
\jcvw peSS>c^ Ovae^

I

L

Nr 7-8
a



2

TONZENT NR 7-8

Tijdschrift

4° jaargang

Vakantie 1974

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

jeugdklub tonzent

hutstraat 16

3090 kampenhout

REDAKTIEADRES

janssens hugo

hubert tobbackstraat 9

3090 kampenhout

REDAKTIERAAD

janssens hugö

janssens paul

janssens daniel

vandereet denise

gordts anita

. j

MEDEWERKERS

artikels i

Preddy Van Dessel

Lena Vandenschrieck

Hugo Corbeels

Jos Schoevaerts

Emmanuel Vandenborre

+ type-werk *

Anita Gordts

JanssQ:is Daniel

+ Voorpagina + opmaak

Emmanuel Vandenborre

-f drukken :

E.H. Leus

MET INFORMATIE OVER...

jeugdklub tonzent zelf

milac

k.s.a,

v.k.s.j.

rode kruis

de vedel



Niettegenstaande het feit dat half Vlaanderen sinds de nationale

feestdag in de zon ligt te luieren (meestal in meer zuiderse re

gionen weliswaar) is de Tonzent redaktieraad niet hij de pakken

blijven zitten. Inderdaad, na een vermoeiende blok- en examenpe

riode, die zoals elk jaar trouwens alle jeugdklubaktiviteiten een

hele vertraging bezorgt, zijn we er dan toch in geslaagd een va

kantienummer in mekaar te steken. Dit wordt dan ook het voorlaat

ste nummer van deze jaargang. Het laatste nummer, met een verslag

over de week van de jeugd, zal waarschijnlijk eind-september in

jouw brievenbus vallen. Een vakantienummer zei ik ; want, terwijl

ik deze woorden neertyp, zitten onze K.S,A, jongens in Koersel van

het prachtige weder te profiteren. De meisjes en jongens die naar

Tyrol geweest zijn, beginnen terug een beetje aan het platte land

gewoon te worden en bij onze V,K,S,J, zusters stijgt de koorts,

want die vertrekken op 1 augustus naar Beverst, Dus één en al va

kantiestemming bij de jeugd van Reist, Dit alles wordt dan prachtig
afgesleten tijdens de week van de jeugd (24 tot en met 30 augustus)

waarvoor wij al onze Tonzent-lezers aansporen tot een aktieve deel

name, Dit boekje biedt U, naast enkele verslagen van vóór het verlof,

ook reeds kersverse berichten uit Tyrol, Ik wens U alvast veel lees

genot ,

daniel.

DAT DACHT HIJ WEL

- Waar ga je met die lantaarn naar toe, vroeg de boer,

- Naar mijn meisje, antwoordde de knecht.

- Nou, zei de boer, toen ik met mijn vrouw vrijde nam ik geen

lantaarn mee,

- Neen, sprak de knecht,,., dat dacht ik al dadelijk toen ik

ze zag ...
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Hori zontaal. I

1 Infekti e
I

I 1
2 Vermaak - en andere. I
3 Zedenleer - staal in I 2

Sovjet -Unie. I 3
4 Boeten. I 4
5 Kriebelen. I 5
6 Luitenant (afk) - I 6

teIwoord. I
7 Vertrek - zoogdier'. I 7
8 Rivier in prov. •• Antw .- I 8

Griekse letter. I 9
9 Lijk van bederf vrijwaren. I 10

•lO Pers. vrnw. - jongensnaam. I

Vertikaal,

Kledingsstuk - bouwkundig
ingenieur.
Zindelijk - opdracht.
Gere cht.
Prrik - zangnoot.
Een beet je ,
Dubbele klinker - voorvoegsel-
familielid .
Keelgezwel - voedsel opnemen.
Ter zake dienend.
Megatie - dubbele klinker.
Lichaamssap - vuil.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiijjjijjjjjjjjjjjjjjjjjj

De rekening.

- Wat heeft uw vrouw daar een
prachtige bontmantel aan en gij
loopt zowaar nog in een dun zomer
jasje .
- Dat geeft niks. Als ik aan de
jas denk die mijn vrouw draagt,
breekt het zweet me dadelijk langs
alle kanten uit.

Water.

Professor : Onder welke vorm heeft
water zijn grootste kracht ?
Student ; Onder de vorm van
vrouwentranen.



HET G-EMBENTEBELBID of WIE heeft WAT voor het zeggen in onze
gemeente ?

DEEL 4 Het financiële beheer van een gemeente.

Het financiël zelfbeschikkingsrecht van een gemeente is in ons
land eerder.beperkt, Door de Staat worden er immers een hele
boel vaste uitgaven verplicht gemaakt voor de gemeenten. Daarbij
staat het financiële beheer van de gemeente onder het voortdurend
toezicht van de bestendige deputatie, de provincieraad en de
Staat.

DE GEMEENTELIJKE BEGROTING-.

Het gemeentebestuur is jaarlijks verplicht een begroting op te

maken over de inkomsten en uitgaven die zij voorzien voor het

komende jaar (aanleg van straten, subsidies, bouw van een sport
hal.,.), Deze begroting moet ter goedkeuring aan een hogere over
heid voorgelegd worden.

1. De gewone begroting: - omvat de normale en verplichte uitga
ven zoals er zijn

- wedden van het personeel

- onderhoudswerken

- intresten en afbetalingen van de aan

gegane leningen.
2. De buitengewone begroting: - is bedoeld voor nieuwe investeringer

bij voorbeeld

- bouw van een sporthal en een zwembad

- sociale woningbouw van de gemeente.

DE GEMEENTELIJKE INKOMSTEN.

3.

De gewone ontvangsten: zij komen voort uit de gemeentelijke
belastingen (opcentiemen enz,..) en dienen voor het spijzen van
de begroting.

