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Nu iets over Leuven!

Het verslag van de jeugdraad van 20/11
is zoek gegraakt, en dus zult u moeten
wachten tot de volgende maal.

Ik zit op. mijn kot in Leuven, op mijn
bureau staan -"lO-volle' flesjes'Stella,
Ik sta voor het venster en kijk naar
het gewoel op" straat."
Sr zijn daar veel ..studenten--die hun. .
stamcafé opzoeken óf gaan vrijen,en
schachten die naar de cursus gaan.
Ja, in oktober zijn er weer.duizenden
schachten in Leuven .toegestroomd en d
die proberen zich nu in te leven in
het studerttr-zijn.' De eerste weken
wordt er ijverig les gevolgd en 15 min.
voor tijd zitten;de lokalen reeds prop-
pensvol omdat zij toch maar geen woord
van de prof zouden missen, (domme scha
chten) . Maar langzamerhand zien ook
zij dat deze heer vooraan in het lo
kaal niet zo veel interressants te

bieden heeft en dat alles toch in zijn
curauê staat. Langzamerhand begint

publiek in de lessen te verminder- .
en en de prof, hij gaat door. Soms
krijgt er wel eens een argwaan, en gaat
twijfelen ao.n zijn manier van college
geven w-anneer er maar 20 van de 200

ingeschreven studenten aanwezig zijn,
maar geraakkelijkshalve doet hij maar
verder zoals hij ge gwoon is. Naar
gelang het ja.ar vordert wordt de re
latie tussen de vrouwelijke en manne
lijke schachten ook boter, terwijl er
velen de weg naar de Leuvense cafés
gevonden hebben. Dan komen allerlei

tijdelijke examens de studentenlust
bederven. Sn na deze eerst vuurproef
beginnen er zich duidelijk klassen te
onderscheiden, men heeft als extremen
de doodblokkers en anderzijds de bras
sers die alleen nog maar plezier zoeken
Tussen deze 2 klassen situeert zich de
echte student die beseft dat er in het

leven ook nog iets anders bestaat dan
blokken, alhoewel dit laatste ook no
dig is. Sn zo ontdekken de schachten
dan uiteindelijk de echte studente-
methode om Leuven te passeren. Als
bizonderste activiteiten wil ik ver
melden: drinken, vrijen, staken en
ook nog een beetje blolcken om de. prof
in juli of september toch de;indruk
te geven dat u zijn vak interessant
vond en zijn lessen geweldig'goed wa
ren.

j-'^aar nu moet ik stoppen want 'mijn fles
jes zijn leeg en ik heb nog e'an af
spraak met dat blondje .... o'f is ;het
vandaag met dat zwc-rtje. stxJDSNT

Het verilag van de jeugdraad ^l/12/70

AAN'.3ZIG: Chantal, Cecil, Rachel, Rita,
i'^iaria, Hugo, René, Robert, Hugo en Frod.

1. Het Sint-Niklaasfeest word op poten

gezet: - begin 1^ u. -l8 uur
-meisjes houden opsn
- inkom 10 fr.

- Hugo en Robert zorgen voor
muziek

- 5 tassen Rombouts zullen be
steld worden. Dus keus ge
noeg voor warme dranken.

2. De Statutten voor de jeugdraad zijn
nog niet in orde. ien tracht ze zo
vlug mogelijk in orde te krijgen.
(Chantal knapt het zaakje op).

3* Mijnheer pastoor zal gevraagd vorden
om de maat van de w.c; deuren te
nemen.

k. De oplossing voor de afsluiting van
de muziekinstallatie en van de door
gang aan de toog is gevonden. René
brengt tussen de muur en de toog een
zwaaideurtje aan.

5. Op Kerstmisavond richt de jeugdraad
een groots opgevatte the dansant in.
"CHRISTiOlo NIGHT". Alle jongeren

uit de streek zijn van harte welkom.
Er wordt een speciale bus ingelegd,
die de jongeren uit de onliggende
gemeenten zal ophalen.
D.J. JOHN SERGOIGNE

6, Een aangetekend schrijven zal aan de
gemeenteraad gestuurd worden,
redenen: - het achterwe.ge ^ïlijven

van toegekende subsides.
- De gemeenteraadsleden die
"•T ONZENT"willen ontvan

gen zullen 20 frank hoe
ven te betalen voor de

duur van één jaar.

7. Jeugdraad Reist en Jill*s club zul
len proberen mekaar te respecteren
en tot samenwr-rking te komen.



Ö. Het lokaal boven op de scène is deei
■  -bestemd voor - JSUGDRAAD

- K.S.A.

- ROODICAPJES
en dit telkens voor 1/3 van de te drage
kosten.

l

9. De oude radio van Chantal is onher
stelbaar. Wij proberen nu die van Guido
De Cauter vast te krijgen.

10. OP het voorstel om naar de ijsrevue
te gaan kwam er helemaal geen reactie.
IS HET ER TE KOUD ????????

11. De vraag blijft nog steeds open:
V/at met oudejaarsavond? DOE EEN VOOR
STEL! » » ! »

DAKGOOT:

Bijna drie maand na het '»CORNICHS BAL"
is de cornich dan toch hersteld geraakt.
JiiChter niet zonder veel over en weer ge
loop. De kosten 15 937,- fr.

