
KSA VKSel (JT

i



REDAKTIE

opmaak 5 Emniaiiuel

verantwoordelijke
uitgever:

O'EÜCjr^RAAS KELST
Hutstraat
3090 KAMPEl^HOUT

TOHZEKT
maandllad
derde jaargang
nummer vijf
:^ebruari 1973

redaktieadres:

Schepers Preddy
Leuvensesteenweg 69
3090 Kampenhout

I ïï H O U D

Bditoriaal

Regeringsnieuws

Om een hartelijk te lachen

Bezoek aan het bejaardentehuis

Herstructureringsplan V.L.B.

mesthoop

H atuurvervuiling

Wetswinkels

Maak je hart ook eens iDloot

Wij zijn blij

Meesnoepertjes

Bilmvaria

Verslag jeugdraad

Verslag KSA-bondstaf

Ergens komt een kind vandaan



MPSLuiriér^ ^

\"^r ̂KHZr



EDITORIAAL

Een nieuwe autoweg is altijd een ingreep op het natuurlijk
milieu van de menSo Een bezwaar is dat de meestal landelijke gebie
den waardoor ze trekt ontsierd worden door het grauwe lint van beton»
Wars van een oeroude infrastruktuur baant ze zich een weg tussen bos
sen, beekjes, heides, domeinen enz».. Naast haar onestetisch karak
ter is een autoweg een aantasting van de bestaande landbouwgronden; na
haar voltooing ontstaat een chaotische versnippering van gronden. ^De.
kompensatievergoedingen die uitbetaald worden zijn slechts een pleis
ter op de open wonde. Een gans gebied ondergaat een^brutale verande
ring» Uitgestrekte gemeenten worden doormidden gekliefd» Gehuchten
raken nog verder verwijderd van het centrum en worden verwaarloosd.
Zelfs pasgebouwde woningen moeten de baan ruimen. Wat gebeurt er met
de ouderlingen die hun huis dienen te verlaten ? We willen hier dan
nog niet verder ingaan op de psychologische gevolgen voor de betrok
ken bevolking» Ook het lawaai stelt problemen.

Moet het leefmilieu van de mens dan toch wijken voor de eko-
nomische groei, de vooruitgang ? Moeten wij blijven voortbouwen aan
het huidige helse tempo ? Is de auto de heilige koe van de Staat ?
Zou openbaar vervoer geen alternatief zijn ?

Door een gelukkiga samenloop van omstandigheden zijn wij in
het bezit gekomen van een (voorlopig) plan voor de autostrade A2, een
verbindingsweg die onze gemeente doormidden zou snijden. De naar het
schijnt lüO meter brede strook snijdt in Reist spijtig genoeg de
"Beekkant" dwarsdoor» Ook Schildhoven ( een plaats met historische
betekenis ) loopt gevaar haar idyllisch karakter te verliezen» Gn-
dertussen hopen wij dat de werken het de bevolking met al te moei
lijk zullen maken en dat er aan de ellende zo spoedig mogelijk een
einde komt» l

BEIBi De redaktie.
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REGER I NGSN I EUW5

We hebben een nieuwe regering die bestaat uit 28 ministers
en 14 staatssekretarissenO.

We stellen U hier deze nieuwe regering voors

NAAI^ EN FUMKTIE

Eerste minister

LEBURTON Edmond 57 j

Minister van nationale opvoeding
CALLEWAERT Willy 57

Minister van verkeerswezen

AN5EELE Edward 71 j.

Minister van ekonomische zaken

CLAE5 Willy 35 jo

Minister van Binnenlandse zaken

ClDSE Edward 44 j.

Minister van Brusselse zaken

CUDELL Guy

Minister van Franse kuituur

FALIZE André 46 j.

Minister van te.werkstelling en arbeid
GLIIMNEErnest 42 j»

Minister van sociale voorzorg
VAN ACKER Frank 44 jo

WOONPLAATS

WAREMME

ANTWERPEN

GENT

HASSELT

SToJOOST/NODE

KA5TELBRAKEL

COüRCELLES

BRUGGE

PARTIJ

BSP

BSP

BSP

BSP

BSP

BSP

BSP

BSP

BSP

Minister Instellingen en Begroting
TINDEMANS Leo VICE PREMIER 51 j»

Minister van Nederlandse kuituur + VI. zaken

CHABERT Jos

EDEGEM CVP

CVP



upenbaar ambt

DE PAEPE Placide 60 j

Streekekonomie

DHDORE Luk

Huisvesting en Ruimtelijke ordening
VAN DE WIELE Marcel 53 j

Gezin

VERLACKT Maria 57 j

Begroting
HUMBLET Antoine 51 j

Oostkantons en toerisme

5CHIJN5 Guillaume 50 j.