De buitengewone ontvangsten: deze ontvangsten zijn bestemd voor

de buitengewone begroting, waarvoor meestal beroep wordt gedaan
op leningen van het gemeentekrediet.

De ontvangsten voor orde: dit zijn geen eigenlijke geraeentelijke
inkomsten bestemd voor het spijzigen van de begroting.
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Tot zover dit korte overzicht over het financieel beheer van een ge
meente. Ep valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar dan
bestaat het gevaar dat wij vervallen in zeer moeilijk begrijpbare
definities en uiteenzettingen, hetgeen niet in de bedoeling ligt
van deze artikelenreeks. Meer gedetailleerde uitleg kun je echter
wel vingen in het boekje : "Elementen van een gmeentelijk jeugd
beleid" van de Katholieke Jeugdraad, 82 - 87. Bat binnenkort
in onze bibliotheek zal aanwezig zijn.
Hiermede is dan ook deze artikelenreeks over het gemeentebeleid
beëindigd. Na de blok- en verlofperode ben ik van plan nog enkele
artikels te maken onder de titel: "Is een gemeentelijke jeugdraad
in Kampenhout nog verre toekomstmuziek ?",

Daniël Janssens,

De goede patiënten.

Dr. Messemans wendde zich tot zijn assistiente en zei :
Juffrouw, wilt u even de ziektegeschiedenis van mevrouw
Zeiimans halen ?

Boekdeel 7

OP safari.

Twee vrienden zijn op safari in Kenya, Ze liggen in een hinderlaag
Plots komt er brullend een leeuw op hen af,
- Schiet,,.schiet, roept de erste in paniek,
- Hoe we zijn toch op olifantenjacht ?

Al een tijd getrouwd.

De Jef vraagt aan zijn vriend Amedee:
- Mijn vrouw slaapt steeds aan mijn linkerkant. Aan welke kant

slaapt de Uwe ?

- Aan mijn achterkant,,.antwoordde Amedee droog.

Wie is een oibtimist ?

Iemand die zegt : ze hebben nu al een waterfö"tofbom uitgevonden,
straks vinden ze ook nog een zuurstofbom uit.



DE LIEFDE IS ZEER VRUCHTBAAR ZOWEL AAN HONIG ALS AAN GAL

"Wat voor een zwizjezwasj is dat hier allemaal ?" gulderde
de boswachter toen hij een koppel ontdekte dat vreemde akroba-
tiën uitvoerde in een duister plekje.
De betrapten storten met ongelooflijke snelheid uit de
Elyrese Velden der Liefde, sprongen recht en stonden raondsdood.
"Hawel !?"

Was die boswachter* de tovenaar Fafifoernik ? Was "Hawel" één

zijner meesterlijke toverspreuken ? Men zou geneigd zijn dit
te geloven, want "Hawel" was nog niet volledig uit zijn mond
geschoten, of daar vloden de snoodaards met ongelooflijke snel
heid heen.

Voorwaar de grote Fafifoernik is een tovenaar die er mag zijn :
in een lange, lange ren-spoedden zijn slachtoffers zich van de
plaats des onheils.

Slechts in het open veld hielden zij halt.

Lange tijd kwam er geen woord over hun trillende lippen: hun
longen waren h\m normaal arbeidsritme kwijtgeraakt en lang moes-
ten zij zoeken om dit in hun inventaris terug te vinden.

"Oef" zei de jongen eindelijk.
Uit het keelgat van het meisje borrelde slechts een akelig ge
reutel naar .buiten,

"Amaai, was me dat schrikken!" antwoordde de jongeman ; hij
trachtte zich heldhaftig voor te doen, want er verscheen zo

waar een'flauwe glimlabh op zijn lippen.
Hij was een slecht akteur want het meisje voelde zich nog niet

veilig.

" h is hij weg ?"
Zonder er zich van te gewissen dat de boswachter weg was

antwoordde de kerel bevestigend.
Toen werd het weer stil : alleen de vogels zongen-lustig
hun ganse repertoire af.
Wat een gelukkige wezens zijn die gevederde diertjes !

Zij heTben geen kennis van de drama's die de mens vergezellen
op zijn moeizame tocht des levens !

De jongman was blijkbaar nog niét gerust. Met een reusachtige
verrekijker - waar had hij die vandaan geha-J.d !? - tuurde hij
de kim af.

Gelijk had de kerel, want met de grote Fafifoernik, die zo
graag voor kwelgeest speelt weet men nu eenmaal nooit.
De meid die weer haar beroemde luboas op de wangen kreeg vroeg ;
"Is er iets" ?

"Nee, nee," gehaastte de dappere zich te zeggen, "Kom, we gaan
naar huis."

Moeizaam, met rubberen knieën en bij mekaar steun zoekend,
s'trompelde ons koppel naar huis.
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*Toen ik klein was, en ik de paartjes steeds tegen mekaar zag
aanleunen, dacht ik dat gelia^den een bijzonder soort van gehan—
dikapten waren, die steeds met twee moesten zijn om zich voort

te bewegen.

Uit dit verhaal blijkt duidelijk dat zo ook is.
Maar laten we weer het gezelschap zoeken van onze helden.
Zij naderden reeds de eerste huizen van het dorp, toen zij in de
verte de plaatselijke flauwe plezante op zich zagen aanstomen.
Toen hij bij hen was, kuiste hij ostentatief zijn bril en zette
deze met wijds gbaar enen? op zijn neus, scheef,
"En hier zijn onze geliefden !" tierde de man, "Aangename na
middag gehad ?"
De jongen zei niets, het meisje antwoordde met haar liefste glim
lach : "jyiooi weer vandaag~ niet ?"

Janus Slapens,

Wijsheid in de stamboek.

