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Zo beote lezers,
vzv/ <_• eu--dklvib •l'onzert' werd

dar -oridaiiks het bar slechte

weer- op zonda?: 2''-> maart *72
rlechtig geopend.

Aan de nieuwe leden zeggen we
hartelijk v/elkom en prettige
kenr.isiiiaKing.

De redaktie hoopt dat het
trouwe far;s worden var; ons

maand scnril't •" onzei.t *.

oortaan verschijr.t er in ons
maar:'; bi ad ook een nieuv/e ru-
V,brieic: ■i;:: itiTi; i.

(  ;-]n tussen '-.aj^kjes, tips en
artikels voor ons maandschritt
zijn natuurlijk nog steeds
welkom. )

De redaktie.
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VERSLAG JEUGDRAAD l^/'i/[912.

— h □ üri'ic 1 c;n L1 r I : hi.tji" ./qo r is U e; ggre —
g c j, d ;
WO r den .

ZLI . crbomen neclsod

-ornpina i'50 q d1 _L ; voljerrie wsgen;- zul
len -lerrijdvp — '.'R'SJ — KSA — Jeucd-

l<i, i:i — — Jokr. — Jor. g.js —
Gui.'den — dc j op grri.-ipnen ,

—vcor iedevR ■.-.agep vjordt ee- ve: sn L./Gor
del i j k e s 3 p .j e s t e J. ct.

~~ dronk en glazen worden c s'/r a-3 y d bij
Biertoren.

--zaterdag wordt lok<-jal gekuist,
-—de stoet zal vanuit het p"irk vertrekken

langs Schilthoven tot aan de Calle en
terug naar het lokaal.

- i auqdmis : Eoitianue 1 is ve r an Lv;oo rde 1 i j k
voor de zang en Livj.ne voor
de teksten,

-aan de jeugd werd gevraagd het park ook
eens open te houden.
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GFFICIELE OPENING V.Z.W. JEUGDKLUB

T □ N Z E N T

Zondag 26 maart 1972 was dan de grote
dag, de jeugdklub Tonzent werd plechtig
geopend verklaard.

Om 17.30 zou er een prachtige praal
stoet - van de verschillende bewegingen
samen met de fanfare de Vlaamse Leeuw van
Reist en de Heer Burgemeester en de Heren
Schepenen van Kampenhout vertrekken naar
het lokaal.

Groot wes de ontgoocheling bij iede
reen toen het om 17 uur pijpestelen ging
regenen. Het voorstel van ..en jeugdleider
om over te gaan tot een algemene jebed-
stonde werd algemeen afgewezen.

Rond zes uur was het weer menselijk
geworden en er werd besloten te vertrekken.
Vooraan stapten twee da, peren met het
spandoek; 'Jeugdklub Tonzent' en daarachter
volgde de talrijk opgekome fanfaremuzik anten
met hun vrouw en vergezeld van de prominen
ten.

De eerste praalwagen was deze van
VK5J. Deze meisjes zaten er maar bibber-
achtig bij en verloren algauw hun op
schriften .

Daarna kwam deze der doka's. Voor die
mannen kon de regen geen kwaad meer doen,
vermits ze innerlijk reeds meer dan nat
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waren. Dan kwam de wagen van de ' mannen
zonder lief ', hebben zij op basis van
hun celibatairs status een vaetje van hier
boven, feit is dat zij hun handen goed
konden verv'jarmen aan hun dampende en

brandende witloofketel,

Da damesvoetbalploeg die hierna volgde
huppelde en sprong meermaals in beken en
grachten om zich te verwarmen.

Vervolgens kwam er een siamese wagen
aan de beurt, Eun wan de trakteren had
het vertikt aan te slaan, daarom don iraar
twee wagens aan één traktor. De ksa-proost
had al spoedig kou en was blij dat hij
zich even kon komen verwarmen bij het
vuurtje van zijn statusgenoten ( en tussen
haakjes gezegd in onze tijd droeg de
bondsleider een korte broek ) ,

In 't stro liggen kan soms in be
paalde omstandigheden heerlijk zijn,
maar Herman Coene en Cie zal daar zon
dag niet veel plezier aan beleefd ebben.

Tenslotte was het dan de beurt aan

de jonggehuwden, de mensen die mee de
jeugdklub vaste vorm hadden doen krijgen,
H'un verplegers en verpleegsters hadden
meer idan hun handen vol met bepaalde
vrouwelijke voetballers dan met hun
eigen ' spastisch geval'.

De stoet volgde toch zijn geplande
route, maar de prominenten en de fanfare
konden niet langer wachtE,\ en openden
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dan maar ü-pficieel de jeugdklub. De Heer
Emiel Schoevaerts en E.H. Leus hielden
een gev/atte toespraak en wensten de jeugd-
klub een goede vaart. De fanfare speelde
dan een mooi vlaams wijsje, het lintknip
pen had een beetje moeilijkheden daar de
haagschaar niet degelijk geregeld was,
doch uiteindelijk moest het tricolore
lint er toch aan geloven.