PTT

DAEM5 Jozef 47 j.

Buitenlanse handel

KEMPINAIRE André 44 j

Bxrsekekonomie

DLFRAIGNE Jean 44 j

Hervorming Instellingen
GLIVIER Louis 50 j

OPROEP !t De mensen van de redaktie willen^van dit
spanningslektuur voor jongeren brengen in

mensen van de redaktie g?' , i groepje mag
zijn dat alleen schrijft tot eigen glorie

mensen zou kunnen interesseren, i ^b je een
interessante tip of een "wetertje ' . schrijf

jaar reeds meermaals de aanleiding geweesj;
tot interessante gesprekken over engagembiit,
inzet van de jeugd, idealen enz.

Ben je niet akkoord met wat de redaktie je voorhoudt in haar artikels,
laat het ons weten. Wij drukken je schrijven en publiceren heto Lezers-
reakties interesseren ons; dit moet een "lezeos — waardig" tijdschrift zijni



MAAM EN FUNKTIE

Minister van volksgezondheid + leefmilieu
DE SAEGER Jos

Minister van landbouw
LAVEN5 Albert

Minister van buitenlandse zaken
VAN EL5LANDE Renaat

Minister van openbare werken
CALIFICE Alfred

53 j

67 j

67 j

WOONPLAATS

Minister van leefmilieu en w.aalse zaken
GRAFE Jean-Pierre

Minister van Wetenschapsbeleid
HANIN Charles

Minister van Landsverdediging
VAN DEN B0EYNANT5 Paul

Minister van Financiën
DE CLERCQ Willy VICE PREMIER

Minister van Justitie
VANDERPOORTEN Herman

Minister van Middenstand
HANOTTE Leon

Minister van Franse nationale opvoeding
TGUS5AINT Michel 51 j ,»

staats s_e k_R_§_I^a__r_i__5_s_e_n_^

42 j

69 j

54 j

46 j

51 j

51 j

KORTRIJK

LOT

LUIK

LUXEMBURG

GENT

NAMEN

PARTIJ

CVP

CVP

CVP

PSC

PSC

PSC

PSC

PVV

PVV

PLP

PLP

Ontwikkelingssamenwerking

PETRY Irene

Ruimtelijke ordening
DUBOIS Abel

Havenbeleid

FAYART Hendrik

Institutionale hervormingen
RAEMACKERS Jef

51 j

52 j

65 j

50 j

BSP

BSP

BSP
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VERSLAG: BEZOEK AAN BEJAARDENTEHUIS

H n TT 12 1972 stündeD er aan 'Tonzent' 6 jeugdraad- !■Op zondag 3I.I2.19T2 ^ lp, ,ndraadleden' , want er was geen -
leden ( ik zeg wel urtdruk e^rj wachtten tot ongeveer 10.30 u
enkel ander Tonzent-lid a 9 jggen vertrokken we dan. Waar
^aar daar er toch nremand ^an verleden jaar, zouden
gingen we naartoe . Gezien heiaardentehuis gaan nieuwjaar wensen.L ook dit jaar de °udjes in hetjej aardent
Zoals het met nieuwjaar pa. , appel, banaan of mandarijn,
iedereen kreeg 2 stuks en 2 kisten fruit vervoer-
Met 2 wagens, die het 9®"^^ ' vermeldenswaardig is ook het feit
den, reden we naar Kampenhout-dorp. 2 van het andere ■dat er van die 6 personen ^ -n^het^vr^^ emancipatie van de,
geslacht waren» Zoals je
vrouw ook al doorgevoer » hartelijk verwelkoind door

in het rusthuis zelf f "^^^%^^"l'"peduid zaten te wacH-
de overste. Ze vertelde ^^^^^^^d^^^raan kwamen ! Sommigen hielden
^nz; hfnd:: Tedrrtn^elargrtijd ^ j e"rilf hor^^ru^nor ̂  iv^n^ontroering.^^Het^doet Ln paar woordjes of een
geschenkje dolgelukkig kunt maken.

