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Promises.,, promises f f f

Onze redaktie maakte een analyse van 26 rond
gestuurde verKiezingsbladen voor de gemeentR-p;.^Howo^_
krezinoen van 11 oktober 1970, Onze aandacht ging uit-
olurtend naar wat door de drie opgekomen lijsten (Demc-
ratie 70,- uemeentelijke volkspartij, Algemeen Welzijn)

bf=iloofd wera inzake jnugdbeleid„

i.,e d_ie lijsten, wel degelijk bewust van het
jrote aantal jongeren dat vanaf 18 jaar mocht meestemmen,
hebben niet veels te bieden. Er wordt in het ijle ge
sproken, konkrete aktiepunten ontbreken. Het doorlezen
van de programma s laat bij de jonge lezer een gevoel
van onderges-hiktheid achter. "Laat de jeugd zichzelf
maar bedruipen" is noch steeds de slagzin van de gemeente-
politici als *t om ds jeugd gaat.

Dat wij niet ten onrechte beweren dat er vaag
wBsprokeri wordt in bewuste partij programma ' s , willen
wij steven aan de hand van letterlijke citaten uit"
dift pamfletten ( wij zochten alles bijeen, per partij,
wat de jeugd aenbelangt ),

Algemeen Wolzijn ( lijsttrekker Liekens Gespard )

het 'n overwag.T ng ncomen van de nprichtiuig van een sport
centrum met zwembad. '
medezeggenschari van de jeugd iri het gemeentebeleid in
di2 hc^nd werken, '
aan de brieven van de jeugdraad werd door de meerder
heid geen gehcor gegev/en. '

Gameentelijke Volkspartij ( lijsttrekker Schoevaerts Emiel )

'  eer aangepast jeugdbeleid. *
./erkiezing var. een jeugdraad; al naargelang d~ alctivi-
tei ten zullen subsidies toegekend wordepi. '



3

Demckr£ati£3 7C ( l;i js tire'-v ker Van Remoüj -hel Hl.jo )

'  oprichtj.ng var een centrum voer kuituur er. vrije-
t.l j dnhes ted i.ng , '

'  s l:imüle crng van alle cpnrttak ken • '
toekenning van toelagen nan de: jeugdvei-enigingan
vcjlgers hun pre.'staties . '
inrichting van een weak van de jeugd, '

Wij züuder. de lezer v;i 11 en vragen even een
hal^ms np Le m.iken van het ;eprsa teerde wsrk voor dc-
jeugd. Deze zal beslist nsgatieT uitvallcno Onder-
tu.asen blijit er neg vrsr jaar voor de gemeenteraad
om iets te prsü te:ren, De jongeren kijker beslist uit !!!

belangstellende pecsonen, of burgers die onze
eiraten in twijfel trekken kunnen op c-nnvrang de vol-
ledrtjs pripagandaburdel van de gerieenteverkiezing^n I97Ü
i n z i e n O

Jeu gr.'beleid ,,, ook in deze gemeente ?

We heliben te maken met een nieuws jeugdsituatie
Tegenover de vroegere opvatting dat het jeugdleven er op
moesi. gericht zrjn volwassen mensen te creëren, beklem
tonen ue j(1 ngersjn zelf nu neer het "samen—j□ ng zijn".
Jongeren vsn nu willen in hun jeugdbeweging niet menr
gadir.-.gnerd worden door ' de leider ' neo schoolmeestn -
aJ-Inres, maar nemen znlf initiatief, j ichten zelf hun
ori tspanningstijd rn zoals zij die zinvol virdcn. Zij
zijn in die z.nn dan ook echte volwaardige consumenten
van da vj-ijn tijd geworden, mede dank /ij het groter
hudget dat zij l.er beschikking hebben, Feib is dat
ten Gpzichbn van hst langzaam verburgerlijken van de
jEUjgn, men steeds m/.-er t .n meer bij de jongerei i te maken

■  lue; ü ir.et riet ideaal van ssmen-jong zijn, saner pievJer
maken.
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□ ük

Het is dL!:.deiijk dat een jeuQdbfsleid er lian
moet op ger-.cht zijn vcMjj-zieninc.an te verschaffen

□ ■11 d.3ze jongcréf, hun eigen vrijetijdsbesteding uit te
büuwe.u Hrer ligt een taak weggc^J.eqd voor de gemeen~e-
lijke Dverhuid.