Binnen speelde de fanfare nog enkele
liedjes en werden er nog menig pintje ge
dronken ,

□m acht uur werd de gast d,j. Danny
The Piperman aangekondigd. Dit was het
ogenblik voor de jongeren om 'op de d.j.'s
hi-fi-tonan te dansen, al dan niet kort
tegen mekaar 7

De niet-danslustigen dronken nog een
pint en praatten over het slechte weer,

Dnlangs de regen was iedereen te
vreden.

In naam van de raad
van beheer van vzw

Tonzent,

Emmanuel,
P.S, Dank aan de Heer burgemeester

aan de Heren Schepenen
aan E,H, Leus
aan de fanfare de Vlaamse Leeuw
aan de Dames van de muzikanten
aan de Heren dagbladreporters
aan alle jeugdklubleden en alle

andere jongeren,
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I^NIEUWS
VERSLAG BDNDSTAF_I0_MAART

1, ijr.i""orrn; kentekens : in orde.
üni'crrri tegen einde neert.

2. Papierslag ; sirbrengst I 720 Fr. ver
deeld Q"id 5 ]. I< na pen en

jongh er-ifiuwers.

3. Kamp: prijs 5SC Fr. - 3 brcers: I 4rj0 Fr

4, Leidersweeker^d:
- vrijdag 24 - Zaterdag 25 maart.

vertrak 15 uur»

_ punten: algernene v;erking-kamp.

G, Rogpr gaat op zoek naar sjor'-.out.

6. Üpering " Ton.-'erit'' 25 nnsrt
Joks+K.S.A. ir 't geheel.

7, Gouv.'olympiade in "rabent

3 _ De gouwlüiding vund hel voc. ratel zeer
goed, nm meer se.nen'.vsrking iLiSsan vsr-
schillen'le 'i ar den. Ir septeLer be-
gitinen ue erree.
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5» Eïïinanuel staat in voor het jeugdkoor
in 't vervolg.

10» De K.5.A.-leiding keurt het initiatief,
een Rode Kruisafdeling op te richten
goed, maar wil zich verder met de
organisatie niet inlaten.

np FIETSTOCHT

Johan Goyvaerts.

We gingen zaterdag 4/2/72 op fietstocht
met de K.S.A. We gingen net zen twintig
naar het domein Plankendaal te Muizen.
We gingen de dieren bekijken, de vier-
potigen, de tweepotige en nog andere.
Na het bekijken gingen wij drinken om
even uit te blazen voor de terugkeer.
We deden op de heenweg 3 kwartier en
7 minuten. En de l.erugkeer 3 kwartier
en anderhalve minuut.

29 april te 20.30 u in
Mechels Miniatuur Theater
première van " Wachten

op Godot ".
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"  EEN BEWOGEN BEZINNINGSWEEKEND "

Vrijdag 24 maart 1972 vertrokken
acht stoere leiders van ksa-kampenhout
met de wagen naar het verre Betekom,
alwaar zij zich gingen bezinnen over
ernstige en minder-ernstige problemen.

De heenreis verliep in prima om
standigheden. Om 19 uur bereikten zij
de zolder van samenkomst. De twee

mooiste jongelingen van de groep moch
ten bij de dochter van de bakke:r brood
en gebakjes gaan kopen, en bij de been
houwer een paar meters pensen.

Ondertussen maakten de overige zes
hun bedstede klaar. Alles bij elkaar
een doodgewoon feit, maar dat later op
de avond zware gevolgen zou veroorzaken.

Een halfuur na de aankomst zat iede

reen geschaard rond de gesprekstafel.
De harten werden gelucht in verband met
de zin en de funktie van de jeugdbewe
ging in onze huidige samenleving. Het
werd een vruchtbare en levendige diskussie
en het werd 22.30 uur zonder het te weten.

Dat was het ogenblik dat de 'creme-au-beur-
rekes' er moesten aangeloven. Doch voor
sommigen was dat nog te weinig. Er werd
dan demokratisch en sociaal besloten een

fritje te gaan knippen. Onderweg pikten
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we zoiets als een bal op en al voetbal
lend ging het naar de frituur. Daer at
ieder zijn aardappelstokjes met mayonaise
an worstje -al dan niet nat.

iMa de innerlijke mens gesterkt te
fiebben ging het terug zclderwaarts, al
waar de show van Langdorp tussen pint
en soep in mekaar gestoken werd.

