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1) Verslac^ jeuf^draad
2) "Vadfer kritikus"
3) Niet te vergeten
4) i usic lovers
5) Weetjeai + said
o) öp de müzeïi'berg! •
7) Sport

SrONï

j}tiJ i'.iiiTïvCIjS

O

Oi.-) 3 api^il v;as.hct
en Kon-^de eerste maten.

exnde.-ü zover

1 april jeugdi*aad
geen aprilgrap of dachten I^ena, -iene
en Valentin dat.soms?

1 dringend punt: het lokaal:
ondfer de vakantie vfórdt het lokaal
opgeknapt. ,
~ vj.C. deuren verhogen

- vochtige muur' ontkslken •
- ramen en zijdeuren schil'iferen
- deur hangen'tussen de lokalen
- plafond veranderen
- lente' schoonma.;k /' "
vanaf dinsdag o april beginnen dfe
werken, elke avond van l^u. - 21.50u.
gedurende heel de week. Jong vjerk-

■;volk gevraagd geen woorden maar
. daden.
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Vakantie en andhre activiteiten
• zaterdq.g 1Ü 'april: voetbalmatcii

Jef i-ètrols tegen reserven S.K.
Koüi supporteren o;;-het oud terrein
Van o.K. Kampenhout öm 3.3f'u«
-• Volleybal: elke vri:jd3..g om 1ó.30u.

in het park.
O SPOITIVa •71":,. wij doen mee
•"12 april = 2e paasdfeg. l.''ietstocht

iaet pic-nick.naar de zoete waters,
raeerdaalboG of nog verder, iasseer
je spieren, smeer je ketting sia en
om lOu. vertrek aan het loka-il,

• Jjil-h-d.lANG: wij doen mee
Veirantwoordtelijke voor Boenierang =
Ghantal Artoos. f-et lelst Kermis
staat ons boemerang-kraam aan het
lokaal. Kora-ès-fki.xkeil

Kom-es-spelen
• TIJLFGEST.GN: h'ij dóen rf.eêA' "'^"
17 april: tijlfeesten in de veiling,
de jeugdraad helpt
• 9 ïi"3I: uitstap naar de Ardennen met

Jef lardon. Inschrijven vAór 1 mei
bij ledfen v/d jeugdraad, prijs?*???

ik
van onze club

de J.G ' r'G'fi.k.'Lo beginnen
.'Je sv.oslden tegen een geroutineerde
ploeg: do2f.;hj L.ljïï.-,.GN maar we v/aren
allen vast beslctonons vel duur te
verkopen Groot was dan ook onzever-
lossing toe-'i ^jr na. 3 'lin spel reeds
een 'i-G in ons voordeel op het
scorebord prijlfce GiilN tiental minuten
later word het zelfs 2-C in ons voor
deel maar dan begon het tij to keren
en een er min. gespeeld waren v;as
het roods 2-2. .et deze stand v;erd de
rust bereikt en konden we onze appel
sien gaan oplinabhelBn. Be 2e time
was nog niet oud of we keken op ten
een 2-3 achterstand en dan kwam de
fluitenier hen nog helpen door een
penalty to blazen die er geen v.'as. Hij
dacht zelfs zeer verdienstelijke
Jef letrol van het terrein te verv/ij-
zon omdat deze tegen hem "dikke zak"
had geroepen. I aar daar de jongenx
bijna in tranen uitbarste mocht ij dan
tock maar op hek terrein blijven rond
huppelen. Boer deze penalty stonden
^'6 dus 2 goals achter en v/e begonnen
de fncing te voelen, v/e wierpen alles
in de aanval en de vruchten bleven ni±
uit en konden ook 2 goals maken, liet
dez-e stand werd de vjedstrijd op
het terrein besloten, xaar daarna
werd de vermoeidheid weggedronken bij
I'jaaike van de Cal] e die voor iedere
speler een pint gratis tapte. Ook de
Rode Leeuwen deden niet onder en dron
ken er ook mening stellaatje. 2odat
de 2 vaten kort na elkaor de geest
gaven. AUgs bij elkaar beschouwé
^aren onze tegenstanders nog niet zo'n
slechte en v/e spraken af om ora 2^ujuli
de terugmatcli to spelen in Bonheiden.
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'beetjes

Al dat geleuter : niet trouwen of wel?
Doe als je vader en blijf vrijgezel.