- Eers i. 011 VüCiral materieel! gebouwen, terreinen, tech
nische uiurustrng, spcotaccoiroda ti= , groenzones,
speelpleinen O Incjien de/e reeds voor handen zijn
dienen zrj u.i.tgebreid en verbetert naarnslanq de
behoeften.

- Ten tweede financieel: B:I j het opmaken van de jaar-
-Lijkse begroting zal dp; gemeentelijke overheid de
eisen onderzoeken v.in dc bestaande j eugdgroeperingen
in za <e hun j aai-1 z j ks s toelagen. Zij zei de c e 1 den
toekennen op basis van volgende criteria: ledunaan-
t a j., bes t a nsdLi LI r, verwezenlijkingen en be 1 1cj ef t en .
üVer de □ p'</oE2dkijndi ge v»/aerde en hun at: bi tinq dient
zij een genuanceerd standpunt m te nemen.

'  Ten derde kwalitatief: het gemeEjntebestuur, n-et in
het achterhoofd het algemeen welzijn beogend, zal
geen pessit3ve hcuding aannemen in het jeugdbalejid,
Zij moet f3en vergadering uitwerken, die democcatisch
sa enjeS'^eld is uit de p.iivate jougdgroeperinqen
(  Ji11 = club, TOnzent . , }, ideologisch geïnspi
reerde jeugdgroeperingen ( KSA, Scouts . ..), ouders
en gemeente bestuur, Lv/aax'bij deze categuriën tot

Lin recht komen in een b«31 eidsvormir g , Deze over-
k _■ e pi e 113 n d e jeugdraad zal tevens g e z am e; I i j k e i. n i t i cj—
tisven pirobec-n uit te voeren ( vb. culturele week,
cljI tur e LC ma nrf es trrci e:- ... } en advies verstrekken
bij de verdeling van de: gelden. .Dezo jeugdraad
dient ^i._h i.c.'t er;cste taak te stellen de ni.et—gieor
ganiseerde jeugd ( procentueel in de meerderheid )
ofi te Vctngeria

ii.' n21uurJ.ij'!< allemaal als idtiaal voor—
gesteJ.c. Tuch zolj dit een stret^fmcidel moeien zijn
voor het gemeentebestuur bij het voeren van f3en
jeugdüeieid. De jeugd heeft inderdaad het recht
h- c-r eigen potje te koken maar de \'ere n twoordel i j k en
voor deze aanzienlijke groep mensen moeten voor
zieningen treffen en mogelijkheden scheppen opdat
de jeugd zichzelf zou zijn in haar vrijetijdsbesteding,

De redaktie.



WANi^JES VAN DE VELDE ~ WILLEM VERMANDERE

Brengen zij cezelfde muziek ? ^
Is de kv.'aliteit van hun teksten en nuzieik 'gel.
^i j n zij even oaed , ti j de;11s hun optreden als op de fj^Ic|31 ?

OF

Zijn er verschilpunten !!!!!!!!!!

Inderdaad ja, els in en hun optredens bijwooiit kan men enkele
grote puntur. jnderschijiH3n, waarin een hemelsbreed verschil
ligt, al zijn zij beiden volkskun.stenaars •

WANlMES VAN DE VELDE

- Is een volkszangar, die tekst en muziek opraapt, zoals hij
zelf zegt, in de antwerpse kafeatjsso
Alles blijft dus behouden in de oursprcnkeli j ke vorin, zon
der moderne bewerking•
Hij zingt de liederen zoa i s zij waren, dus i.n het antwerps

- hij verzorgt de bsgeleidiny niet alleen, en de afwerking
is fantastisch.

