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redaktign:eel 2.

" VERGETEN LEEFTIJD "

Een nieuw probleem dringt zich op in de huidige snelle wereld
evolutie, nlo de plaats— en funktiebepaling van de derde leeftijd,

In ons land, net zoals in de andere Europese landen hebben
de betere levensvoorwaarden ( hogere levensstandaard, geneeskundige
verzorging, sociale zekerheden enz,., ) een hogsre levensduur veroor
zaakt, terwijl tegelijkertijd onder invloed van dezelfde betere levens
voorwaarden het aantal kinderen per huisgezin steeds daalde. Doordat
nu de mensen gemiddeld langer leven en het aantal geboortes sterk daal
de de laatste 50 jaar, is de bevolking in ons land verouderd, zodat een
grote middengroep (van 25 tot 60 j,) die weinig aangroeit steeds meer
lasten draagt van de steeds groter wordende groep van mensen boven de
60 jaar. Deze grens van inaktiviteit wordt bepaald door de nuttigheids
graad vQor de ekonomie. Met het huidige ritme zijn werknemers van 50
jaar reeds te oud, te traag geworden om dit soms onmenselijke.arbeids—
tempo te volgen in sommige sektoren.

Om deze redenen worden de mensen vanaf + 60 jaar steeds meer
als lastposten beschouwd, ze zijn niet produktief"meer, zijn dikwijls
onaangepast aan de verschillende nieuwe situaties in het gezin, het
uitgangsleven, de "kerk" enz,,.

Hierdoor komt men tot de situatie dat het merendeel der ou
deren in bejaardetehuizen terecht komt, In het beste geval bezitten
deze mensen nog een eigen kapitaal waarmede ze zich een eigen kamer
kunnen veroorloven. Maar, een ander gedeelte bezit het vermogen niet
zelf een kamer te huren en zit in gemeenschappelijke slaap-en leefza-
len. Hierbij komt nog dat juist deze minvermogenden bitter weinig be
zoek ontvangen van hun naastbestaande familieleden waardoor men deze
mensen reeds als "sociaal dood" kan betitelen. Deze situatie bestaat
vooral in de stadscentra waar de ouderen totaal 'verloren' iopen maar
laat zich stilaan ook gevoelen in de landelijke gemeenten zoals Kampen
hout, Om deze situatie totaal te doen verdwijnen zou men de ganse wes
terse wereld meeten omvormen wat nu uitgesloten is. Wat wel kan gedaan
worden is deze mensen regelmatig te bezoeken waardoor ze weer interesse
voelen voor hun bestaan van buitenaf, door jonge mensen.

Om deze taak te volbrengen werd gedacht binnen de jeugdklub
Tonzent een groep samen te stellen voor ouderlingenzorg wat zich vooral
toespitst tot bezoeken aan ouderlingentehuizea, gesprekken met deze men
sen die alleen staand zijn, In die zinwerden reeds enkele vruchtbare
pogingen ondernomen, met een nieuwjaarsbezoek en het sturen van wens
kaarten. Voor een regelmatig kontakt echter, moet men kunnen beschik
ken over een vast aantal medewerkers die om beurt gaan. Daarom vragen
wij aan iedereen die maar enige interesse heeft voor deze zaak zich tot
een lid van beheerraad Tonzent te wenden en zich als kandidaat op te
geven,

5.L.



LEZERS SCH R I JVE

Geachte redaktie.

Naar aanleiding van uw rubriek "Huwelijks Bureau" in
het gekende streekblad 'TÜNZENT' willen wij teneinde raad ons delikaat
probleem aan U, Geëerde redaktie, voorleggen, in de hoop dat U ons een
oplossing kan biedeno

Wij zijn op rijpere leeftijd gekomen en hebben totnog
toe, en tot ons groot verdriet, volgens uw maatgetallen geen ceharmo—
niseerde partner gevondeno

Telkens wij een lieve knappe jongeman ontmoeten, voe
len we, hier en dèèr, iets kriebelen ( een exacte definitie is moei
lijk te geven ); onze godsdienstige opvattingen weerhouden ons ervan
enige toenadering te zoeken«,

||WIL Daar wij toch niet in eeuwige eenzaamheid
r ft ' willen verder leven, smeken wij (J, Geachte

I iTTL redaktie, s Zoek voor ons een geharmoniseer—
partner die aan alle eisen van onze kris-

telijke vruchtbaarheid voldoet., Houdt in
uw keuze echter rekening dat wij nog on-

y .*y\fv ̂ schuldige maagden zijn, maar toch niet te-
rugschrikken van een dieper innerlijk kon-

Hiermee, Geachte redaktie, besluiten wij onze brief
en hopen op een gunstige oplossingo

Dank bij voorbaat !

Made in Tonzent»
P.So Wij hopen dat U begrip kunt tonen voor onze geheimhouding en

blijven dus liefst anoniem®

Mijnheer,

Beste dank voor de regelmatige toezending van het maandblad
van de Jeugdraad-Reist„ Wij laten er telkens artikels over verschij
nen in dagblad HET VOLK®

Zou het niet mogelijk zijn ons uw blad van bij zijn verschij
nen toe te zenden® Gewoonlijk komt het pas toe na verloop van tijd,
zodat bepaalde nieuwsjes intussen al oud geworden zijn. Ik weet niet
of U voor de verzending van de nummers instaat® Het was indertijd
Ereddy Van Dessel die mijn adres noteerde. Wil er hem eventueel over
aanspreken o

Denkelijk is het nuttig voor uw "album", dat U de krantenknip
sels er ook zoudt inplakken® Ik zal er eerstdaags voor zorgen U een
aantal fotokopies van verschenen artikels toe te sturen.

Beste dank,



28 januari Dia-avond - meisjeskamp Tirol
- toekomstig kamp in Italië

in februari Debat-avond in verband .et het abortusprobleem
februari Jeugdmis te Reist om ieu30

4 februari wandeltocht door het Weisetterbos
17 februari "Nacht van de poëzie" in Vorst Nationaal
18 februari Smuldag van VoK.S»Jo

- voormiddag: taarten worden aan huis geleverd tegen
bestelling.

namiddag : smoutbollen, pannekoeken, wafels te
smullen van 14 tot 20 uur - Park van
Reist.