24 uur tikte de klok als we slapen
gingen. Slapen is in feite veel gezegd.
Het was meer een trek- en blaasoefening
van matrassen en dekens, 2.30 uur was
die oefening achter de rug en kwam de
intelligenste van het gezelschap tot
het be.sluit dat er niet meer geslapen

zou worden. Vroegere schoolherinnerir^gen
kwamen dan aan bod tot iemand een poging
wenste te ondernemen on naar dromenland
te veitrekken en het gepraat en gemuzi-
seer meer dar- beu was. Iedereen legde
zich dan maar te rusten behalve drie
kranige knapen. Zij verkozen een warm
lokaaltje, een pintje en een '(jietjes —
bak' ( of hoe noemt men dat ? ). Menige
'wulle' werd er jegooid. Dn 4.30 uur
kregen zij een klop van de hamer, maar

'zij herpakten zich tijdens een half
uurtje vlocienschieten,

5 uur was het tijd:",tip A/aarop zij
van mening waren dat het ogenblik aan
gebroken was om straten te kopen en te
verkopen. Grote en kleine sommen werden
in- en uit eschreven in hun boekhouding.
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Om 6 uur wenste er ééntje van de drie
een paar pensen kleiner te maken, maar
zijn medematen konden er hem van over
tuigen nog een uurtje te wachten, wat
dan ook gebeurde.

Tijdens het spel werd er een gezel
lige sfeer gecreëerd door kerst- en
march-liederen op de achtergrond.

Het appel aan bed werd om zeven uur
geblazen, pensen werden gebakken en de
soep verwarmd.

Na het ontbijt was het de hoogste
tijd voor het morgenturnen dat eindigde

op een voetbalmatch.

Om 9.30 uur werd er terug verzameld
rond de diskussietafel. Nu was het ge
spreksonderwerp ' Ons kamp ',

Na anderhalfuur pakte iedereen zijn
valies of rugzak en reed blij gezind naar
huis, want de ksa-leiiling is terug een
toffe groep kameraden.

Ene van de drie.
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ÜP STAP I N Hi ET

VERKEERSREGLEMENT

Fietsen en rijwielen'met hulpmotor' (I)

- indien er een verplicht rijwielpad is
moetdn zij dit volgens

- bij ontbreken hiervan moeten zij zo
ver mogelijk rechts rijden op de rijbaan,

- tot de au-liosnelweg worden zij niet toe
gelaten.

- zij zijn niet verplicht een valhelm te
dragen•

- het is hen verboden:

- rijden zonder het stuur vast te
houden.

- rijden zonder de voeten op de
pedalen,

- rijden door zich te laten voort
trekken .

- rijden met dier aan leizeel.
- op de rijbaan rijden als er een

rijwielpaij is.
- op een rijwielpad meer dan 40

km/u rijden.

- Aan halten voor voertuigen voor gemean-
schappelijk personenvervoer moeten zij
stoppen wanneer dergelijk voertuig al
daar stilstaat.

- Hun verplichte verlichting;
- vooraan: niet verblindend wit of

geel licht# dat over een
afstand van 30 m verlicht.
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- achteraan; rood licht zichtbaar

vanop 100 meter.

Zij moeten tevens voorzien zijn van
een rode achterreflektor,

- Een fietspad dat de rijbaan volgt heeft
dezelfde voorrang aan de kruispunten

als de rijbaan waarnaast het ligt.

(I) hulpmotor:motor met ten hoogste 50 cc.

H U M .0 R I S T I 5 C H

DE MAAGD

Schijnbaar apathisch zit ze op te letten
totdat haar nieuwe vrijer opdoemt aan

de kim,

Zij kijkt uiterst tevreden en ze glim
lacht slim,

want reeds van ver ziet zij zijn twee

manchetten.

Hüj trekt zijn pijpen op als hij gaat
zitten,

vraagt heel royaal of zij soms met hem
dineert.

H'autain knikt ze van ja, het hoofd wat
afgekeerd,.

en zwijgend koopt hij haar een zakje
fritten.

V.L.

k. _
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OH DEIMNEBOOM !!! OH' DENNEBOOM !!! ...

Op zonnige zondag 19 maart trok de
jeugd van Reist er traditiegetrouw ( dat
mogen we nu wel zeggen ) op uit om hun
boompjes aan de vruchtbare witloofgrond
van Reist toe te vertrouwen. Iets waar
voor iedere deelnemer zijn sjiekste kos
tuum en zijn zotste gezicht aangetrokken
had.

Om halfdrie werd in het park de af
tocht geblazen en een weelderige stoet
trok over de met zon overgoten straten
van Reist, Voorop onze fiere Vlaamse
K.S.A, - leeuw, gedragen door een stoere
misdienaar. Daarop volgden de veteranen
van de fanfare die harmonische ( valse )
noten doorheen Reist lieten galmen, ver
sterkt met de zichemse trekzak van onze
Jan. Ma de fanfare paradeerden de ver
schillende prominenten, te veel om op
te noemen en van alle kanten van het
land naar Reist gekomen. Onder deze
prominenten mogen wij zeker de burge
meester en zijn vrouw niet vergeten. Zij
waren werkelijk het hoogtepunt van deze
stoetj het rosse van zijn haar, het
zwarte van zijn bolhoed en de rode blos
op de wangen van zijn vrouw vormden een
onvergetelij ke kleurenkombinatie.

