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echos uit
VERSLAG JEUGDRAAD 31 MAART

- nieuwE beginformule: een verslaggever
noteert de punten en leidt volgende
jeugdraad in met

- evaluatie van de vorige pun

ten .

- stipt nieuwe punten aan.

- Jeugdraad blijft praktisch gericht
en de theoretische bespreking wordt
stof voor een discutiegroep; be
staande uit leiding of toekomstige
leiding van jeugdbeweging,
Iste samenkomst 7 april.

- oud nat papier moet met de vuilkar
mee,

- aktiviteiten in april;

- j eugdmis
- fietstocht naar Zichem

(  bij regen autotocht )»

- elke vrijdag om 7 u volley
Jeugdraad begint dan om 8.30 Uur

(  = zomeruur )



geen ruivEn rnecr oo zatErdógr.vond
in !-.et lokaal.

3 daa.gEH opening met Relst-kermis

z a t e r d a. g - z O n d a g - m s a n d a g
we tap.nen van 't vatc

Iste jeugdraad van de maand: op
stellen van een beurtrol " lo
kaal openhouden Iedereen mag
helpen.

\/oor de plechtige kommunie zaJ! de
jeugd de kerk schconmakeno

LRNK U
Wij wensen Rita Janssens en
Jühnny Janssen het allerboven-
stebeste voor de toekomst en
danken Rita heel speciaal voor
haar inzet en kameraadschap,

de raad van beheer
vzw Jeugdklub

•TONZENT'
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VERSLAG JEUGDRAAD 28/4/157?

1. Financies Reist kerrris

2. Joka The-Dansant

3 . B e '.i r t r c 1 lokaal

G mei : Livire en Mariette

ID mei : R e n é

13 mei : Racliel en Rager

S mei : Disk usa isg roep ; " Jaügd er.
geloof " om 2G uur.

A k t i V i t e i t e n vv o o r mei:

14 mei : 14.3Ü u. fietstocht

6 mei : Jeugdmis
22-26 mei: voetbal Mie-Petrol:

13 nisi : voetbal Jef-Petrols

6, De W.Cs's moeten .afgevlerkt worden.

7. 12 mei: kerk opkuissn

0. Een dagboek om de aktiviteiten in
ht3t lokaal in te schrijven.

Jan De Wilde en Tambourijn komen
op onze kleinkunetavnnd.

IG. Sekratoriciat inrichten.

II. Op 2j mei te 19 uur gaan we naar
het instruktiezwembad te Tervurnn.

12. Met hei. maken van plakkers gaan we
nog w 3 c i 11 e n.

13. De week van de jeugd:
25 augustus : ooening+tentoonstel

ling in het lokaal.
25 TucuotL? : The-Dansant in het

park. . '
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•i.igustus ;

september:
september;
c p t em b e j;;

V O e t r 311 \'

P.i.ng-por.g tornoaf
Dabatevo-id
Diaav/nnd

F —. 13 j. e v' .'d n w x e w e -e t
"■'-■-rt" + uitHiag van
n p 51 e 1V.' e d s t r i j d .

Dropping
Milnc-bal

Kleinkunstevond
VRrl<is ;71 n g Jeu gdrr.e d
Tegen I ajgusbus moeten de kandi
daturen binnen,
Kieran op de Ttie-Dansant van
2j aLinustus.

Op
me

ra ="-'

9 septembar Algemene Vergadering
t installatie van de nieuwe Jeugd-

ledere vrijdagavond
vanaf 19 uur wordt er
volley-bal gespeeld in
het PARK VAN REL5T.
Iedereen is hartelijk
welkom,

3. .

Beheerraad
vzw 'TONZENT'.



VEr.L'ES Ei'J WiTvibTREKEMIvG

I  n .- c .:-t 19 72 tot

3 G •? c r 3.1 1 y ;■ 2 .

INKGMETEE

5c3.1dü ai-irJe feuruaci 4 COQ
Lokaal 14 5 ü
Reist ksrmi.-. (brute) 2S 73d
Gpsning jsugdklub (brute) Ib 742

i2 G5D

2. UITGAVEN

Bier 50 356
Adr.i nis tratie , zegels,
papier I 159
Rans kaartspel 2 56D
Winkel 4 635
Drukwerk Ton zent 3 Ü63
Eeto's Emrr. anuel 75 7
Materiaal 719
VerT 463
Wijn operiing 4 50
Bomen 390
A^rtocs -<• patent 9 75
Bandonnenier 15 963
Hout 497
Ijsbce.v 400
R e k e n i r. y j e n g d r s r, c! 1 o d tj n 813

Verlies ; I J65
Boekja :24 567

63 235



I^NIEUWS
VERSLAG " LEIDERSWEEKEND " van 24,
25 maart 1972? te Betekam„

De tekst die hier onder volgt.is een
synthese van het basisdokument van
deze leidersbijeenkomst. Personen
die graag dit dossier integraal in
kijken, kunnen dit bij één van de
K.S,A.-leiderso

Thsmata; ' De jeugdbeweging onder de
loep ' .