Stadsschouwburg Leuven

20 februari " E^ck^w'T " de K.N.S.
28 februari " De HekLnscho 1 door K.V.S.De Heksenschool - jeugdvoorstelling door het

Fakkeltheater,15 februari FILM " Leven te Jeruzalem

Ih!2i!£_M2iE2ltlil(St._Pieters,college)_te_leuven;
9  10 - 16 - 17 - 23 en 24 februaris

Toneelspel "Mazelen" van W. Van den Broeck
door de Reynaertghesellen,

4 februari

9 februari

WEEK V N DE 5 p l p a A T

3 - II FEBRUART

Soldatenmis om II u in de 5t. Jozefskerk te Reist

Kaartavond in het lokaal Tonzent om 20u30
voor 5,000 fr, prijzen ^uuju

Breugelfeesten II in het Park van Reist
vanaf IIu30 tot 14 u ; warme maaltijd
vanaf 14 u tot 17 u ; koffie met gebak
S'avonds vanaf 17 u , pensen met appelspijs

Daarna gezellig samenzijn !

WELKOM AAW IEDEREEN tï l



WIJ EN DE MUZE

Een dode avond,
zoals altijd, wanneer je met marta samen bent,
drankjes bereid en stil zit na te gapen over een dag vol dingen
maar eentonige . ,
We mompelen liedjes, diep in de keel, omdat niemand ze zou horen,
want het zijn vreemde woorden, die we zingen, niet bestemd voer
gewone mensenoren.

Vie werden samen geboren,
de tijd en ik.
Zij wist het en had ons beiden bij zich genomen.
Toen we klein waren, verzorgde ze ons als diertjes,
wierp het eten toe in een houten kribbe,
maakïa aanmaal par waak da stal laag, an straalda ons dan ovar bat
donker vuile vel. . ^ , u
Maar dan daad ze iats, wat mat diaran mat kan gabauran
- ze leerde ons praten - . . ui j
da tijd vardwean an ik blaaf nog alleen ovar, bat blonde
pleegkind van marta, gemeden door alle dorpsbewoners.
Al vlug werd ik bat aans mat da bossen,
dat ja oud kan worden zonder mansan, want aan ecbta vrouw a
je baar niet noemen, oud an lelijk, doorleefd van jaren,
scbrik in da ogen, voor iats dat nu vlug zal gaan komen.
Een dode avond. , ,
Kou komt ovar da bomen an dringt langs onze klaren.
Nochtans slapen kan ik niet, zolang mogelijk wxl bat besef
in mij blijven kleven dat bat morgen aan grote dag wordt,

Het"irtwintig winters geladen, dat marta mij vond en naast
de haard legde.
Ze beloofde mij een speciaaltje.
Wat; is moeilijk te raden ^ a. 14?
hp+ leven is immers zo moeilijk als marta ze±T.
7p nodiade liljor uit, de bomenwachter, die naar het schijnt twee
oogjes op mij beeft. Ik bab bat nooit gemarkt, of bet moest zijn
in het vLemda beven van zijn woorden, maar marta vertelde bat
Hij houdt van sterren, zegde bij ma eens, omdat hem zo vaak
de weg hielpen leiden an dat is eigenaardig, want ik hou ook
starren an is bat mogelijk dat twee mansan van dezelfde dingen
houden ?????

Marta en ik verschillen eltijd van mening
donker en licht schuwen mekaar.

Gelijkmatig roer ik in da pot op bet vuur, bat is da drank dia ik mor
gen moet drinken, bij zonsondergang, bereidvan treurwilgen, water
een verre bosbeek en zoete druiven.

_j._ slaapt de slaap der ouden, licht en luid . uMarta siaapr h npdachten en liedjes vol onverstaanbare
laat ze maar doen, met mijn geaacnren bu j
woorden, moet ik alleen zijn.



Eindelijk g
de morgen draait de hut binnen traag en onverwachto "

Zij is allang wakker en drukbezig met de voorbereiding van het feest»
Vandaag moet ik niets doen dan rusten en lachen,
iets wat ik nog maar pas geleerd heb van liljor, marta deed het nooit
Ze heeft de les netjes gespeld.

Twintig jaar,
ik voel het want telkens komt er een kraal bij aan het grote snoer
om mijn nek, en het beging zwaar te wegen»

De dag loopt vlug»
Hij is al aangekomen, liljor,- en gaf mij een eekhoorn»
Wat moet ik daar mee beginnen, ik hou niet van dieren,
wie opgevoed is met toegeworpen eten, schuwt het eekhorenleven»

Marta doet geheimzinnig, er hangt iets in de lucht,

We hebben buiten een groot vuur aangestoken,
liljor en ik verwaren elkaar met een lach, zij met het vuur»
Tegen de avond éleurt ze een schildersezel in de kring van licht»
Verf, borstels, dingen die ik vroeger nooit zag»

Na de wijn te hebben gedronken, ik alleen, de anderen dronken- bier,
en gekeken te hebben naar het onvermoeibaar spel van licht en bomen,
zegt marta; nu kind, ga ik je schilderen»
liljor is verbaasd, met zulke bevende handen, kan je geen meisjes-,
lichaam schilderen, maar niettegenstaande dat ...

De eerste lijn vliegt op het doek,
ik hou me stil, nieuwsgierig naar het resultaat»
Marta schijnt te herleven, haar trekken, worden jonger, mooier»
Het duurt lang, een beetje stijf beginnen mijn schouders samen te
trekken•

Liljor is geboeid»
De avond komt verbaasd nader en wacht op ons»

Wat gebeurt er'.toch, in marta's ogen beginnen bloemen te leven»
Haar handen zijn als herboren, jong.
Ze wordt groter.
Grijze haren kleuren blond, rimpels verdwijnen;
haar mond lacht, dat heb ik nog nooit gezien !!!!!

Het schilderij is af»
Liljor kijkt niet meer naar mij, maar naar haar en het doek»
Traag een beetje onwennig schuif ik naar het vuur bekijk het ge
verfde einde»

neen ! ! !

god neen,
mijn lichaam rilt van de kou,
want naar mij kijkt het beeld van een oude doorleefde vrouw.

