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Er is nogal wat te doen geweest over dit tijdsc, rift
verleden jaar : de leaers en de beheerraad mopperden ;
"Te gewaagd", "Politiek", "Te onnozel", "Mijn geld terug"
De redaktie raakte in verdrukking en verklaarde zo niet
verder te kunnen werken.

Ze nam ontslag ; een nieuwe redo-ktie kwam opzetten.

Terloops t de redaktie wil hier has-r voorgangers
bedanken oni hun raadgevingen zij waren niet overbo
dig.

Wat wil deze rdeaktie met dit ti j dschrii'i't ?
Wij zeggen ht klaar en duidelijk : er zal in foite
ii iiot r.f^vol V'vand." rfn .

(De ontevrede" en worden verzocht nog wat verdt'r tc
lezen, voora3.eer in de aanval te gaan).
Waarom ?

De beheerraad brengt de uitgave van dit tijdschrift
nog steeds onder de rubriek "kuituur".
De redaktie trekt volgende gevolgen :

12 het wordt geen uitgave van de notabelen van
de beheerraad.

22 het tijdschrift wcrdt geen. artistiek bl.'iiadje»
Dit ligt niet in de lijn van de betekenis die
de beheerraad aan het woordje "kuituur" geeft,

32 dit druksel zal niet afgli jdeir. tot stations-
literatuur. Wegens dezelfde reden aln hier
boven en ook omdat er al boertighêen genoog
zijn op Moeder Aarde,

4® het tijdsch- ift wordt 00': geen politiek ble,d,
Want een bepaalde politieke idee verspreidei'i
brengt eenzijdigheid met zich mee,

')r r'ïj s,kti© moet dus oen informatief blaadje met ont-

i - ■ ■.'Ij.© a'. ' . :1. !;

kt.-'.'.ïproriiis ; c l ' vr i-
i;:' f ' i '

vti -y ©/" ...f" ei &n :

j iC l. lp ,j (
haaibar©,

'I t b e O 1 i r J. .V jn ■■ T" x
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Wat heeft de lezer hiermee te maken ?
Heel veel.

Omdat djt tijdschrift voor U, leste lezer, woi'dt gemaakt
niet tot eer en glorie van de redaktie of beheerraad.
Zij zijn niet de wijsheiè in persoon.
Kortom : hebt u kritiek, wil u aanmerkingen niake3i,
doe hét !

Zeg het ons, of pen het neer op een vel papier dat
u ons geeft. Zo simpel ishet.
G-elieve niet te denken : "Mijn gedacht is \roor die
mannen toch niés waard ".Het is beter het ons te ^jeggexi
dan achterhcedig te beginnen.
Dit alles brengt alleen maar gekanker en verdriet,
maar geen oplossing,
U mag niet vergeten dat dit tijdschrift voor u worc t
gemaakt. Help het dus beter maken, zender achterdocht.
Maak uw kritiek bekend
aar ons, recht op de
man af, U hebt oen

interressante idee of

artikel in uw hoofd ^ ^ ^
zitten ? Zeg het ons of pen het neer. Alsjeblieft ...
Kom nu houden we op met moraliseren.

Toch nog een opmerking, maar dan van technische aard
deze jaargang bestaat uit 10 nummers:, en niet uit 6
zoals vroeger werd gemeld.

Wij wensen u nog allen veel leesgenot.
Als u te klagen hebt donder er dar maar ger: st op
lo s ,

En vergeet dat artiekeltje nie'jl! ! '•

Uw dienaars,

de redaktie.

ZWAAR GEVAL.

- Mevrouw"zei de dokter in't buitengaan. Uw man is erg

gekvretst aan bet hoofd en, , ,

Luister eens, dokter, i^r heb liever dat g he o

rechtuit ze-t of het r.oet afgezet v/orden of niet.



LEZERS SCHRIJVEN

Het lokaal Tonzent is nog altijd

niet wat het zou moeten zijn.

De sfeer is er wel. De muziek

ook. Er is dansmuziek maar er is

geen plaats om te dansen. Die zou
er toch kunnen gemaakt worden of
is het lokaal te klein soms om een

plaatsje voor te dansen vrij te
maken. Er zijn wel jongens en een

paar meisjes. Ik zeg maar een paar
dat is toch niet veel om er een

uit' te pakken voor een dans. Ik
geloof ook dat er ni t durft ge
danst wordeTi, Do jongens he' bon

de moed niet om van de toog even

weg te gaan en een meisje te gaan
halen voor een dans. Zij kunnen

het bier niet missen. De kraan

zal het wel doen, en geld zal er

wel in de kas komen. Maar gedanst
dat is nog iets dat achterwegen
blijr't en toch is de jeugd nog iets
waard. Maar dat beseffen ze zelf
niet en een dans is vlug aangeleerd
De jeugdklub Tonzent kan iets doen
voor de jeugd en dat is niet moei
lijk, alleen v;at plaats maken voor

de jeugd om te dansen.
Dat heeft de jeugd van nu nog no

dig en dat zou een prestatie zijn
voor de jeugdklub in Reist,
Zet dat maar vast wij jongens dui
men voor de jeugdklub en zouden er
fier op zijn dat er iets van in
huis kwam, of is de jeu^dró-ad te
lui om die kwestie van die dans

vloer te bespreken.

