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Uw kro.n-t , het nitivtwr, o :) radio en t.v. lopen over van
pe ^ i . .

Dit blFi'.E-dje coet het minden'. Niet omdat ae reeak^ie
te weinig informatie zou bezitten over hnt zwarte soud.
Zij heeft gen kilo's papder aan informatie, naar zij
blaa.Bt d'j e dan ook niDGt op, gelukkig ! !

"De aarde io ono dorp" horen wij sons verkonaagen,
Hierme- bedoelt men dan : wij weten aldes vjat^er ci.-)
ao.rdo gebeun-d en wij zijn va;- mekao.r afhankelijk.
Het laatn-^e, zevden wij al lang moeten weten. +
Maar var ne kennis over de volkeren en nun daden, j.aten
we da.ar cept i o el; over blijven, . . ^
Vooral togen de hc^e vs o Ihe id van oe nifor.na cio ,
tegen ce "waarheid" cie de
-  Wie weet dat er in Tibot re-co b?jnn 20 j'..aj. _nng

oen gi'erril.la wordt gevoerd togen c Ch-nesen .
Deze guerrilla bestaat, maar blijkbaar niet vorr ae nieuwe.
rn e 0 i a ,

Waai"Oni *? loost ziag liet v/eteiJ , ■

Omdat de Tobetanen ene geen enkel, ehonomioch nut ki;.nnen
V' '• -■ ■■. /"en ? . • n jOmc^^t co ■ ■otn'/i de plMioet r u eenmaal zo^:.slban incec.oeld
en dat co.ar niet mag o.an woroon gi -tor'id ? v - in
Oi .da:. het i; dozo ti .d van "vrc groei vit. it" verbw. en ID
vnv. een elecht woord te zeggen over China ? . ^ ^
De lezer, d:i :i er bet juietn rrntwoorc' o. . west, laat rr.; .

r-ck.h ■■io onverwijld wctnn \ \
Ib'-. rei'--, : Alle';de, . ^
Uie kan er nu in eor en gev;etcn <^en klan .• oaj t\s-oor c
op de -vraag : "W.a.e Alleuwhe oer voorbs.'ld voor w.i) menwheid
of w. .n h:j ctr.- klunge kiar- ?" , ,
KijK-Gn we r-v. a:. ui^-n " iir"-r;nni j »" e nn ne- de lin.ki.e
baz-Ain loeit z- ^, do r-echtcw hoorn bul-'o "L zo,

Wi j _mootc.'V, niet ^ ^
gtao'.: , D'** groto vr ra;; ci @ro
vo.; i©uwi5 tbi ni<iuweag^nt-
©oliftp /sh •



Hiervan zijn er slechts 2 ws-arvan
v^e weten waar v/e aan toe zijn :

"Tass" en "Hieuw China".
We weten zo dat die beri c}\tfreving

gemanipuleerd en gecensureerd is
en hun terminologie geeft ons nog
de gelegeiM-he id een:: lustig te
lachen,

Maar de anderj-n ; vis noch vlees : dan eeris w

se? dan eens wat reclitfc:e2:', maar me■•■stal niets
Misschrien i

linh-

dit aal
les nogal peseimis-
ti s ch ge s i en, Maar
1":e t w j. .3 O e n .aanmo c -
diging zijn tot zeker
cceptieOisme tegen
Ovo "r"" rl O go"• 1 e bo r d. oj i t ■

• v i n g ,
W'i j hO I '1 M I V : • I .1 r.K" ( . •
dan vroeger, rnan.r
nu WETEN we over fei
ten op onze planeet
0-1 ever v-'einig als
onze vooi'vadcron,

De redaktie.

HC/MOft

^ De O i go naar van een v; o Iv e w e 1: ■;'> n d f *• ï'ma dj, .„rt fier
aan op de Algen.oïiG Vei'gndordng va-i zijn bodr.jjf :
Mijne horen, c r is .gccd nieviv/s, i© prO' viu', o/j,zq
firma zal npnionw ,! r r-tijgonde lij ? gaar, (mzc labci-a'
ioi'io. h'i'bbcn ©en .sooi'i mot ontdekt die: s nthoti^che

V O e li'5 V' 'O jj t »

u.en vac 3^-

z C' O h: ,j e ;
Hr !\ij ken-,

bek la Of t- zi':'u l-ittor Q 'Ot d o dorheid var ïï 'J J

h nych: or-ur , :r; • ' •- -"■! vnn Nppalüft-'i.,



MEI'^ SIi]M • » •

Menten

geloven iiie': meex' in iie';: ?L£VGn,

j c n e- 1.; e x e v • j. c v n xi 1< e ii c?. a. t ci e n j v e 1. ir

die 1:nn gg 1 v-'l; vgr r- o o oen,

t O c ""ri n O c i i r. u 11 c o p t r e k 1-' e n ,

ach kritirichc jeugd; jo wcrdi cn- er; c. j.ig
!  I «

JO i^C'gl. ; j  V G O ;n ge 1 v. li Mg te i j -

waaroi." mcvj'wGii we e'r.' (."'.ar. ie er; ze c ir. j.

wordt

st£ ru CGue einlelio^c

go

x-.ii u laa-j .

ge loef in ir.onsen

g0 lo O f (.~. Ti-i .: e ge lul.k j. g 3 'c^.;: ■•'' r ■ t* i». j
•naai' d-oe vei'do-iir.e ze?lf do cerO' e 3'-.ap:

\Tfj-d .nene vc-r de r.rderon,

on geen Gtoe.ri,

Gil blijf cc lever- i. =. die- cir va*-* ' .^ 3. le^-an.
ror 'x iaenc : ge-n: ror.daolen: \r-:.z

do-i l ic?. laai Tne'?e lopen .11 ei d.o golven
o en 301 f op :'i>" 1 g' e j. gc ?j nie ae c^j: pn .l ,

vjord r.u-ne, lach- na.':.r' ^G' - bloei.; ,
Gon 3ciïic3 , een :'ul.; .:lo

ge of je hanc. nar: 1 e; a:oo. dj.o
er ncjGd aar ho< f-!. 00 e 'cp te s-heiinon

oij geloo-i:

wan.i

ale je Irjói geJov^ri , .dr-.r ■ o s'.-aareic oieen
niet ainken, , . .