De drie muzikanten zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat
zij op scnmign ogenbliKken zeJ.fs kunnen improviseren,
zonder v/nlse klanken voort i;e brengen.
Wannes zelf b a s p s e 11 v e r s c h .i 11 e n (d e i n s t r lj m e n t e n ,

- Het optreden vurschiilt niet zoveel van de plaat, daar hij
heel sober is in de koi.'imen t.aar,

WILLEM VERMANDERE

5

- Brengt in feite eigentijdse kleinkuns ttel'sten, meit zelf
geschrevén muzif-ik, gezongen in het wes tvlaams,

- De moziekhegeleiding vsrziugt hijzelf, wat n.i et wil zeg
gen dat ze slecht is. Maar vFje. eenvoudiger van vomr,
a .1 s die van Wannes Van de Velde,

- Da-or uit zijn liedjes Vtaak heimwee spreekt naar een
vroagare tijd, naer de v/esthoek zoals die vroeger was,
rustig zonoer industriële uitbuiting, zouden sommige
mensen uit zijn platen wol eens enkele smartlappen



kunnen haleno

Uit de kommsntaar echteir-, die hij gcjef-.. tijdens ^ijn
nptreden, haa.lt men hel: diejie gevoel dst deze jonge
man lejijl-. in zijn teksten, die dan alles behalve smart-

Jappen blijken te zijn,
Willem Vermand-, ce begrijpt men betsr tijdens een kon-

frontatie met htat puhliejk,

WANME5 VAN DE VELDE en WILLEM VERMANDERE

tvvee gelijkende personen, die zoveel verschtJ lende
kwaliteiten b e z .11 ten ! ! ! ! !

G S ' B L-; t.

voor

genoteerd

Een lichaam hebben we allemaal, maar het staat een vrouw

nu eenmaal beter dan een man.

Echte liefde is blind.

Miel Puttemans loopt liefst né Vieren,

De afrossingsploeg van El Fatah versloeg de Israëlische
ploeg tijdens de jongste Dlympische Spelen,

Schoollopende jeugd is na de schooltijd bijzonder radio-aktief,



ABORTUS- MOORD OF WELDAAD -

WIE sprak nog nooit over abortus ?
WAT is abortus in feite ?
WIE dacht nog nooit na over het
probleem van de overbevolking ?
WAT gebeurt er in het lichaam van
de vrouw, wanneer abortus plaats
grijpt.

Men gebruikt het woord zoveel, men
is er voer of tegen, zonder te
weten over wat men praat, In een
woord ABORTUS staat in de aktua-

litei t,

Daarom maak ik in een reeks arti

kels duidelijk wat abortus is en
hoe verschillende mensen reageren
op het probleem.,

WAT 15 ABORTUS ?

Men spreekt van abortus, of mis

kraam, indien de vrucht wordt

uitgestoten, voor de voltooing
van de moederkoek, dat is voor
het einde van de zestiende zwan-

gerschapsweek,
De oorzaak van dit miskraam, blijft
gewoonlijk onbekend, daarom is het

ook onmogelijk de abortus in te
ddlen in veroorzakende faktoren,
we geven enigzins een indeling
van de verschillende soorten

abortus, die gebaseerd zijn op:

A • Het moment waarop de miskraam

plaatsvindt.

Miskraam vóór en na de inneste

ling van het ei in het baarmoe

derslijmvlies •
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Er val"t niet aan ta "bwijEBlan, dat hst niBuwe Ibvbo bbd
aanvang naanrt op hat momanb van da samensmalting gE
konceptia. Hat latijnsa woord abortus ( ontijdiga be
valling, miskraam ) komt van hat woord abortior ( vergaan,
verdwijnen )•
Hloudt men vast aan de oorspronkelijke betekenis van het
woord abortus dan is het wal of niet ingenesteld zijn
van de vrucht niet van belang. Het hangt dan alleen
af van het vergaan van de vrucht, of dat nu vóór of na
de innesteling gebeurt.
Indien men het begin, van de zwange cfichap stelt op het
moment van de conceptie, dan moet men de "rnornir g-af ter-pil"
en waarschijnlijk ook het SpiraaJtje als middel tot
miskraam zien. Wanneer msn echter spreekt van zwa tig er-
schap, na de innesteling, dan zijn de pil en nrit spi
raaltje, anticoncoptionele middelen,