Wij wensen u veel moed en verwach
ten er iets van.

Jan Wuyts,



S.O.Sahel

% I

't deel van de op-

van de nationale

■teitsaktie 11.11.11
jaar, gaat naar

•ren in het Sahel
Maar de Sahel, wat

waar ligt het en
dan 'Z O speciaal

?  Op deze vragen
nu trachten een

:  te geven.

Om te beginnen wat aard—
rijkskunde. het Sahel-ge-
bied strekt zich uit van

Oost naar Vfest over het Afrikaanse kontinent. Van
beven op onoe wereldkaart V7c-rdt het berrensd door
Libië on Algcrië en van ondci- door dc die' Li ' w^oidim
van Liberia en G-uinea. Het omvat de volgende na
ties : Senegal, Mauritanië, Opper-V'olta, Niger, Mali,
ï^sjaad. Dit betekent in totaal een oppervlakte van
tien maal die van Frankrijk, De helft van dit uit
gestrekt gebied is reeds totaal door de droogte ver—^
woest, 24 miljoen mensen hebben daar hun thuis en
zes miljoen onder hen verkeren in levensgevaar. Her
lees deze cijfers nog eens rustig en U zult beseffen
dat dit niet zomaar één projokt uit de vele is. Het
is trouv7ens daarom dat gans Europa meewerkt om deze
nood te verzachten,

Nochthans, tot vorig jaar waren deze volkeren nog
gelukkig. Zij hebben het weliswaar nooit ore■d ge
had j tijdens de droge perioden stierf een deel van
de kudde maar daarna kwam er steeds eon vochtig sei-

'  zoen en de kudde groeide- weer
aan. Mensen en dieren bleven

'  in hetzelfde aantal, in even-

wicht met wat de natuur hen

Maar wat is er dan in fei
te gebeurd ? Om reden van kli

matologische aard bleef het droog seizoe'/i aanhouden,
met alle gevolgen vandien.



.De rivieren vallen droog, het land wordt onvrucht
baar. Maar ook andere oorzaken speelden mee : zoals

de wilde ontbossing om nieuwe landbouwgrond te krij
ger en om jn de produktie van ba-andhout te voorzien.
Hierdoor werd het natuurlijk even;>7icht verstoord.
Zo ook dc traditie van de voorva-deren en de koloni
satie die elke vorm van industr-ie afwees : "Je bent
een nomade en je zult het je leven lang blijven zo
als ook onze voorvaderen het steeds v:aren." Een an
der gevolg van de droogte is de uitbreiding va.n de
woestijn. Door het verdwijnen van de bossen droogt

de atmosfeer uit en het

land wordt een woestenij.
Zo zou op sommige plaat-

jÉ ̂  woestijn haai" ge-
CH 'I bied met zomaar eventjesp  150 km uitgebre;:d hebben.

w  1 H W 11 Ook op de mens heeft deWSSa droogte zijn invloed.
M  Di'oogte cn hongersTiO'"»d

m  sijn immers synoniem. En
T  y m hongersnood betekent

M  slechte hygiëne, ziekte

-  Genoeg geklaagd nu ech-
valt er aan te

^  verhelpen ? Veel, de op-
lossing is eenvoudiger
dan het probleem zelf maar
het kost moeite en geld.

Om te beginnen : het boren van waterputten. Want
nie11egenstaande de droogte is er voldoende wai'er
in de ondergrond verborgen. Maar de nomade is niet
in staat het eruit te halen. Hoewel men op sommige
plaatsen reeds op twee meter diepte op water stuit,
de nomade hee'.'^t eenvoudigweg de middelen niet oi'.i er
nar te graven. Daarenboven zijn er irrigatiewerken
nodig om de gronden te bevloeien en het aanlegger van
stuwdammen zou ook re'-ds veel oplossen. Dus het wa
tertekort is op te lossen. Maar er is meer 1 De
kwaliteit van het zaaigoed mo'et omhoo gaan. En
met kruisingen net men het ideale soort graangewas
zoeken voor dat gebied. De geitenkweek moet drasiis&h
verminderd worden. Want hoewel het op het eerste ge
zicht ge'-n kwaadaardige beesten zijn, toch liggen zij



mede aan de oorziak van de ontbossing, Zid voeden

zich immers hoofdzakelijk met bladeren van de bomen

Het laatste pro^'^lem is wellicht het moeilijk
ste : de mens zelf ! De nomaden moeten afzien van

hun zwerftochten en van

hun voorvaderlijke tradi—
ties. Zij moeten zich er-

gens blijvend vestigen | ,
en zich daar toeleggen op / \| X/ / , \
intensieve landbouw en in- / J/ \
dustrie . Op deze manier / >
kan men natuurreservaten /
aanleggen om terug vrucht-

bare grond te winnen van \— ^ ^ ̂ —
de v;oestijn. En dit kan \ — ^ j
reeds na twee jaar sukses \ /
Ie veren .