Eerst bezochten we de Semeensc apsza^^ bepraten in een^^rjk. Na het —rg. -ar ,we een konsum tie^nam^en
00 de gezondheid van een van ons ai J

f i^h'^bL er ern T-DansanV
er alleen Tonzent- e qeen oog meer

^  \/^ -O 7 Hphben de jonge mensen jan 9^6 yIS 7 Heooen uc j v ^ willen

TlTijTloar zich uit, rechtdoor,ze die niet zien ? De mensen kijke qekonfron-Nooit zullen ze eens naast T^kapten. Ze denken: "Al: het miJ :Lerd worden met bejaarden Dohandikapten „ „3,,^ morgen,

rrr Heb je daar al eens over nagedacht ?
Livine.



GM EENS HARTELIJK THUIS TE LACHEN O  O O •

Zwarte Humcr;

Jeanne D'Are op de brandstapel;
-  Ik rook nu wel meer, maar ik heb er minder plezier van.

Moeder tot driejarig dochtertje;
- Als je nu niet stil bent, spijker ik je andere voetje ook aan de

vlo er O

Wandelaar tot hoogbejaarde grijsaard, die hij tegen het vallen van de
avond op het kerkhof ontmoet:
- Zo vader, even boven gekomen om een luchtje te scheppen.

De bezoeker:

- Leuk ingericht dit kamertje voor de baby. Maar waarom zitten er van
die enorm hoge poten onder dat bedje ?

De vader;

- Dan horen wij het binnen beter als hij eruit valt !

Klant: - Hebt U wat rattenkruid voor me ?
Drogist: - Zeker meneer, voor hoeveel personen T

Divers:

Een aanstaande moeders

Drama !

Een begrafenis ondernemer met vakantie:
Uitzonderlijk !

Een bikini:

Iets dat nergens begint en op dezelfde
plaats eindigt !

Een vader had zeven zonen. De eerste was

bankier, de tw.eede was ook een zwendelaar.
De derde was pastoor en de vierde kon de
vrouwen ook niet gerust laten. De vijfde
was psychiater en de zep^'a was ook gek.
De zevende was vrijgezel zoals zijn vader !

Waarom heb je weer strafwerk ?
Omdat ik niet wist waar .de Hebriden lagen.
Jij bergt je boel ook nooit op !



HET HERSTRUKTURERINGSPLAN VOOR DE KRIJGSMACHT VAM
VANDEN BGEYNANT5

Paul Vanden Boeynants, minister van landsverdediging, heeftPaul vaneen D y regering Eyskens-Cools, op de laatste
net voor de val van de vorige g 9 piAN tot herstrukturering van
echte Icabinetsraad van de regering ,y2). Dit plan werd
het leger -gediend (kabinetsraad vanj ̂ novemb- ^oLgekeurd
door de voltallige kabinetsra * ^erd dat een ruim overleg in;
op de zitting van 17 november. Besloten wero^^ instanties zoals
de parlementaire kommissies, me „„nnen be"°'^^"k+. riet wat
de Jeugdraad moest nen Ltsontwer^ Ma een periode
VDFi voorstelt. RRn KLAIM 15 eii yj Hi.-rpn en waarbij instanties ;
van overleg die max. 3 ^ jeugdvertegenwoordigers zouden'
zoals °^Berverenigingen, leerkrach , 3^^ ^^rember kwamen oudervereni-
advies uitbrengen resultaten samengebracht worden,
gingen al bij VDB }, zou ^ 4- = i nHelii k zou men komen tot net

Vermits de regering Eyskens enkele dogen na
de goedkeuring van het plan de geest gaf,
kon de konsultatie niet doorgaan en blee
het plan in de lade liggen; net behoorde im
mers niet tot de lopende zaken van de ont-,
slagen regering. Het stond Je formateur van
de volgende regering vr-j het plan
nemen of te wijzigen ...o

nc hRlanorijV'tP ounten uit het plan voor
/ X // Hr iongp-T-en ziin; 'i

"."""iS""»'"""""""*" .11. wd..dh..d dl. ,..d Igerechtelijke politiebevoegdheid veronderstellen).
- oprichting van een vrouwelijk hulpkorps

j  ««v.c> + c3 ;:»k+ie\/e dienst vanaf 1974_ verkorting van e DUITSLAND: lü maanden
BELGIE: 12 maanden / jjuiic

. beperking van de oproepingen tot I dienstplichtige per gezin ^
- .pii.d.id, ... n.wdddi. ° ""

j  inoQ + plden van de militaire uiensT. ^
ontwikkelingshulp, jeugdzorg, bejaardenzorg.

j es)
5

verpleging O O O
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wie geen militaire noch nationale burgerdienst uitoefent, zal enke...
jaren een solidariteitsbelasting betalen indien hij een belastbaar
beroepsinkomen heeft (ook voor in België wonende vreemdelingen) -
uitzondering: zwaar gehandikapten»

uitstel op morele gronden (vb. kostwinnaar) blijft bestaan en wordt
ook toegekend aan kandidaat-artsen en aan studenten van het hoger ,
sekundair onderwijs.

iedere dienstplichtige wordt opgeroepen tussen 18 en 21 jaar. Hij
kan het jaar zelf kiezen. De 'drie dagen' gebeuren in het laatste
jaar van het hoger sekundair onderwijs. Wie reeds uitstel heeft
gekregen zal dit normaal kunnen verlengen volgens de vroegere rege
ling.