B• De wijze waarop de miskrciam nlaotsvindt •

I, Abortus imminens: ( dreigend mis kraan )

Men spreekt van oen dreigond miskraatn, wanneer een
vrouw bij wi(j een jonge zvjangerschap is vastge
steld, gaat bloeden en er tjeen andEsre oorzaak voor
dit bloedverlies kan worden gevonden»

Abortus completus: ( volledig mj.skraam )

De vrucht kan in een keer volledig worden uitge
stoten, of in gedeelte.n.

3, Missed abr. rt.i.on ( vasthouden van de do da vrucht )

De miskraam wis.idt niet doojgezet, do vrucht sterft af
an het ei word'-, niet uitgestoten,

4 » Met !< O .O r t. s gepaard gaande s. b □ r -L u s .

Afc jrt'js, .gepaard grnanda met koorts ^iet men na een
illegale: provccebie, vonral w.aoneer bij (deze ondes
kundige hulp onvoldo-nda ontsmetting heeft plaats
gevonden. Acute levansbed r eicjende situaties, zijn
daarbij geen eldzaemheid .
Dat echter (Je diagnose, septischn mi ■ k.: aar:. , nii3t
uitsluit dat er een illegale abortus ' ..eoft plaats
gevcnd'sn is ook duidelijk.
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BETEKENIS VAN DE KUS VüOR BEPAALDE PERSONEN
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cOiTimsridü; een opdrecL l; b.i j cavonoschsmerlngo
P e X'ac h u c ie "u j ai zelfde gpivoel als wan neer

hij tussen hemel. Kn aarde /weeft.
genie: een g v e r ha r u g g i n g .

k 3 n □ n n i ea r: een raak schot.

infirmier: een zalvend gtaneepniddel»

WEcht: ecir welkome afv;.isseling.

dokter: een gevaarlijk besmebtingsmanoeuvre.

rechter: een vrijwillige botsing die strenge
straf verdient.

politieker: aan verzoening tussen de partijen.
student; een mondeling examen,

i-Gmansch::ijver: een oplossing bij gebrek a£n
i n s p i r 31 i a .

k we zei: aan d ci c d z n n d e als ze het zelf n i e t
mag doen.

-  \/ O O r de jon g a moe d ?j i:: een k a 1 m e i- e n d m 5 d d J v g g d e
v; e n e n d e k 2 e i n e .

~ voor de vrouw: ecin tegenvergift tetjSn aangebrande
soep.

- voor de man: ''Wat zou m'n vrouw nu weer nodio hebben"?

Madean

i  ■ -4 /'-*■ / '1':^



EEN HEER IN HET VERKEER

Het geven van geluidssignalen:

Geluidssignalen mogen alleen in volgende twee gevallen
gegeven worden: ( art. 47 ) !

- om een noodzakelijke waarschuwing te geven ten einde
een ongeval te voorkomen ( nr, 116 )»

— wanneer het noodzakelijk is een voorligger te ver
wittigen van het feit dat men een inhaalmaneuver
vjil uitvoeren, maar dan alleen buiten de bebouwde
kommen ( nr• 115 )•

Andere geluidssignalen dan deze die door het reglement
voorzien worden (nr. 275) zijn steeds verboden (art. 47)«
Het gebruiken van geluidssignalen tussen het vallen van
de avond en het aanbreken van de dag is altijd verboden
behalve bij dreigend gevaar. Normaal moeten zij ver
vangen worden door het kortstondig of herhaaldelijk
en afwisselend aansteken en doven van de kop- en kruisings'
lichten of, wanneer de koplichten niet mogen gebruikt
worden, door het kortstondig en herhaaldelijk aansteken
van de kruisingslichten. In dit laatste geval moeten
de standlichten hetzij onophoudend hetzij afwisselend
gebruikt worden met de kruisingslichten.
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KALENDER

^ novemberi^^JONGEHENEUCHARISTIEVIERING 18 u 30'
Kerk te Relsto

xT-Dansant in TONZENT te 19 u 30'
— D.J. ROMEO

Dinsdag 7 november: "The Raging moon" van B. Forbes
Bosco-Filmclub - Cine Rio Haacht 20 u.