U ziet, fla.'i.rom heclit erio i I
land OU d c al' t ie 11,11.11.

zoveel belang aan dat ge

bied. En daarom doét.ook onze jeugdklub zijn uiterste
best -om deze aktie te steunen, 'dij zijn trouv/ens

allen mensen op deze wereld, weliswaar ieder met zijn
eigen geloof en gewoontes. Wij handelen dan ook foutitf
wanner v;ij een dergelijke aktie zouden afwijzen. Want

dit is misschien het enige lichtpunt in deze wereld
van oorlog en wreedheid dat er nog mensen zijn die
anderen proberen te helpen,

DAMIEL

D0£ 3E

MEE ?;

i

Je glimlachte naar mij en

Je sprak me over niets,

Maar toch wist ik dat dit

Het was waarop ik-- lang

Oewacht heb.

TAGORE



KkUlbV^OOkLRAAJjÜEL

1  2.SA 5 6?
HORIZONTAAL

1  Fatum - lidwoord,

2  Verenigde Naties (Eng.)
volwassen insekt.

5  Vlies.

4  Ee r S"!'vo Igend • -

dubbele klinker -

moedig.

5  Overschot -

vorm van werkw. eten.

6  Bedwingen -
no ordwe st,

7  Bloedarmoede.

8  Kopui t s t e o?vse 1 bij hoender;
Ht.V rj 1. ! ; • 11 : I •• i • 1 ; i.i:i.i ■ ,

9  Meisjesnaam - lidwuuj.*U.
10 Voorzetsel - veroveren.

VERTIKAAL

1  Uitgedrukt in getallen.

2  Niet deelbaar door 2 - zoogdier.

3  Familielid - deel van een boom.

4  Bouwmengsel - Chinese lengtemaat

5  Vreemde munt - van oordeel zijn.
6  Grootmoeder - echtgenoot.

7  Opdracht - muurholte.
8  Antilope - boom.

9  Muzieknoot — telwoord - gemeente

1 O Bemerken.

Ge 1''" e rland .

ZONLAG 2 EN 9 LECEMBER 1975 --20 UUR RELST

.. ZAAL tVLAAMSE LEEUW'

RINNEKL
OPERETTE VAN ) \OPERETTE VAN ^ ü
Bug. DB RIDDER (tekst)
Armand PREUDHOMMB (muziek)
door toneelkring en koor

van RELST ALLEN DAAR NAAR TOB



GEBED IIN DE HEkPSï.

Ik dank U, Hoer,

O-.; deze hnrfetdagen vaïi winddwaze wolken
en gcndijnen van kille regc-n.
Zij do'en ne ver'lj-ngen
nao.r de nust van Uw eeuwige lenie,
wanneer - roerloos :xetrekt lig,::end iii bet gras
tuGsej" -de geuren van wilde bloo' en
en het gezc.erri va.n bon: ngzuigende ou.Jen~
de toppen va/. Uw vingejs over inijn g^=la.at zuxle
en ik in eeuwigheid

niets tner.r verlangen zal.

.  Vor O c rd t

"Ket is e^.-n wonder gebeu.ren

wanvxoG menner

0Ikander ontmoeten

ze gac.n bij elkaar brnnen
en voelen zich

als bij zlchzelvo tV.uis

ze onthalen elkaar

als vrienden

e: dat is heel i;at.

Kijk, deiikon ze,
ik vjerd Vforwacht . . .

dat kun je aan duizend dingcïj
voeler en zien

we.nneor ze ax3cr_eid ncrxii

ve-riater. ze wel elkaar

maar later, elkander

i'iex o.llec-ïi

het doet good

a 3.s jt:ene er e Ikanae r

echt cntraoeten" .



ETaT EE blElrE.

"Etat de Sio^e" of "Staat van beleg" is
een film van Costa G-ravas. Het is de derde

en laatste in het drieluik van politieke

films : "Z" en "L'Aveu" waren de twee

vorige.

"Etat de Siège" houdt een scherpe aan
klacht dn tegen'het Amerikasms imperialisme.
Het verhaal spe-^rlt zich hoofdzakelijk af dn
Mcnte Video, de hoofdstad van Uruguay, Het

begint met de ontvoering van 3 personalitei
ten (een Amerikaan, de leider van de politie
en een bej^ceps'f o Iteraar) door de Tupamaros,
do 11:; i i <11 1 .-! ! « v . • i •; .. - I ; d ■< uv-O'' i 1 1 /' v.'ü. " i m i ; n : i .
I  1. • A1 . 11 • t ■ I 1 : 1 : 1 1 1 w ■ I •« I I l i I I < 1 1 1 1 1 I ■ w' ' ! • I ) i I : : I : ! • 1 « :

G Lreiig verlK^ !• oui te zien
de dood var: ve rs chi ?Lleiide

hoever* i'e lu j o dm K! .i (■, i; ■ .• • ■m
leden van de Tupamaros,
Ondertussen krijgen we oolc
beelden v;aa:"in de wreedheid
var de politie aar. de kaak
wordt gesteld ; bijvoorbeeld
de moord op verschillence
mensen zonder enige vorm
van beschuldiging of proces.
Kortom, ce hele film is een
aanklacht tegen de onder
drukking van het volk door
de Ame r i kanen die zich ne t-
jes in de ruguanse regering
gewerkt hebben en de n- .tiona-
le kopstukken omgekocht.
De korruptie viert er hoogtij
door de geldzuikt van de ka
pitalisten. Want gele is de
basis van het imperialisme.