Tt cTi an M O O n s «



AKTIE ll.l.l.ri. El^KELE BEDElMK/vWG EA DE AKTIE.

^ DIA en EILMAVOND : Op sondag 21 oktober konden wij rekenen
op een 50 —tal mensen, waaronc-er een heieboe]- Tonzent
leden om deze intormatieavonc bij te wonen. De film,
gedraaid door een navigator v .\n de Belgisch luchtmacht,
tijdens de bevoorrading door ons land in het begin van
dit jaar, kende een grote meeval. De daaropvolgende
dia-reeks echter viel spijtig genoeg zeer saai uit.
Wij verontschuldigen ons dan ook daarvoor. Maar wij
hadden gedacht dat de mensen van het N.C.O.S» reeds
in staat waren om duidelijke en voor iedereen ver

staanbare .informatie te geven, tevergeefs echter l

^ DEBATAVOND : Tegen alle verwachtingen
voor dit punt op het programma eei
naar ons lokaal. Na een

korte uiteenzettig door

Marcel de Keersmaeker van

het N.C.O.S, over het 'hoe
en waarom van de aktie' en

over 'de v;erking van het

Nationaal Gentrum voor Ont

wikkelingssamenwerking' ,

werd er nog tot laat in de

avond gedebbateerd, waaruit
duidelijk bleek dat vooral

de jonge generatie zich wel
degelijk bewust is van de pro
blemen van onrechtvaardigheid

in onze \7er'--ld.

VIGNETTENVERKOOP : Het volgende

schema zal dit verduidelijken,

- verkoop aan Covee en veiling
- Allerheiligen
-Jeugdclub Tonzent (4-5 november)
- Gift gemeentebestuur

kwamen er ook

i-tal jongeren

&QSahel

5 .220,

27.580,

1 .060,
1 . 140,

Totaal 35.000,-

Hiervan gaat er 50 naar <"6 Sahel; de overige 50 %
gaa.t naar diverse projekten in de Derde Wereld
(bepaald door het N.C.O.S,). Ter verduido li j]-:ir g :



van de totale opbrengst „^^aL^beïÏatd
foordrratd^-lf Loferli en door een tombola van bet tiad-
Kchrift ' De Wereld Morgen'.

91^ INDORMATIBAKTIB in Tonzent op 4
er een heleboel kritiek is lo
verplicht waren een vignet te
zi.i het dan ook gedeeltelijk,zi.i het dan ook geaeexrerrj ,

en 5 november: Niettesenstaande
gekomen op het feit dat de leden,
lopen, denk ik toch dat wia,
on ze bedoeling geslaagd zion.uitgedeeld en er

Er werden door de over deze aktie aan de
werd een heleboel heen en gefaald zün
toog. Ik geef grif toe dat wra voor een
het bleef immers bij het afgeven ^ sfeer van het
verdere informatie werd ;oor! maar Ja, da
lokaal was er bovendien oo „ gn het tweede lokaal
riuft^nrin^LHofwririrhtt:r:::r kritiek stniten ..

Dan -i ( ̂ .1 tl f n K ■ ; d' a

CHRISTMBè NI6HT

l
]•

ParK vahRaUi
<20«*«*r
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HORlZOWTi-JlL.

1 Kiezel - halmen van uit^^edorst koren.

2 Boom - Rooms Katholiek- Telwoord.

5 Nieuweling - pers, vrnw,

4 Zedenkunde.

5 Thans - Europese Ekono-ische G-emeenschap,
6 Overblijfsel van verbrande voorwerpen - zrnder wil
7 Steeds - wenk.

8 Helena - Stad in prov. Luik.

9 Daar - schaduw van loofbladeren.

10 24 uren - gfemeente in Henegouwen.

UEKTlnAAL. 1

1 Hoger officier.

2 Hoog gras - Fet verslijten.
5 Heiligenafbeelding in Orthodikse Kerken

omlijnde betekenis.

4 Overtrek van peluw,
5 Drietal- idem - muzieknoot.
6 Meetkundig lichaam - helemaal gevulc'.

7 G-emeente in West-Vlaande ̂"en.
8 Voorzetsel - ikzucht,

9 Schaar - Hooihoop,
10 Tegenslag - vlaktemaat.

- woord met scherp



TQNZENT OP Pt . ■ ■

KULTURELE TOER !