De K.S.A. had niet alleen een vlag
afgeleverd maar ook nog één van haar
zeldzaamste leiderseksemplaren; die
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hebben we er dan ook maar ergens bijgezet,
Naar aloude traditie werd ook deze stoet
door de geestelijkheid ondersteund, die
niet minder dan twee mislukte pastoors
ter beschikking had gesteld, waarvan er
één van Bukavu overgekomen was ( hoe ver
men tegenwoordig de pastoors al niet
moet gaan zoeken ! ), Tenslotte werd er
nog een boer van het veld gehaald die
met zijn kruiwagen aan het beer voeren
was. Het beervat vloog er af en onze
boompjes legden we er op. Daar de wind
van achteren kwam hebben we dit heerschap
wijselijk van voor laten opstappen. En
zo trok de stont dan^met veel tamtam naar
de grote markt van Reist, onder grote
belangstelling var Internationale perslui.

Met jubell-re: ■ . ,?n vlaggengewapper
overladen bereikten wij dan uiteindelijk
onze bestemming en'.nadat elke prominent
met wat noten op zijn zang een speechke
geplaceerd had, werden de dennekes en de

kastanjelaar onder het wakend oog van de
deskundige boer in de grond gestoken.
Ter bekroning van deze daad werd enen sa
lamander aangeheven door specialist ter
zake pastoor Emmanuel. Vervolgens werd
er op de muziek van de fanfare nog wat
rond onze boompjes gedanst en om het ge
heel af te ronden marcheerden we nog
naar de voornaamste kroegen van Reist, om
onze schone daad aan het plebs te verkon
digen. Iedereen trok met een opgelucht
hart naar huis; er zijn weer zeven bomen
meer in de strijd tegen de natuurverdel-
ging.

Danny the Piperman.
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JEUGDKLUB TONZENT

Jeugdklub Tonzent biedt ontspanning
aan jonge mensen vanaf 16 jaar. Een
mooi initiatief. Zeker voor de jongeren
die eindelijk iets gevonden hebben waar
ze zonder tegenstribbeling van hun ouders
hun namiddag of hun avond mogen doorbreng-
ea. De ping-pong, het voetspel, de gezel-
schapspelen vallen zeker in de smaak. Een
beetje meer gedanst en het plezier zit
er volledig in.

Nu het probleem. Wanneer ik met
vrienden of vriendinnen jeugdklub Tonzent
wil bezoeken en deze méar 15 jaar zijn,
moet ik hen teleurstellen en hen terug
naar huis sturen. Het klubhuis Tonzent
biedt immers geen ontspanning aan deze
mensen. De mensen van deze leeftijd

moeten hun heil dan maar gaan zoeken in
dancing of herberg. Door dit voorval
worden ze al min of meer uit de jeugd
klub gestoten zelfs vooraleer ze er lid
van geweest zijn. Dit is geen stimulans,
maar eerder een afbraak. Aan de jeugd
klub, de jonge mens niet de drang te
geven om drankgelegenheden op te zoeken
of om in verpeste milieus te vertoeven.

Ik hoop dat de beheerraad van Ton
zent hun vergissing inzien en misschien
deze mensen ook hun kans gunnen, Is het
niet mogelijk de leeftijdgrens iets te
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verlagen. De toekomst ligt toch bij de
jonge mens. Er zullen daarenboven niet
altijd van die mensen zijn die tot hun
25 jaar aan jeugdwerk doen. Dan zal men
automatisch de leeftijdgrens moeten ver
lagen.

Jeugdklub Tonzent zal ontspanning
brengen aan mensen die zich jong voelen
en aan gezonde afleiding willen doen.

Arlette Van Craenen-

broeck,

VOETBALNIEUWTJES

De Jef Petrols worden vriende

lijk uitgenodigd hun sportkis-
dij in 't lokaal binnen te
brengen voor 22 april.

Een volgende wedstrijd in
't verschiet rond eind april.
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M I L A C

I. KAARTAVOND

Vrijdag 24 maart hadden we onze
kaartwedstrijd, niemand wist was het
ging worden, onze verwachtingen waren
niet te groot.

Het was bijna niet te geloven, om
8 uur zat het lokaal Tonzent bomvol;
vlug nog enkele tafels uit de kelder
gesleurd en 56 spelen konden beginnen.
Er moesten 40 beurten gespeeld worden;
de uiteindelijke overwinnaar werd Frans
Janssens, zijn zoon-soldaat mocht de
eerste prijs kiezen waarmee Agnes zeker
tevreden zal zijn.

Er kwam ook heel wat zaad in 't bak-

ske, 4 540 Fr., en dat was eerlijk ge
zegd de bedoeling.

II.WIJZIGINGEN DOOR DE MI
NISTER VAN LANDSVERDEDI

GING, zodra hun vormings
periode geëindigd is, dit
wil zeggen drie a vier

maanden na dienstingang.
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- Huwelijk van dienstplichtigen

Thans mag de korpscommandant aan een
dienstplichtige toelating verlenen om
te trouwen, wanneer de betrokkene ten

minste zes maanden aktieve dienst

heeft volbracht. Een pas ingelijfde
dienstplichtige kon die toelating
krijgen indien hij een verklaring
voorlegde waaruit blijkt dat alle ad
ministratieve formaliteiten voor het

burgerlijk huwelijk vóór de indienst
treding werden volbracht.
Met ingang van I mei 1972 zullen deze
beperkingen worden opgeheven,

-  Ontheffingen van legerdienst

De dienstplichtigen van de klasse 1972
die aan de hierna opgesomde voorwaar
den voldoen, zullen in 1972 van de ak
tieve dienst worden ontheven:

- Behoren tot een gezin van ten minste
zes kinderen in leven.