Een andere term die ook iiehandeld wordt in deze film
en die nauv/ saanhangt met het vorige is de vrijheid.
En dan meer bepaald de vrijheic ve/n d.e arbeiders, ce stu
denten, kortom het heDe volk,

DE1\ I SE .
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KÜLTuUR IS IMIETS VÜUR DE JEUGD.

In de jeugd?, lub was het plan opgevat, na een suggestie
van onze Schepen va.n Kuituur, om een Kerstrecital «fet ce
Bob Boon Singers te organiseren.

Na köntakt opgenomen te he ben werd de datum 17 decem
ber vastgelegd. Daarna werd een aanvraag tot subsidie in
gediend bij het ministerie van Nederlandse Kuituur door
3 jeugdvcrenegingen : Jeugdklub Tonzent, K.S.A, Kampe-i
hout en V.K.S.J. Reist.

Half oktober kregen we hier een negatief antwoord op.
We citer'-n uit de brief van Minister J. Chabert :

"In antwoord op Uw schrijven van 30-9-73 moet ik U
tot mijn spijt mededelen dat het voor mijn departement
administratief niet mogèijk i;. , ivi het kader van de
cult uurspro i d eru o mani f o r> t a t i o s. v'ui dc-> Dimi. t^ vooi o jv^'
ontwikkeling, de Bob Boon Singers Lor lua cliii >io) l i • '
len van een jeugdclub,-"

"Het is namelijk zo dat de kredieten, waarop de cul
tuursprei denc.e manifestaties van ae Dienst voor Volks
ontwikkeling aangerekend worden uitsluitend bestemo. ^ijn
voor organisaties, die zich tot volwassenen richten.

Hieruit trekken wij ne een tweeledig besluit :
r. Jeugdorganisaties worc.en aanzien t-xls niet oekwaam

tot het organiseren van kuituurmanifestaties.
2. De jeugd heft geen kuituur nodig.

Dit verklaart dan ook de titel van dit artikel.

Wij kunnen om echter met deze ziei^swijze helemaal
niet akkoord verklriren en we een-
ken dat vele jeugdleic ers en Ie^ek
sters daarin met ons ak oord gaan.
Dat de jeugdverenigingen kuituur
manifestaties kunnen organiseren
hebben ze re e s in net verleuen
bewezen. En inoien c.e Diens u voor
Vo Iksont wiklee ling echt het --'olk
vri 1 ont wik.ke Ien , dan kunnen ze oe
jeugd toch zo maar niet terzijde
laten, daar ze dan voor een onop— ^
losbare taak staan.

Ik wil dit artikel besluiten met ce hoon uit te druk
ken dat onze politici hiera.an iets zullen veranceren en da_t
ze de jeugdvereniengen op gelijke voet zullen behandelen



met ouderenorganiaaties, In deze tijd van afvlakking en
oppervak]:iglieid heeft ook de jeugd nood aan kuituur,
In deze overtuiging zullen we alles in het werk stellen
om het geplande Kersrecital toch te laten doorgaan en
we hopen dat in de kortst mogelijke tijd her administra
tief wel mogelijk wordt ook krediten ter heschikking
van jeugdverenigingen te stellen,

Janssens Huro.

i'lAAhlAG 17, LBCEMBER

St . Jozefskerk

Kampenhout-Reist

Kerstrecital,

Bob Boon SingeRS

De wereld is een soort

boek, v/aarvsn men slechts
de eerste Vladzijde ge

lezen hoeft, als nen en

kel zijn eigen land heeft
zien,

De mondbron.

Naarmate er meer ka.n

is er minder mogelijk

Naarmate er meer mag

is er minder toegelaten

Jules De Corte

Van dezelfde personen

'houden,
van dezelfde boeken,

is ook een manier van

lie fhe bben.

Andre Maurois



VjIS VaiNiT 01\ZE WEESTKIJ D ?

Hob tekentc.lcut ?

Ja V

Juist dasrom richt de redn.ktie
een cartoonwedstriod j-n.

Onderwerp : bier (zeei" ori{2^-ieel)
Materiaal : Chinese inkt.
Grootte : kwartoformaat.

Wid verwachter^ uw in::er.di;.ogen
vóór 23 bij één dor
J- -l 'jfi f- .'. C' .-■O d •-1" óO ,

EKIJ y EüCKETbüOK.

ZOMAaR meegepikt.

Waai'Oii:. een kip geer. neus heeft!
Het snot zit in hae-i" eieren,

Een vaars ;
een gesneden koe,

Ee"^" geraamte b j de .".cktei" " " dcz v.'-^aagt :
Wrarcvi! heb je toch solang gewacht ?