Wanneer wij de statuten van on" e verenif^in^ bekijken stellen wij
vast dat er een .artikel is dat zegt : "de jeugdklu eoog
haar leden een gezonde ontspanning te brengen op kultureel
sportief en sociaal gebied,
Dat dit niet louter theorie is, maar ook praktisch waar
bewijst de reeks aktiviteiten die de huidige beheerraad op
het oog heeft, , ,

Op maandap; 17 decr-mber oeren de Bob Boon Sansers nun kerst
recital op in de parochiekerk van Relct en op 15
volgend jaar treedt de kleinkunstgroep ZON op in on^e
waarschijnlijk vergezeld van en beginnende vanger o
op kleinkunst en folksong gebr.ed. Wanneer blijkt dat ait
een sukces kent, zijn .
wij van plan om nog ge
regeld zulke beginnende
groepen een kans te gun—

nen in onze lokalen. Ik
denk bijvoorbeeld nog

aan de volkskunstgroep 1
RUM uit het Leuvense, en I
aan 'het Circus van Vuile \
Mong en zijn Vieze G .sten' y ,
die gezonde satire brengen, .-t-J
Maar dit is nog toekomst- '
muziek, vjat roods vaststaat ^
is dus groep ZON en daarom
wil i" cezG groep even aan '

U VOO rste Ij-en , • • '.S* , . ■ '

GKOhP Zbi^ .

Deze groep bestaat nu reeds drie jaar en heeft zich in die
tijd niot onbetuigd gelaten. Oorspronkelijk met vijf lede ,
maakte Groep ZON gedurende het seizoen '70-'71 een promotie
en verkenningstocht doorheen gans Vlaanderen, Omwille van
prakt i c'oe ">Gdo'''pn v/evd het aantal leden tot drie terugf.e
bracVr. "zo'hebben zij dan no ~ twee jaar voortgewerkt, maar
we gen s het stijgend sukses va-n de groep, is men var plan
opnieuw twee musik -nten bij te nemen, zodat zij in Tonsen
waarschiinlij-k met zijn vijven -ull-n opteoen. De drie
'anciens' om ::c te zeggen d.j.i: Eric Giiis uit Leu-en, Eady
Bolle uit Tonr-erlo en Stefaan Pelgroms uit Herent Hun in
strumer-tari- m is zeer uitgebeid en besta..t o.ra. uit gitaren.



banjo's, autoharp(?), fluit, mondharraonika en allerlei rarPr
slag-en pe r cussi e ins t rument en , Kortom zij gebruiken alles iij-aa^
maar enigszins muziek uit komt. Hun programma is gebouwd op a^.-
wisseling. Van ernstige liecjes gaat het via meer plezierige
songs naar rasechte volksliedjes. Men let er ook wel op niet te
zeer in het traditional kleinkunstpatroon te vervallen. Dit ge
beurt o.a. door aandacht te schenken aan het show-element o±
met andere woorden door de menser aktief aan de avond te laten
meewerken.

Dus, allen daar naar toei!  1 1 I ! I I • ! !

K'le.in ICunstrvono

GROEP

met.

I I I

OP ZONDRfe 3FINVRKI 'ïf RRWVRWfe 19 UUR

F0~r0KLC/6> tohzer\t

voor ihl ickfcin^tfn Wfirv d je bob IeonR«o!
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LAATSTE BEKlChTBlM LAATSTE BERICHTEN LAATSTE BERICHTEN.

Oü de vorige bladzijde was er sprake van een verandering
I^o^r70N Deze is inmiddels reeds doorgevoerd.

inderdLd L de'krant van 27
dat er drie leden bijgekomen zi3n ' dus
Deze nieuwe bezetting vangt aan : Bruno
in Tonzent de volgende vier man
Taminau (piano, orgel, ^.itaar;, ^^^iter (zang, gitaar)
percussie), Walter Knois s ^ enige overblijvende
en Stefaan ' reden van de ' split •
van het oorspronkelijke trio. " „grd het
is het grote aantal optredens. 7°°^ dat een meer
allemaal te veel, bijzonder nu Niettemin zal de
profissionele aanpak noodzakelijk is Niettemin ^

1  _L 1 "K-in Vipi" oo!rsiQ3forik©lij-'-^ pGp©^groep het houcen bijH P Vlaamse pop en folk en_
Nederlanstalige lui^terl 3 » ^ uitgesloten aa^
klassieke gitaarstuk^en. ̂ beleven van de nieuwe
wij in Tonzent de 'Premiere ' zullen

7nTj ■? Dus een reder te meer om er naai uoegreop ZOn 2 . 1^-,.,^^=,-, ppatTS tünnen, en de
komen. Leden van Tonzen - » -• ^ ^ . 20 Fr te' betalen,
andere belangstellenden hoeven slecni ., 20

EFFE CftCHS !l.'

KERSTMIS

IcJftr twehS ts «€h THUI6

veer EEN RNDER

KLAPFBRTAlMDEW .

Dokter : Wat voelde u van-
n=.cht , most u klappertat-den ?
patiënt : Dat weet i nie o
meneer. Mijn tander lagei»
op de westaiel.

aELDBEUGEL.

Luc : "Verduiveld. Ik -eb
mijn geldbeugel onder mijn
hoofdkus oen ?i.aten liggen.
Nes Maar ja, uw dienot-

meid is tonh eerlijk, niet .
Luc : Dat wel, maar zij zal
hem naar mijn vrouw brengen.



Begxn vorige rnaano is er nogal wat r)3''otest gemzen

tegen de tentoonstelling "Brazi Export", die van 7 tot 15 '^o-
vember werd gehouden te Brussel.

In dit artikel zullen we probreren het land Brazilië te schet
sen en het waarom van deze protesten trachten te vindeoo.

Brazilië is eer: groot ontirikkelingsland in Zuid-Amerika
en heeft in zijn bodem vele natuurlijke rijkdommen. Politiek
wordt het land geregeerd door een sbevige diktatuur, cie op de
meest onmenselijke praktijken beroep doet ora de :nacht in han-
der.' ^e houden (folteringen e.d.).