Als ge trtouwt tegenwoordig,
krijgt ge als man niet alleen
een kleine mand bij om te voe

den, maar ook een grote om naar

te luisteren.

Sterk in aardrijkskunde.

Twee nieuwrijke vrouwtjes in ge

sprek :

- Ik ben verleden jaar op vakan

tie geweest in mallorca,
Mallorca ? Waar ligt dat ?

- Heu ,,, Dat weet ik niet, we
gingen per vliegtuig,,,,

Onze lieve kleinen.

Höe heette de eerste man? vroeg

de leraar aan Sloeber,

- Boduognat !

- Mis Sloeber : het was Adam,

- O ja, maar ik rekende de

vreemdelingen niet mee, , , . ,

Raadsel,

Waarom draagt e ̂rn chirurg een

doekje voor de mond ?
Om te vermijden dat ij zijn mes
zou inslikken.



K.S.A. LEIDING OP WEEK-BND TE LANGDORP.

4 & 5 MEI 1974

voor de eerste keer zou de K.S.A.— leiding een week—end organi
seren met als speciale bedoeling een voorbereiding van het kamp
dat zal doorgaan tijdens het groot verlof.

Om 14 uur 30 op 4 mei stonden er dan ook 11 sloebers te wachten
aan het lokaal Tonzent,., In Langdorp aangekomen was het alsof
onze jongste leiders in de prairie kwamen en de oude sukkel van
een merrie en de twee knolletjes 'kleine ponny's, moesteni er
direkt aan geloven;
Met grote zwier werd er dan uitgepakt, de slaapzakken en py^ma—
vesten vlogen tot in de bomen, zelfs tot op de schouw,...

Daarna was er ernst en kon men aanvatten met het programma.
Om zowat in de sfeer te komen was er een wandeling gepland, op
een bepaald rustige plek zou iedereen dan een potlood en papier
in handen gekregen he ben, om zo naar eigen kunnen een meester
werk neer xe kladderen, iedereen gaf zijn werk een naam en na
het vieruurtje zou iedereen wat over zijn tekening vertellen.

Tijdens het vieruurtje wërden dan de eerste diploma's uitged«=feld,
kok Jos die er tot 's avonds alleen voorstond, maakt een fijir^e
koffie-expresso klaar en iedereen was het er over eens : Jos
is bekwaam om ons koks-kader aan te vullen.

Na het vieruurtje werden dan de natuurtekeningen en de daai'in
weergiegeven thema's besproken, meteen was iede^-eeix in dc praat
sfeer en werden er heel wat toelichtingen gegeven over OP KAMP
GAAN WAAROM ? HOE ? enz.

Meteen was het tijd om het wat rustiger aan te doen. Bij het

gezellige haardvuur werden er mopjes getapt, gezoi^-gen. De koks,
de ploeg was inmiddels aangevuld met Eddy en Ivo, serveerde
dan nog heerlijke cro cxqeu-Monsieur met een heerlijk glaasje
wijn, warm, koud, lauw, al dan niet aangelengd met foes^iel al
naargelang de persoon die at moest drinken. V.oor het slapen
gaan luisterden de oudsten nog_®ven naar het gezang van enkele
nachtegalen, terwijl dee ctóng^^ten nog e.en gingen " dx*aven by
night",

's morgens was iedereen vroeg uit de veren er stond immers een
dauwtrip op het programma en dat er in een bos 's morgensvroeg
heel wax te horen en te zien is, weten we nu ook weer. Maar
dan moet iedereen eens heel stil blijven voor een tijdje. Onze
koks, ze waren weer eens gewefldig, prikkelden bij de thuiskomst
reeds onze reukorganen met de lekkere spekgeur en of het smaakte.
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Na een i^oosje opkuis en sport vingen wij dan, iedereen in zijn eigc:n
groep, aan met de eigenlijke voorbereiding en uitwerking van de
kampprogramma's, Bepaalde ogenblikken hing er een muffe zweetreuk
in het lokaal, maar dat had dan zeker zijn resultaten :

de leeuwkens spelen rond Pe—petrol : wie, hoe, wat dat is dat
verklappen we natuurlijk niet,

de jongknapen : die keren zomaar enkele eeuwen terug in de
tijd. Burchten, kasteelheren
enz,,,,

de knapen verblijven in een olympisch dorp en ook daar speolt
de petroleumschaarste hun
parten,

Voor het middageten kregan wij dan nog een viering door onze
proost Hugo en of die tegen zijn zin naar de Jimping van de Chiro
vertrok want wat stond er 's middags op het menu ?

haaievinne soep
loempia
kip met kerrie

desert

Onze koks overtroffen alle verwachtingen en als je dan nog weet
dat de kippetjes en de aardappelen *s morgens coor onze slaperige
joka—leider naar ginder werden gefietst, dan verdienen onze koks
nog meer lof.

Na de middag werd er dan wat uitgepuft om daarna nog verder an
het werk te schieten," Omstreeks 15 uur 30 waren al de groepen
klaargekomen met hun programma's en werden deze dan nog eens ge—
zamelijk overlopen. Ook de over de algemene loop van het week
end werd er nog wat nagekaart en als iedereen eerlijk was vonden
ze het allemaal een SUKSBS !
^fedankt daarom : Paul Janssens, Dirk De Keyser, Raf Dskrem,

Daniël Sunt, Staf Van Langendonck, Hendrick
Prairbhi, André Janssens, en Mark Wuycs
omdat we weer eens samen mochten zijn en werken
aan ons ideaal.

Bedankt Hugo Daniels : voor je aanmoedigende woorden, die een
voudige maar spre^-en^e 'viering' ,

Badankt : Ivo Eddy en Jos, Wij mogen steeds op jullie rekenen
en dat wordt niet altijd gewaardeerd".