- Een of meer kinderen ten laste hebben

vóór I januari van het jaar tijdens
hetwelk zij de leeftijd van 24 jaar
bereikt of zullen bereikt hebben,

- Twee broeders hebben die hun werke

lijke dienst hebben volbracht,
- Een broederdienst hebben en voldoen

aan de voorgeschreven vereisten {
d,w,z, waarvan het gezin ten minste
één lid telt dat of gestorven is
voor het vaderland, of in aktieve
dienst als militair ) ,

- Hulp aan de jeugd
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Dit jaar zullen 400 dienstplichtigen 15
dagen speciaal verlof krijgen, dat als
werkelijke dienst telt en dus niet van
hun normaal verlof wordt afgetrokken, om
ter beschikking te worden gestald van de
Nationale Dienst van de Jeugd als monitor
voor de vakantiekampen.

- Verhoging van soldij

Met ingang van I juli 1972 zal de soldij,
voor de eerste zes maanden dienst, op 75 F
per dag worden gebracht in plaats van 50 F
tot nog toe.
Met ingang van dezelfde datum zal de sol
dij vanaf de zevende maand dienst worden
verdubbeld, dus op 100 F per dag worden
gebracht.

-  Reglement voor de inwendige dienst

a) Verlof om familiale redenen

Tot heden werd het verlof om ernstige
en onvoorziene redenen welke de aanwe

zigheid van de militair in zijn fami
liekring noodzakelijk maken, toege
kend als ■spoedverlof" ,
Voortaan zal het begrip "verlof om
familiale redenen" worden in acht ge
nomen, Zulk verlof zal worden ver
leend in geval van huwelijk van de mi
litair of van een naast familielid, be
valling van de echtgenote, andere be
langrijke omstandigheden van familiale
aard.
Dit verlof zal niet worden afgetro'.ken
van het normaal verlof.

b) Logies voor de gehuwde miliciens buiten
het kwartier.

i
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De gehuwde miliciens die in België ge
stationeerd zijn, zullen van de korps-

kommandant de toelating kunnen bekomen
om thuis te logeren wanneer de vereisten
van de dienst zulks mogelijk maken.

c)Permanent vrij kwartier voor de beroeps-

korporaals en - soldaten.

De beroeps korporaals en -soldaten die
minstens 21 jaar oud zijn, zullen per
manent vrij kwartier kunnen bekomen.

zwaaide af:

DE GREEF IVO

Elke maandagavond in het
Park van Reist gelegen
heid tot Ping-pongspelen,

Voortaan zal de jeugd weer
volleybal spelen, elke
vrijdag om 19 uur in het
Park van Reist,
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VLAANDERE

door V.L,

Een huis bezitten, vensters met gordijnen,
een radio zonder muziek van Bach,
een hond, een kat, een kot met twee

konijnen,
en elke week als 't kan, een zaterdag.

Een zolder vol met middeleeuwse boeken,
sterk in verband met dertienhonderd twee,
voor in de winter wollen onderbroeken,
en 's zomers korte, om voor aan de zee.

Tenslotte 's avonds bij het vuur gaan
zitten,

zacht zingen van 'zolang hij tanden heeft',
kaartspelen om gedroogde kersepitten
en vragen of de kat al jongen heeft.

16 - 22 en 23 april te
15 u en 2D u 15' in het
Mechels Miniatuur Theater

REINAART DE VOS
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VOOR FILATELISTEN !

Uitgifte van een bijzondere postzegel
in België vanaf 27 maart:

1. Zegel gewijd aan de honderdste
verjaardag van de geboorte van
August Vermeylen,
Ifij behoorde tot de grote promo
tors van de Vlaamse gedachte,
en droeg heel wat bij tot het
ontwikkelen van de vlaamse taal

en gemeenschap en hiaar ontvoog
ding,

2. Zegel gewijd aan de Wereldkam-
pagne voor het hart, ingaande
op een der hedendaagse kwalen,
de hart-en vaatziekten,

3. Zegel gewijd aan de grote inter
nationale filatelistische tentoon

stelling genaamd "Belgica 72 "
welke zal plaatshebben in de
Heizelpaleizen van 24 juni tot
en met 9 juli 1972,

tfUMOR ISTISCH

Mijn vader doet veel overuren. Soms
verdient hij meer met zijn achterwerk
dan overdag.
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DE GEHANDIKAPTE IN ÜNZE MAATSCHAPPIJ

Ik las dat er een vooruitgang ge
komen was in de wetgeving ten voordele
van de minder-validen. Hij kreeg on
langs de toelating overal zijn wagen te
parkeren waar het nodig was mits een
kenteken erop te bevestigen. In de
praktijk heb ik het nog niet gezien.