Ge li j i e !*i is ,
Tijdens et-n receptie vjei'd eer hcO'r aar. €?en dame
voorgesteld er. hij zei :
- op de snor na is het verbazend hr e U op mijn

vrouw gelijke, mevrouv;,
- maar meneer, ik heb geen snor ! !
-- neen, ma^r mijn vrouw vjel ' ! !

Het l.aa; rw.t nieuwe Ar.c.r ikai.vnsc v3.: cgt^-ig, ch-
Eoe.iv..-, 74',' , ie wo giort d;-.t h-^ t 4C0 ;)a..osagiGr:5

\ 7!"t l'i. 'C"O winti gkoppige bemonning eir
•.'li G-gtui gka.pers,



HET GEMEENTEBELEID of WIE heeft WAT voer het seggen ir
onze gemeente ?

Of wij nu van Wilder, van de Heide, van de Geelroeae of
van V/aar dan ook in Kampenhout zijn, wij behoren alien
tot dezelfde gemeente. Er e-n gemeente is een o.eel van
de samenleving en die moen bestuurd worden. n c e e
gische grondvzet schfjft ons voor HOE dit gebeurt of zou^
moeten gebeuren. We gaan dus in deze ^
klein overzicht geven van de gemeentelijke instellmge
met hun rechxen en hUii plichten.

uE üEME-bn TEKAüLi,

> iM l'l l'ii*' » '' I I J I I ' d '*1 ^ '

De gemeenteraad worct verkozen door alle kiesgoreohtig-
de burgers van de gemeente. De vcrrnaamste voorwaaraen
om iciesgerechtigd te zijn, kunnen we als volgt ^a..,e
vatten : Belg zijn, 18 jaar oud zijn en ten minste ge-
dureiK'o zes maancen de gemeentelewonen.

Om ver'kozen te worde moet
men Belg zijn, 21 jaar oud
zijn en de gemeente bewonen.

/  Men spreekt ook van 'onver—
/ / enigbaarl':eid ' met iiet ambt

van T'aadslid : namelijk-

V yK kere graad mogen nu-et oa—
k / f menzetelen en personen die

een "vvec(-e u.it'etaalo krij-
Indy I gen van de gemeente of die ,

^Jb \ iJC't I reeds eon funl tie
V  SGMOiit bekleden zijn itge-

sloten om dit ambt te bekle-

meentepersoneel, ce^pro-^

van de bestendige deputat-ie
* ^ • • •



Het aantal garneenteraadr^leden ie rocht ̂^ enréig me
het aantal inwoners. In KampenhoiJ t sijn er bi.3 gevolg
13 raadsleden.

RECi-iTEiM VA:, hh GEMEEWTEKAADSLELEim .

j)e gemeenteraad iS het hoog
ste ge me -*111 e lijk be s tuur sor—
gaan. Een raadslid kan tensij
vjGgens bepaalde rechterlijke
vervolgingen niet afgezet of ge
schorst wprden.

Elk gemeenteraadslid hee7?t het
reciit punten ter bespreking
op het agenda te zetten
Eén dei'de van liet aantal ge
meenteraadsleden kan volstaan

om d gemo''ri t,O " Ti.'i.d r:arnon te
r, M . I .. •!! . A'I " , .K- : 1 . • . 1 . .
liu) 1 1 u; M ;■ -i 1. 1 ! i • n n .i 1 1 ; ' n v i • r 1 . • ■ • 11 >
worden. Zij hebt en ?iet recht
om inzage ter verzoeken van bi. na
elk gemeentelijk dokument en zij
m.ogen alle gemeentelijke instel
lingen (uitgea. C.O.O.) ter kon-
trole bezoeken.

PLIChTEh VaE pE aEMEEhTEKAA.DSLEbEh .

Zij zijn verplicht bij het in fuaktie treden de e..-d
af te leggen. ^
Zij mogen niet aanwezig zijn wanrvecr or icwesf.es dc-
sproken werden die betrekking lie bben op hun se lx o- nun
bloedverwanten (kiesheid ) , ^
Zij mogen ook geen deel nemen aan enige dienst, j.cve-
ring of anbesteding voor de gemeente.

BUEEnkOMbT VAi^ bE GEMEENTERAAD.

Bit wordt door de wet bepaald tenzij voor de ^bespre
king van de Vegroting en de rekeningen en voor ce
kiezing van de C.O.O. Dus volgens de wet i; er slechts
een raadszitting per jaar verplicht. Ret scLepenoolle
ge roept de raad bijeen en steld de agenda op die docr
de raadsleden op i'oorhand kan brjgevuld worden.



GEHEIME

t i e s , b

van het

Oo met

de besl

Beslicsingen van de raad zijn

s3.echts geldig wanrie^er de
meerderheid der leden aan

wezig is (hrlft + één).
Daarenboven moet de meerder

heid der aanwezige leden het
onderwerp goedkeuren. De
onthoudingen worden niet

meegeteld om deze meerder
heid te berekenen en bij
evenveel tegen alLs voor

stemmen wordt het voorstel

verworpen.