Bedankt Preddy Schepers : omdat je de hongerigen kwam spijzigen,
want ook dat is een werk van barmhartig
heid,

Bsdankt dat jullie d'er bijwaren !

Preddy van Dessel,



Het was weeral een tijdje geleden dat we van ons nog lieten horen,
en ondertussen zijn er al een naar overschrijvingen geheiïrd.

Einde maart is Werner

Goossens terug het bur
gerleven ingestant met
goede herinneringen aan
het soldatenleven ; zo ook

voor Paul De Winter en Hugo

Boels die einde anril even

eens het burgerleven zijn
ingestapt.

Voor de aflossing zorgden

Hugo Janssens die zijn sol-

datenflunje heeft aangetrok
ken op 2 mei j,l. en Edd^jr

Tobback die zich eveneens

al in het kaki - of blauw

ziet op 4 juni a.s.

Met ons Milac-bestuoir zullen

we trachten om in de toekomst

zoveel mogelijk soldaten te
bezoeken. Wij verdachten van
de soldaten dat zij zoveel mo
gelijk nieuws zullen laten ge
worden vanuit hiin éénheid, om
alzo het kontakt "Reist" - "Leger" levendig te houden.

I
Meer nieuws over onze komende aktiviteiten in een volgend nummer.

Hugo en Jos.

Een T.V. programma met een hoge kijkdichtheid is in princine goed, zonder dat

dit hoeft te betekenen dat een programma met een lage kijkdichtheid slecht is.
(Uico Scheepmaker)

De zieke staat e(n beetje zenuwachtig bij de heelmeester.
Deze wil hem geruststellen:
Wel vriend, wat scheelt er U ? Waar nijpt de schoen ?
In mijn buik, mijnheer de dokter !

Ha —ha -ha- ha- ha— ha— ha— ha— ha— ha— ha— ha— ha— ha— ha- ha- ha- ha— ha—
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WORDT J}';l)GDBUJS TORZEKT ERKEED ? EN DAR ?

ï  Toni:ent-numnier hadden wij het vooral over de eisen die
Vand-a^ v^/''" stelt on, een jeugdhuis te erkennen."illen WIJ eens overlopen wat er reeds aanwezig is en wat er
ïlog dient veranderd te worden#

Een eerste belangrijk punt is zeker, de reeds lange levensduurte van de
1a~ruo Reist. Het initiatief is immers reeds gestart in 1966,er IS cus zeker geen sprake van modeverschijnsel !

I Ruimte en materiaal.

?! aanwezig en biedt ruime keuze voor ontspanning o.a.
t.v! hoek eventueelinog worden aangevuld met

tesojiikt men over een voetbalploeguitrusting,
LHo f ^ ®®"Selgde volleypleinen. Gemiddeld zifn er
aktiviteiten tijdens de gewone openingsuren, tijdens deaKxivixeiten is dat al dan met meer of minder#

2 Groepswerking#

- aktiviteiten die regelmatig voorkomen ;

~ middagen '«ie vedel', knutselnamidda^en, hobbyna-
3 Aktiviteiten die niet zo vaak voorkomen#

Dit zijn o.a. fietstochten, ijandelingen, T- dansants, kwis, debat, film.

4 Informatie#

doorgespeeld door een maandelijkse nieuwskrant,
net informatiebord, het maaandelijks tijdschrift Tonzent.
ver de aktualiteit gebeurt dit lange muurkranten, en tijdschrift- löonzent

Diensten#

"machine^ l^iedt ook stof voor verhandelingen en spreekbeurten, stencileer-
-de lokalen werden wel eens door andere verenigingen gebruikt#
-de oeugd sluit zich niet on in haar eigen lokalen maar helnt ook mee
andere verenigingen o.a. Parkfeesten.
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sociale akties.

- hiervoor kurren wij vermelden
- II.II.II.

- welzijnszorg
- "boomplantakties
- bejaardentehuis.

5 Struktuur van het jeugdhuis.

Hieraan wordt nog gedokterdt tegen het begin van het volgend werkjaar ; de
algemene vergadering (=:al de leden) verkiezen een beheerraad bestaande uit
2 of 3 leden ouder dan 21 jaar.
Deze beheerraad tracht op haar beurt een leiding samen te stellen, bestaande
uit personen die hun verant^^oordelijkheid kunnen opnemen. Deze kernleiding
is verantTïoordelijk voor de programma's en de goede gang van zaken ven het
jeugdhuis. De beheerraad is verantwoordelijk voor de officiële aangelegen
heden.

- vorming ook hieraan moet nog gedoktert worden. Voordeel ot> dit ogenblik
al de verantwoordelijken zijn bijna leiders en leidsters in de jeugdbe
wegingen. Toch zijn ifjf®®k-ends en kursussen voor + 16 werking aan te
raden.

6 Openingsuren en benutte ruimte.

De openingsuren werden op I5 uren per week gebracht ( het strikte minimum).

Ruimte : - inkomhal, instuif + bar, hobbylokalen, donkere kamer.
— secretariaat.

- keuken dient nog te ingericht.

7 Ligging.

Het jeugdhuis is geleren in het centrum van de -Daroche wat dan ook al de voor
delen biedt.

8 Administratie.

Was voldoende aanwezig, persknipsels, ledenlijsten, nieu-jj-sbrieven enz. wor
den bijgehouden.

9 Verzekering.

Brand verzekeripg o.k.
Verzekering voetbalploeg tsJ.k.
Een verzekering Burgerlijke Verantwoordelijkheid wercjop aandringen van de- Hfcr
inspekteur reeds afgesloten.
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10 Brandteveiliging.

- ih de twee hoofdlokalen is een brandhlusapparaat aanwezig.
— kontakt opnemen met gemeentebestuur om de brandbeveiliging goed te keuren.