Ik werd samen met de tijd geboren»

-greet-



jaaroverz i cht

FILM

Beste animatiefilm

Beste western

Beste musical

Beste thriller

Beste politieke film'
Meest universele film

Beste muziek

Beste aktrice

Beste akteur

"Fritz the cat" van Ralph Bakski
"Jeremiah Johnson" van Sydney Pollack
"Fiddler on the reof" van Norman Jervison's
"  Klute" van Alan Jo Pakula
"Jhonny got his gun" van Dalton Tarimbo
"A Clock work orange" van Stanley Kubrick
uit de film "Cabaret" van Rob Fosse

muziek van John Kander

Liza Minelli in de film "Cabaret"
Malcolm Mc Dowell in de film
"A Clock work orange"

BOEKEN

- meest gelezen boeken van het jaar in oorspronkelijk Nederlands
" Gangreen II " van Jef Geeraerts
" De goede moordenaar "
" Het jaar van de kreeft " van Hugo Claus

- meest populaire akteur : Jef Geeraerts

- meest gelezen vertalingen:
"  Groepsfoto met dame " van H. Böll
" De woestijndokter " van HoG. Konsalik
" De peetvader " van Mo Puzo

- meest gelezen populair wetenschappelijk werk:
" Menslief ik hou van jou " van Poi
" Hitier en het politieke lot van België

van Ao De Jhonge

" Hoe word ik 1000 jaar " van Ho Lecompte

- meest gelezen jeugdboeken:
"  Claudia reeks " van C. Grasshoff
" Pipi Langkous " van Ao Lindgren

SPORTMANNEN IN BELGIE

Bosmans
tl

JANUARI

- Miel Puttemans

- Eddy Merckx
- Didier Xhaet

- Bracke

- Ceulemans

- Claude Lecomte

- Carole XHaet

:-nationaal trofee voor sportverdienste
-vierde in 47° Corrida van Sao Paulo
:  3° maal sportman van het jaar
:  Belgische kampioen ski in de speciale slalom
:  wint nationaal kampioenschap achter derny's
;  nationaal titel drieband
;  nationale kampioene dames floret ( schermen )
;  Belgische titel afdaling voor dames



- Sacha De Ridder

- Patricia Du Roy de Blicquy
- Erwin van den Daele
- Jacky Ickx
- Wafflard

FEBRUARI

- Gaston Roelants

- Jacky Ickx
- Yves Brasseur

- Raymond Ceulemans
-  IMorbert De Deckere
- Eric De Vlaeminck

MAART

8

Belgische titel afdaling voor heren
+ combiné

damescombiné
Gouden schoen I97I
3° in Grote Prijs van Argentinië
Belgische kampioen Bandstoten

wint de 30° veldloop van Hannuit
wint de 6 uren van Dayton Beach
nationaal titel sabel
Europees kampioen drieband
wereldkampioen veldrijden amateurs
wereldkampioen veldrijden beroepsren'

ners O

Frans Verbeeck

Albert Van Vlierberghe
Gaston Roelants

Staf Van Roosbroeck
Jos Abelshausen

Roger De Vlaeminck

- Eddy Merckx
- Ludo Dielis

- Pus Lier

- Walter Flankeert

- Anderlecht

APRIL

wint Gent-Gent

wint Sassari-Gagiari
elfde nationaal titel veldlopen
4  overwinning in de cross der naties
wint Omloop van beide Vlaanders
Ronde van Limburg
wint Milaan - Turijn
wint Italiaanse rittenkoers der twee

zeeën
5° overwinning van Milaan-San Remo
Europees kampioenschap overhand
wint nationale kompetitie Basketbal

71-72
primus in de Amstel Gold Race
nationaal kampioen voetbal 71-72

- Roger De Coster is laureaat in de trofee van het paasweekend
- Koger Swerts wint de ronde van België

Ceulemans verovert te Gent het wereldkampioenschap vijfkamp
- Ene Leman wint de Ronde van Vlaanderen
- Gilbert Geboes wint de G.PoVan Spanje

Ickx - Andretti winnen de 1000 km van Brands Hatch
- Roger De Vlaeminck wint Parijs-Roubaix

J.P. Raes IS de nieuwe Belgische kampioen floretschermen
- E, Merckx wint Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl
- Joël Robert zegeviert in de G,P. van België 250 cc
-  Ickx en Regazonni winnen de 1000 km van Monza
- RaP Hooyberghs wint de omloop der vlaamse gewesten



MEI 9

- Ickx wint de beker van Spa . . . j U4.
- Willy Vanneste sleept het kampioenschap van Zunch in de wacht
- Albert Van Vlierberghe wint Vorst-Meulebeke
- Raymond Ceulemans 10° wereldtitel driebanden
- Witte Duivels tegen Italië 2-1 en ü-0
- Roger De Coster wint de Zweedse halfliter prijs
- Joel Robert wint de G.P. van Joegoslavië

Anderlecht wint de Belgische voetbal beker

JUNI

- Joël Robert wint de GoPo van Duitsland
- De Coster wint de halfliters van Sovjet-Unie
- De Wil : nationaal rekord polstokspringen 4m77
- Maggy Wauters : nieuw Belgisch rekord speerwerpen 51,88 m
- Merckx : 3° maal winnaar van de Giro
- Joël Robert wint de Poolse Grote Prijs
- Roger Rosiers wint de ronde van Luxemburg
.. Witte Duivels : 3 ° in Europees landenkampioenschap
- Joël Robert winnaar van de prijs g,
- Georges Schroeder nieuw Belgisch rekord kogelstoten 17,83
- Ickx-Redman winnen de lOÜO km van Oostenrijk
- Godefroot Belgisch wegkampioen

JULI

- Belgische baankampioenschappen
Maveau ; I km

amateurs ? Snellinck : snelheid
Snellinck-Soetaerts Tandem

KnTnBnsrRnners; R. Van Lanckers snelheid
Bracke : achtervolging

- Roger De Coster wint de G.P. van Duitsland 300 cc
-  Ickx - Andretti winnen de 6 uren van Watkins Olen
- Eddy Merckx 4° maal winnaar van de Ronde van Frankrijk
- Roswitha Emonts - Gast :twee Belgische rekords