'  Ons bondskamp van 24-31
juli 1972

Deelnemers g Van Dessel Freddy, Janssens
Daniël, Van Steenwinckel Freddy, Van
den Schrieck Leo, Schepers Freddy,
Janssens Paul, Janssens Hugoj en
Emrnanusl Vandenborre,

24/3/1972 ' De jeugdbeweging onder de
loep * ', • ■

a= algemene benadering van de zin en
de tank van de jeugdbeweging»



- De te-ik en funktia \/ar, de jeugdbe
weging bestaat er va daag de dag in,
de jongana enkele meneelijke waar
den -nes te geven die ze er gene an
dera z n d 5. e bepaalde c ~ s 1: a n d i g li e d e n
kunnen apdeen s.a, 1< aneraadschap en
vriendacbap.

- Ds jeugdbeweging moet de jongens op
voeden tot persoonlijke zelfstandige
mensen die aociaal-kritisch kunnen

handelen en denken.

- De jongens moeten zich tijdens de
vsrgraderingen kreatief kunnen uit
leven .

- Het is niet de taak van sen jeugd
beweging een ideologie aan te bren
gen ( is zin van san politieke ideo
logie )
Een christelijke overweging daaren
tegen krijgt wel een bijzondere
plaats indien dit gebeurt in een
modern-menselijke kontekst.

- Cm dit alles over Ie brengen, is het
noodzakelijk dat de leiding een
groep echte kameraden vormt.

NOOT; De leiding van KSA-Kampenliout
is van het principe;

- één dorp, één jeugdbeweging,
- K.S.A, mag geen privéklub

voor studenten zijn.



ba ' spcci rieke benadex-ir.g vaor elke ba"
af zon r'crii j k

- joiTiknapen: opvaaden in en dcor

het s p e10
- kriapan : voortzetting van

krapen + ernstig on
derwerp.

- jDiKiherniHUKBrs ï sp(2l en errstiye
worden evewwsardig
en de inbreng van
de jongens vjordt
groter ir. a a r steeds

begeleiti.

25/3/1972 ' Ons kamp '

- prakti'.jchB regeling var het vertrek.
24/7/72 - rond niddeg vertrek jkn

en kn ( met de bus ).
- jonghsrnieuwers vertrekken

met fiets rcnd IC uur.

- opstel l.en van een vei antvjoord kamp-
re g 1 e rn e n t.

- inrichten van 'brevet' algemeen kamp
leven ( sjorren, EHBO, koken, enz, )

- oud-leidersdag op kanp ?

- koks: Ivo Var Dessel, Eddy Van Dss-
sel, Andrs Servrankx, Emmanuel
Vandenborre.

Uw verslaggever vjas,

Paul JANSSEIMS.



10

BGt.;DSTAK 6 APRIL

- De verslagen van het leiders weekend
werden rcndgegeven aan de leiders
(  'Waarbij spijtig vj e e r eens t vv e e'
man ontbraken ),

- Tip-top-kamp; werd positief onthaald.
Bedenkingen;

- men zou het best terug splitsen.
- meer hulp van de bonden bij de

organisatie ervan.

-'l-let-jij' : viel erg mee bij de deel
nemers .

Bedenking; er vwaren nogal weinig
Jhn, van Kampenhout.

- Kampplaats;

— er waren problemen gerezen
i.v.m. de vast aancenomen
kampplaats.
(  ondertussen is er reeds een

andere gevonden met in de
buurt mogelijkheid tot bos-
spel, basket en voetbal ).

- een gedeelte van de leiding
en koks vertrekken reeds op
zondag.

- De pastoor van Kasterlee en de men
sen in Dinant waar we vorig jaar
waren gaan bedankan; o.a. met een
foto van de kampplaats van vorig
jaar.