Wie hoger onderwijs wil volgen wordt ten laatste opgerospen op I
december van het laatste schooljaar in het sekundair onderwijs, om
zodoende het akademisch jaar daarop te beginnen zonder tijdverlies.

de getalsterkte van de strijdkrachten wordt verminderd met 6DD0 man
tot 40.000 dienstplichten en 47.060 beroepsmilitairen.

het uitstel om studieredenen na afloop van het sekundair onderwijs
zou geleidelijk afgeschaft worden, d.w.z. na de humaniora of het
technisch onderwijs onmiddellijk legerdienst vervullen. Die af
schaffing zou gepaard gaan met het inrichten van permanente vormings
kursussen om de intellektuele spankracht op peil te houden en te
voorkomen dat naderhand de hogere studies zouden lijden onder de
afschaffing van het uitstel.

Door de

p roe e du r
gen dat
dit jaar

onder de

uitstel

ruim ges

//////

Op 18 januari werd een ontwerp vap
regeerakkoord bereikt door formateur
Leburton met de 3 traditionele par

tijen en gepubliceerd. In zijn be
palingen over het defensiebeleid jis
het ontwerp van regeerakkoord iden
tiek aan de voorstellen van VDB; het
feit dot een ruime konsultatie me^t

de betrokken miJ..i' us ; moet plaatsvin
den wordt nogmaals sterk benadrukt.
Het restrukturatieplan 'an VDB blijft
dus behouden en is nog '.et definitief
Het is nog steeds een P

regeringskrisis zullen de plannen nooit tijdig de tipule^erde
e halen vóór het zomerreces '73. In de praktijk wr dat zeg-
men beslist geen veranderingen moet verwachten vóór 1975. Wie
of volgend jaar negentien wordt zal zeer waarschijnlijk nog
bestaande dienstplichtwetgeving vallen en dus nog ncrma.-...

om studieredenen kunnen krijgen. Ondertussen wordt er oor: -
prek gepland tussen enerzijds de ministeries van Nationale üp-
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voeding. Kuituur, Binnenlandse zaken en Landsverdediging met direkties,
ouders, leraars, jeugdverenigingen, gezinnen enz... Wij moeten toch
even drukken op het feit dat deze konsultatie-procedure reeds uitge-
takend was ( niet zo ruim dan ) op 17 november 1972 toen het plan op -
de kabinetsraad werd goedgekeurd. Bovendien werden er tussen toen en _
nu al gesprekken gevoerd met ouderverenigingen»

Vraag is of het allemaal wel zo demokratisch zal gebeuren zo
als men het voorstelt en men uiteindelijk niet zal doordrukken met het
plan, zodat men nog voor voldongen feiten staat !!!

—/■/•//// ■ '
WAAROM GAAT VANDEN BOEYNANTS OVER TOT LEGERHERVORMINGEN ? i

België zit met NATO-verbintenissen geplaagd. Daartoe heeft
het een leger op de been te brengen van minimum 87,080 man. Elk jaar ■moet men daarom over 40,000 dienstplichtigen beschikken. Een -s van
de BSP is dat de diensttijd zou afnemen, eis die opgenomen werd in hetrLeLakkoord van de regering Eyskens-Cools, Vermindert men nu de •regeerakk NATO-verbintenissen naleven

en^elk jaar 40,000 dienstplichtigen bereiken, een 5,000 dienstplichti-:
gen meer oproepen. Welnu, die 5,000 dienstplichtigen kan men bekomen
i^de eerstkomende jaren door het geleidelijk afschaffen van het uit- ■
stel om studieredenenO

Men kan zich natuurlijk de vraag stellen of het noodzakelijk,
is juist het uitstel voor hoger onderwijs af te schaffen om meer sol a-ipn beschikbaar te krijgen. Kan men die 5.000 man met bereiken doorTanwerring van vrijwilligers. Of deze betrekkingen uit te sparen door
aankoop van beter materiaal ?