Ik las dat alle plaatsen toeganke
lijk voor rolstoelgebruikers een teken
zouden krijgen. Ken jij reeds zo'n
plaatsen ? Ik nog niet.

Ik las dat de minder-validen alle
theoretische studies aankunnen. Maar
schept de tewerkstelling geen problemen ?

Ik las ... Ik zag ...

zit iets scheefs in de maat
schappij. Iedereen heeft toch recht
op leven hoe wreed het soms is. Iede
reen heeft toch het recht om tot het
volle leven te komen, volgens eigen
kapaciteiten en geaardheid. Daarom
moet ook alles gedaan worden om de
gehandikapten in staat te stellen zijn
handikap te overwinnen en met zijn be
perkte krachten ook iets te presteren,
te creëeren. Kortom te leven in een
gemeenschap en er door geholpen worden.
Heeft de staat als taak niet die rechten
te waarborgen ?
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Er wordt al wel Iets gedaan voor
hen. Langs de sport om komen ze uit
hun geïsoleerdheid en komen ze zo in
kontakt met anderen; het is een mid
del tot een volledige integratie in
de maatschappij. De sport is ook
goed op gebied van ontspanning, be
weging ... Maar is er geen tekort aan
aangepast materiaal, aan vervoer, aan
begeleiders ?

zijn ook reeds beschermde werk
plaatsen voor gehandikapten die geen
normaal beroep kunnen uitoefenen.
Krijgen zij aangepaste lonen ? Krijgen
zij subsidies en staatsvoorzieningen ?
Zijn de gehandikapten reeds volledig
in onze maatschappij opgenomen ?

Allemaal gemakkelijk te zeggen en
alles op de nek van een ander te
schuiven. Maar wij, doen wij jongeren
iets voor hen ? Moeten wij ook niet
de gehandikapten in onze denkwereld
opnemen ? Is het ook niet onze taak
dit doel mee te helpen verwezenlijken ?

Mar-Co
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DE lÜ GEBÜDEN VAN DE WERKENDE VRÜUW

1. Gij zult nog harder uw best doen.
Het is niet nodig nummer 2 te zijn.
Bewijs de mannen dat het ook menens
is met "uw carrière".

2. Gij zult leren wanneer gij uw lief
tallig mondje dicht moet houden en
het praten aan de mannen moet over

laten,

3. Gij zult U niet achter uw eigen petti
coat verschuilen.

4. Gij zult uw stem in bedwang houden.
Er zijn ontelbare vrouwen wier stem,
als het erom gaat spannen, zoveel
decibels omhoog gaat dat iedereen
het ervan op de zenuwen krijgt.

5. Gij zult uw vrouwelijke chef even
lieftallig dienen als U het een man
zoudt doen. Hoe kunt U verwachten

zelf een leidende positie te verove

ren als U het de vrouwen boven U

flink lastig maakt en U volhoudt
liever voor een man te werken.

6. Als het sukses komt zult gij niet
naast uw schoenen gaan lopen.

7» Gij zult op uw taal passen ... er
kunnen heren in de buurt zijn.

8. Gij zult de mannen niet onder de
tafel drinken, sommige vrouwen zijn
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ertoe irt' staat maar ook een man

ónder tafel kan gevaarlijk zijn.

9. Gij zult uw sex-appeal bewaren tot
na kantoortijd, Sex op kantoor is
zoiets als alkohol in het verkeer.

10, Gij zult uw chef altijd gelijk geven
ook als U weet dat hij ongelijk heeft,
U komt op die manier immers vlugger
klaar en denk erom: iemand gelijk
geven die ongelijk heeft is tweemaal
gelijk hebben.

MOPPERTJE

Bij de metro-werken in Brussel
werden een heel stel beenderen

en schedels gevonden.

De ene Brusselaar vraagt aan de
andere: "zijn die beenderen al
oud" ?

" Dat geloof ik " zegt de andere
Brusselaar, " dat zijn beenderen
uit de tijd dat er nog Vlamingen
woonden in Brussel " I

Ha . , » Hia , , . H;a , , ,
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Vervolg;

"  STRATIFICATIE VAN DE BELGISCHE

PARLEMENTSLEDEN AAN DE HAND VAN HUN

extra-parlementaire bindingen "

I, Het qeliiktiidia burgemeester en

parlementslid zijn.

-  I op 4 parlementsleden is burge-
n I e e s t e r.

2/3 van die personen besturen een
gemeente van minder dan 10 OOG
inwoners.

- hoe groter het aantal inwoners
van een gemeente, hoe meer kans
tot kiimulatie van een parlemen
tair miandaat met het burgemeesters
ambt,

11 .i-iet Qeliiktiidiq schepen en parle

mentslid zijn.

- slechts 9,4 % van de parlements
leden is schepen in een gemeente

(  37 )
29 op die 37 parlementaleden zijn
schepen in een gemeente met meer
dan 10 000 inwoners.

dus; kumul schepen- parlementslid
is eerder uitzonderlijk, tenzij in
grote gemeenten.