Tot daar een klein overzicht van wat het verslag van de Heer inspekteur
bevatte. Je ziet dat er wel heel wat meer dingen komen bij kijken dan je
verwacht. Vfat de heer inspekteur wel opviel was, dat heel wat van de ver
eiste zaken aanwezig waren zonder dat er vroeger maar ooit een kontrole is
geweest : ̂at' zeker een positieve indruk naliet.

Wij hopen dat we de vooropgestelde streefpunten kunnen halen, en dat wij
over enkele maanden kunnen meedelen dat we erkend zijn, wat toch weer zo
veel mogelijkheden meer biedt en een degelijke werking waarborgt.

Preddy,

rm

rii!

en

Aktueel.

De Swa ziet de Sus naar het station trekken, en vraagt:
- Gaat ge op vakantie. Sus ?
Neen antwoordt de Sios ik ga vissen.
- Vissen ? Gij hebt toch geen vislijn.
- Dat is ook niet nodig, ik ga in de Willebroekse vaart vissen.

Kras.

Vrouw tegen haar man terwijl ze de schouwburg verlaten.
- Gelukkig dat ik de de kritieken gelezen had, anders had ik het stuk
misschien nog goed gevonden.



VAKANTIEKAMP IN TYROL (OOSTENRIJK)
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Donderdag 11 juli, In een druilerige motregen kwamen de 17

dappere Tonzent jongens en meisjes aan het vertrouwde lokaal samen.

Deze keer niet om er een stevige pot te pakken, daar was het trou

wens wel wat te vroeg voor, echter wel om de bergen te gaan trotse

ren ginder ver in Oostenrijk, zoals het reeds tientallen jaren

traditie is in ReTst, Het afscheid verliep zonder incidenten en

onder het wuivend gebaar van vaders, moeders en zelfs verloofden

met hond, reden wij per bus richting Leuven.9 u,l5 : de charter-

trein van de St,-Paulusreizen tuft gezapig het station binnen. Na

een half uur wachten kon de reis uiteindelijk beginnen. Toeval of

geen toeval maar de kompartimenten

van Tonzent waren juist naast de buf

fetwagen, Valt het dan nog te zeggen

dat de biervoorraad nog voor de mid

dag uitgeput was. Na een voorspoedi

ge treinreis bereikten wij reeds

laat in de avond het Canteclaer heem

waar wij voor 10 dagen ons nestje

zouden opbouwen,De eerste aktiviteit was dan natuurlijk een goe

de nachtrust na die vermoeiende treinreis.

Vrijdagmorgen werden wij gewekt door de schitterende stralen van

de Tyroolse zon. Om een beetje in te lopen stond er een kleine klim

op het programma naar een herbergje van waaruit wij een prachtig

panorama hadden op Steeg, Onderweg werd er door allerlei waterrat

ten nog overvloedig aan de watervalletjes en beekjes gespeeld, In

de namiddag maakten wij kennis met de twee beruchtste inlandse spe

cialiteiten ! chokolade en rhum (ook foezel genaamd). Voor sommi

gen was dit een eerder onplezierige ervaring.

De zaterdag gingen wij, nog steeds met stralend weder, op tocht

naar het bergdorpje Kaisers, Enkele dapperen waren nog niet móe

na de klimpartij, zij trokken nog hoger naar de Edelweisshutte,

*s Avonds had het Rode Kruis de handen vol met het verzorgoi van

bleinen en van verbrande ruggen. Het kapperssalon werd ook die

avond geopend en ettelijke jongens werden gratis drooggeblazen-^en

gekamd door Lena.
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Voor het eten zorgden Nare en Nette;

valt er dan nog bij te zeggen dat

wij tien dagen lang overheerlijke

maaltijden kregen op prachtig ver

sierde schotels. Hartelijk dank

daarom aan dit sympatieke paar,

want zij waren als een vader en

een moeder bezorgd voor ons allemaal.

Zondag ; de eerste grote bergtocht staat voor de deur; de Rappen-

seehutte. Zes jongens en één dapper meisje waagden de trek. Helaas

op 2000 m hoogte, op nog geen uur van ons doel, liepen wij vast

in de sneeuw. Een uitgestrekte sneeuwvlakte zonder de minste aan

duiding en vervaarlijk glad versperde ons de weg. Onverrichterzake

moesten wij teinig afdalen.

Maandag deden wij het wat kalmer aan ; enkel een tochtje naar

Interellebogen van- waaruit men een mooi zicht had op de Lech en

op de Alpen, 's Avonds werd er een partijtje voetbal gespeeld

tegen P.C. Steeg, Dat viel wel tegen want het waren allemaal ech

te beenhouwers. Na eerst enkele spelers van ons van het plein

gestampt te hebben, konden zij natuurlijk de wedstrijd winnen.

Voor *s anderendaags stond de tweede berghut op het programma :

de Kemptner hutte in Duitsland. Deze keer hadden wij meer suk-

ses, de hut werd zonder noemenswaardige moeilijkheden bereikt ;

hut is feitelijk een slecht woord, want het leek meer op een ho

tel in de bergen. Degenen die niet zo hoog konden klimmenb-rachten

met pastoor Leus een bezoek aan de watervallen en aan café Uta.

Op woensdag sloeg het weder plots om, zodat wij

verplicht werden om de ganse dag binnen te blij

ven v/egens de onophoudelijke regen. Er werd dan

ook druk gekaart, gepokerd, gedamd en geschaakt.

Het mens-erger-je-niet spel werd met sukses aan

pastoor geleerd. Was dit misschien de reden

waarom er besloten werd het vloeken strafbaar

te maken. Voortaan zou elke vloek één shilling

kosten. Weinigen bleven onbesmets
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De donderdag was identiek met de woensdag : regen, regen, regen...