////////
Elk jaar heeft men IDÜ»ODG uitgestelden. 6ü,0GG
daarvan volgen hoger sekundair onderwijs.. Zij
zullen uitstel kunnen blijven aanvragen tot hgn
21 jaar. 85% van de uitgestelden komen niet uit
het arbeidersmilieu. Van de "'JG.GGG uitgestel
den volgen er ruim 2G„GGG hoger onderwijs. Op
TGoGGG negentienjarigen gaan er 7.GTT naar de,
universiteit. In het totaal van IGT GGG uitge
stelden vormen de universiteitsstude ten een
groepje van 22 %.

Minder dln I op 3 van de uitgestelden zit in het hoger onderw.' is. Van
hen zijn er ongeveer 7.GGG negentienjarigen. ^ hnfroffpn, ,TT nP7F TT IFFRS BLIJKT: hn vnoraestp.lde hervormingen van VDB belr;,^_renI ITT "EZE CI. Ifl-Kh HLIJ oen hJpnrin van dn neoentiem ariqe

□ ens en noo niet de helft van—de laatste,)
scholieren.
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•  -•eruit moeten twee konklusies volgen: ofwel zijn de duizenden meelo
pende scholieren in hun protesten slecht geïnformeerd, ofwel betreft
de jongerenprotestbeweging een ruimere kritiek dan de vooropgestelde
plannen ( een algemene malaise ten opzichte van de staatsstrukturen )o

Plaatsgebrek verhindert ons de voor- en nadelen van het plan
te onderzoeken en de scholieren en de minister in hun verklaringen af
te wegen»

(Dossier samengesteld aan de hand van
krantenknipsels)»

De redaktie

MESTHOOP

een gebroken staafje

coton-tiege

een verroest scheermesje

een haarlok

een geladderde kous

een ledige bus

haarlak

een melittazakje

vol koffiegruis

een ledig blikje

carnation milk

een mesthoop van

onze weIvaartstaat»

Rik Leno



atuurvervu i line

Iedereen die krant of tijdschrift openslaat of diegene die
•  u 1 +-in in industriecentra bevindt wordt dikwijls gekonfronteerd

..if- .

Deze milieuvervuiling mag echter niet louter industrieel ge
zien wordenTant elk mens draagt zijn steen of steentje bij tot deze
verontreiniging» verschillende soorten te onderscheiden:
In deze vervuil g J betreft de hinder van luidruchtige machines in

■ ?LiiBken hinder voor de werknemers en voor de omringende woningen;
dfhinder van overvloedig lawaai in drukke centra door een sterke kon-
Enk eïfgLoIg er ku ̂ ner zïjnrh;rtinf ar kt en bij zwakke personen, groot
rijtage der gehoororganen van de mens, zenuwstoornissen enz...

4- 1 iinhfvprontreiniqing: deze verontreiniging vindt onder andere-  r het qerrk ̂ n pesticiden, overvloedig gebruik van ■
rrikunrr meststoffen en andere afvalstoffen van fabrieken en per-
Airiuchtvrrrring 'kan men volgende produkten aanstippen: koolstof-;
rr-rrr rrrii^rrrerrrrrrrrerrrriirvrrhuis-
Trardr , zwavel en loodboudende rook van^abrieken en^waqens.^^
De gevolgen = " immers een voldoende aanwezigheid

....

-  ■ . de ene soort leeft naast de andere waardoor
' ' ze in evenwicht bleven doordat ze elkaar

wederzijds bepErken» Wanneer nu de mens

'' ' door vervuiling of ̂ door doding I ^

sterk°aaL'^^Vb» : het doden van bepaalde
^  . vogels kan een overvloed"" ̂ e groei van in-

sekten tot gevolg hebben die een misluk- ■,
king kunnen veroorzaken van He ogst enz.»»

- als we elke vorm van vervuiling zien als scheppam ""titgen""^'
dat de wanorde op de wereld steeds stijgt en blijft ti ] gen,

De reden; door iets 'in orde' te brengen brengt de mens telremale er-
w-nnrBr''me"zijn tuin met bloemen, bomen, groen enz. in orde maakt.Vb», Wanneer men z j onkruid weg te werpen en door het

dan veroorzaa voedsel voor de bewegingen die men maakt bij
hef wïederen'spitten ( men moet ademen en stoot stikstof uit bij het
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uitademen en verbruikt zuurstof, men zet voedsel om in kaloriën maar
oroduceert aldus ook afvalstoffen ) »