100 m horden in 14
vijfkamp : 4069

-  Ickx winnaar van de G.P. formule I van Duitsland
AUGUSTUS

- Robert Van Lancker baanwereldkampioen snelheid
- Theo Verschueren baanwereldkampioen stayers ^ ^
- Sylvain Geboers winnaar in de finse 250 grote^^rijs
- Roger De Coster wint de grote prijs van Belgie



J. Leloup 200 m crawl in 2o047 1q
400 m in 4.240

Fro Deley : I„500 m in I7oI9,4
- Bro Duchene : B.00 m in 10.194
- B. Mottoulle : 200 m wisselslag in 4,24 O

Jaak Van Velthcven wint de 500 cc cross van l u
- Anne Van Rensbergen loopt de TOR m h a •

~ te^Genk^d motocress wint

zilveren medaille
vestigt een nieuw

WBreldrekord over 3000 m 7.36.6

" Brigitte Duchene zwemt het na-rekerd op 4.53.5 400 m
- nieuwe wereldrpknr-a.-r'--'^ crawl

Gaston Roelants uurrekord op 20, 784 ph i?n • -i
- Mxel Puttemans 5000 m in 13.13 O en T ? °P 57„44o4
- Willy Polleunis de 10 mijl in 4 6.04.8 '''' 12-47.8

" H ri" zesdaagse van Londen
" z..i:;"v"r.:rïï:;' "■ """ ■•""•■"■" -i.»....
'  "•"'■"BB'" "!"• «™a= V.. «I.u—r,,„kr,,k

OKioB^r """"" iBÏtJ.,..
Noel van Tyghem winnaar van Parijs Tours
FrlH^ Ronde van Emilië- Eddy Merckx wint de Ronde van Lombardije

- «llaerts een nieuw Belgisch rekorri 7nn „ u v .
- Merckx wint "Dwars door Laussanne"
- Roger Swerts wint "Trofee Baracchi"
" serr, ®^ "^int te Putte-KapellenSercu-Stevens winnen de zesdaagse van MontrealRoger Swerts wint de Grote Prijs der Naties



Patsy Van Poucke nationaal rekord over de lOD m vlinderslag op I<.G8,T
Stapelaere - Vaillant winnen de automobielronde van België

- België-Holland 0-0 t a i on
- België 3° maal Europees kampioen vrjfkamp voor landenploeg
- Patrik Sercu en Julien Stevens winnen de Gentse Zesdaagse

DECEMBER

- Patrik Sercu een nieuw wereldrekord over I km zonder aanloop

- Nationale trofee voor sportverdienste 1972 Karei Lismont
- Patrik Sercu wint het Europees omnium-kampxoenschap
- Christian Piot : Gouden Schoen 1972

INGEZONDEN ONDERTITELS BIJ DE CARTOON-WEDSTRIJD

(  Tonzent nummer 2 )

Eddy Merckx: " 't zijn mijn billen die
niet willen ! ! ! "

2o Eddy Merckxs *' Claudine heeft mijn
broek weeral eens met
Ariel gewassen zeker !!! "

3. Bips Foto aoUob,
R.S,

4. Per abuis tegen ne cartus gereden hé !
H.Bo

5o *t Is dat de wind op de verkeerde
plaats zit !

Madean»

SU^ER. ^
S» K'aHP>*>£ »



EEGESNOEPT 12

Een eerste praktische verwezenlijking van de federatieraad
Zaventem is de ophaling van het huisvuil» Vanaf 1973 zal de inter
communale Haviland deze dienst verzorgen ( I x per week; grof huisvuil
6 X per jaar )» De kostenraming voor Kampenhout bedraagt 63Io229 fr»
Per inwoner betekent dit 126 fr» Dit bedrag kan nog verhoogd worden
met 5D fr, per inwoner indien niet een gepaste stortplaats gevonden
wordt waardoor men naar de breekwerf van Meise zou moeten trekken»

Om de uitgave van dit tijdschrift (10 afleveringen) te ver
zekeren heeft de Jeugdraad ( verantwoordelijke uitgever ) + 10,000 fr,
uitgetrokken. De kostenwerking bedraagt IToOOO fr. Het aantal abonne
menten bedraagt + 7.000 fr. Dit tijdschrift is dus een aanzienlijke
verliespost op de rekeningen van de Jeugdraad,

Sinds januari 1972 is er in Brussel een door de Orde der
Geneesheren getolereerde "Free-clinic" voor ionoeren. Jongens en
meisjes die zich niet te best voelen maar er niet graag over praten
met hun ouders of met hun huisdokter kunnen daar een geneesheer raad
plegen, in een ongedwongen sfeer met passende diskretie. Er wordt per
consultatie 20 fr, gevraagd. Zwangere meisjes worden verwezen naar-
een gynekoloog van een gespecialiseerd organisme. De 'Free-clinic* is
gevestigd in het huis van Infor-Jeunes, Queteltplein, 30, Open ie
dere avond van 19 tot 21 uur of telefonische afspraken op 02/17,40,20,
'Free-clinic* is een franstalig initiatief maar nederlandstaligen kun
nen er ook terecht.

Huisvuil mag tegenwoordig nergens
meer gestort worden;

Geld storten kan je overal.

'TÊ JTeSTgw

Oprichting van een Museum voor Muziekinstrumenten te Brussel in het
Bellevue-paleis in 1974»
(  nu; Kleine Zavel 17 , op dinsdag, donderdagen, zaterdag van I4u30
tot l6u3D en op zondag van I0u30 tot I2u30i.

Toerisme in het land van Wete en Ad. Geleide rondgang : archeologische
vondsten, turfputten, waterkasteel bv, Vorselaar, de schandpaal, het
diamantenmuseum enz,..