- Zendag 9 april opnieuw naar Kaster
lee om een beslissing te treffen
(  is inmiddels gebeurd ),
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Verwit óirjinnsksf-.rttïn zijn bijna
opgebruikt,
Oplossing: ieders ban zal naar

eigen onl>s/erp -/erwittiginqskaarten
laten r; a k e n«

Hst materiaal moet nodig eens ge
sorteerd vjcrden om te weten vjelk
materionl er van de verschillende

jeugdverenigingen isa

Er werden bedenkingen gemaakt i.v.iti,
de statuten van Jaugdklub 'Tonzent'.
zo bijv, i.v.m,

- het gebruik van hst lokaal,
- hut bestaan van de Jeugdraad,
- hel; gebruik van het materiaal.

Het kontakt met de ouders zou wel
wat beter kunnen gsorganiseerd wor
den, nu de traditionele bezoekdag
is weggevallen.

van 24-31 juli 1972

TE KA5TERLEE

met de jongknapen
de kanpen
de jonghernieuwers

ONS KAMPADRES IS;

De Heer Jos VAN GORP

Oosteinde 12

2460 KASTERLEE

de leiding
KSA-Kampenhout,
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Verslag Fietstocht 2 april 1972,

Zoals aangekondigd, op zondag
2 april zou de jeugd samen met hun ve-
loke naar het bekende Zichem gaan. Maar
het slechte weer bracht alles in de war,
en het schema moest gewijzigd worden.

Om te v/oet te gaan, had nie
mand zin. Dm met de fiets te gasn, was
het te vies weer. Dus zijn we met vier
wielige voertuigen erop uit getrokken.
Een tweede probleem, alsof het eerste
nog niet groot genoeg was, kwam ook
nog kijken. Nu we toch met auto's
gingen, konden we immers gemakkelijk
verder gr^an. Er werden boeken aange-
sleurd, krantenknipsels, landkaarten;
wijze gedachten en woorden... Het re
sultaat: we zouden naar Zichem gaan.
(  a propos, dat wisten we al ).

We vertrokken dan maar met
het volk dat er was. Juist geteld:
10 personen waaronder 7 jongens en
3 meisjes. De belangstelling was ook
niet groot an er waren maar enkelen
die ons nagewuifd hebben.

Rond II uur zijn we dan weg
gegaan op weg naar Zichem; met 3 auto's
speciaal uitgekozen voor deze reis ( de
merken mogen niet vernoemd worden ) .
Ze werden bestuurd door echte specia
listen in het vak ( meer inlichtingen
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omtrent dit kan je bekomen op het se--
kretarian van "Tonzent" met vermel
ding "De utobestuurder" )

Zoals ik dus zui; we ziin
uiteindelijk vertrokken en ook n£?ar
huis gekomen langs Averbode en Zichem
om O

LAPS.

35e VLAAMS NATIGMAAL ZANGFEEST

28 MEI 1972 - SPORTPALEIS

ANTWERPEN 14.30 u.

MOTTO: "FEDERALISME NU J "

ingericht door het ALGEMEEN
NEDERLANDS ZANGVERBOND v.z.w,
met medewerking van de
VTB - VAB
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c  ksE-kampenhout

OOOOüQGOOOOOOaOOOOOCOOCO
O
c
c

Er is een tijd

Donderdag 6 april 1972 ver
zamelden de leiders van KSA-Kampenhout
vcor hun maandelijkse bcndstaf»

Hoewel er belangrijke pro
blemen besproken werden, had deze
leidersbijeenkomst een speciaal ka
rakter.

Omer Van Dessel, die geduren
de enkele jaren hondsleider was en het
laatste jaar de taak van hernieuwer—
leider op zich had geromen, nam af
scheid van zijn ksa-vrienden.

Het ligt niet in onze be
doeling hier een ontroerende beschrij
ving te geven omtrent de goede kwali
teiten van ümer. Neen, dat doen we
niet, toch houdt de huidige ksa-leiding
eraan tot ümer een welgemeend DANK U
te zeggen voor al wat hij presteerde
voor ksa-kampenhcut, tijdens zijn zes
tienjarig lidmaatschap. Een dank u
voor zijn inzet en kameraadschap.

in naam ven de leiding
van ksa-kampenhout,
de bondsleider,

Emmanuel,
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van komen en van gaan

Indrjrdead, ook hij VK5J
moeseer uij spijtig genoeg afscheid
nemen van drie toegewi jde leidsters
nl. Maria Goosssns, Marijke Woyts,
Lena Ven Remoortel,

We haddsn toch één enkele
trjost want we mochten eon nieuwe
leidster begroeten nl. Benise Vgndcr-
reet.