OPENBARE zitting (dus met pu
bliek) is verplicht voor de
begroting, speciale uitgaven
opric}itGn van instellingen van
-• I ü gcMiin f II : I -ro "1 i t n v-'U!

J 'Mring'Mi, viM-l-o. p Vi l .Mi .-i.f-

rende goederen, aj'V)reken van
openbare gebcuv/en of monumen
ten.

zitting is verplicht voor : alle personenkwee-
enoemen en voordragen van kandidaten, aanvaarden
ontslag van personeelsleden,

een tvjeed.e>-de meerderheid kan oe raad steeds

issing nemen met gesloten deuren te vergaderen.

In het vclfende nummer zuil.en wij het hebben over de

bevoegdheden van c?e gemeenteraad en over ce struktuur
van het schepenco11ege, en het ambt var burgemeester.

DANIËL

- Twee s}pokGn dvjalen door
een huis.

Opeens horon ze boven
een lawaai.

Zegt het ene spook tegen
het ar'dere .

"Gelooft gij aan mensen" ?



40 JAAR K.S.A.

GREH. _ DEUR ^ DAG

Bij de voorbereidin.i^ van deze dag had de leiding hel wat

zweetdruppels gelaten. De weermaker, geïmponeerd door dezê
produktiviteit, wou ook zijn daitje in het zakje doen,
maar he-laas op de verkeerde dag.
Er waren toch nog dappere ouders die ons lokaal k\vamen

bezic^-tigen : voorwaar, het deed de leiding goed.
Zelfs in. de namiddag trotseerden enkelen het hondeweer.
In het park mocht zij hun waardigheid eens tonen,
M.C.en F,D,V, kwamen uit dit examen te voorschijn als

K.S.A, moeder en vader. Hun zoontje mogen voor niei.s
mee op kamp,

Over de "Gezellige Avond" had de leiding zich geen illusies
gemaakt, gfli'kki.t maar, wart re opkrnst v;as zeer dunnetjes,"
Enl<ol hl ilt' ;!.v<uu! Ivwaiii 'M- w.m I. ; ■ f 1 1 -« r i V1 g .

Helaas, deze klimax was weinig gozoiu!.

GOUWDAG.-

Voor haar 40® verjaardag wou de K.S.A. weer een grootse

aktiviteit organismen : het zou een Gewestdag ;vorden.
De Gouwleiding kv;am eens aanlopen en stelde voor een
Gouwdag samen te stellen onder hun leiding.
Mijn God, waar was op datmo:aent ons gezond verstand ge
bleven, _
De Gouwdag werd een halve mis-
lukking de organisatie van de
gouwleiding was slecht, de op-

komst mager en bij de knapen
was het meer een geldklopperij WÊK'
dan een j eugdmani f e s tat ie . A A
Om de dag te besluiten had de ^
gouwleiding- een apoteos.>e samenge- / ^ ̂
timmerd. Schrijver dezes vraagt \ ^
zich af waar zij hun hout^ en na-
gels hebben bijeengescharreld.

De apoteose v/as e-n prima voor- / \
beeld van hoe men het best niet •

doet.

Gingen enkele deelnemers nog met tevreden gezicliten naar

h-o.is,de meesten vertrokken als lusteloze, verdwaalde
"s chapen,

De leiding van Kampenhout denkt met grimmigheid, a.an deze
dag terug.

gezicliten naar

ve rdwaald e

Janssens Paul.



HET EXPERIMENT ALLENEE IS VOORBIJ.

Op 4 november 1970 aanvaardde Allonde het preci-

dentschap over het èuid-Amerikaanse land Chili.

Chili io een land met vele namuurlij:-:e rijkdommen

(o.a. koper), een vruchtbare bodem en een veestapel'',
waar heel het land kan op leven.
Nochtans is Chili een arm land en zijn de meeste Chi-
leneri arm en hongerig. De bodem is in handen van groot-

grcndbezitters waarop X

de arme bevolking /\ \ ^
moet wroeten terwijl / \
ze als echte lijfei- [
genen eten uit de han- \ /
dera van hun meestoor., / W ̂  jMj j
Ti l i'o 1< ( I p< • riii i .i 1 1 en VJ-hn i \
het o.l niet beter, x / j
Dese zijn in. konseccie / J
gegeven aan buiten- / \L-C^ y^/\x
lande maar schappi j en V 7^^ X\
vooral Noord-Ameri- \
kaanse , I ' ƒ \

Allende wilde hier nu i' j Vv7"^\
verandering in brengen, , i

Hij wilde het volk een '« \
beter bestaan geven en l A
de macht van grootgrond- \ /\V V\ /
bezittere, kapitalisten \ / \\ /
buitenlandse ondeinieniingen 1 / \
breken zond.Gr dat een \ / \ njN^
burgeroorlog het 11 and in V / \^—3 \
chaos zou brengen. Dit /r -
was een zeer gewaagd

experiment maar indien ^—7^.
het zou slagen was het een

lichtpunt voor alle onderontwikke1de landen, een voor
beeld dat zij konden volgen op weg naar hun ontwikke
ling,

Allende begon met de nationalisatie van de kopcr-
mjnen waar vooral de U,S,A, niet erg op gesteld was.
Ook inlandse ondernemingen wordc-n genationaliseerd of
er worden nationale bedrijven opgericJut, De tegenstand
kv7o,m nu ech'ber cp' gjing.