-De ouders zijn als de wijzers van
een oude klok, zij lopen altijd
achter.

- Als het waar is dat de uiens niet
gemaakts is om te werken, dan hebbei

sta'tsbeambtenaren steeds een zeer
natuurlijke levenswijze gehad!

- De wereld is slecht verdeeld. Dat
God de hazen en de famnten alleen
aaor de kasteelheren geschapen heeft
gaat er bij mij niet in.

- ik verkies een gangster boven een
kiktator. de één doodt zijn vij
anden, de ander zijn vrienden.

Soms denk ik -^erwin had gelijk wanneer
ik in de spiegel kijk.

Hoe verdorven is de moderne jeugd!!!
In plaats van -naar de ouderen te
luisteren, aapt zij ze na.

They said

- Laat uw wil niet bluderen
als u macht slechts fluisteren kan!

- sommigen zien de dingen zoals ze
zijn
en zeggen: waarom?
Ik droom van dingen die nog nooijf
geweest zijn,
en ik zeg, x^aarom niet?

Op de muzenberg

Onze vader die overal draagt zorgen
geheiligd zijn uw kerken
laat uw internationalisme komen

uw v/il geschiede in ontwiklielingsland©
zoals ook in het modern westen

geef oïishdnze dageli jksè ven<73^gieën
en vergeef "ons onzé demokratische ideen
zoals wi3 ook-;ariderraans tirrahie : ver
geven

-en leid ons niet in dwaze revolten'
maar verlos ons van verdovende raid-

delen. ■

Onze nieuwe bomen groeien sinds
maart. Ze kosten samen .^o5 fr.

Vader kriticus

21
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..oensdag 17 maart was de grote dag,
we gingen naar ^yra zien, groot was
onze ontgoocheling toen vie in Leuven
aankwamen: "uitverkocht" we staken

onze 20 koppen bijeen en besloten
voor vrijdag 20 plaatsen te reserveren
Om van onze emotie te bekomen gingen
we bij "den Denis" eerst ene pakken
alvorens naar "ïelst terug te keren.
Vrijdhgavond stond iedereen om 21.U.
stipt aan het lokaal en v/eg waren we
naar Myra, de sch.one, de beminnelijke
..... dat hadden ze ons reeds verteld.

Over de film zelf kan heel v/at gezegd
worden, het is geen superproductie
maar als Vlaams v;erk is het een hele

prestatie die zeker aanmoediging ver
dient. iieeds van in het begin wordt
het publiek opgenomen in de sfeer van
onze echte Vlaaüise buiten, er v/ordt
een varken geslacht volgens de aloude
methode, men v/ordt meegesleurd naar
een staminee waar het gepraat pnder-
een ec.hter een beetje storend v;erkt
voor het publie k. K e t thema vah de
film is de hardnekkige strijd van de
.bolksniens tegen de automatisatie, in
dit geval het bouwen van een brug.
i et de meest onmogelijke middelen m
wordt hier tegen gereageerd. .3h dan
ï.yra, vanaf het eerste ogenblik dat
ze opk het sc.Herm verschijnt wbrdt
men bekoord door haar eenvoudige
schoonheid, echt "een brokje natuur
waarvan ze ook dankbaar gebruikt
maakt. Op het dorp brengt za alle
mannen het hoofd op hol, ze is het
schandaal van de familie, haar groot
vader gebruikt er de gebaste uitdruk
kingen voor.... De opnamen zijn
wondermooi, het landschap doet ons
denken aan de film: "Elvira i adigan"
overheersend groen, een blauv/e hemel
en een zon die moeizaam tussen de

bomen kruipt.
Het slot is het huv/elijk van kyra met
de, ingenieur van de bouwwerken, of
ze gelukkig zullen zijn betwijfel ilV. • e •



Om 2^U; stromde het volk letterlijk
uit de aaal, wij hacUeu er honger
van gekref'.en en ik weet. één „ding!
den Sols zal in zjn eigen wel ge
lach -en hebben

Omer

Niet te vergeten!