III, Het qeliiktiidiq raadslid zijn en
parlementslid zijn.
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□p de 39G parlementsleden zijn er
119 raadslid in een gemeente.
2/3 van hen komen uit een gemeente
met meer dan IG GOG invjoners.

Bij de CVP komon de raadsleden ( net
als de burgemeesters ) uit meer
landelijke gemeenten; bij de BSP uit
meer stedelijke gemeenten.

BESLUITEN

Parlementsleden uit grote gemeenten
zijn + verplicht het mandaat van raads
lid te kumuleren om lokale kieskliënteel
niet teleur te stellen.

Terecht kunnen wij ons afvragen of
het Belgisch parlement een " vergade
ring van stamhoofden is, die elk hun
streek zullen vertegenwoordigen en be
voordelen ", ( Vermits 255 parlements
leden kumuleren met een gemeentelijk
mandaat ) ,

Toen in I97I een zestal CVP-ers
die burgemeester, schepen of raadslid
waren en tevens een parlementair man
daat uitoefenden voor de kouze gesteld
te kiezen, kozen er 2 voor de gemeente,
I  hield zijn antwoord in beraad en 3
weigerden te kiezen. Dit toont duidelijk
aan dat het parlement weinig wordt ge
waardeerd door de parlementairen-burge
meesters . omdat zij snakken naar beslis
singsmacht op lokaal niveau, die zij
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als parlementslid in Brussel niet hebben;
een parlementair mandaat geeft fiem als
burgemeester meer relaties, die hem
meer beslissingsmacht geven; anderzijds
is het parlementair mandaat een steun
pilaar op een latere ministerfunktie.
Ander signifikant voorbeeld: Toen Van
Den Boeynants eerste minister werd wilde
hij schepen blijven in de stad Brussel;
tot hij toegaf het schepenmandaat op te
geven en nadien, toen het premierschap
ten einde was, opnieuw schepen werd in
Brussel.

Het pariementair-gemeentelijk man
daat geeft lokale aanhang, die essentieel
is bij de verkiezingen; de gemeentelijke
funktie in een grote gemeente helpt par

lementsleden trouwens zeer lang parle
mentslid te blijven. In de gemeente

heeft men meer reeëlere macht dan in het

parlement. Bovendien helpt een parle
mentair mandaat hem aan een sterke ge
meentelijke funktie, In grote steden is
de verkiezingsstrijd doordrenkt van
nationale standpunten ( dit is niet zo
in plattelandsgemeenten ) ,

Het parlementair werk wordt door
dit alles sterk bemoeilijkt; 'onder de
gemeentemandatarissen zijn er de meeste
afwezigen ( A. Vranckx )
Mogelijke vraag: Wie staat er dan nog
in voor de kontrole over deze onderge
schikte besturen ? ? ? ? ?

Boels Hugo.
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Hl ET SURREAL I SME

H'et is zeer rrioeilijk een juiste be
paling te geven voi>r deze eigenaardige
strekking in de kunst. Het surrealisme
bestrijkt alle kunsttakken. Het is
tevens een oplossing voor de tegenstrijd
tussen droom en werkelijkheid in een
soort absolute vjRrkelij<heid. Het onder—
□inq zeer verschillende invloeden;

- FREUD

De echte mens wordt gevonden in
het onderbewuste, in de droom.
De echte kunst is de kunst waar
in de artiest zich kan uitleven,
waarin de schepper alleen zijn
onderbewustzijn laat werken»

- dadaïsme

Dit houdt in: een maatschappij
kritiek tegen de leugenachtige
beschaving. Het is een soort
anti-kunst, los van alle regels.

Leider en vertegenwoordigers:

De leider is Andrc Breton. In een aan
tal msnifesten deelt hij de grondbegin
selen van het surrealisme mee. Alles
komt hierop neer, dat het surrealisme
een revolutionaire kunst is, met het
doel een nieuwe maatschappij te vormen.
Andere orote namen: Max Ernst, De Chirico
(persoonlijke strekking) , Dali.
Tn België: René Magritte en Paul Delvaux
(  zie Tonzent I )
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Vocrlone r3; Beek, Breughel, Enzor, de

dadaïsten.

5ALVAT0R DALI

Persopn;

- Geboren te Figuéras (Spanje) tn
1904.

Hij Had giote belangstelling vaor
Rembrandt.

- ZLjn grootste ambitie Salva-
tcr Dali te worden.

I-.ij zegt; " Hoe beter ik de persoon
\/ a n 5 e 1 v 3 t O r D e 1:1 leer k t3 n n e n , hoe

neer ik voel hoever ik er van af stfi,

- Huidige verblijfplaats: Hij woont
afvjisselend wi Cadaquss en Zuid-
Pr a i"i k r i j k .