Aan Benise een hartelijk
welkorn en san Maria, Marijke en
Lene een o;jiecht DAMK U WI£L voor
h'jn opbouwend werk gedurende ver
schillende jaren in de VK5J,

Leiding VKSJ,

humccUkcn
faterdag 20 mei 1972
geven Rita Jansscns en
Jchrny Jancuen aan el
kaar hun ja-woord.
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RELST KERMIS

Hei neoft ,-;ec!r joed gev/eëst,
cO t "log g ezegd v-;arden.

De la t-s Le v-jeek is er natuur
lijk hard geplast zoals ge'A.nonli j k . Reis !;
kerr.iis is c= puri-iJs dat ar in het l..-
k a ci 1 ' s h: O k k a n d e ' v e r a n cl e i" i n g e n plaats •
vin Jan, dit jaar zorgden eet; .-.ieuwe
kapkrasr en een bardopneTier VQcr iede-'s
voldoening. We ca 'ken r.'e n-enseii dia
litiycor gazorgd hebben.

TOr-zent niet vinden is co!<

niet ineer nogelijk, een grote lichtkas
buiten tocnt Jat ge er zijt.

hst kernlsP'-irogremnfi v/as eigen
lijk sinpel, cafóhouden on geld vardierufn,
het vocrn.aemste was echter dat alles
VE-rliep in ssn aanganame sfeer en dal
iadejeen tevraden was.

Eeginnen nnet de jeugd en ein
digen iTi iit de fanrara is een ^ladrtde
geworden, wis k n n -r twae bels i nric !■> t.ari
op 3 dagen obI groter orkast !

De enz ge spel brB!<er was maneer
de xegeri naar wa^r net goed is willan
ze zijn naar het oude spreekwoor !: "zo
als hat kicd'.j-; Tonzent tikt, tikt het
n e r c e n a ."

Omar .
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" JeuFïdclub Tonzent "

C.ieaktie cp net artikel ' Jeundclub

'ionzent'in het aprilnummer p. I;,, )

•.erst en vooral moren we de le

zers wel felici-ceren die opcrlijk dur
ven reageren,dat moest meer gebeuren!

Om alle misversranaen re ver-

mijden is net misschien wel goed dat wij
op het gestelde probleem onze visie ge
ven.

Je begrijpt wel,beste lezeres,
dat we ergens een leeftijdsgrens moeten

trekken.We hadden deze even goed op 15
of 14 jaar kunnen brengen,maar dan had je
dezelfde situatie kunnen aanhalen van een
vriendin van 14 of lp jaar.Het is zo dat
ae meeste jeugdclubs de minimumleeftijd
op 16 jaar nemen,eigenlijk doen we dus

niets speciaal.Je zult dan ook begrijpen
dat wij ons hieraan stipt moeten houden,
wij streven ernaar om bij eventuele kon-

trole volledig in orde te zijn.

vvat cafe of dancingbezoek van de

ze jone:e mensen betreft,ook dat is nier

toegelaten,daar is de minimumleeftijd 18
jaar.
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•'lÓ zi^jn neiv volkomen met je eens dat
G.e toekomst _bij ae jonge generatie ligt en
als je eens de vooroij ben'C,aijn je bes—

ce peilen op jeugdgebied zeker reeds ver

schoten.Ondervinding leert ons ecater dat

mensen bovenide 20 jaar noodzakelijK en on

misbaar zijn .in een jeugdclub,ze moeten zich

echter in de mate van het mogelijke naar de

jongere generatie richten.

Om te besluiten ... je jonge vriendin

kan missciiien best aansluiten bij de VKSJ,

deze beweging verzamelt de jongeren tot 16

jaar,nadien worden zij dan in de jeugdclub

toegelaten.De leidiag past zich dan ook,in
de mate van het mogelijke,aan de noden van

deze leeftijdsgroep aan.

regelmatig zijn er reeds gemengde akti-

viteiten.üpijtig is het dan te moeten vast—

stellendat heel wat van de jongeren nog niet
rijp genoeg zijn voor deze aktiviteiten.len

vraag?Wat zou er dan gebeuren als die mensen

terechtkwamen, in net gezelschap van 17-18

jarigen?

Van Dessel ?reddy

(n.v.d.r.rde lezeres schrijft" Jeugdclub
ionzent zal ontspanning brengen aan mensen

die zich jong voelen... "Vv'elnu mensen van

jaar kunnen zich misschien jonger voe
len dan deze van 15.En dan hebben ook zij
hun plaats in de jeugdclub.)
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PR IJSVRAAG

Omdat ieder degelijk ' blad ' een prijs
vraag bezit, en omdat we graag haantje
vooruit zijn: hier onze 'intellektuele
prijsvraag' voor kenners en fijnproevers,

Vraag I.