Inlichtingen: v.v.v» N'ete en Aa, Gemeentehuis, Grobbendonk,
Tel: 014/522,26



j  I if . enige maanden is er een nieuwe jeugdklub, nl te Tildonk: "jBugdklub-Pe.". Na enkele stille vergadLingen h^dde; L lu
alternatieve hulp-

Verder vond ,^.er een filmvoorstelling plaats van een opname " De ver-

Beannend^^k ' mensen uitBegijnendijk en dit op 26 januari. Ook nog te vermelden: op 17 febru-

Makers"^^^ familia' een bal met als muzikale leiding: "The Peace

,... In Heist: — informatiebrochure met o,a, werking gemeentelijk apparaat, feestkalender, zondagsdiensten, dit alles als bliivend
dokument, ( begroting: ID0„000 ) Ia dat bij ons niet mogelijk ?????

4. or, 4.^ Frietetend België wordt weer getergd door een prijsstijgingmet 20 th van het traditionele pakje frieten.

IMieuwe boeken;

- "De Heksenkring" door Ward Ruyslinck
- "IMuyéréré Fakkeldrager in Afrika"

door Steven De Broey, uitgegeven te Kasterlee,

--LliËË-l[^'E9i[!9S!]^£ijn_ver van uitgespeeld,

veel verspreide beweringen dat jeugd-

■  bewegingen voortdurend leden verliezen
1^/ ^ Jm fr jeugdorganisaties zouden achterhaaldrijn, worden door ei j f erbewi j zen tegen-

/*"/ vv 1 N gesproken, In I9TD waren 266 ,634 kinde-I I • I I en jongeren lid van een katolieke
i jft J I 1 I I * l i jeugdbeweging of jongvolwassenenbeweging,
iPAtllI I U • LfJ Vlaanderen, tegen 257,313 in 1960,

jÉ • Bilsen — Schodts heeft voor het stu—
lm voor jeugdproblemen te Leuven

lïHroHÏl Jl 1 I 11 [ |||l onderzoek gedaan van het katoliekeI  ' T ' ' jeugdwerk in Vlaanderen eind 1970, Zekwam tot de vaststelling dat groeperingen voor leeftijdsgroepen onder
de 16 op tien jaar tijd groeiden van 135.217 naar 196.651, Anderzijds
liepen Jongvolwassenengroepen van 122.096 tot 69.983 leden teruq.
Alles bij elkaar hebben de jongerenbewegingen vandaag dus nog een heel
Belangrijke maatschappelijke funktie. En toch is de hele werking prak-
tisch in handen van vrijwilligers met vrij povere financiële middelen.
(Voor dat kwart miljoen jongeren zijn maar een dikke 50 jongelui vrii-
gesteld om op nationaal, vlak aan dat vormingswark te timmeren.)



DI5C-J0CKEY INFORMATIE

De Beatles zijn tot nog toe wel de meest succesrijke pop
groep geweest (Daarom niet de beste ) ̂ Zij legden de eerste stenen
van de hedendaagse popmuziek. Alhoewel er nog zeer veel goeie groepen
kwarnon na de Beatles kregen zij toch nooit zoveel succes. Denk maar
eens aan Rolling Stones, The Who en Creedence Clearwather Revival,

De nu sinds een paar jaar
opkomende groepen T Rex en Slade
'schijnen nu wel in het spoor van de iwÊ JN
Beatles te komen, T Rex alleen in j IfV m
Engeland, Slade in Engeland en alle I
Westeuropese landen, Slade is een W
viermansformatie die hard-rock speelt ^ ̂
en toch commercieel blijft. Zij ma-
ken voornamelijk 'singels,* dat wil
echter niet zeggen dat zij een slechte
scene-act hebben, Nee, Slade is samen y
met The Who één van de beste livB*-groe- p ■
pen. Toen Slade begin I97I "Get down ƒ !• \
and get .with it" uitbracht bekoorde de l i l
groep mij dadelijk. Hierna maakten zanger Nody Holder, gitarist Dave
Hlll (samen het komponistenduo), basgitarist Jimmy Lea en drummer
Don Powell nog vijf superhits, In kronologische volgorde waren dit:

"Coz I love yauV,"Look what you done", "Take me back home", "Mama we
are all creezee now" en "Gudbuy to Jane" van de nieuwe LP "Slayed" ge
nomen, Ze maakten tevens nog een andere zeer qoeie LP "Slade alive",
waarop een nieuwe zeer goede versie van de SteppenWoolfhit " Born to
be wirld " dadelijk vooruit springt. Het enige wat men Slade na zijn
zes hits verwijt is dat ze te weinig variatie hebben in hun muziek.
Wat mij betreft:." Op Slade is nog geen slijt

Rodger

RODGERS TOP 10

I, Crocodile rock

Elected

3. Gudbuy to Jane
4, My man is a sweet man

5 e Crazy horses

6, Listen to the music

7, Donna

Bo This world today is a mess

9, Solid gold easy action
Ü. Long haired lover from Liverp

EltonJohn

Alice Cooper
Slade

Millie Jackson

Osmonds

Doolie Brothers

10 CC

Donna Hughtower
T Rex

Lo J u Osmond



C0RNELI5 VREESWIJK, een nieuw geluid in de kleinkunst

Een plaat die momenteel veel gedraaid wordt op onze teerge
liefde B.R,T.-2 zender is vast en zeker de eerste nederlandstalige
langspeler van Cornelis Vreeswijk, We kennen allemaal reeds het num
mer ^Veronica', dat bij ons ook veel sukses kent onder de versie van
de Elegasten, Cornelis Vreeswijk is ook de auteur van de volgende
liedjes : 'Misschien wordt het morgen beter', 'Het lied van de haan
'en de hen die nog maagd was' en van 'De nozem en de non',

Cornelis Vreeswijk is bij ons nog een onbekende, maar in Zwe
den, naar waar hij 23 jaar geleden met zijn ouders emigreerde, is hij
dé grote radio en T»V,-vedette, Hij behaalde daar reeds een heel deel

gouden en platina platen; en nu ziet het er naar uit dat hij ock in
Nederland en in Vlaanderen een heleboel sukses zal kennen. Elk van
zijn liedjes is als het ware een klein verhaaltje op zichzelf. Som
mige met een tikkeltje humor en sarkasme, andere met een gepaste kri
tiek op de maatschappij en nog andere zijn eenvoudige poëtische lief
desliedjes, Op zijn langspeelplaat staan ook twee liedjes waarin hij
Nederlandse blues-muziek probeert te maken, maar ik vind deze twee
nummers niet zo heel veel waard,