Ekonornisch boogt Brazilië er op dat ze grote vor.ruf tgang
maakten op weg naar de industrialisatie , Xs- dit zo ?

Louter ekonomiscl) gezien 'vel.

Brazilië heeft vele buitenlandse

onderrxemingcn aanget.'>''okken en dc
landbouv: werd afgestemd op export

(bv. koffie). Het nationaal in- 'Él- «feJ lÊI^
komen van Brazilië steeg de laat- M . W®;
ste tijd formidabel, maar de ver-
deling ervan tussen de bevolkings- ' AUASrif^
klassen was zeer ongelijk. 5 ̂  van '
de bevolking, (dus 5 mensen op. lOC) ^
v/erd scjuatrijk door deze ekonomische ^Bm(Èr: ! ■ J-irïgroeji. Illl '' ' EXPOH*

55 /-^ -'Un inkomen geJ-uj':
blijven of zachtjes stijgen.

40 echter, vooral jagere

arbeiders, zagen hur. inkomen dalen.

llREUl expöR^

¥e kunnen dus zeggen dat e-^n deel van ae
men v;oi'-dt op de rug van de arr.'.e arbei d e :Ti, dl
de ellende gedrukx v;crden.

groei gowocn beko
£ t c d r • m e 3 r ii'i

De grootste v/inet^n worden echter weggekatpDt docr de bui —
tenlundne onde rm?±rigpn. De produkten dia er verv.:ardigd v/or-
den zijn ook meestal beat.^md. voor de u.'tvoer naar de rijke
lander , o;"*.dat in Brazilië het volk te s,r i ia- c-r.". ze te kopen.

De 'diktato.rs van dit Innr' zijn in feite maa.-v' mar j cnstter.
vevi. c.e grote bedrijven, zij moeten ten d:ien;-.te van deze bedrij'
ven de orde ha,.ndl aven met eer.der '.felk middel. En de gebr'olkto

middelen zijn echaric'alig, Er Is eer- e<ht s chr .Ik co-w.lud ont
staan.
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Om =-1 • = ■ ■ - . -■ beeft een groot deel var de jeugd en ook de
voornaamste vakbonden van België zich kategoriek urtgespro-
ken tegen deze propagandatentoonstelling van de
kers. Ook het Vatikaan heelt reces vroeger deze

gekeurd.

Het hoofddoel tan de tertoono telling vias net merk
"Made in Erazil" vertrouwd te maken in Exiropa. Wij _hopc.. da.

-  T . c. rt "Tl r-o 1-r ri O liüul liGtJOei-
d-i-'z merk ó"o eer procukt, ixe u omgeii-v.. __ a.- «— —
ej\ het solI betekero "Ve rbc der _ open, het is geinaakt

bedrij^'eii. in Branii-liuë
met ]:.et bloed van arme ricnscrj".

Er j'^ijn '"ok 3-:lg^scli - Luneucurgo
gevestigd :
O , a , A.rbed , S'i —vay > h® ckacrt, Act? ■- ,

De voorna iiste buitenlandse bocrij vsn oijn :
Volkswagen, Erso, Shell, General Koters, Foro , ?nrl..^p,.,
Unilcv-oT, Piat, Coca - Cola.

Indien b' me . n 1 i c h t i n. g c n o" - e r 1 i 1.1 e

dan naar K E L A
SchreursvGst 63

■ 3030 Heverlee,

H n g O J an s s e n. s ,

ÜPLÜSyihG KRUISWOORbRAi.bSEL .

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10

Grint - stro.
Eik - rk - oer;
Neofiet - ±l ,
Etologie.
Na - eeg.
As - willoos.
Altijd - tip.
Le OU — Spa.
Er - lommer.
Etmaal - ere.

HORIZONTAAL.

1  Gons naai.
2 Riev. - sleev,
3 Iko'on - term,
4 Fluv.fijn.
Trio — id — IS'
6 Kegel - vol.
7 Tielt.
8 Te - egoïsme
9 Rei - opper.

10 Onkans - are

VERTIKAAL.
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UIT DE OUDE DÜOS

Jeugd heeft er altijd b:;:staan, jeugdbev/eging ook. Maar dat net
nu wel anders gebeurt dan vroeger blijkt -ait c.e verslagen van
vergaderingen van de E.J.B Kampeniout uit de dertiger Jaren die
wij toevallig in saai Pan ontdekt hebben. Totaal onder hei; stof;
maar toch nog goed leesbaar, sijn zij nog ei-n prachige herdn-
nering aan de v;ijse v:aarop de meisjes vroegeir worden opgevoed,

VERSLAG- van de vergadering van de B.J.B, ojp 28 februari 1937.