De U.S.A, probGrT''G de export van het Chileense kop-^r
te bemeilijken, terwijl in het binnenland ook pretes
ten OTpresen van mensen die sich in hun bovoorrechts

positie bedi^eigt zien. Op 2 november 1972 gaan de
eigensiars var bussen en vrachtv/a.gonr ir- stalling. Ande
re organisaties van werkgevers en beoefenaars van vrije

beroeen, zoalr- artsen, apothekers, advokatc-n enz, sloten
zich bij dc stakin.', aan. De stakir; legde het land

volledig lam en bracht Chilitekonomisch naar de afgrond.
Allendö werd gedwongen mili

tairen in zijn regering op te

nemen om de staking te kunnen

bee indi gen.

De verkiesir.geit van maart

1973 bracliten voor beide
partijen een ont goo clie I ing ,

Allende's partij de "Unidad
prnniiar" V'okornt go<^ri mc^order-
1  ,<' i .! i 1 1 Ik- ' ] .,■ I ,• 1 . • -jk m 1 , i.f • I'-
wijl de oppositie ook veel
onder de verlangde 2/3 meer
derheid blijft, die zij v/ilden
om Allende .als president te
kunnen a.fzetten. Het enige
resultaat vras. dat de spanning

é  in Chili een hoogtepunt be
reikt ,

Cp 11 september 1973 barste de bom en kwamen de
militairen in opstand. Ze verovei-dcn het land en rich
ten een lilitaire junta op, Allende pleegde zelfmoord.

De militaire dictatuur werd i igestcld, politieke
paertijen verbode":^ en de
vak.bonden buiten de wet ^ ƒ
gesteld. De militairen \ t j ̂  ̂
maken jacht op alles ^
wat maar naar links -wicht, ^
mensen, boeken, foto's,
zelfs goederen geprodu-
ceerd in landen met jTl
linkse regimes. ^ ^ ®
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De militairen hebben beloofd de genetionaj.isec-jr. e
beörijven aan de Amerikanen terug te Gclzer.Ken, Is het
dan toch ^,o dat een re ohtv io.rdig bestaan voor do arme
arbeiders en boeren alleen met geweld kar. afgedv^ongen
worden ?

Na de laatste gebeurtenissen in Chili zajn velen geneigd
hier possitief op te antwoorden,

Hugo Janssens.

OPLOSSIhC KRUISWOURDRAADSEL.

Hori zont-aal • Verti kaal,

1 ) Nood3-Ot , de . 1 ) Numeriek, o.

2) Urio , imago . 2) oneven,aap,

5) Membraan, o. 3) oom, stam.

4) ev, ef, koenb 4) d , 'f etoa , li ,

5) Re st, g, eet . 5) lire, mcoien.

6-) Intomen, nw. 6) oma, gemaal.

7) e, anemie, a. 7 ) t aak, nis, i u

8) Kam, Nasser,
a , Le a, de ,

8) giroe, es, u.

9) 9) do, een,Ede
10) Op, inlijven. 10) e, ontwaren.

I werf abonnementen

50 leder» / "JO Fr rnet-

I



JEUGDLEWEGllMÜ-El^ LOORGELICHT .

VERSLAG dEUGLRiiAL 5 OrvLUJ:.EK 1973

O n O O r r p> u i"

- Ovexsicht voorbije aktiviteiieai,
- voetbal te-f-en Echo : uitslag eenvoudig : Echo gaf
forfait,

- volleybaltornooi : wegens gebrek aan buitengeneen-
teli'jke ploegen werd er een match onder mekaar
ge spe cld.

-  13 oktober : aanleren van moderne dansen ; D.J. Ludo
zal zijn beste beentje voorzetten,

- Dienst Openbare Werken :
- de muren van het bierkot zijn a.f: Mr, pastoor zal

vooT- O'-r flok on \'r'or r'^ur-'^n zC'rron,
-  Iiii 1 ; I -1 ■ I w< ■; 1. ! t . • .1 -■ > 1 1 g; 11 ■ 1 I i i ■ ' 1 1 ' ' i:l ' 1 1 i ■ 1 i .1 I. - ■

jeugd ran.cl .«Iedeu zal er ook juc l 1 «.• o fw.-: r'. i• »g ♦••• « <•
het sekretariat bego.cnen vrcrden. Daar zal er
onder meer plaats zijn voor de zeefdruk en de dupli-
catc r,

- Over de mogeijke uitbreiding van de lokale.n door
verandering van de kelder e-:'!. de scène zal pastoor ,
Leus een ontwerp maken,

-"Een duplicator of onder verstaanbare woorden een
stencilleermachine v/erd tvje ede hands siangekc cht voox-
de gunstprijs van 8.000 Fr.

- Aktie II.II.II : de aktiviteiten z ijn uitgewerkt.
Hopelijk is ei" ook wat belangstelling voor.