• Kortom, Cornelis Vreeswijk is er in geslaagd met deze lang
speler een plaat te maken vol met af^rfisseling, zowel wat tekst als
muziek betreft; hetgeen wij nog niet zo dikwijls gezien hebben van '
onze kleinkunstenaars. Alleszins een langspeler die de moeite waard
is om te beluisteren,

CORNELIS VREESWIJK : FGNTANA nr, 6513-002

Diskoteek LEUVEN 2 nr, SW 5710

^r?anny 'th'e^^perm'arr^

MI • a. ■M



HET WAAROM VAIM EEN DEVALUATIE aö

In een vorig nummer werd er uitgelegd wat een devaluatie is.
Er rijst nu nog de vraag: waarom zal een regering tot een devaluatie
overgaan ?

We hebben nu gezien dat door een devaluatie van de belgische
frank, de belgische goederen in het buitenland goedkoper worden en de
buitenlandse goederen in het binnenland duurder. Dit heeft voor ge
volg dat er in het buitenland meer mensen zijn die de belgische goe
deren gaan kopen, daar ze voor hen goedkoper zijn geworden. Dus de
vraag naar belgische goederen stijgt. Dus onze fabrieken zullen meer
goederen kunnen gaan produceren. Hiervoor zijn dan weer meer arbei
ders nodig en dus zal de werkloosheid dalen, We kunnen ook zo rede
neren voor de buitenlandse goederen in België. Zij worden hier duur
der, dus zullen de belgen minder van deze buitenlandse goederen kopen
en in de plaats hiervan inlandse goederen verbruiken. Dus weer stiiqt
de vraag naar belgische goederen, daardoor zal de produktie moeten
Stijgen en zal de werkloosheid dalen.

Door hetgeen we tot hiertoe gezien hebben zouden we. kunnen
esluiten dat een devaluatie van de nationale munt bepaald gunstig is

voor het landj dit is echter niet zo juist; daar er ook verschillende
nadelen aan verbonden zijn.

zagen daarjuist dat de buitenlandse goederen in het bin
nenland duurder werden Nu is het zo dat de meeste belgische fabrie
ken hun grondstoffen uit het buitenland moeten halen:

vb. Staalfabrieken ; erts uit Duitsland en Zweden.
Petroleumraffinaderijen : olie uit het Midden-Dosten

Door de devaluatie worden hun grondstoffen voor hen ook duurder. Wat
voor gevolg zal hebben dat zij de prijs van hun eindprodukten ( dus de
goederen die wij kopen ) zullen doen stijgen. Dit heeft een stijging
van de index voor gevolg zodat de lonen zullen stijgen, daar deze aan
de index pkoppeld zijn. Maar dan zullen de producenten meer geld
moeten uitgeven aan lonen, dus een bijkomende kost om de goederen te
produceren. Daardoor zullen de producenten de neiging hebben om de
prijs unner goederen weer te doen stijgen, waardoor weer een stijging
van de index zou volgen enz., totdat er een stokje voorgestoken wordt
door de regering met de weinig populaire maatregel van een loon- en
prij sstop O

Maar we zagen nu ook juist dat de prijs der binnenlandse
goederen zal stijgen. Hierdoor worden nu juist de voordelen van een
devaluatie teniet gedaan. Dus is een devaluatie niet zo gunstig daar
ZIJ voordelen en nadelen met zich mee brengt die elkaar kompenseren.
Een devaluatie brengt dus voordelen wanneer de regering door aanqe-
paste maatregelen de prijzen en de lonen in het binnenland kan onver-
anderd houden.



Maar er is nu nag een ander probleem, namelijk dit van de
internationale betrekkingen. We hebben gezien dat bij pns de tewerk
stelling zou stijgen door een devaluatie van onze munt, maar dit ge
beurt ten koste van de tewerkstelling in het buitenland» Dus in het
buitenland zal de werkloosheid stijgen. Zij kunnen daartegen reage
ren door in- en uitvoerregeling of ook door hun eigen munt te devalu
eren zodat er in feite niets verandert is» Deze maatregelen belem
meren echter de internationale handel zodat deze sektor heel onbe
trouwbaar wordt voor de producenten. Daardoor zou de internationale
handel verminderen wat in het nadeel is van alle landen»

Door dit alles staan alle internationale organisaties en
alle regeringen nogal wantrouwig tegenover een wijziging van de pan.
teit der munt en wordt dit middel alleen maar gebruikt als alle an
dere middelen om interne problemen ( zoals de werkloosheid ) op te
lossen gefaald hebben.

<9

WIJ DROMEN VAN

een kerk met grote vensters waarin de zon
kan schijnen
want de waarheid verdraagt het licht

een kerk met gezellige stoelen
want gemeenschap is een zaak van mensen
en god heeft ook niets aan een harde bank
een kerk zonder geldbussen
want god kun je niet kopen
en ook de liefde niet

een kerk waar je iedereen bij de voornaam noemt
want dan spreek je van hart tot hart
en niet van titel tot titel

een kerk zonder relikwieën om te vereren
want ondertussen doe je niets aan de derde
wereld of aan de mijnstakingen

een kerk zonder tarieven
want bidden kost al genoeg aan moed

een kerk zonder pilaren om in te bijten
een kerk zonder uilen

een kerk met klanken en muziek van ons
want voor een historische rekonstruktie
ga je naar een museum
een kerk vol stilte

met priesters die stil kunnen zijn van geluk»



K- TJITtrURGESCHAI

* JOHNY GOT HI5 GU^J '

van Dalton Trumbo

Don Bosco-Filmklub

Dinsdag 13 februari in ciné Rio

|\merikaanse anti-militaristische film - I97I
"  Eén der eerlijkste en meest efficiënte aanklachten tegen oorlog en
geweld, ondanks, of liever dankzij, zijn soberheid. Met de oorlog
worden wij zelden rechtstreeks gekonfronteerd. Slechts de strikt
noodzakelijke gegevens omtrent de jonge Johnny, die zijn geweer krijgt
en lustig ten strijde trekt, worden in flash-back opgeroepen. Veel
sterker zijn evenwel de beelden uit de ziekenkamer waar Johny opge
sloten ligt, een stomp leven, onder een huif toegedekt met een wit
laken, mirakel van vegetatief overleveoo Vegetatief voor de weten
schapsmensen, want Johnny is zich bewust van hun aanwezigheid , "

TONEEL

'  DE KEUKEN '

van A, Wesker K . N O S O Antwerpen
Dinsdag 6 februari

De gang van zaken in de keuken van een groot restaurant, met het slo
pende ritme, met keuksnpersoneel dat over zijn zenuwen heen geraakt,
leidt tot een geweldige ravage, veroorzaakt door een overspannen ar
beider.