Behalve *s avonds, dan brachten wij een gezellige avond door in

ons heem. De jongens brachten een optreden van 'Schoffie and his
foezel-band'met als solè zanger Pepanjo met een meesterlijke ver

tolking van 'de wilde Tyrolerdochter', De meisjes maakten een

quiz voor ons met allerleid schuine vragen. De imitatie van

'Dikke Moe' door Lena rondde hun optreden af.

Vrijdag gingen wij niettegenstaande de regen toch op tocht. En

wel naar het prachtigste bergdorp van Tyrol : Boden, Met de post
bus ging het naar Elmen en vandaar begon de 11 km lange klim naar

Boden. Gepiknikt werd er te Bschlabbs, waarna we nog even naar de
barrage en de diepe kloof van een bergrivier gingen zien, In

Boden werd er een bezoek gebracht aan de winkel van'Pünftzig'

die nog steeds zijn Milkschokolade aan diverse prijzen aan de man

brengt (Wèaaaas!), Zaterdag was de dag van de autobustrip. De
rit ging over de Alpen naar Zuid-Tyrol, waar hèt terug prachtig

weder was. We piknikten in Merano (Italië), waarna we een be
zoekje brachten aan Bolzano, De terugtocht ging over de Brenner
pas met een prachtig zicht op de EuropabrUcke en de autosnelweg.

Dan nog naar het wintersportcentrum Innsbrück en zo terug naar
Steeg, Zaterdagavond werden wij vereerddoor het bezoek van Edmond
en Achiel (Vuile Mon en Vièze Mus), Voor de laatste dag, zondag,

wilden wij kost wat kost nog een berghut

bereiken. De enige mogelijkheid bleek de

Bemardsecke hutte te zijn nabij Oberigen-

alp. Om naar boven te klimmen kozen wij de

moeilijkste weg uit. Daarenboven waren de

W  paadjes door de regen slijkerig en glibberig,
—^ ^ zodat menige jongedame op haar zitvlak en

kele meters naar beneden schoof. De hut

zelf was een typische Tyroolse berghut met

heerlijk erwtensoep. Tijdens de afdaling

konden wij onze benen sparen want we kregen

een lift van een traktor met kar.

O
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Maandag, tenslotte, werden de koffers ingepakt en maakten wij

ons heem terug proper. Want 's avonds om 19 uur vertrok de "bus

met ons naar Reutte, waar wij op de trein stapten die ons door

heen de duisterenacht, waarin schuchtere pogingen gedaan werden

om toch maar enkele uurtjes te kunnen slapen, terug naar Vlaan

deren bracht.

Dit eerste gemengd kamp in Tyrol mag wel een sukses genoemd

worden. Dit weze een les voor de thuisblijvers die niet weten

wat zij gemist hebben. Maar zij hoeven nog niet te treuren,

want in 1976 gaan wij opnieuw voor weer 10 dagen leute, plezier

en gezonde ontspanning in de Oostenrijkse bergen,

daniel,

OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL

Horizontaal :

1, ontsteking

2, vertier - ea

3, etiek - Arel

4, bekopen

5, jeuken

6, It - een

7, start - ever

8, aa - jota

9, balsemen

10, ik - Anton

Vertikaal :

1, overjas - bi

2, net - taak

3• tribunaal

4, steek - si

5, tikkeltje

6, ee - OU - oma

7, krop - eten

8, relevant

9, leen - ee

10. gal - onrein

HUMOR :

- Deze pillen moet uw man nuchter innemen, zei ,de dokter !

- Maar meneer, zei 't vrouwtje, daar zie ik geen kans voor :

ik zou niet weten wanneer ik ze hem geven moet !

VAKANTIE

mens, waar hol je naar toe ??? (BZN)



familienieuwsJesi

FEESTVARKENTJES VAN MEI, JUNI en JULI WAREN :

5 mei ; Yvan Vander Meiren

11 mei ! Marie-Louise Pira

17 mei : Preddy Van Langendonck

22 mei : Jan Verstreken

25 mei ï André Janssens

29 mei : Paul Van Ingelgom

1 juli : Hugo Schoevaerts

3 juli : Richard Van Lierde

8 juli ; Harry Verhoeven

10 juli ! Johnny Aerts

10 juli : Gustin Feyens

16 juli r Prancine Gielens

18 juli : Ivo Van Dessel

25 juli : Anita Gordts

5 juni : Robert Stevelinck

5 juni ; Magda Vanderweyden

8 juni : Eddy Van Dessel

11 juni : Jean-Paul Piot

22 juni : Ellie Arjona

25 juni : Jan Wuyts

27 juni : Georgette Delcon

27 juni : Eddy Tobback

28 juni : Loes Vanderborght

30 juni : Martine Vandensohriec

aan allen hartelijk proficiat,

beter laat dan nooit !

EEN KOPPELTJE MEER OF MINDER, dachten

Linda van Steenwinckel en -Preddy Van Langendonck,

Ze zegden elkaer het ja-woord toe op zaterdag 20 april.

Vanwege Tonzent ; hartelijk gefeliciteerd !!

NOG ENKELE SOLDATEN ADRESSEN

K R O O VAN LANI EDWARD

73/58952

17 RA A-BY

BPS 14 4090 BSD

S.M. HUGO JANSSENS

74/28449

2A - A BATTERIJ KAMER 218

SPB 10 4090 BSD

S,M. GUIDO GODTS

74/10817 I genie I CIE

ESP 4 4090 BSD
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j Rooe Ki^OIS BcRlCHTgt^; RypELtK^fe K'*tw^«.hkoü6

In het begin van de maand jüll had de eerste bestuursvergadering ̂
van onze afdeling plaats in het jeugdlokaal Tonzent, Onder impuls
van gewestverantwoordelijke Edmond Pillet werd er in de afdeling
nieuw leven geblazen en werd er reeds overgegaan tot het oprich
ten van een voorlopig bestuur om de lopende zaken tijdens de va
kantie ter harte te nemen. Het bestuur ziet er als volgt uit.