- De ruimtelijke ordening op grote schaal kan ook als een pollutievorrt
worden aanzien» Het is zo dat een slechte vestiging van de woning en.
slechte inrichting ervan een vorm van vervuiling is wanneer deze wo- :
ning daardoor onbewoonbaar wordt voor het gezin»

- Tenslotte is er nog een nieuwe mogelijke vervuiler bijgekomen» Dit
zijn namelijk de kerncentrales, waarbij het ontsnappen van een grote
hoeveelheid radio-aktieve stralingen rampen kan veroorzaken, al is dit
gevaar op dit ogenblik niet zó groot wegens de tamelijk grote kontrol.e
die men uitoefent op deze kerncentrales»

Heel deze milieuvervuiling is dus een zeer ingewikkeld probleem
waarvoor iedereen verantwoordelijk is; zowel de geleerde, de politici, 'de
man in zijn wagen, als het kind dat een leeg plastik-zakje in de gracht
kan tgooit» ;

De redaktie.

WETSWI NKELS

Te Leuven is een w.etswinkel gestart» Mensen met juridische
problemen of mensen die verstoken blijven van juridische hulp ( omdat een
advokaat te duur is ) en personen die hun weg niet vinden in het ingewik
kelde juridische apparaat kunnen er gratis advies en inlichtingen winnen.

De alternatieve hulp die geboden wordt door de winkel richt zich
eerst en vooral tot het individu (de kliënt) met problemen» De aktie
blijft echter niet beperkt tot louter hulp bieden» Men tracht het ganse
systeem dat aan de basis ligt van de moeilijkheden die de kliënt onder
vindt uit te leggen( struktureel probleem ), Het waarom van z*n pro
bleem wordt uitgelegd. Naarmate de kliënt zijn probleem inziet zal hij
maatschappijkritisch beginnen denkent is onze Justitie wel demokratisch ?

Is. het recht er ook niet om een bepaalde
machtige klasse van kapitaalkrar ̂ tigen in
haar bestaan te kontinueren; hel jen arme lui
evenveel aan het Belgische recht als de rij-
ken ? Enz.,.,

De dienst die waargenomen wordt door studen
ten in de rechten, die hulp vinden bij hun
assistenten en professoren, bevindt zich .n
de Krakenstraat, 10 te Leuven ( maandag en
woensdag:- 16-21 u; vrijdag 9-12 u» )m



Onze

Rubriek
'  maak je hart ook eens bloot '

'  De redaktie kreeg onlangs een anonieine brief waarin een meisje
haar hartsproblemen keurig uit de doeken doet. Voor ons is
lijk de aanleiding om een nieuwe rubriek te openen onder de "
ia hart ook eens bloot'. De redaktie zal ieder binnengekomen brief keu
rig onderzoeken en een oplossing voor uw probleem trachten te formuleren
U Left uw.' brief natuurlijk niet te handtekenen; diskretieis steeds ge
waarborqd. Meisjes met kalverliefdes of zo, en jongens met stille lief-
resrvraag ons advies. Wij geven U de beste oplossingen en suggesties.
Onze raadgevingen zullen U beslist helpen in uw verder leven.

^°",,^:",rertfenweg 69 / 3090 KAMPENHOUT

LIEFSTE MEISJES,

Ik heb uw. brief nu driemaal gelezen; heb daarna direk. de
pen ter hand genomen en mijn gevoelens en uitdrukkingen neergepend voor
zo'n lieftallige meisjes.

Ik ben namelijk in dezelfde situatie zoals U allen, en'
heb ook nog niet de gepaste partner gevonden. Ik moet er ook bijzeggen

dat ik heel moeilijk ben van keuze, en op gebied
van katholiek zijn, wel dat ben ik IGO 11< heb
ook soms van die momenten dat ik^het ene of andere
meisje wil nagaan, maar dan kom ik tot de konklu-
sie dat ik de moed niet kan opbrengen ̂ tot deze
daad te komeno Dus heb ik dan maar direkt ge-^

W ̂  lik schreven opdat het mogelijk zou zijn vanuit een^%\\ bepaalde situatie, met één van die meisjes kennis
"te maken. Ik moet er wel bijzeggen dat ik niet

\^\iÈf!m\ Hf \ direkt seksuele daden of opvattingen in mijn hoofd
\  zoals jullie allen ook wel eens

ïi llffllliV \ katholieke opvattingen denken.
im\ ^ Nu ga ik mijn briefje sluiten en denk dat ik wel

iemand zal vinden die ik ,,ijn gedachten zal
111 kunnensluiten.