Regie; Claus Leiningen (Essen), met nagenoeg het hele gezelschap.
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HET KLEIN KASTEELTJE

Wanneer de garde op een goeie dag komt aankloppen zal moeders
hart wat sneller slaan en weet zij dat zoonlief binnen afzienbare tijd
zal opgeroepen worden om zijn drie dagen te gaan doen»

lo Wat moet 1e weten vA6r ie naar het klein kasteeltje (CRS) oooeroeoen
wordt ?

- Je zal in het CRS opgeroepen worden tussen 5 september vóór en 4
september van jouw. lichtingsjaar bijv» lichting '73j oproeping
tussen 5/II/72 en 4/TI/73»

- Op de wensenkaart heb je de periodes waarop je liefst niet ver
schijnt op het CRS opgegeven.
Indien je door bepaalde omstandigheden vroeger of later dan aan
geduid, wenst opgeroepen te worden moet je een brief richten aan
de Voorselektie, CRS, Kazerne Klein Kasteeltje,lüOD Brusselo

- Wil je vervroegde dienstneming of doe je afstand van uitstel, dan
moet je rekenen dat er minimum vijf maanden verlopen tussen de aan
vraag en de oproeping onder de wapens»

- Huw je nadat je je wensenkaart hebt ingevuld en vóór je naar het
CRS opgeroepen wordt, neem dan een uittreksel mee naar het CRS»

2• De ODroeoino naar het klein kasteeltje

- Verwittig je werkgever van de datum waarop je naar het Klein Kas
teeltje moet» De dagen in het CRS doorgebracht worden door de
werkgever betaald» Wordt je in observatie naar een militair hos
pitaal gestuurd dan worden deze dagen niet door de werkgever be
taald •

- Vraag thuis eens welke ziekten je allemaal hebt gehad, gezien je
dit in het CRS zult moeten invullen»

- Lektuur : ( Je moet soms lang wachten )
- Was- en scheergerief: vergeet niet dat je verblijf van 2 of 3 dagen

eventueel kan verlengd worden met een hospitalizering van 3 a 15
dagen»

- Een lijstje met naam, voornamen en leeftijd van ouders, broers en
zusters» Dit zal het invullen van bepaalde formulieren veel verge—
makkelij ken»

- Stukken ter staving»
Wanneer jouw sociale of familiale toestand zo is dat de Sociale
Dienst van het leger zou moeten tussenkomen, breng dan een bewijs
van die .toestand mee, getekend door de burgemeester of een genees
heer»



AANVRAAG LJITZONDERLIJK_VERLOF ^

In geval van speciale omstandigheden, attest meebrengen om aanvraag
van uitzonderlijk verlof te staven»

- huwelijk van familielid»
- dokumenten van dokter, die je behandelde tijdens ernstige ziekte»

Het verbliif op het CR5

Gedurende de twee dagen dien je be
lang te hechten aan het dokterson-
derzoek en het onderhoud met de se-

lektieofficier0 Lieg niet wanneer
je vroeger ziek geweest bent op het
gevaar af van een voorlopige afkeu
ring te krijgen» De gevolgen van
een aanwijzing bij een wapen, geba
seerd op valse informatie, kunnen
veel erger zijn dan een jaar voor

lopig afgekeurd te worden.
Het onderhoüd met de officier is

van groot belang om uw wensen naar
voor te brengen (datum van oproe
ping, wapen, macht, wederdienstne
ming , enz» )

Hoe je in het militair hospitaal belandt leest U in het volgende

nummer

Omer

-  "MODEL " - weggebruiker

In een bebouwde kom rijdt een chauf
feur tegen 50 km/u» Drie, vier wagens
vliegen hem tegen honderd voorbij»
Die worden door twee zwaantjes op de
bon geslingerd» Zij doen ook de voor
beeldige chauffeur stoppen en felici
teren hems

" Fijn ", zegt de chauffeur, "dank Li wel ! Nu kan ik eindelijk met een
gerust hart mijn rijbewijs halen» " " Ach wat roept zijn vrouw,
"  u moet maar niet naar hem luisteren, meneer» Zo'n onzin verkoopt
hij altijd als hij dronken is ! "
Waarna oma ( achterin ) "Aai, ik heb jullie gewaarschuwd dat het met
deze gestolen wagen weer mis zou lopen ! "

-  DANSEN is een vertikale houding met horizontale bedoelingen !!I



^  Volgens

Volgens

Volgens

Volgens

'  DE KUS^^ 21.