VERSLAG jEbGDRi>.AL 19 OKlOnER 1973

- Het kerstrecital gaat door op 17 december in de
kerk te Kampcnhout-Rel.st .
Kaarten op voorhand 50Fr.
Aan dé ingang 60Fr.

_ ep werd besloten een abbonnoment te ncmoxt op ec-n
muurkrant,

- De aktie II.II.TI. werd volledig gepland.



Zi

De nieuwe .jaare:ang van ons boekje "Torur-ent" gaat
starten,

Er zal rondgegaaji worden vo r nieuv;e abbonnementen.
prijs : 50 Pr, voor leden

70 Pr, voor niet-leden.

Er werd een kalender opgesteld,

3T Oktober : debatavond II,II,II.

II november : Kaart en dobbe j-tornooi,

9 november : Open-jeugd.raad ,
Er zullen ook nieuwe baiiden met muziek v;orden opgeno

men ,

VERSLAG BOIMLSI'AP lO.-OKïOBEH 1973

Al;' Vf • ri n ' • jtu- ! O pnri l .' - lorid d
w. • I < • i 11' ■ 1 •:: l'. . 1 1 i' • I • ■ ' I' ''' ■ ■ i g < • ! 1 1 .

Dit ziet er al;

Jong-knapen :

volgt uit
P

v f ■> v'iii I 11 r \* • I » I I Il i O 1 n i nu —

Kimpen ;

J ong-Herni oux^'e r i
Hernieuwers :
Bondsleider :
Bon dssekre tari s
Bondsproost :
Bondskoks :

aul Jansoens
Gustaaf van Langendonck
Leo vander Sc>iriek
Mark Wuyts
Daniël Janssens
Preddy Schepers
Hugo Janssens
Preddy van Dessel
Hugo Daniels
Ivo Des sol
Eddy van Dessel

dieDeze ploeg v/ordt dar bi j g-vStaan. door helpers
ondertussen een opleiding tot leider krijgen.
Dit zijn : Ei'ik van de Velde, Andre Janssens,

Dirk de Keyser, RaP de Krem,
Hendrik Pranchi,

Als tweede punt stonden de lidgelden op het programma
Dit jaar waren zo laat omdat hierover een iclein dis
puut was met de gouwleiding.
De prijs blijft op 120 Pr,
verder werd de jeugd.mozarek besproken.
En als laatste v/erd het Ieideersweekend voorbereid
doorce oudste leiders. Dit gaat door cp 27 - 28
oktober te Langdorp,



VüEïIjaL JEP PEKTOLS SCOUTE HEVER 20 OKTOBER

De Heverse for'ina.tie startte

zeer snel en Let eerste

kv/artier spelde zich

praktisch geheel op onze
helft af.

Hever lui t o^vk de oi^enings-

treffer maar onze jongens
konden voor de rust inging
toch 2 ■•-ö&lpunten msiken zo
dat na 45 min. de stand
2-1 luidde.
De tweede helftwas nog geen
minuut oud of Hever bracht
de st.and in evenwicht 2-2.
De ronbt. -i f vnn de Jef-Petro3s
was geweid l /'. llrM. wn rd r-on
non-stop offencief enkele
keror. onderbroken door
schaarse, raaar snelle en
gevaarli jke tegenaanvallen
van de scouts. Onze doel
wachter was genoodzaakt
zich twee keor in de voe
ten van een doorge"- roken
aanval].er te werpen om
erger te voorkomen.
Ons offensief:' bracht noch

tans de doorslag cn 15 min,
voor het einde vnas de stand

5-2.
De Jef-Petrols werden nu
wat nonchalanter en Hever kon
nog lailderen tot 5-3. De
laatste 10 min. werden we
volledig in de verdediging ge
drongen maar-'de bal wou wer
kelijk niet meer in het doel,
zodat wij verdient wonnen'met
een 5-3 stand.

zeg HBEJ

SPofiT J£

Mugü Janssens
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P oazi.

OP WEG MaAR BRABAIMT

WORDT DE «ERELD WARMER

IBImIGER LEVEInI doet zich aar MlJ VÜC)R.

VADUIT De lage hoeven dringt het door

EN REKT ZICH UIT IN DE GESTREKTE ARmEN

VAN POP ULl EKNiM , DU 1. Z H) j^EU D VAN LI C UT .

DIT LICHT ̂ IK KOM HET'.IN DE MEN SeN TEGEN

IK ZIE eET in HUN ÜOGOPSLaG BEWEGEN

EN RIMPELS KRIJGEN OP EEN OUD GEZIUHT.

EN NERGENS IS HET KINDERLIJ GELUID

ZO ZUlVjuR AFGESTEMD OP VOGELZINGEN

EN NERGENS KOMEN DE GEWONE DINGEN

ZO OPENRxi-RTIG VOuR ZICD-ELVE UlT

EN NERGnNS ligt EEN GLIMLACH ZO GEREED
r j-T*

ALS WA.xR DE WERELD LAND VAN BRABANT HEET.

HARRIET LAUREX.

t