(beschrijving: zie filmbespreking in dit
tijdschrift)»

D.onderdag 9 november: Stadsschouwburg Leuven: 20 u
Filmvoordracht "NieuwGuined, het
ontwaken uit de oertijd".

Zaterdag II november te 20 u „ ^ •
Zondag 12 november te I9u30' ^

" VIER MANNEN EN EEN MEISJE "

in zeul "VlaamE5e Leeuw"

Zaterdag 18 november te 20 u

KAJEZA—bal in za^l "Pax" Kampenhoute
rret Gerry Lee en dn Travelling Brass,

Herman Van Veen

Stadsschouwburg Leuven 20 u,

"Z" van Costa-Gravas

Don Bosco-Filmclub - Cine Rio Haacht 20 u,
(zis filmbespreking)

Tot 10 december: Mechels Miniatuur The.-ate:?

"De ingebeelde zieke" - Toneelstuk van Molièise,

elke vrijdaf.i/zaterdag/zondag te 20 u 15'

Tot 7 januari 19 73 : Speciaal pa\'iljoen op de Heizei Brussel,
Alle dagen, behalve maandag van 10 tot
15 u.

Tentoonstelling: "De onderneming als
faktor van vooruitgang" ingericht deer
de grcotote Holding van België "De
Société Générale", '

Maandag 20 november:

Dinsdag 28 november:
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I DEA AL VA EEN REL5TENAAR

Een huis met chauffage en modern W.C,,
elk jaar geverfd, zo rond den tijd van Pasen;
een bosje bomen met in 't midden een antenne voor de T.V,,
en een antieke boekenkast met blinkende Val-St-Lambert glazen»

Een vrouw, onbevlekt en goed voorzien,
als 't kan zonder X-benen; en sDrtout goeie geburenj
't weer kunnen voorspellen als Armand Pien,
en stiekem witloof zetten na de fabrieksuren.

Een zoon in de fanfare en bij de onbesproken jeugd,
een dochter die mee de mis zingt;
graag gezien worden, dat doet toch deugd,
en sexuele voorlichting geven uit een boekje dat met

'bijen en bloemen' begint.

Werken op 'nen bureau' in 't stad,
eens in 't leven een fotoke in 'de Haachtenaar';
'de kleinste' zijn vraagstukken kunnen oplossen in 't klad,
Lourdes zien en dan sterven met een rustig gebaar.

Eens per jaar aan cultuur doen in de dorps feestzaal,
tegen de kinderen proberen ABN te spreken, 't staat toch

zo chique;
zand strooien met de processie en soms 20 frank in de schaal,
en met 'ne Parker' schrijven in plaats van met 'nen bic'.

Een politicus met naam als gebuur,
bij de mutualiteit zijn en toch gezond;
kameraad zijn met die van het gemeentebestuur,
en Will Tura horen zeggen dat hij hier gère komt



BET H. ENNETJE V ICTOR I NA

Ex was eens een hennetje, dat Victorina heette»
Het leefde gelukkig in het kippenhok van Boer Isidoor
Het hennetje deed haar werk zoals de anderen. De
hennen van Boer Isidoor waren echter niet opgezet
met deze vreemde hen» Hennetje Victorina was immers
afkomstig van een ander kippenhok. En alhoewel het
hennetje Victorina de oude kippen verzorgde en de
jonge kuikentjes leerde kakelen, kon ze geen vrede
vinden. De andere kippen waren jaloers want zij
dachten dat de taak van een hen alleen maar eieren
leggen w^s;. En zo kwam het dan dat de kippen van
het kippenhok van Boer Isidoor samen kwamen in een
grote vergadering. Op deze vergadering werd er be
slist dat het hennetje Victorina hoogstnodig uit het
kippenhok moest verwijdert warden. De oudsten van de
kippen gingen naar het bos de sluwe vos opzoeken en
boden het hennetje Victorina als maaltijd aan. Maar
ons hennetje had alles afgeluisterd en was zeer
ontroerd door deze valstrik. Het verkoos dan ook
de wijde wereld in te trekken liever dan geofferd
te worden als zoenoffer voor de andere kippen.
Beste mensen, zie je nu hoe goedheid in de wereld
wordt beloond.