"Ka het lof trokker de B.J.B, meisjes hot Lekkex' vf rv;ai';ad aap.l-
tje binnen. Ka een kort er. inndg gebedje behar. da Ic Zeor Eer-
waax-do tiei- Proost he t c:i'j.der'verp,

Een sp02:twoedo en gr;r;0'i. eucht. , . , Ten oor.'^te de sr'Or'sv/oeo e , . .
Ton tviGode do genotzucht : Be Meïicch hec.t vond c en .ng o'.-- geiio c.
nocdig. God. hoeft aan Iie^L vo Iba^angen vo.i'. isc-cxo plecht eon geno
verbonden. Zelfs het geoorloofd:, genot .-.-rar even v/el vei'c er - c j.x j
zijn. Het maakt niet gelukkig en verswolet do wil va:.c den mensen

FEESTDf?6EW

bod io eebs eeh eehzabnc ai.b j

Voox hev iLoisJe is ar nog een bi J zoï..d e gev?;ar
r.GO .do.t de Jongens r:oei:en in der o ngang r-iet do

Het gcvaa.r is bi J zonde x' g--oot c^p ker-iodagon in
den vcrksexli gst i J d . Hoc.n;hans is cGr.sG>- go--n

be s t a s x i ? • d c; n 1 a a t s , d e o rn s t o i'- c i -" J i s d c n•e ̂ T^aar

wie men d'..nsi; , En bizondor in ' t feit n ;.

haat cn lans oenz-^.iae wosou Le^-^ug ie kersr

xn he t nx'i'neti j

me i s J e G.

de danstenten en

l:v;a-id maar ho t

cn de persoon met

d ••-?nx r-" p .O. X' t i J O n t c

ge-
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Een B . J . B . nie i s ó s --'lO
-I it»i"

1 >1 .i ch .1- 1 '■ r cc 'j0 1 i 'vrLc i o voc en

tijc. meer d:-:''L Doi L

> e J. i e e r L- e a a a: :■. k v; e ~ 1-: e; , Zie; e "i s x:. \ a- . '■ 'c:.. j c. en o v a ral c l ö e
jongens l'.aar e''^rbiadj gen, Iij clo ve .T'ke-er iMag rr.oe'1; xeel
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HET GEMEtltTEBELElH DE iliLi T ïVEE ,

In het vorire nummer haclder: vj± i }:i3t cve-; dc c- e ïi r o r ï.. a i.

met narne de . amen s■te?i-liï. gen en de bi j e 3n]eoi";s ten van de emecn-ce-

raad, de rechten en plichten \-an de genie en terrde 1 n leden . Nog één
d i üi g m O e 10 n \-i i j d aa r a/i t o e ve g e n , n 1, e

BEVOEGLIiElJEn VAh DE GEMEEN ÏEKaAD.
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HET HChEEEh COLLEÜE.

Sua-MEIi HTEi-iuldü- Vj-s.1-. het HChïïr E.:-. CULhEGE .

H e t c O lier o is s a m c n g c .e t o 1 c
naar gelang het aïrtal inv.cnei-s.
He 't c 01 ?.e g £ 'wo nd t voere k*. e t e n do c . e i n r g - .
zoals de overige "aac r lec" en gekozen
voor zes jaar docr de Geme-^nt e .raad .
De schepenen ]<unnn niet gc s ch'" x-et cd
afgezet ■• .•orde n ci c o r d e c m e e n t e a a c. .
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De wet verleent evenerme hetrecht op penoioen vara.af de leefttjc; van
60 jaar en na tien jaar dionut.

De schepenen dienen hij de aanvang van hun ambt de end af
te leggen. Zij niogcn geen gemeente goederen kopen, (de gev/one
raaö.sleden wel)

BIJEEhK0lviSTE3N Eh bEVüEGDHEDBh VAh HET SCHEPEECOLLEGE.

De vergaderinr van het schepencolJ-ege worden geregeld door
het huishoucelijk reglement va:-j. de gemeente, Ir Kampenhout
komt het college samen op d:'errsdagavond, De meerderheid der leden
moet aan\v'e//ig s jn, de hesluiton worden per gewone meerderheid geno
men en bi.j sta?;.ing • an stemmen is de stom van de burgemeester
beslissend, He :: schc5pej:" co 11ege vergac -rt met geslogen deuren.

Eet schepenoo11cge heeft de bevoegdbeid om de beslissingen van
de gerneontoraad ijral: t j. ch ui l te vor.'.non. Het bor^-idt de gemoentn-
rn ïid r: r, i 11 d 1:, • ■ r. .". l;'-? hm' ,') ro r .v,- i.t.!;:T i • - i ; :'"-]"' nr o'-fcivt l*: - b
gelijks Ivestu— nit, Bnkcj.c v.-c e 1. ' '■ n "vr. j'- : • cckc e
bevoegdheid op -iet gebied van de vestigin/T van hinderlijke becrij-
von ; het naleven van de wekelijkse rustdag bij de handelaars ;
het -lazicht van de kleaerslijaten; hetopmaken van do militie-
lijsten ; het ho^ider'. van kontrolo op do lotorr: jon in de gemeente ge.
houden.
Verder nog :
Het behoer van de gemeentelijke r;hti/:, 'n ,•
Het beheer van de inkomsten : het toezicht op de gemeen te li j V:e
boekhouding,
De leiddng var de gemsentelijk© openbare worken.
Het verlenen van bouw - en verkn.vclingavorgunningen,
ïoezicht op de gcrr.ecntelijko ambtonur-on,
Onder hcuü en va:-". somm 1 r.Q v/c gS3i er, v;ai ■ Icp ■ n ,
Toezicht op do Ccmmisirie van Oper. v ai-e C:ic o & tand ( C , O , O , ) ,
Het houden van de registers vt;.n de bu.rgorI 1 Jk© Bie.nd,
Het toe late:.' of verbieden van vartcmingon die d© cpe'r'barG rupit '
kun:o.en schaden (cfr, de moeili jkhed e;". verband • Vorst-Nat;! o-
uaal in de nacht van de poèJsie, )

Volg enc'e 'eer het li i at ft© deol van df* reoks nl,
Burg"->moo..-t©r,

bibliografie. O O

het a".bt van

+  "Inloid:* k{
+  "ll&m©nt§K vmii o- v\

=  Heult" i Prof, Gotnen (K.U.L.)
ie€; ' ! li jlu ^ bslrii4" s Kiitheli^k© Jeugd-
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RK._JiaS EN V.K.S.J . _ NJEUWS.

