
'•HACUJ.,:"

: / .JAflBAT ̂
iK?/;iCK

ÏÜNZENT

/FLASH i

THE PISPELING

HAIR

f  ̂ ■
lEKEK.HOTI JE BEK''

FREE

GOOD l -ORNIRG FREEDOl

HALLO

LLGI^

BE WA RZEGSTER i



V.ïl^SLAG van Dfi JEUGDiïAAD VAII

30 OKTOBER 1970

Ze waren er weer allemaal: Lena, Rita,
iiaria, Rachel, Cecile, Chantal, Hugo,
Robert, Achiel, Freddy Sch., René,
Hugo Oor-, en Freddy V.D.

Was deze vergadering een extra-editie
met het oog op de aktie 11.11.11. dan
had ze op dat punt geen enkel resul
taat .

Kunt 1. Op de brief aan de gemeente
gericht in berband met de aktie 11.11.
11. en ons voorstel,kwam geen gunstig
antwoord. Het schepencollege meent
dat de aktie 11.11.11. en onze aktie

nu niet te cmmbineren zijn. Ze vinden
ons voorstel wel interessant en nodigt
de jeugdraad uit om over de aktie
11.11.11. te spreken op dinsdag 3/11

1" v.nt 2. 2 suggesties worden voorge
lezen die iamand aan de jeugdraad deed

D-intl over onze houding tegenover
u-j gcmv..,.- ■'•"••"f'ad en onze houding
over de aktie 11.11.11. '.;ij namen er
het onze van en vinden het echt fijn
dat er reakties beginnen los te komen.

Kunt 3 Re Debatavond
Daar de persoon die we probeerden te
kontrakteren onmogeliik kon komen
moeten wij prober ni er zelf iets van
te maken. 3 personen zullen hun
eigen visie op de jeugd geven(in over
dreven zin), daurna zal er eerst in
kleine groepjes en dan samen gediscu-
cieerd wordén. Het zal niet de bedoeling
ling zijn op al de problemen een ant
woord te geven, het is enkel een 'in-
iorma-t-i «avond. Als alles goed gaat

.. .1 v<;ij zeker iets uit deze avond
halen.

lunt k Chantal brengt verslag uit
over haar informatie in het gemeente
huis in verband met de statufien. Ze
heeft heel wat inlichtingen en ze zal
er zelf voor zorgen dat alles in orde
komt.

I'unt 5 Men stelt voor dat er toch
't a kleine taakverdeling zou gebeuren
zodat al het ,.erk niet bij een paar
personen terrecht komt.
Voor het informatieblad dat gewoonlijk
iedere maand zal vorschiiucn staan



ACTia 11.11,11. HONGER ' - -

Verschillende mensen in de jeugdraad
zagon de huidige actie als onverantwoord.
Daaroü! werd besloten de actie enigszins
te wijzigen (op de jeugdraad van 30
october).
Naast het geld inza^nelen zou er nog
informatie rond gestuurd worden. liet
geld zou gaan naar zuster 1:. Therèse die
zich in Californië voor een s ociale

taak heeft ingezet, (ook dit voorstel
bracht reactie. Iemand bev/eerde dat

men het geld beter niet naar het stin
kend rijke Californië zou zenden. Vol
gens hem .zou men het beter naar een arme
Brusselse v/ijk van vreemdelingen sturen?)
Daarna was .er in verband met de actie Hsg
nog oen bijeenkomst met het gemeentebe
stuur. Doch op deze vergadering word de
beslissing van de jeugdraad enigzins
ver het hoofd gezien, en werd door de
meerderheid der aanwezige jeugdraads-

leden(3) beslist toch deel te nemen aein
de besta.Jfide actie. De zwakice reden

hiervoor \»ras het gebrek aan informatie
over het werk van zuster 11. ïhérèse.

ïien kan de vraag stellen of de infor
matie van de huidige actie de mensen wel
heeft bereikt! Hieruit werd de conclu

sie getrokken volgend jaar niet meer
over dezelfde steen te struikelen, wij
zullen er voor zorgen dat de actie vol
gend jaar vroeger op touw zal worden
gezet en met informatie dan!!!!!!!!;

HAIIAHAnAHAIIAHAHAHA I

l'lOEILIJk; Fien en haar man kwamen voor

de eerste keer in een Italiaans res

taurant. Na lang zoeken in het menu
vonden ze toch iets.

- Geef ons naar Spimoni Vermatelli.

- Dat gaat niet mevrouw.
-  > aar hot sta..;t erop.
- Zeker, mevrouw, maar Spimoni Vermateii
is de eigenaar en zijn vrouw wil hem
nog niet kwijt.

ANDERE V00RDRA.G.I:T; Mia'; Mijn uian gaat
af en toe een avond uit om een voor

dracht te horen. D'oc t de uWe dat ook?

Rita: Neen, mijn man hoeft dat niet te
doen, die krijgt zijn voordrachten t'---'

ONj.EUGEND; hiel: Jong ben ik niet meer,
maar ik weet toch nog allo vrouv/en hcc,_
hoofd te doen draaien.

LEON: Ja, maar naar do andere kant.
IIA§ KA! HA! HA! KA! HA! HA! HA! ilA! KA!



^ ̂  ̂ kannen zijn ni:;twaar! ! i 1 !
feesten: - voor jongeren tot tien jaar

uit heel Kampenhout : op

29 KCVirlBSÏ?. Het programma
overtreft sterk dit van de

vorige jaren!!!!!
-voor de grote kinderen boven

de 16 jaar komt de fuif op
5 DECBHBER!!!!!!!!!