P.So Ik lig alle dagen te w.achten op de dag dat ik eindeliji eens het
meisje van mijn leven kan ontmoeten.
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WI J Z I JN BL I J

omdat er gelovigen zijn
die ook nadenken

omdat er priesters zijn
die ook mens zijn

omdat wij eucharistie kunnen vieren
rond een tafel van vriendschap

cmdat jonge gelovigen
ook kontesteren

omdat er geloofsafval is
want afval moet verwijderd worden

omdat revolutie

ook kristendom kan zijn

omdat er ook liefde wordt gevonden
bij ongelovigen

omdat er eindelijk eens iets gebeurt
in de kerk

omdat er weldra ook buiten de kerk

iets zal gebeuren

omdat er al bisschoppen zijn
zonder purperen gewaden

omdat alleen Italiaanse pausen
onfeilbaar zijn

omdat de kerk de mini-rok

nog niet tot ketterij verklaard heeft

omdat wij met duizenden zijn
die zó denken

zó geloven, zó hopen, en zó liefhebben

uit 'VANDAAG*

mei 197G,



MEE5N0EPERTJE5

r.r.r.« £.«i'órs-Lsr;..=...».n.
opgepast, gevaarlijke hont.
poort digt doen aub .

In de begroting van Kampenhout wordt een som van 3,362.000,- ge
spendeerd ten bate van vier mensen,
sociaal dienstbetoon te Kampenhout:^ uitgenodigd op een gratis eten-
De ouderlingen van P „gster Na het etentje werd met kaarten ,
tja gegeven do- de bur kaarten voor het burge-^

Tees^erbri'gehorden ten bate van sociale werken in de gemeente.
bobt !!! ^ negende kind na zeventien verschil-

.  L.p, B..„ k,..B d. duit.t.ii-Pdii. I'" "d" "i" "
a Pppo tnch een rode kruisafdeling ingericht waar

■  'rop^ïirk -rgroot aantal mensen hun medewerking verlenen.aan hopelij y werden in de kranten
. OP de uitzending 'Grote mensen noemen^heJ^_^^ genoteerd. .

sommige.mensen -dignen nog stee s n-t
j  +e beqrnpen in mj.c'' -l

n^juis^geen minister van j pstitie meer
i s J.! !

„„ "i-fd=u""h 'u- »=■" ""
vertoond, vraag blij Alvast is het een goed begin,
naam filmfestival w.aar maken. Alvast
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VERSLAG JEUGDRAAD I9/I/I973

- Ondor de aanwezigsn was o.a» de pastoora
- Waren afwezig: Rachel, Roger, Lena.
~ Bsurtrül werd opgesteld.
- Karnavalbal in Tonzent

d.j. Romeo ???
- Dia-avond ; Tirol

Italië

- Kamp in Italië van 23.24/7 tot 5.6/8
Koks ?

Prijs : 2o5DD - 2.600 fr. + 5 a 600 Fro
- Satuten tijdschrift Tonzent.
- Zwemmen van 20 tot 2Iu30 in Vilvoorde.

Prijs: 350 Fr. + bus
- Verzekering van de Jef Petrolso
- Subsidies : 7.500 fr. verdelen onder de jeugdverenigingen
- Aktiviteiten :'Week van de Jeugd'
- Werkzaamheden = toog

- Aankoop nieuwe pick-up ?
- Sloten op W.Co
- Broederlijk delen — Welzijnszorg.

VERSLAG JEUGDRAAD 2/2/1973

- Afwezig: Livine Peeters + Hugo Janssens.
- De jongens gaan dit jaar van 26 juli tot 7 augustus op kamp xn

Tirol ( en niet in Italië ).
- De zwemliefhebbers kunnen een abonnement nemen om wekelijks samen

met Kampenhout te gaan zwemmen in Vilvoorde. Hiervoor zullen zij
nog een strookje krijgen dat dient ingevuld te worden.

- De verzekering van onze "Jef-Petrols" is bijna geregeld.
- Het plan voor de inrichting van het Sekretariaat vc.r Tonzent is

reeds gemaakt. Het werk kan nu beginnen.
- De debatavond van 9 februari over "abortus" werd verschwt naar

5 maart omdat op 9 februari de Milac haar kaartavond geplL d had
in het lokaal,

- Voortaan zal er ook een Kalender in het lokaal opgehangen vji-an
waar zowel de aktiviteiten van onze jeugdklub als die van a: jera
zullen op verschijnen.