De eerste belangrijde data zijn reeds vast^.'.eST;eld.

Ziaterdag 22 en zondag ^5 december : grote verkoop van
kaarsen (eigenhandig gemaakt door JIM en oIM) aan de kerk
na de missen.

Dit om onze kas wat bij te vullen want er moeten reeds voor—
sohotten tetaald worden voor het kamp,

fl

^ Zondag 24 februari krijgen de moeders in Reist vrijaf dank
zij onze jaarlijkse smulpartij; x^it jaar verwachten we jullie
allen om in het Park van Reist onze lekkee pannekoeken, "
taarten, wafels en smoutbollen te komen proeven. Hou deze
datum vrij.

^ Onze kampdatum heb en we ook al. Van 1 tot 10 augustus zijn
we in Beverst (Limburg) te vinden,

verder gaat het zeer goed met de Sim-oim en K,K. - jes. Vele
gezichten zien we elke vergadering terug maar zommigen laten
het hunne zo maar af en toe zien. Waarom ?

Tot daar de nieuwtjes van ons, Daaag !

De leiding.

SPORT \H T0N2EMT

Volle y-baJUL

Voet kal

SPEEL JE MEE?



EEDElMKIl^JGEIvl BIJ- EEW AUTOLOZE ZOKDAG.

Vvorige zondagen was het zeer rustig op de baan. De enkele
auto's, die reden, werden boos nagekeken als ruststoorders en
stankverspreiders. -n i +
Vele mensen gingen terug wandelen langs onze rustxge Relstse
wegen, waaronder we nu ook de Leuvense- en de Haachtsesteen
weg konden rekenen. Anderen haalden hun fiets boven en geno
ten van de veel zuiverdere lucht en van de stilte. De mensen
waren ook vriendelijker tegenover elkander. Wanneer ze elkaar ont
moeten riepen ze een vriendelijke godedag of sloegen een praatje.
De oorzaak hiervan ligt zeker in het feit dat het kontakt nu
intenser -was, dan wanneer men elkaar in die bli ken kastjes
bij raast, p—
Spijtig genoeg waren er
voor sommige mensen or.k
nadelige aspekten aan deze
autovrije zondagen. Voor- . . , . . 4>-;vinn-
al in de toeristische sektor en in de spiashurzen wera een fi«an
ciecl verlies geleden. Ondanks dit he" ben deze zonaagen op velen
een goede r-ndruk nagelaten. Indien we nu de situatie op het inter

nationale vlak beschouwen, zien we
dat deze gelijkt op een schaakspel
tussen dé Arabische landen en de
Westerse wereld. De Arabische olie-
torens bedreigen onze Koning-wel
vaart . Deze heeft maar een zeer ge- .
brekkige dekking vanwege onze steen—
kooltorens. Dus het probleem voor

het westen bestaat erin een zet te be'
palen cie onze Koning-WeIva-rt be-

iC lO n schermd. Misschien brengt koper-di-
ami plomaat de oplossing.^  \\ \ Het probleem is echter erger dan de

meeste mensen vermoeden. . Petroleum
als benzine kan in zekere mate gemist
worden en er kunnen grote besparingen
op gebeuren, We moeten alleen maar
kunnen en durven inzien dat wij ook
zonder auto kunnen leven. Wanneer we
de verwarming bespreken kunnen we in
deze winterperiode echter gewagen van
een noodzaak. Hier kunnen we de pe
troleum niet missen of we moeten
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terug overschakelen naar steenkool, wat van velen een ondraag"^
lijke financiële last zou betekenen,

OOk onze lektriciteit eist onze aandacht, daar ze veelal op

gewekt wordt door verbrandig van petroleuraderivaten, Overscha
kelen op steenkool is hier mogelijk, maar onze steenkool zit diep
in de grond en kost dus veel, eer hij ter plaatse is. Daarom
zal het goedkoper zijn Russische of Amerikaanse steenkool in te
voeren. Nochtans is het de vraag of deze landen, in de huidige
energiekrisis, veel van hun steenkool zullen willen afstaan.

COarri

O

Hiermee is onze lijdensweg nog niet ten einde. Van petro
leum worden door onze chemische nijverheid een hele reeks andere
produkten verv ardigd. Geen petroleum meer, betekent dat ook deze
produkten achterwege blijven, en dat een boel werknemers werk
loos worden in de chemische nijverheid.

Dit geeft een algemeen beeld "an het probleem waarmee een
groot deel van de wereld geconfronteerd wordt. Het geeft ons
ook een idee hoe het zal zijn wanneer de voorspellingen van som
mige pessimistische ekonomen uitkomen. Zij voorspellen immers
een algemeen energietekort binnen een niet zo lange termijn,
(60 tot TOD jaar)

We kunnen wel besluiten met de bedenking dat het hoog tijd
wordt om de onderzoekingen naar andere energiebronnen volkomen
te steunen, ' ̂
Hopelijk wordt er een betere en minder verv^.iilende energie rils de
petroleum ontdekt,
In dit opzicht mogen we de atoomenergie wel degelijk afschrijven.

Hugo Janssens,
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HAREMS SLAVER■■■ J UWELER ER ZWART GOUD.