Waar werd Napoleon verslagen, zoniet
waarom en hoe ?

Vraag 2.

Geef het getal dat U bekomt door de
volgende rekenkundige bewerking:

gewicht redaktieraad

X 3,14 + 0,456789 =

PR IJZEN: eerste: 3 gratisconsummaties in

TONZENT.

tweede; 2 gratisconsummaties in

TONZENT.

derde : I gratisconsummatie in

TONZENT.

ANTWOORDEN sturen.naar jcedaktieadres

vóór 31 mei 1972.
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naïeve idealisten

Wie zich inzet voor het ge
luk van mensen hoeft niet na:"ef te

zijn, wel idealist.

Hij zal plannen ontwerpen,
dromen, projecten en hypotesen maken
over wat gewild wordt en gehoopt.
Het hoeft niet naïef te zijn, maar
het zal altijd wel iets van de utopie
in zich dragen. Iets van het onmoge
lijke.

Maar het zijn juist gezien die
mensen die de wereld en de mens voor

uit helpen ,

Wie nooit verantwoorde risico's
neemt,doet niets.

Wat zou de vjereld zijn zonder
die dwaze utopisten ?

W.B.

s e QQ
□ DD
ooft H

Q
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NIEUWE POSTZEGELS

Uitgifte vüh een bijzondere postzegel
april 1972.

1. De eers oe uitgave werd gewijd aan
"  De dag van de postzegel
"  De dag van de postzegel " werd
op 29 augustus 1936 ingesteld ter
gelegenheid van het te Luxemburg
gehouden jaarlijks Congres van de
Internationale Federatie voor
Filatelie,

2. Een andere belangrijke uitgifte
staat in het teken van " Europa
1972, "

Het gemeenschappelijk motief van
de postzegels " Europa 1972 " sym
boliseert de nauwe internationale
samenwerking met betrekking tot
het mededelen van informaties en
boodschappen via de • pesterij en,
de telefonie en de ether, waarbij
19 landen zich aansieten.

3. Thema van de derde zegel is de hulde
ter gelegenheid van ' 50 jaar ' pers
agentschap "BELGA" XXDde Congres
van de "f . I, E . J,
Vijftig jaar geleden begon Belga
met het verspreiden van bericht
geving en dat doet het nu reeds
een halve eeuw lang, elke dag, be
halve tijdens de oorlogsperiode van
mei 1940 tot september 1944,
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ODE AAN DE EXAMENPERIODE

Haanden mei en juni
Tijd VHP blak au kot
t j. j d V ..t n p 3 !< k e n n i e t. m f o r ' n p \i t.

Tijd van studeren
tijd van niet meej: verker-n.

Tijd van v/i-rrken dag en naclit
Tijd van weinig sJapan onder 'n warcme

Vacht

Tijd var" gedachten en gepeins
tijci van laranrs die lachen grijns,

Tijd van 'warmte en zon
tijd van ... als ik het naar ken.

Tijd van knnien en vsn gaan
tijd van ... ach 't is al gedaan.

S n n V10 V ,
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Üp daturn van 6 april II. richtte de
Jeugdraad aan list gemaentebestuur
volgend sciirijven i.v.m. milieu ver-
ontreinigirg.

Mijna Heren,

Bij het lezen van het ver
slag van de laatste gemeenteraadszit
ting, steAlen wij met genoegen vact
düt er beslist vjerd twee veldwegeii,
aan de verkaveling Rood Kl'cster, voor
de ruiterij te sluiten.

Wij kunnen niet anders dan
zulk inibiatief toejuichen en aanmoe-
P i g e n !

Graag zouden wij nochtans
ook uw .iondacht vestigen f))i enkele
nctüurplekjes in Reist, die, als het
zo blijft verderduron, over enkele
jaa-en als natuurgebied totaal zullen
c'i f g e s c h r e V 2 n / i j n .

Vroeger hebben wij li in
verband fiiermee reeds geschreven, voor
zover wij weten is er op onze v/oor-
srellen ttjen niet ingegaan, zodat de
toestand tip al deze maandi;n steeds
m. a a r verergerd is.

liet ergste is het wel gssteld met
"de beekkant";
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- ti&ntsllsn Pcuarden ri.jclen het
Hiicille parddje hf;lemaal stuk. De
tijd men langs eeii "nnni, kron
kelend, snh j Ideracht;: g p^id v.-^n aan
da Aarschotsebaan tot in de Wil-"
dBrdr ae t knn v. nde 1 e.n of fietsen
-£ reoGs een paar jaren voorbij.
Mayon wij dot z':n>c:Br laten gebeu
ren ?