1 Lentekriebelingen
Sen nieuwe stem, een eerste op treden
in onze gemeente: troubodoer ^ark
en zijn kwartet "Jo ]-'utteman"- On
danks het zeer aparte genre ;vas de
zaal toch volzet, wat de K-.S.A lei
ding deed springen van plezier.
(onze botte'ri doen er nog pijn van)
In een ietvat te luidruchtige stem
ming v/erd dan gestort met het trio
Ondanks hun veelzeggende naam waren
deze jongens ditmaal ietwat te
nuchter, v-i.i hebben ze oeslist
beter gezien bij het V.k.S.J, feest.
Al bij al brachten zij de aanwezigen
tochin de goede sten' ing om daarna
troubadoer i^ark aan te kunnen. Oeze
fantasierijke vent bracht de zaal in
zulke sfeer die niemand vervjacht had.
Als troubadour, lichtjes overhellend
naar het cabaret-a.chtige, weet hij
het Xjubliek aan te spreken, zSslfs al
ié dat publiek niet ̂ ev/oon aan zulk
genre. Met overgrote deel der re
acties \^oven zeer positief, beter
dan ..verv/acht. Daarom mogen de in
richters ook v;el even gefeliciteerd
worden en dan vooral ook onze bonds--
leider, dmmanuel. Sen ding deed ons
vooral goed. '''^ij hebhoen alleen lach
ende, opgewekte gezichten gezien na
de vertoning, steeds het boste teken
van succes. Hopelijk mogen wij vol
gend jaar weer zul.ke avond vorvjachten
ïn elk geval, hot is steeds de iAoeite
waard.

30 LOUG.

Kilac-bal

De oudere jeugd, (-mannen baarden)
van fielst was weer eens op de been
bij het inrichten van hot jaarlijkse
1 ilac4bal ten voordele van de vader-
lajidschen patriotten uit Deïst. Het
was misschien geen groot succes,
ma-sr hot leverde toch een volle zaal
D.J. képé gaf ons een. iet-wat nega
tieve indruk, .^ij hadden hem anders

anders verwacht, meeslepender, ach
tiever. Of moeten we dan toch. d,enken
.^.at bij onze Vlaamse D.D.Ï. nog andere
wetten gelden dan de wet van de beste?
In elk geval was het geen flop zoals
door sommigen verwacht werd. Onder
tussen kunnen onze soldaatjes weer
eens leldcer in de haiiden vrrijven,
niot V/aar! M ! ! S
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Idusic-lovers

Dimitri van Toren

Hunkering naar een iij!
-den optreden van Di'-^itri van Toren
is een belevenis. Naar .Dimitri's
liedjes iicet men kunnen luisteren.
Je moot er ;>/illen binnentreden.
Je wordt er stil van en de wensen
koiAon dichter bij elkaar. Al deze
liedjes vormen eigenlijk een groot
verhaal dot niet door applaus mag
onderbroken v/orden. Het is h.et ver
haal van de mens die leeg en eenzaam

is, zolang hij in zichzelf blijft.
*laar na de naca.t komt de morgeni

de opleving en de hoox:) dat hij een
ander mens ontmoeten- za?,!... Kortom
Di litri zingt vanuit zijn een.Z|aaui-
heid het borlangen uit, de hunkering d
door een jij. Dimitri geeft niet xk
veel om rijm en mooie klanken. . In
gev/one taal en alledaagse, hao.st b
banale beelden kan hij toch ioös heel
diei") monselijl'c oproorien. Soms doet
hij zelfs een beetje' aan xiax lol van
üstaijen denken vxet zïjn typische
"straatbeelden.'' Voor Dimitri is
de , uziok maar'begeleiding. Belang
rijker is de tekst v/at hij zeggen
wil. Je moet gewoon luisteren en je
laten aonsx"!reken. -"n hoe ynense- "
lijker, des te waardevol],er zal de
poëzie zijn.
Dimitri zingt het uit; de eenzaam
heid van ons egois -e v/ordt genezen
'door onze hunkering n.-'ar een jij*
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