Sjeiks, Sultans, Emirs, wekken bij ons dadelijk de idee
op van rirannieke woestijnsvorsten, tot de tancen gewapen ,
omgeven met honderden exotische mooie vrouwen uit hun harems

"Omar" is

allen rijk.
gemeen :

Ze^doen ons denken aan kilo's diamanten, aan slavenhandel,
en aan luipaardenjacht, aan
parelvisserij, aan woestijn.
De waarheid is wel wat anders.
Het sjeikdom ; El Khudaifi
(1800 inwoners) is nog armer dan
Job... Het Sultanaat
niet veel rijker.
Ze zijn dus zeker niet
Bén ding hebben ze wel
woestijn.
Beu voorbeeld : het koninkrijk
Saoedi-Arabië is tv/eemaal zo

\  ( groot als rrankrijk; het bestaat
l  \, voor 98 'fo uit woestijn, en bezit

\  geen enkele rivier ofvijver. Het
M  \\ is het droogste land van de we-
ll ^ reld. Wij kijken tegenwoordig
W  nogal meewarig naar de Arabieren
\ ^ en in onze café's zijn ze niet ge-

wensd. Wij danken nochtans heel
wat aan die "stumpers" : petro
leum, koffie, peper, muskaatnoot,

papier, katoen, algebra (helaas), een zéér
UÏe er niet de sprookjes van tOOO en 1kennis over de Griekse beschaving. De i^rabxeren hebben het ^
Westen leren filosoferen : de Arabieren waren de eerste grote
ontdekkri ngsreizigers. ^ dctnok
zonder de nrabieren zou onze beschaving veel ar.-.er zxjn, alsoo
onze wetenschaooen: de Arabieren hebben ons geleero de sterren
hemel opnieuw tie bekijken ; de universxteiten zxon ontstaan
naar Arabische voorbeelden.- Beuwen voor het Westen kennen de
Arabieren recc's sociologen.
Wij kunnen nog lang zo verdei- blijven gaan.
Wie heeft er nog nooit gehoord van Haroen-al-Rasjled
Salladin ?
Genoeg.

en van
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Misschien nog iets : de Arabieren waren en zijn nog steeds zéér
tolerant tegenover andere godsdiensten : godsdienst vervolgin—

'gen kwamen zeer zelden voor ; de opanjaarden hebben tijdens
de Arabische heerschappij,vrij het kristendom mogen belijden ;
de Joden in Palestina hebben van de Arabieren op godsdienstig
gebied nooit last gehad (in „est-Europa wel ). Als later o.e
Turken de Arabieren hebben verslagen, is dat allemaal wel ver
anderd: ( Turken zijn een' geheel ander ras dan Arabieren),
Als u dit nu zo allemaal leest, moeten we wel tot het besluit
komen dat de Arabieren voor ons heel wat meer moesten beteke
nen dan harems, petroleum en woestheid.

Paul Janssens,

AKïbjihL,

Wat is-de vergelijking tussen ruwe petroleum en een vrouw ?

'Beide zijn nogal explosief, maar de vrouw heeft het voordeel

dat ze reeds geraffineerd is ! '

DEPIiMlTIr.

Een universiteitsprofessor : persoon die alle eenvoudige dingen

op een ingewikkelde manier tracht té zeggen, en hierin nog meest
al slaagt ook.

BEREKi:ih]j,

De <jef tot zijn vriend :

Mijn vrouw volgt dieet. Zij vermagert ongeveer twee kilo per
week.

Zij weegt tweeënvijftig kilo. Als alles goed meegaat ben ik er
dus binnen; een half jaar van af.



"En daar zullen we het dan maar bij houden voor deze week .
Dez woorden zijn nog maar pas door de krijsende luidsprekers van
het auditorium in de slaperige ether gezonden of de massa veert
als één man recht en stroomt in enkele ogenblikken lans de ver
schillende uitgangen buiten. Wij hebben zopas onze wekelijkse
dosis psychologie op onze nuchter maandagmorgen—magen gekregn
in intussen is het ook reeds twaalf uur geslagen. Het is een al
dan niet goéde menselijke gewoonte om wanneer er een halve dag

gGpassserd is, de innerlijke mens
te verstevigen. Op een maandag
middag echter schijnt deze gewoon-

_  te voor de studenten nog geen vast
•  grond te krijgen. De innerlijke

mens blijkt immers nog makkelijk
enkele uurtjes voort te kunnen ter

_  op de oversciiotten van het geest —
rijke vocht, dat ti'jdens het
weekend met liters in de lichamen

1 FÏi W ' opgestapeld werd.
if/l I i AVv\\\ Maar ja, een mens moet toch iets
fui f ' K eten en de opllssing ligt voor de119 T V ■ Va hand. De Leuvense Alma biedt de

ideale remedie tegen de maandag-
mor gen-kater , In grote massa
stromen de studenten dan ook stee-

'  vasto lans de kleine steegjes naar
het meest beruchte restaurant

van de streek. De striemende
regen en het geraas en de
stank van de machines, waarop

de ..rabische olie-sjeiks hun
onverbiddelijke banvloek heb
ben gelegd, maakt meteen elke
slappkop, klaarwakker.
Uiteindelijk daalt men dan
toch de trappen af die ons
leiden in de grote hall van-
Alma II. Diegene die op
deze plaats aan eten geraakt
zonder twee of drie pamfletten
in zijn hand gestopt te krij
gen moè nog geboren worden.