-  In Kerr.panhout hebben haal wel: -iisn-
sen moeil;; j kherien met hn t bekomen
van een bouwvergunning. In de
be^kki'nt sraan caravans, v^/eekend-
huisjes, ja zelfs een lomo beton
nen kr3t in het rriddan van het bos.
Hebban die mensan den eer, koelating
gekregan ?

- De baekkant was steeds een tof
speelterrein vi.ur onze kinderen
en niec het minst vcnr onze jeugd-
^-ewByingen, Mnmenteal is het veel
te gevaarlijk oir mat kinderen in
dat bos te komen ... meastal hoog-
moedige ruiters vinden ej.- niets
beter op dan flink door te dr£3van,
ook al staan ar 20 kinderen op de
weg, de ruiters gaan niat opzij !

Wij zouden U willen vragen.
Mijne Herrin, 2.ndien U aan de waai-
hsid van dit schrijven zou twijfelen,
□ rn ever ter plaatse ean kijkje te
gc- cjn nemen. Mrsschzen hebben jullis
de beekrcar.r ook m uw jeugdjaien ge
kend, maak den ever eer, kleine varge-
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lijk'ing nn U zult het met ana eenu
zijn: da-r moet vj3± aan rzbauren !

Probleem twee: Het weianette:.bos np
de tleicle .

Een groot gedoMlte van hel
bos werd thans verkaveld. Het mooiste
gedeelte blijft gelukkiglijk gespaard,
gedeeltelijk als privaat nstuurroser—
vast en gedeeltelijk als staatseigen
dom .

Ook het gedeelte dat staats
eigendom is wordt helemaal verwoest
door paarden. Zou het niet mogelijk
zijn om er onze mensen attent up te
maken dat het de moeite loont om daar
even te gaan wandelen, hel. kan er soms
heel rustig zijn en daarbij komt nog
dat het bos een grote variëteit van
planten en bomen bevat ...

Wat zijn onze verlangens ?

- wij zouden graag el de caravans,
weekend-huisjes enz. uit onze bos
sen zien verdi,':! j nen .

- dat de gemeente het pad 'buekkant'
■z.'.s wandelpad zou klasseren en al
dus de ruiterij volledig uit het bos
zou sluiten { o.a, door het plaatsen
van slagbomen aan de toegangswegen )

- dat onze mensen er attent zouden op
gemaakt worden dat ze niet altijd
ver moeten rijdten, om eens een fijne
tocht te maken ook Kampenhout kan



26

mogelijkheden bieden. Het is daarom
niet aan te raden ook in het Weisset-
terbos bepaalde wandelpaden uit te
stippelen ... maar dan moeten ook
daar de paarden uit het bos verdwij
nen I

Het probleem van de groene

zones en rekreatiezores stelt voor

heel wet gemeenten en steden moeilijk
heden ! In Kampenhout zou dat zeker
niet het geval mogen zijn, we bezit
ten in onze gemeente nog heel v^iat
mogelijkheden, we moeten ze echter
willen benutten. Op dit ogenblik
worden ze op een verkeerde wijze be
nut, door paarden en mensen die abso
luut geen gevoel hebben voor natuur
schoon, die geen respect hebben voor
iets dat wij nog geweldig waarderen.
Maar voor die mensen zijn wij toch
maar "les paysans".

Tot daar. Mijne Heren, onze
verlangens in verband met het behoud
van ons leefmilieu, graag ontvingen
wij hieromtrent uw visie. Wij van
onze kant zijn steeds bereid om op
de een of andere manier te helpen.
Met uw medewerking zouden deze ver
langens wel werkelijkheid kunnen wor
den, wij rekenen dan ook op U...

Hoogachtend.

Jeugdraad
Reist.
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HA ! HA ! HA !

PARDON

Ik stapte doelloos door de natte regen,

doorheen de stad die erg verlaten scheen,

In een vitrien kwam ik mezelf plots tegeni

ik was doornat en moedermens alleen.

Tussen de rimboe van een hoop reklames,

zag ik de spiegel van mijn eenzaamheid.

Omdat het juist een winkel was voor

dames

-van ondergoed en zo- heb ik maar niet

geschreid,

,  i

?R| r

'  L.V.
smp
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HET JUISTE WOCRD ! ! ! ! ! f ! !