Ondank is immers 's werelds loon»

Respro
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DON BÜSCO-FILMCLUB

HAALHT-DDRP

Dinsdag 7 ncvembsr 19J2

THE RAGINO MÜGN

(Een bewogen liefde)
van Bryan Forbes.

Engels drama rond gehandicapten - 1970,

Centraal stant hier de hopeloze situatie van mensen
die geesteïlijk volkomen gezond zijn en zelfs uit
zonderlijk begaafd, maar die lichamelijk zo gehan
dicapt zijn dat een normaal bestaan hun onthcuden
wordt O Deze situatie woi^dt ons meegedeeld via een
ontroerende liefdesgeschiedenis

# O

Dinsdag 26 november 1972

Z

van Constantin C051A-GAVRAS,

Frans-Algeriaanse politieke dramatische film - 1969.

Boek en film zijn gebaseerd op een politieke moord
die in 1963 in Griekenland gepleegd werd op een
pr:cifist die ijvert voor meer sociale welstand en
voor da gevestigde- macht gevaarlijk ia. Bij een
meeting worct hij zogezegd door een "ongeval" gedood.
Een jonge, plichtsgetrouwe onderzoeksrechter beschul-
diat-op gevaar af zijn eigen carrière in de weegschaal
te zetten - de hcogsta politiefunetionariss^n van
medeplichtigheid. Het schandaal breekt los, maar de



16

ciicbctuur hoüdt -teviger stand dan oüit: het p^üce =
wordt verwrongen, cjetoigen "vexdwijnen" en de onde^-
zoekorec iter wordt verplaatst. Eer. mens kan men

ideeën, zijn ideaal evenwel niet,
"Z' betekent : hij leeft,

iMaast zijn authenticiteit bevat de film een aanklacht
tegen elKe polr-crestaat, tegen elk fascistisch machte-
nisnruiko Het ia een sober, maar baeiend en st«rk
gsengageerd wark.
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PY ROMAN I E

Een pier, die in zijn eenzaamheid
en moe van pierewaaien,
bedacht dat hij in korte tijd
eens naar een vrouw moest graaien.

kreeg plots hét kansje van zijn leven
toen hij opeens een pieremeid
haar kop boven de grond zag steken
vlak naast hem en terzelfdertijd.

'Ü pieremeisje', sprak hij blij,
"*k besef het van genegenheid;
ik kan niet leven zonder jij ! "
(  een taalfout uit verlegenheid

'G pieremeisje', hoor mij aan,
jij hebt zo'n aardig lijfje
dat ik zeer sterk ben aangedaan;
wordt jij mijn pierewijfje ? "

En 't antwoord dat die piereknul
-heel erg geschrokken zijnde-
te horen kreeg ? : " geen flauwe kul,
ik ben uw achtereinde !

Dr. Larius

Psych•
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□EUGDKLUB op de
JEUGDRAAD 8/9/1972

- Bespreking "Week van de Jeugd"
- financieel: zie verder in dit blad
- evaluatie aktiviteiten

- Vastlegging van ( de reeds voorbije ) Algemene Vergadering
- Besluiten:-openhouden lokaal

's zaterdags : 19-24 u
's zondags : 15-20 u

-opstellen beurtrol voor de Jeugdraadleden
-taakverdeling

JEUGDRAAD 22/9/1972

Besluiten: vergadering vastgelegd i.v.m, het Jongenskamp
^973 * 6 oktober, met Ooa» dia's over een
mogelijke reis naar Ierland.