- Voorzitter : De Heer Carlo Bracke

- Hoofd van de hulpdienst : Valentijn Vandenschrieck
- Sekretaris ; Achiel Vandenschrieck

- Penningmeester : Edward Van Steenweghen
- Verantwoordelijke Jeugd Rode Kruis : Lena

- Verantwoordelijke materieel : Daniël Janssens
Voor alle correspondentie en inlichtingen kunt U zich wenden

■^0"^ RODE KRUIS SEKRETARIAAT
p/a Achiel Vandenschrieck
Leuvensesteenweg 59
TEL: (016) 60 23 35

Inmiddels werden er twee volledige eerste-hulp-koffers in orde
gebracht, waarin werkelijk alles aanwezig is voor de verzorging;
van allerlei soorten windels en verbanden tot de meest essEntiële
geneesmiddelen toe. Op deze wijze kunnen wij nu op twee verschil
lende plaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn, hetgeen meermaals
het geval was tijdens de vakantie,
Onzé afdeling heeft al heel wat nuttig werk verricht tijdens
de verlofperiode. Er stonden 3 wielerwedstrijden op het program
ma ; Op I en 29 ji^li in Reist en op 27 juli in Kampenhout. Er
werden ook hulpposten opgericht tijdens de Parkfeesten, de Pax-
feesten en de Panfarekennis. Verder werd er een hulpkoffer mee
gestuurd met Tónzent naar Tyrol, met de K.S.A. naar Koersel en
met de V.K.S.J. naar Beverst.
Dit korte overzicht van onze aktiviteiten bewijst dat het Rode
Kruis ir Kampenhout zich langzamerhand een eigen plaatsje weet
te verwerven temidden van de talrijke andere bloeiende verenigingen.
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DE SIMMERS STELLEN ZELF

een vergadering samen !

Op een zondag hebben 3 van onze siimners

Mireille, Agnes en Ingrid samen een ver

gadering ineen getimmerd. Een goed ver

zorgd dorpsspel kwam er uit de bus.

Om tien uur was iedereen aan het lokaal

en werden we in twee groepen verdeeld :

A en B : groep A moest een halfuurtje

vroeger vertrekken dan B opdat er niet

samengewerkt zou worden.

Omstreeks halftwaalf moesten we terug in het lokaal zijn en

daar werden onze punten opgeteld. De overwinnaars kregen een

zak snoep, en om de verliezers te troosten was er voor hen ook

een snoepzakje bij.

Na dit goede voorbeeld hebben nog 2 simmers geprobeerd om deze

krachttoer te evenaren. Dit waren Sonja en Kris, Samen hebben

zij een quiz (muziek, literatuur en geschiedenis) opgesteld.

Na dit evenement in het Relstse jeugdlokaal vulden we de over

blijvende tijd met gezellig praten over de voorbije vergaderingen.

Deze vijf simmers verdienen een dikke bravo, want zij hebben

deze vergadering met zorg en inspanning voorbereid.

Wij hopen dat wij in de toekomst nog zulke ijverige en dappere

Simmers in onze groep zullen hebben.

De V.K.S.Jo simmers-leiding.

HUMOR

+ Maar Jefke, zie nu toch eens wat een groot gat in uw

linkerkous ! Dat hadt ge gisteren toch nog niet.

Jawel, maar ik heb vandaag mijn voeten gewassen.
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I  DE TONZENT BEHEERRADEN VAN 12/4 TOT 26/7 : OVERZICHT. =

- praktische regeling voor Relst-Kermis.

- de reis die normaal doorging op 21 april wordt uitgesteld tot

1 mei, wegens een optreden van de fanfare op 21 april,

- iedereen werd uitgenodigd om tijdens het paasverlof het lokaal

te helpen schilderep.

- financieel verslag Reist kennis : Bruto ontvangsten 29 011 Pr

dit is een winst van 3 095 Pr t.o.v, vorig jaar,

- enkele aktiviteiten zullen regelmatig op dezelfde dag voorkomen.

1° zondeg van de maand : knutselen en hohby's

3® zondag van de inaand : aktiviteit buiten het lokaal : film,

toneel, fietstocht...

- aankoop materiaal : - zeefdruktoestel

- emailieeroven

- op het Tonzent boekje moet bezuinigd worden : ofwel 18 blz ofwel

2 nummers bij eenslagen.

- de verantwoordelijken werden aangeduid voor de verschillende

aktiviteiten tijdens de week van de jeugd.

- een kontrakt werd vastgelegd met JOHAN VERMINNEN voor een optre

den op zaterdag 19 oktober in het Park van Reist.

- de konsumatie tijdens vergaderingen van Tonzent, K.S.A. en

V.K.S.J. worden op 10 Pr gebracht (opslag van bier e.-d.)

- tijdens de vakantie blijft het lokaal open tot 23 uur in het

weekend.

- de volledige verslagen van de beheerraden kunnen steeds ter in

zage geraadpleegd worden bij de sekretaris Preddy of bij andere

leden van de beheerraad. Ook mag iedereen die dit wenst de ver

gaderingen bijwonen als 'zwijgend* lid.



ER ROERT IETS BIJ DE VEDEL
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Bij de meeste Relstenaren staat de Vedel bekend als het jeugd

koor dat maandelijks de jeugdmissen muzikaal opluistert.

Inmiddels is dit koor uitgegroeid tot een echte jongeren

groep. Dit blijkt uit een rondschrijven van Emmanuel, de

koorleider, waarin hij de verdere toekomstplannen van het

koor situeert. Hier volgt dan ter informatie de tekst van dit

rondschrijven. Een uitgebreid artikel over de nieuw ingeslagen

weg hopen wij U in het volgende nummer te kunnen aanbieden.