- Een nens heeft een hoofd, geen kop.
(  alloen het dier hoeft een l<op )„

- Het oog wordt beschermd door de

wenkbrouwen en wimpers.

-  liet oor leidt naar de hersenen via

de oorgang en wordt gereinigd met
een oo rle n elt i e.

- De hels bestaat vooraan uit de keel

en achteraan uit de nek.

- Onze hand heeft een rug. een palm en

vijf vingers, met elk een nagel met
binnenin een witter maant i e o

- Soms ontstaan er misvorming en en ge-

breken. - vb, bochel of bult, lam-
heid, kreupelheid enz...

- Een lamme loopt op krukken of rijdt
in een ziekenwagentje.

~ Men kan lijden aan scheelheid, bij
ziendheid, verziendheid.

De olinde leert lezen met het

reliëfschrift, hst braille

schrift .

- De hsrdhorige gebruikt een hoorappa-
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Vele lijden aan een ontsteking van
de apnendix aan de blinde darm.

Door de trillingen van de stembanden

ontstaan de klanken. Men spreekt
van de stem.

Moppertj e

Een klant vraagt zijn rekening
in een restaurant,

"499 F, " zegt de ober.
Da klant geeft 500 F,
Na een tijd vraagt hij de
ober of hij de overschot niet
vergeten heeft.
Da ober komt terug met een
dienstschotel waarop I F, ligt
+  I kapootje.
Daarop vraagt de klant wat dat

betekent,

"  Service van het huis, mijnheer ",
"  Wij hebben liever dat zulke

klanten zicht niet voortplanteno"
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E: E f\i HEER I H HET

VERKEER ?

Ve rpl icnt i.ngen bij onaeval;

ds betrokkan paruijen moetrjn ter
plantse blijven zeker vvanneer er
gewonden zijn, tenzij de plaats ver
late;. om hulp te halen»

zoniet; worden zij vervolge voor
vluchtmisdrijf.

Hiervoor worden twee eisen gesteld:
-weten dat men ds oorzaak

V.J3S van het ongevel.
-de bedoeling gehad hebben
zich aan de nodige vast
stellingen te onttrekken.

v^;8nneBr er gekwetsten zijn geldt vol
gend artikel: " Met gevangeniss-raf
van acht degen tot zes maanden en met
geldboete van 50 tot 500 frank, wordt
gestraft, h.ij die verzuimt hulp te
bieden of te verschaffen a.an iemand
die in gevaar verkeert, hetzij hij
zelf diens toestand haeft vastge
steld, hetzij die toestand hem isi

beschreven door degenen dis om huTp
verzoeken.

Voor het misdrijf is vereist dst de
verzuirer hulp kar bieden zonder
errrstig "gevaar voot zichzelf of '
voor anderen ...
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Als d3 verzuimRr het or ,
riet f.eefi cpgemcrkt en nis Tien
ern lu'j.p komt vregen, dan is hij
niet ntrefbaor v;anneer die oproep
herr i.iet ernstig scheen,

Verder i^estasn dus volgendt3 verplich
tingen bij een ongeval:

- dn indernis voor het verkeer aan

duiden,

(  JnO m voor de hindernis de rcod-
nerandde drie.hoek )

- de identiteitskaart voorleggen
am de andere betrokkene,

- indien er geen gekwetsten zijn
mogen de betrokkenen de vast

stellingen zelf doen,

- als er gekwetsten zijn dan moeten
de betrokkenen ter plaotste blij
ven om aan een bevoegd persoon
toe te laten de nodige vaststel

lingen te doen,

- als er geen gekwetsten zijn moet
het voertuig zo snel mogelijk op
de gelijkgrondse berm geplaatst
worden; bij afwezigheid daarvan
zo ver mogelijk van de as van de

rijbaan,

- als er gekwetsten zijn m.aS. het
voertuig ter plaatste blijven
staan maar dit moet niet.
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A/\r,; de TÜGG riDET JE SïAAr

Aan de tocc, iroe-': je slsen
d:.chtbij de t a p Ir ::au n ,

OiD c'eaD: te pekken enen po L
en rjRt bei meês.ies te licMjen als 'n

vod.

Wcnt VEj i<e 1-en ia 2ntjezdnd
J  ■ ''T; 1 FTlt L. v.'dt, zwaxT of" bl;3nd.

Kan je niet tegenn bier
dan ia er neg abands Pruitsap hisr.

Hier-.'t is te zeggen In ' t' loksèl, ;
je weet wel in d'oude oarochiezaaJ .