ALGEMENE VERGADERING

- goedkeuring van de gewijzigde statuten ( die in volgend
nummer zullen worden gepubliceerd )

- andere suggesties door jeugdclubleden:
- elke week mee gaan zwemmen met de Turnkring

Kampenhout O
- vraag naar andere aktiviteiten dan alleen het

"Tooghangen".
- meer kontakt leggen itet andere jeugdclubs.
- tussenkomen van de club op financieel gebied

in de aktiviteiten die worden georganiseerd
voor haar leden.

- meer mogelijkheid tot het beoefenen van hobby's
en volley.
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JEUGDRAAD I3/I0/I972

de affiches vcor het toneel zijn klaargekomen en ze
mogen gezien worden !

voor het zwemmen zoeken wij de mogelijkheid om samen
met de turnkring van Kampenhout te gaan, tegen de

jsugdraad verwacht men meer nieuws hieroverï

op zaterdag 4 november, onder het ontspanningsverlof,
wordt er een T-Dansant ingericht, voor meer inlich
tingen raadpleeg de kalender oktober-november•

bij jviilonton wordt gevraagd om een nieuwe W.C.-bak
te plaatsen, dit zou moeten klaar zijn tegen 4 no
vember !

Il^II^II^aktie, van hogerhand werd nog geen informatie
doorgestuurd, na de grote flop van verleden jaar zijn
de meesten nog wel bereid om mee te hélpen, maar
moeite doen om de mensen informatie van het projekt
en de aktie door te geven, wordt toch niet geaprecieerd
Dus wij wachten voorlopig af ,. <>

Deze maand verschijnt ook het 1° nummer van de derde
jaargang van het tijdschrift Tonzent. Wij maken
er weer werk van om de boekjes aan de man te brengen
enerzijds door de jonge mensen aan huis te gaan be
zoeken, anderzijds door een stand aan de kerk op een
zondag,

het is jammer dat we de volley-bal omwille van het
slechte weder binnenkort weer zullen moeten staken !
We zoeken dan ook ergens een plaats om binnen te
spelen, we trekken op informatietocht naar de Tuin
bouwveiling op Kampenhout-Sas O

opstellen van de kalender voor aktiviteiten van
15 oktober tot 18 november. Deze kalender zal
maandelijks aan de leden van de jeugdclub ver
stuurd worden.

'c*
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TONZENT financieel bekeken van I/I0/7I tot 3D/9/I972

Inkomsten

jeugd
jeugd

1971

1972

lokaal

week van de

wsek van de

T-Dansants

Toelagen
Ton e elavon d

Lidgeld + boekje Tonzent
Reist kermis

Afgehaald boekje

91.630 Fr

28.066

52.525

40.224

7. 500

8.890

8.8X8

26.738

10.000

Totaal

Uitgaven

274.591 Fr.

administratie + boekje Tonzent 20.238
winkels 26.271
elektriciteitsverbruik 6„098
brandstof 2.100
kontrak ten 17.390
reklame 4„563
drank lokaal, T-dansants 95.554
Sabam + patenten 4.449
Materiaal 39oa20
Subsidies K.S.A. 2.500

V . K . S . J . 2.500
allerlei 23.037
op spaarboekje 20.000

in kas op 30/9/1972
op boekje

Totaal

4.063 Fr.

34.307 Fr.

264.520

38.450 Fr.

Het budget voorziet geen extra—uitgaven in het werkjaar
72-73. Wel hoopt men dit jaar een oplossing te kunnen
vinden voor het lokalenprobleem. De aanoroei van de
jeugdklub Tonzent heeft voor onze twee jeugdbewegirigen
heel wat moeilijkheden geschapen en om de werking van
deze bewegingen niet tegen te gaan zijn er dringend
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meer lokalen nodig ! De jeugdklub Tonzent zou de
jeugdbewegingen dan ook willen helpen bij hei aanpas
sen en inrichten van lokalen indien deze gevonden
worden, vandaar de (grote) reserve in de Tonzent-kaso

Beheerraad Tonzent

Er zijn taqenwoü rdig heel v/at meisjes die zrch nu er, meer in de
afgrond laten 'uwen maar er zelf in springen.