Volgens woordenboek : een uitdrukking van vriendschap, en genegen-
held met de lippen»

de wiskunde : een onbekende gedeeld door twee.

de rechter : een vrijwillige botsing tussen een jangen
en een meisje, die soms 'levenslang' kan op
leveren O

de apoteker s iets voor inwendig gebruik

de partumeriebediende : oorzaak van stijgend gebruik van lip
penstift»

de wiskunde

de rechter

de apoteker

Volgens moeder

Volgens vader

een kalmeermiddel voor

de kleine»

een dwaasheid die hij

graag toegeeft gedaan
te hebben»

-"ó /,

Volgens

Volgens

Volgens

Volgens

de jonge vrouws een feilloos
middel om toegevingen

af te dwingen»

de ongetrouwde dame: iets dat
ze wou krijgen van de
man die ze niet kon
krij gen»

de mondaine dame; een direkte
aanval op de porte
feuille van de rijke

oude heer»

de kwezel; een kwaad dat zij
nimmer moet vluchten»

/vV
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Volgens de politieker: een manoeuver tot verzoening»
Volgens de goedkope rommanetjes schrijver: de direkte oplossing bij

gebrek aan inspiratie»

H ER5E (\J PR I KKEL5

*  I» In onderstaand rijtje staan vier woorden die NIET in de muziekwereld
thuishoren s

i» tuba - aule - fuga - arena - asla - opera - kropsla

2o Vervang de eerste letter van de volgende woorden en U hebt een an
der woord:

brief - gruis - moeder - glas - kast - lever - rot - nap - sop - loot
3» Vul de ontbrekende klinkers ins

bu-t, s-ep, v-st, r-z-n, h-lo, kw-l-n»
Oplossing p» 24
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UITSLAGEN HOBBY-NAMIDDAG 17 DECEMBER

PING-PGNG: - Richard Vandereet
- Daniël Janssens

- Achiel Vanden Schrieck

TAFELVOETBAL:

-Jds Aelbrecht &, Leo Vanden Schrieck
-Rogar Hugaerts &. Achiel Vanden Schrieck
-Richard Vandereet S. Lucien Tobback

DAMMEN: - Achiel Vanden Schrieck

- Eddy Van Dessel
- Roger Hugaerts

weetjes KSA weetjes weetjes weetjes weetjes,.

Verslag van de Bondstaf van 19 december 197?

- daar deze bondstaf nog onder de examenperiode viel waren er niet alle
leiders 'aanwezig en werden er enkel de lopende zaken afgehandeld,

- het eerste + 16 weekend van KoSoA.-V.KoS.J, zal doorgaan op 6-7 janu-
cjri 1973. Bondsleider en medeorganizator Hugo Janssens bevestigde ons
dat alles in kannen en kruiken is, de eerste inschrijvingen werden
reeds ingediend,

- de huur van ons nieuw lokaal, het huurkontrakt en de verzekering zijn
in orde gebracht. De huurprijs bedraagt 500 Fr. per maand,

- op weensdag 3 januari zal er een vergadering belegd worden voor de as-
pirant-KOS.A,-leiders, zowel jorchernieuwers als andere belangstellen
den vanaf 16 jaar. Allen daar naar toe !!!

- het volgende K.S.A.-ksmp zal doorgaan zonder de veldbedden van het
lokaal. Dit om te vermijden dat wij met twee vrachtwagens naar het
verre BURE zouden moeten tsjoeken.
de tenten zullen in het begin van 1973 op de traditionele wijze afge
perst worden van den troep.

- van de gouw werd ons gemeld dat er ook volgend jaar een TIP TOP KAMP
en een K3 KAMP zal doorgaan,

- er wordt één K.5.A-plakker aangekocht om de toog van het lokaal te
ver(ont)sieren,

- de verbandkist zal door een deskundige vernieuwd en aangevuld worden.
- een algemene vaststelling is dat de verschillende bannen met name de

jong-knapen, de knapen en de jonghernieuwers, meer en meer uit mekaar
aan het groeien zijn. Om dit te vermijden zullen er onder het kerst
verlof en in de loop van volgend jaar een heleboel vergaderingen ge
geven worden waaraan alle K.S„A-ers zullen deelnemen,

- de K,5„A-lBiding keurt de oprichting van een RODE KRUIS afdeling in
Kampenhout goed^en zal in zoverre het mogelijk is zijn medewerking
aan dit initiatief verlenen,

Danny the Piperman !
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V.K.S.J. dit en dat dit en dat en dat en dat en

VERGEET VOOR EEN KEER JE LIJN,
KOM NAAR ONS EETFESTIJN !

Evsnals andere jaren, kan je ook ditmaal van onze kookkunst
komen genieten op 18 februari van 14 tot 20 uur in het Park van Relsto
Terwijl jullie je buikje vullen, wordt onze kas wat rijker» U hoeft
niets te vrezen, alles zal tot in de puntjes verzorgd zijn»

Er worden uitnodigingen rondgedragen door de Jimmers en
de Roodkapjes. Op de daarbij gaande strook kan U dan uw/ bestelling
opgeven s

- in de voormiddag worden er taarten aan huis besteld tegen de prijs
van 80 fr»

- in de namiddag vergasten wij U op
O  smoutbollen : 10 voor 20 fr,
O  pannekoeken ; 4 voor 20 fr»
O  wafels : 2 voor 20 fr»

WIJ VERWACHTEN ü !!!!!

De V OKOSOJO-leiding

OPLOSSINGEN HERSENPRIKKELS

lo aula - arena - asla - kropsla,

2o grief - kruis - loeder - klas - last - kever
poot.

3o buit, soep, vest, razen, halo, kwijlen

— bot — sap — kop —

l(/I // I / 'Mm I



2)E JeugdJciub op de korrel op de korrel op de korrel op de,.

VERSLAG JEUGDRAAD 22/12/1972

afwezig: Freddy Schepers

- regeling Christmas-night
(  beurtrol, verdeling en kuisen en versiering zaal )

- voorstel gedaan om het lokaal gezamelijk te kuisen voor hen die
zaterdag en zondag openhouden, het werd aanvaarde

- voortaan zal M, Pastoor aanwezig zijn op de jeugdraden,
- de kaarten voor de ouderlingen van het rusthuis in Kampenhout wer

den geschreven.

VERSLAG JEUGDRAAD 5/I/I973

afwezig:". Peeters Livine, Van Royen Monique

KALENDER OPGEMAAKT:

12 januari: eten voor de toneelspelers en voor soefleurs en
decor-mensen ,

13 januari: voetbal Jef-Petrols - Scouts-Hever
14 januari: kreativitiet ( emailleren of plaasteren plaat maken )
21 januari: verder werken aan kreativiteit
28 januari: die-avond van de meisjes in Tirol om 7 u,
3 februari:jeugmis om 16.30 u
4 februariswandelen in de Kampenhoutse heide te 16 u.

Er wordt ook gezorgd voer verjaardagskaarten om naar de bejaarden
te sturen.

3DÏaE