Een vijftal jaren geleden dachten de leidsters en leiders

van de toen-bestaande reistse jeugdbewegingen dat zij in

het kader .der vernieuwing van de katholieke godsdienst

beleving een eigen inbreng hadden. Dit gaf het ontstaan

van de jeugdeucharistievieringen. Er werd in die misvie

ringen gestreefd naar eenvoudige en zinvolle teksten en

gebeden, afgewisseld met grammofoonplatenmuziek, en dit

alles rond één welbepaald thema. Zulke vieringen grepen

plaats tijdens jeugdmanifestaties zoals jeugddagen en de

week van de jeugd.

Bewust van het feit dat de eigen kreatieve inbreng van

een groot gedeelte van de relstse jeugd aan de lage kant

lag, werd er beslist voortaan een eigen jongerenkoor op

te richten, dat met vertaalde negro

spirituals zou instaan voor de muzi

kale ondersteuning van de jeugd

eucharistievieringen. Een gelukkig

toeval was dat er in Reist een dyna

mische kloosterzuster woonde, die er

zich ook van bewust was dat bepaalde

eucharistievieringen, zoals Kerstmis,

Pasen, Plechtige en Eerste Kommunie

wel eens wat vrolijker en frisser

mochten gemaakt worden door het zin

gen van vlotte nederlandstalige lie

deren.



Alzo sloegen die zuster.- te samen met haar leerlingen van

vijfde en zesde leerjaar - en de jeugdverantwoordelijken de

handen in mekaar en verzorgden voor het eerst de kerstviering

1970. De kritiek was lovend en alle medewerksters en -werkers

van deze misviering waren ervan overtuigd dat op de ingeslagen

weg moest verder gegaan worden.

Het jongerenkoor "de Vedel" zag het levenslicht, inderdaad

een koor want de muzikale begeleiding bestond enkel uit een

orgel.

Er werd overeengekomen iedere eerste zaterdagavond van de

maand een jongereneucharistieviering op te dragen. Dit voor

opgezet schema verliep vlot en steeds in stijgende lijn zowel

kwa tekst als kwa zang.

Jongerenkoor *de Vedel' werd na korte tijd een ware familie.

Inderdaad, een familie ; sommige zonen en dochters verlieten

ons om in het huwelijksbootje te stappen. In het parochieleven

kreeg het jeugdkoor een vaste waarde ; immers voortaan zou er

ook de tweede zondag van de maand gezongen worden om het groot

St,-Cecilia " koor .een dagje vrij te geven.

Stilaan vorderde het zangrepertorium en ook de zangbekwaam

heid van zangeressen en zangers, en na verloop van tijd werd

het negro-spiritualgenre uitgeput ( en misschien wel voorbij

gestreefd). Hieuwe liederen werden gezocht en ook gevonden.

De huiskomponist van Lenny Kuhr en Jasperina De Jong werd aan

gezocht door het jeugdkoor 'de Vedel' en dit met evenveel suk-

ses.

Een tv.'eede gelukkig toeval voltrok zich toen in het nog prille

levensbestaan van 'de Vedel'. Samen met een uitnemende kompo-

nist kwam er een bovenbeste organist en een prima ritmegitarist.

Door de aanwinst van deze twee muzikanten konden ook nog andere

muziekbeoefenaars aangetrokken-/ worden : een viertal goede

blazers en een fijne drummer,

k ZRTERbBG 13 OKTOBER

Tark Vav\
DOHRN mwmN
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Vanda^ig schrijven wij juli '74

en spreken niet zozeer meer van

een jeugdkoor 'de vedel' maar

van een JONGERENGROEP DE VEDEL.

Een groep met fijne muzikanten

zangeressen, zangers en tekst

dichters die twee jeugdeucha-

ristievieringen per maand ver

zorgen op een voor hen eigen

tijdse manier. De Vedel is

thans een plezierige groep

jonge mensen geworden die na

vijf jaren jeugdeucharistie-

vieringen zich eens gaat bezin

nen over haar toekomst. Bezin

nen is misschien een foutief

woord. De realiteit is de vol

gende : door"groei en vernieu

wing van onze groep is het

thans goed - alvorens een

nieuw werkjaar aan te vatten -

'de vedel' uit te houwen en

die steun en bezieling mee te

géven zodat de continuïeit en

de prettige werking ervan ver

zekerd blijft.

WEEK VAN DE JEUGD 1974

- programma -

ZAT. 24 AUGUSTUS

opening + tentoon
stelling.

ZOND. 25 AUGUSTUS

voetrally

MAAND. 26 AUGUSTUS

pingpong tomooi

DINSD. 27 AUGUSTUS

algemene vergadering

DONDERDAG 29 AUGUSTUS

jongerenveldloop

VRIJDAG 30 AUGUSTUS

dansavond met ronny

zorg

dat

jid

er

bij

bent
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DE WIJSHEID HBERP DE GELEERDHEID

HIET KUMHEIT YOLGEII.

EEK KIETJWE WIJSHEID DIE

AANGEPAST IS AAN ONZE NIEUWE TIJD.

NOCHTANS IS irtJSHEID

BELANGRIJKER DAN GELEERDHEID.

DE WIJSHEID KOMT ALLEEN UIT HET VERSTAND

MAAR OOK UIT HET HART. '

WIJZE MENSEN HET3-N MET HUN HART

DINGEN DIE HET VERSTAND ITET EBGRIJPT

EN DIE VOOR HET MENSELIJK GELUK "

ZEER BELANGRIJK ZIJN.

HIT IS NIET ZO MOEILIJK

TE VERKRIJGEN WAT MEK VERLANGT.

HET LIJKT WEL HEEL MOEILIJK

ERMEE GELUKKIG TE ZIJN.

t  .