B .W
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-«■T- CI-. .Ü1J cCrnj.lLwr. .11
3 c: rri ;. 1 :i -j :n [ j (■;;'•n j.-l.acrpilac

• i j *-'ei3clii j nsn ven een n i eijvya T'3n-'=n-i ixk van de .jElegenheid oebiuik on Li .-.irtioQ ■ r""
snz.,. een woordje te schrijven! ' Gent

.p.py.p...... .-r;::.!";;','*: sn;...
Voor de medewerkers van het Milachal en H-+

waren er 18, was er eer hp^pI ", -.'r, ' irxaccaj. en, dat
< ^1 4. u L . Qezeliig samenzijn op vriiden6 oktober, het was plezant» vrijOeg

bestuur heeft een koppeltje biigekregen-Rxta en Johny Janssen, ge ziet dat we niet bij de pakken
blijven zitten. ^ paKKen

nn • ogenblik verdedigen volgende soldetenons vaoerlano: Michel Janssens in Altenrath
Vi/illiarn Vanderli nden in Soes t
Boudewijn Crabbe in Gent
Luk Vannenbroecke in Meehelen
Hugn Piot in SPB 37
René Van Dessel in SPB 6 Z^-
Ivo Van Dessel in SPB I

^  B H
Zvooien deze maand af: René Van Dessel

Ivo Van Dessel

be soldaat werd er reeds eenvoorloprn pronromwo upgesield: PezoeK aan een kltflnr
soldatenmis
eten in het park

d ' P" 1 "*■ ' "*1 •—»i'i O i-i a 1 1 w 1 ;il cieqenen bedanken die een brie-^iP
"et tof»

w  elke adreswijziging te sturen naaro.ner Van Dessel, dukenstraat 13, 3090 KAMPENHOUT.

Tot ^n volgende keer.

Gm er,
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K5A

BONDSTAF 4/I0/I9T2

- bespreking K.S.A.-bal van zaterdag 18 november;
te 20 u 30 met het orkest "Travelling Brass",

Kaartverkoop : 4 november om 14 u

vanuit 2 centra: - lokaal Reist

- Pax Kampenhout

- kampverkenning 22 oktober te 9 u
--- verkenning van plaatsen in Waals-België

- Wuyts Mark -- opgenomen als aspirant-knapenleider

VERSLAG KNAPEN DROPPING van 28 augustus:

Maandag 28 augustus om 5 uur stonden er
13 knapen op de leiders te wachten. Om kwart na 5

waren ze eindelijk daar„

Ze splitsten de knapen in drie groepen van
4 personen. Daarna vertrokken we met de auto naar

een onbekende plaats. We reden langs Haacht naar
Betekom waar ze ons afzetten.

De dropping kon beginnen. We moesten naar
het Giroheem gaan in Tremelo, We vroegen aan alle
mensen de weg en spoedig waren we op de goede richting.
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Om half acht kwam en we in Tremelo aan waar
we de andere groepen zagen. Samen gingen we naar
het lokaal. Om negen uur speelden we enkele binnen
spelen tot ÏÜ uur want dan was het slaaptijd© Maar
om 2 uur begonnen wij ( de knapen ) te slapen,

's Morgens om 7 uur stcnden we op en aten
ons buikje rond» Om negen uur «was er een wandeling
tot elf uur. Dan reden we nac^r huis.

voorbij,
Aan het lokaal gekomen was de dropping

Pa Lil Cockeerts
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TO BE OR I\I CT TO PE

rjroen zegt

de eff.tche

en ik draag groen„

wachten zegt

de bus

en ik wacht,

slikken /.egt

de dakter

en ik slik.

denken zegt

de leraa.L-

en ik denk,

ik wou toch

zo graag

die gek

op de heuveilop zijn,,,.