- Verandering in het openhouden van het lokaal. Voortaan zal het
lokaal 's zondags open zijn van 15 u tot 23 u.

- Hugo Daniëls, die aangeduid is om zich met de jeugd van de dskerüj
bezig te houden, zal zo vlug mogelijk kontakt met ons komen opnemen
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Enkele leden van de jeugdraad hebben zich reeds kandidaat gesteld
cm mee te werken aan de bejaardenbezoekeno

Aan jullie nu ook om mee te doen !!!

Er zullen inlichtingen genomen worden over kleinkunstgroepen die
tegen verminderde prijzen optreden ofwel omdat ze nog maar pas be
gonnen zijn of omdat ze op die dag vrij zijn»
Kalender opgesteld

Kaartavond Milac - Tonzent vanaf 20u30

Breugelfeesten - Park van Reist
VoK.S.Jo-smulpartij
film of toneel

Karnaval = T-Dansant

Debatavond "Abortus"

Danskursus in Tonzent vanaf I5u30
M  tl tt

9 februari

II februari

IB februari

25 februari

3 maart

5 maart

II maart

18 maart

WEEK VAN DE JEUGD

2j augustus

26 augustus

27 augustus

28 augustus

29 augustus

30 augustus

31 augustus

ï  september

2  OPENING

Tentoonstelling van foto's
Uitnodigen van een pottenbakker

een kartoontekenaar

iemand die juwelen maakt

:  Tentoonstelling ( gans de dag door )
vo etrally

:  rust

s  Debatavond ( Legerdienst ??? )

;  Sportdag

:  Jeugdnamiddag

;  Dropping

:  T, Dansant



JLUGDKLUBAKTIVITEITEN

7" ̂ , . J, ,,0NGEREMTHEMAMI5 OTT IS.3C u. in ds kerk t= Rolst
2o KARNAVALSPUIF

.  Informatie- en dehatnuond ever ABORTiJS te 20 u
in lokaal ' TGrJZEOT ' <=

TR n,---t ' Vanaf IS,30 o in het lokaal worden er enkele mail e n 1H m ci a x x . V a 1 11 . I X -j ,

derne dansen aangeleerd.

HECHEL5 MINIAiUUR THEATER

"  Het Machtige Reservoir " van Peter Ternor
vanaf vrijdag 23 februari tot zondag 29 aprrl.

20 februari te 20^15 u
DE KADULLEN

X  -t- r7 / Mprhelen Tól' 015/1^»Plaatsbespreking; Molenstra-.t £7 / • , -.noraf !!!
Bespreek Irsfsr 14 du.j,-n

lEATEE m M-KLEIk ( Et. P ie t Q v W 9e - i-EUkEkJ )

2 en 3 maart te 20.30 u opvoering 'xv"
"MAZELEN" 5 komedie de Vla-m'-jo_ ..t^

30.31 naart te 20.3C
"POLITIE" , s.2tiri3C
Slav^omir MROZEK.

stadsschouwburg LEU'

W.:lter VAM DEN HiUJEC

17 maart opvoering

20 ma.art opvc .ring

24 maart ' Kees Brul

DON B05C0 FILMKLUB



22

K 3 A K A Li 1' E K H O U T

Verslag Bondataf; 24-1-73

- Iedereen was aanwezig.

- Banwerking: jkn; problemen met TV en iviuz leks oho ol
kn; alles draait prima
jh; leider krijgt versterking

-  (Vat betekent het leider te zijn ?

- Viering 40-jarig bestaan:

2 tiAy\RT IK ÏOKZBKT Olw 20.30 u OUB-^SIBhBJAVOKI)

APRIL nOEi>.PABREljGHELAVOKI) IN PARK VAN REL3T

30 SEPTEiviBïïR OPEN-DEUR-LAG L.ET SPECIALE MISVIERING

21 NOVELiBER 5° JEUGDMOZAISK IN ZAAL PAX üxET WALTER GAPIAU

- 20-21 april: leidersweekend te Moorsel.

iViaric •
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Ergens komt een kind vandaan,

van ver, van buiten, zonder naam;

het is nog niemand, spreekt geen woord,

heeft van de dood nog niet gehoord,

het hüilit nog van geboortepijn

en weet niet wie het ooit zal zijn©

Dan roepen mensen jij jij jij

woon hier bij ons, woon hier bij mij,

de wereld wordt een huis voor jou

en liefde maakt een mens van jou©

Dan geven wij elkaar een naam*

iemand niemand

kind van mensen

ben jij voortaan©

li

Uit

'Zien soms even'

H © Oosterhüis