Aan i-le 1 ocg moet je staan,
daar txe-l' je je vrienden uan.

b n c V10 V .

Ednasii sa

fe :-l.T
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film

L0UI5A, EEfv! WO;_RD VAN LIEFDE

N3 het sucres vrjn 'Mjra' en
'Rolanda net de bles' wcrdt ons op dit
ogenblik een nieuvy produkt van onze
primitieve fiJ-mindustrie voor de voeten
geworpen onder de titel ; "Louisa, een
woord van liefde

De gloednieuwe makelij werd
geregisauerd door het hooggeacht-- bel-
jische ;ixmduot Paul Ccllet en Plerre
Drouot, voorheen reeds de regisseurs
van de gewaagde film ' L'streinte
waarbij het terra even provokant was
als nu in 'Louisa, een woord van liefde',

Het hele vorhaol centrolisasrt
zich rond vier figuren: Louisa, de ont-
v..uchi.:te rijkemansdoehter; twee kermis
gasten en een ont\/j.Licht kind uit een
tabuis voer wezen_. Deze \/ier personen,
door eenzelfde vrijheidsdrang gedreven,
slageri erin op een^ weinig burgerlijke
wijze s.-mi3n te Leven. Hierbij komen
zij ertoe op een-gelui<kige manier een
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soori; nu slijksbsnd nui. driu r^p" "fcG
bouv/en. Div .Rrd ;:eker niet b'-do.-ild
els een mdEteno det de huidige liioreol
verA'ernt eerder een vcarstellsn

van Es n s itu e rr e bui en li et ge\mqn e ,
om de i.ceschcüwei' te laten zien dat

het'anders' eek wel ksn. Het idee
van de ' verdrr-agzearrheid ' dringt zich
op, m. a O V-. het idee dat nen er zich

meet v/oor •ic.eden iets te varocrJelen
wat n het pnrsocnlijk kad'r niet
past, en der.ondanks toch mooi kan zijn.

Doeh de inhoud van de film
gaat verder dan alleen ma.ir het scheteen
van een verhouding. Bij de vier hoofd-
personeg: s komt nl. eenzelfde vrijheids
drang tot uiting: Louisa ontvlucht
haar rijkelijk 'gestyleerd' milieu
waarin ze als het ware 'opgesloten' zat;
de twee mannen oril; vlucht ten het saaie

burg.r.laven t je om als kermisgasten de
hele wereld en de vrijheid "i-egemoet
te gaan en ten:i_otte het klei.ne meisje
dat h.aai ellc^ndig biastaan ontkwam v\/elk
ze d O O rm a a k t e in het weeshuis.

Hun ge / dv.ioli j k geluk duurt
echiter niet lang, het wordt in gevaar
gebracht door dts massa dorpelingen die
hun bect.asr. afkeuren en door het oor-

iDgsgabeure-n, wat tenslotte aanleiding
zal zijn van Louisa's dood.

Hee.l dit verhaal wordt op een
vlotte, nooit langdradige wijze door-
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gespeeld en vormt een dynamische aaneen-
sc "1E 1<elin ; van de f Hmoae 1 den die op
fotografiseh gebied zeer licog be kwo-
t E r e n zijn,

W.-t schril afs beeki mot 'Ro-

Isnde met de bles' is de dialoog die
hier vlet, natLurlijk wordt opjgebouwd

en volledig rnet het beeldverhaal her-
inonieert.

Wanneer men daarbij ook nog
rekening houdt met de vlotte vertol
king van de hoofdpersonages, die wel
degelijk de kindai-schoenen zijn ct-
groeid op acterend gebied; dan mag
men wel stellen dab, ondanks enkele
onvolkomenheden, deze filii oua beeld,
uüaloog en ritme ver boven zijn voor
gangers uitstijgt en dc aandacht van
de filmliefhebbers zeker verdient.

ZWEMMEN

Een nieuw initiatief.

Donderdag 25 mei, vertrek aan het
lokaal om 19 u.
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RECHTDOOR MOET JE GAAO

Rechtdoor moet je gaan,
rechtdoor op de baan
van eerlijkhaid en oprechtheid
van Waarheid en nederigheid

Verberg je nare gelaat niet,
wij zien graag "echte mensen".
Mensen die uitkomen

voor hun doen en laten.

Denk niet nu heb 'ik' gewonnen
want wie zich verheft

zal vernederd worde-

en wie zich vernederd

zal verheven worden.

Rechtdoor noet je gaan
Maar rechtdoor op de GOEDE BAAN !

AL.