S JNTERiaA- .SFEEST

LIJFDE MOET r'EN DELEN.

Ruim k-0 mensen (vele waren afwezig we
gens examen) hebben genoten van de sap
pige Sint en zijn Pietje. Weel gedronken
en veel plezier gemaakt.
Arlette en Huguette (hé dat rijmt) sleep
ten beide een fles CINZANO naar huis.
Afwezigen hadden ditmaal ongelijk.

CROSü

De jeugdraad dankt de atleten die zich
in het lokaal omgekleed hebben. Alles
bleef netjes en proper. Van vandalisme
geen spoor. Een duidelijk verschil met
verleden jaar.

WERELDDAG VOOR DE MELAATSEN.

In een schrijven a.-^n "Jeugdraad Reist"
vestigt Luc de Meersman de aandacht op
de ellende van de melaatsen in de wereld.
De werelddag voor de melaatsen gaat door
op 31 JANUARI 1971.

WAT DOEN WIJ ERVOOR ?

Hier volgt dan het artikel van Luc De
ixeersraan over de Melaatsheid.

Ik heb je mijn liefst^,

mijn liefste gekozen

onder de zovelen die ik ken

ik wil je mijn liefde,

mijn liefde beloven

ik wik je behoren,

zoals ik ben.

en■komt er morgen

een dag vol twijfels,

komt er een dag

van vernedering

je blijft bij mij

voor alle tijden^^

tot over de grens

der herinnering.

zo gaan de dagen voorbij

in dit leven

regen en zon,

en veel koude misschien.

morgen dan gaan

ook jouw handen al beven

morgen dan ben jij

al heel oud misschien.

en komt de dag dat ook jij

olens zult sterven

dat ik alleen

door de v/inter moet gaan

dan zal ik jouw glimlach

jouw warmte derven

maar jij zult altijd

ih mij blijven bestaan.
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2EN GEDICHT LEPRA.,, O... ach wat§!

De arme oude man

lacht verdwaasd

ze namen zijn 4''""

huisje af en

doopten hem

in een kooigesticht

hij dacht nochtans

dat zijn grote '

lieve dochter misschien

en zijn zoon?,,,,

zijn vrouw is dood

hij is alleen

met velen nu

in het oudemensenkamp

ze lachen allemaai

verdwaasd

ze weten niet

dat er geen

plaats is

zé weten niet

dat het gedaan is,,,'!

f) • •

lee -Veemans

overleden

Je hebt dat wel eens gezien, met één oog
in- de krant, en je ander oor aan de pop
radio, dat zoiets als een V/ereitddag voor
de Melaatsen bestaat.
Erg druk kunnen w*er ons niet om maken.
En tock Dit jaar komt het ook
nog eens terug - op 31 januari; (dat is
volgend j aar, j uis t!)
Al uw aandacht vragen voor het probleem
van de melaatsen zou te veeleissend zijn.
Goed, maar misschien wil je toch wel r
even enige informatie opdoen. Op onze
planeet zijn zowat 13 miljoen melaatsen.
Dat betekent 1 zieke op 200 mensen.
Nu V/eten we wel dat, in wat sommigen de
beschaafde landen willen noemen, de kan
ker veel méér slachtoffers, eist. Haar
daar ligt hem juist het verschil: tegen
kanker is nog geen afdoende geneesmiddel
.gevonden, en tegen de lepra wel. Met
een zeer goedkoop en gemakkelijk toe te
dienen mid eitje, namelijk de sulfónen,
kan de melaatse genezen worden.
Alleen moet iemand er zich mee bezig
houden: bereidwillige mensen maeten ter
plaatse (Azië', Afrika, Zuid-Araerika) de
tabletten uitdelen na de zieken te hebben
opgespoord. Maar het ergste in heel de
ze zaak is dat de melaatsen bijna overal
uit hun familie of dorp worden gestoten,
omwille van de minder prettige aanblik
die ze vertonen.
Alles bij mekaar is het probleem niet
zo enopral

Het zou volstaan genoeg financiële mid
delen los te krijgen om deze ziekte voor
goed de koelissen in te jagen, . Daarom
bestaat dan ook de VJerelddag voor de
Melaatsen.'
Deze dag had niet hoeven te bestaan, in
dien N1.aON en BREZNÏEV elk de prijs van
een bombardementsvliegtuig hadden willen
schen.ken,. haar wie is nu nog zo naïef
te denken déft men liever 13 miljoen
mensen helpt dan enkele duizende mensen
het hoekje om te "helpen"!
Nu komt mijn vraag: wil jij, wat doen op
31 januari? Wil je een aktie op touw
zetten in de streek? Kom dan uit je kot
en maak je klaar - Bedankt voor de
aandacht? '' ' a

LUC , ' ^' ̂ .



Jeugdraad Kampenhout

Een ;;edicht

Hé blokbeest,

met je vermoeide afgematte geest

kom je naar ons feest?

daar amuseert u zich om ter meest-

kom naar de BAR op 19 DECEMBER

te 19 n. om u» is't ten ander*

wat gaan we dan doen?

dansen zonder veel poen

maar... er is nog veel meer te doen!?

* dichterlijke vrijheid

auteur onbekend
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