer
tien.

De oorzaak:

- onverschilligheid ?

- Ik wist het niet ?

- Geen tijd ?

Wat jullie mensen van Kampenhout
en Reist moeten weten is, dat de jeugd
toch nog iets anders doet dan zich alleen
maar amuseren

Omor.
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A
Soti uMyi u /

DIAGNOSE BRUSSEL

door Dirk WILMARS.

De natie in haar geheel zal zich reken
schap dienen te geven van de abnormale
verschijnselen die zich in de hoofdstad
voordoen. Het is niet zonder reden

dat de schrijver zijn boek betiteld
heeft zoals hij deed; " het is de diag
nose van een kwaal van een bijzonder
soort waaraan hij zijn onderzoek heeft
gewijd " •

MIJN STREUVELSBOEK

door Joos Florquin

Het Land der Dwazen

door Karei Van Isacker

Een grondige kritische kijk op
onze Vervuilde,gemechaniseerde en on
persoonlijke leefwereld.

Uitgegeven te Antwerpen
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Gooasens Maria

Piot Frieda
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DANK aan al de deze medewerkers!!!