Ziin leven:

Hij is gehecht aan zijn geljoortestreek
C H d a q ü é s .
In 1928 nntnoet hij Gala, die zijn
levensgezallin wordt.
Zij is voor hem zijn moeder, zijn muze,
en zijn model tegelijk.
Ter ere van haar, met wie hij dertig
jaar later trouwde (1953), heeft hij
'• eel zijn werk geschapen. Zij hielp
hem zijn zinsheyoochelingen los te
maken uit oe WBrkelijkheid,

Ziin w e r k :

Hoeft invloeden endergaan van:

tt
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- impressie nis rre; hij hield van a er
ken die van impressionisme naar
poïnteïsme qaan.

- Rembrandt.

Hij experinenteerw met zand, klei, grint
en andere natuurlijke materialen. Sinds
korte tijd sok ft et goud.

1927 : eerste bezoek aan Parijs.

1923 ; tweede bezoek aan Parijs.
- hij leert er Breton kennen. Hij

wordt opgenomen in de gr>.'ap der
surrealis ten.

Kenmerken van ziin werk;

- alke vorm van censuur trotseren.

- zijn kiji-'St was vreerrd, agressief,
gewaagd.

- hij gebruikt het sursealisnie voor

zijn persoonlijke ambitie.

Tijdens de vijf jaar dat hij surrealist
was verzette hij zich tegen het revolu
tionaire van het surrealisme dat tot doel

had de wereld te hervormen. Hij zegt
zelf; Het grote verschil tussen mij en
de surrealisten is dat ik JLix-ealist ben.
Hij maakt ook enkels films, samen met
Louis Bonuel, die echter in de meeste

gevallen gecensureerd werden,
Dali is een merkwaardig figuur, die men
in de kunstwereld niet zou kunnen eg-
denken, Dali leeft en zal docr zijn
erken immer blijven vcortle.yen.w

F r e d d y P a e p s
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K  I IM D E R E

Uit: The Prophet
Kahi.ll Gibran

En een vrouw, die een kindje aan
haar boezem drukte, zeide:

Spreek tot ons over onze kinderen.

En hij zeide:

UW KINDEREN ZIJN UW KINDEREN NIET.

ZIJ ZIJN DE ZONEN EN DE DOCHTEREN VAN

'5 LEVENS HUNKERING NAAR ZICHZELf^.

ZIJ KOMEN DOOR U, MAAR ZIJN NIET VAN U,

en hoewel ze bij u zijn, horen ze U
niet toe.

Gij moogt hun geven van uw liefde,
maar niet van uw gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.

Gij mocgt hun lichamen huisvesten,
maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis

van niorgen, dat gij niet bezoeken kunt,
zelfs niet in uw dromen.

Gij moogt proberen hun gelijk te worden,
maar tracht niet hen aan U gelijk te maken

Want het leven gaat niet terug,
noch blijft het dralen bij gisteren.

GIJ ZIJT DE BOGEN WAARMEE UW KINDEREN

ALS LEVENDE PIJLEN WORDEN WEGGESCHOTEN.

De boogschutter ziet het doel op de weg
van het oneindige en Hij buigt U met
Zijn kracht, opdat zijn pijlen snel en
ver zullen vliegen.
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Laat het gebogen worden door de hand
van de boogschutter een vreugde voor
U zijn:

Want zoals hij de vliegende pijl lief
heef t ,
zo mint hij ook de boog die standvastig
is.

HUMOR I ST I SCH

DE WEANDERTALEH

Er was eens een oude Neanderbaler

die onder de Alpen begraven lag.
Hij lag nogal diep, die IMeandertalor,
zodat hij geen steek voor zijn ogen zag.

Maar ieder jaar wordt zijn keel toegeknepen
en krijgt hij een drukkend gevoel in zijn

maag.

Hij hoort dan hard vlceken, en zucht wat
benepen:

'De Ronde van Frankrijk passeert fiier

vandaag'.

V,L.
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DANK VOOR ALLE KANSEN

DIE MIJN LEVEN ZO MACHTIG MAKEN.

''JA, IK LEEF ZOALS NOG NOOIT TE VOREN.

SPRANKELENDE LEVENSVREUGDE

OF WAT OOK MAAR...

IK VOEL ME LEVEN EN ME BLIJ,
BEN GELUKKIG I

HET IS TIJD, HOOGTIJD DAT IK GA LEVEN,
NIET VOOR MIJ, MAAR VOOR DE WERELD,

VOOR ALLE MENSEN.

IK WIL HET, ALHOEWEL IK WEET

DAT HET ALTIJD NIET ZO GOED ZAL LUKKEN.

IK WIL BLIJ ZIJN,

HELPEN EN VREUGDE BRENGEN.

JA MENSEN, ZING HET UIT,

ALLELUIA I DE MENS LEEFT I

BESEF JE DAT WEL 7

DE MENS LEEFT EN WE HEBBEN

DE VRIJHEID EN DE KRACHT

OM ONS AAN ANDEREN TE GEVEN.

MENS, WAAROM DOE JE HET DAN NIET ?

KOM, REIK ELKAAR DE HAND, BROERS EN ZUSTERS
VORMT DE RING VAN VREDE,

DE CIRKEL VAN CHRISTUS' LIEFDE.

ROEL G.
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