LICHTE IIÏÏZE

Hoe heet je ook weer?

professor doctor Tasjkent
ben je proefkonijn van experiment?

miljardair mistor Cornbelt,
ben je bediende van jouw geld^

glory koningin Elisabeth,
was je slavin van jouw grondwet?

lieve mens, huid met beenderen
waar is jouw naam achtergebleven,
"what's in a name" is gebroken,
toon je gela.t, niet verlegen,
v/ecs nu eerlijk, schenk vortrouv/en,
verbeter jezelf, ik zal je helpen.

door: Tuna Asmara

^ ij H

HV,(Q'^l y w, ■ ■ 1'

n iiuJriL

dcink oof i de
/appere werkers



vol,'jende personen in: T^obert en Freddy
Schepers VaWGSN alles op en brengen het
in een geheel. Rita TIKT alles dan
netjes over op stencil, iiaria IS ZOl
van tekenen en maakt er nog wat krabbe"' s
in, en tenslotte Rreddy Van Dessel
DRAAIT DOOR.

VJens je een artikeltje in ons blad je
pcia.atsen stuur dat dan naar Robert
L'Keureux, Aarschotsebaan of naar
Freddy Schepers, Leuvensesteenweg,
allebei v/onende te Kanpenhout.

Iunt 6 De volgende jeugdraad zal er e' ■
beurtrol opgesteld worden voor het open
houden en het kuisen van het lokaal.

Denk niet dat jij niet toegelaten zij'"
om mee te helpen, geef gerust je naam
op.

i-unt 7 Hugo Corbeols gaat de plaats
Van Emmanuel innemen alhoewel deze nog

als los medewerker behouden blijft.
Valcntin komt als Achiel er niet kan

zijn.

I'unt 8 Er zal een archiovenraap vrarden
bijgehouden zodat wij aan mensen die cr
om vragen altijd kunnen tonen dat wvj
ons inspannen om een groep te zqjn van
jonge mensen waar iedereen zich thüiis
voelt, en waar iedereen recht van spr'^-
ken heeft als hij het maar wil en dui

De mensen van do jeugdraad dringen er
op aan dat iedereen die een interessant
idee heeft dit moeten neerschrijven op
het daartoe speciaal aangebrachte pa, r
in heti lokaal.

° n h <

O



Verschillende mensen vroegen het aan
tal stemmen te kennen behaald door

de meiisen van de jeugdraad die krijgen
ze dan nu.

VAK DilSJilI, FR.5DDY

GGüboENS .:ARIA

JAW3oENS HUGO

CECILE SOilERS

EREDDY 3CHEPPER3

JAKSoENS RIÏA

A

X

: .ANNUEI,VAN DEN EORRü

FIRA RACHEL )

VAJiDERSCHRIEK ACHIEL

ARÏOOG CHAKÏAL

VAN REi-iOOiJTEL LENA

VAN DEEJEL OaER

L"HEüi-?EUX ROBERT

VAl! DSL3EL ilARIA-LOUIS

VAN ÜE VELDE REI^B

CCRBEELS HUGO

VMDER3CHRIEK VEi
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VAN DESEEL HUGO
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De personen aangoduidt met oen X
zijn van de jeugdraad!

De personen die minder dan 5 sterriuen
behaalde werden niet vernoemd.



YtjüBLAG VAN DS JEUGDRAAD VAll 6/11/7'^

rUNT 1 11.11.11.

Na veel diskussie ïjver het al dan ;■
deelnemen aan deze door de gemeente
geplande activiteit, werd besloten da
ieder zou doen wat hij wilde. i^Iee-
helpen of niet! iieehelpen naa vrijr
keuzo. Dit besluit werd genomen dc . :
de Relstse en Karapenhoutse jeugdrae -

£UNT 2 De jeugdraad vraagt mensen ori
het lokaal open te houdeni
7 november; Cecile Somers en Ilugo C.;n
lA- november: Hugo janseens en x^acbtl
Mogelijke vrijwilligers verwittigen
iemand van de jeugdraad a.u.b.!

FUrUf 3 Er zijn veerschillende narue:.
ingestuurd voor dit inf'ermatieblad-
Ge vindt ze allemaal op dc ^ .
Op de vol ende jeugdraad wordt de
ware naam gekozen!

PUNT k Nog steed is de corniche ir
slechte t vele r""-'
iemand voor dit werk te
René Van Do Velde gaat in verband
hiermede in Mechelen eens informele."

PUNT 5 Er word beslist in te gaan o;-.
het verzoek een bezoek te brengen ar:
de ijs-revue te Brussel. Daarom:
VERV;iTTIG ZO VLUG MOGELIJK WANNEER f
•.;.ENGT LEE TE GAAN!
De maxirau.viprijs voor ingang en vc
stelling bedraagt 200 fr.

'PUNT 6 Een afsluiting n?>nrs+ i»-'-
zal aang"^"""'' .
Reden: eerbied voor pick-up en platen.

HJNT_7; De jonghernieuwers hebb^"
heel wat wer.k verricht boven op he L
zoldertje. De jeugdraad vindt dit
goed en zal hen verder steunen!

PUIPT 8 Er werd beslo ten 2 okkasl-
boxen aan te schaffen die op een
zulle ' worden aanj^esloten.

PUNT 9 ET. NtKLAAó - FEESTEN
.lij hoDDen aj.ie eerbied voor een ?
V.T.B. initatief doch mogen v-" ' de. :
mensen er attent op maken dat de .i •
reeds 5 jaar zulke feesten o"—'
Er zou wel eens te veel van hec gu.