en de



Dit is wat men noemt het gratis voorgerecht. Een uitnodiging voor
de x-x^ansant van die of die kandidatuur of van die of die licentie
efen pamflet voor of tegen ohili, voor of tegen Brazil Export,
maar altijd tegen VDB, Eens door deze barrikades heen kan men
gaan aanschuiven aan de ellenlange rijen en alsmen geluk heeft
bereikt men na een kwartier de zeIfbediening. Een charmante
Alma-hostess komt dan vragen wat men verlangt te eten, in de
typische vertaal van de streek : ' j^n veu menier astamblief ?
Waarop men dan bvb. antwoordt : 'niexstuk-frites' a.u.b, ' Het
bericht wordt prompt in kodewoord naar de keuken overgeseina :
'ne rumstéé6ééëéék*, wa enkele minuten krijgt men dan een zwart
verschrimpeld overblijfsel van wat men eens een rund pleegde te
noemen, zwalpend in een groene zee van slabladeren en met een plak
mayonnaise erop om het af te ronden. En daarnaast nog een plas
tiek-kastje mei. erin datgene wat men frites plegt te noemen. Maar
waarvan reuk en smaak veel van rubber of vluober of iets dergelijks
weg hebben.
Weer aanschuiven voor de kassa en vervolgens een plaatsje zoeken
tussei.. de mierenhoop van de honderden mensen die reeds aan het exen
zijn. Na veul gestoot en gewring vindt men dan toch een plaatsje
en het gastronomischi middagmaal kan beginnen.

Studentikoos,

MORGEN.

..anaelend door fluisterend optrekkende nevels
van een nog halfslaperige morgen,

zie ik de aangroeiende gloed van
een langzaam aanzwellende zonnestraal

symbool van nog een nog onschuldig F \ •
nieuwgeboren leven, i I K\
m'n vox-ig leven eindigde in volledige duxsoernis. II
Toen waste een neergutsende regen die uit een jj \/ l
zwaar zwangere wolk neerpletste -een wolk die een //I i li ,
flauw grieperig maanxje verstopte-
alle minder aangename herinneringen uit mijn geheugen.
En plotseling werd die nieuwe dag, dat nieuw leven geboren.
En alles veranderde voor mij ; mensen begonnen te leven,
bloemen spraken terug, de lach van kinderen
doorbrak een onverschillige stilte.
Maar werd alles ook anders voor anderen ?

Bleven zij niet verder dood verder leven ?

ik denk dat ik alleen echx gelukkig was,

O f ne e

ergens an< ers hac' een lief meisje net hetzlfde gevoel.

H. Moóns.



ONZE VIJFDE 3EU6DM0ZR\EK

Als besD.uit var. ons feestjaar ^-ax

K.S.A. eT-n • jeugc'mosaïd, op 24 no
vember in zaal Pax.

Maanden vooraf" waren de leiders
reeds druk dcénds enkele nummer-

"tfes vaii onder hun hersenpan te

toveren en daarna begonnen de
eindelosè iierhalingen om het
nummertje '^Gutloos ten tonele ^QIl
te voeren. Na veel gecwoeg ge-

raalite toch alles klaar en konden f \
v;e mot ee-'ï roT-uat (?) gomoed co
ouders en c e sy-jipau:": aanton op
wachtten ,

Die avond konden we ons "Vver- W C Q
heugen op een talrijke opkomst en T\»3. n.
cnkanlcs: enkele technische strube- • i
lingen kon de jeugdmoza!iek begin- OoK VOOT \0Ü !
nen. Eerst voorden de jongens J
enkele nummertjes op en daarna I ' ,
kv?am dan 't Kliekske, Zij _ . , ;
maakten echter op velen geen goece indrun en -/ooi-al oj-j oe
perslui hebbenzc het verkorven. Viel hun optreden wat tegen,
het onze (van de leiders) viel onverwacht mee, zodat \:e toen geen
gek figi-ivr sloegen naast de prachtige nummertjes van de leeuwkes,
de jongknapen, de knaen en de j on.gkeï-nxeuv;ers,

Na deze voorstelling v;erd de- zaal een beetje omgetoverd, ̂ Ei
werden tafels aangesleurd en bet gczejlig sarneyizijn non beginnen.
Hiervoor was de belangstelling wel veel minder, maar dat is '/'el
normaal, daar het voor de kinderen reec.s lang bedtijd i,7as en nier
door moesten vele oucTirs nun.swaart-i ;:.e;fen.

Al bij een een gezellige avond i'/aar de afwezigen weer eens ongelij
hadden. Van deze gelegenheid wilt de leiding dan ook nog specirsal
dankon voor de ruime be langstelling ei:. hopen dat we in de toe
komst steeds op U mogen j.*ekenen.

De bondsloider;

K.S.R.

en nier-
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SUiSILilES VÜOh DE JEUGD IM. KAMEElMhOUT OWGEWldZIGD.

Parochie Kampenhout :

- V.K.S.J. ( Roodkapjes) 11.000,

- V.V.K.S. ( .acouts) r.000,

- K.L.J. jong-ens (ontbonden) 11.000,

P.arochie Reist ;

- Jeugdraad Reist

TOIMZElVi-

K.3.A.

V..K.S.J. \(i Roodkapjes).

7.500,-



3EU(iD IN BE'WE'&IN&.

BOMIjSTAF 15- 11- 1975

De z bondstaf werd volledig in beslag genomen door dé
komende jeugdmozaxek van 24 november. Vooral- het op
stellen van het niAmmertje van de leiding bracht ons heel
wat kopzorgen. Maar dank zij enkele lumineuize invallen
van een jonknapenleider werd ons probleem opgelost.
Verder werden de praktische moeilijkheden onderzocht
en voor de meesten werd een oplossing gevonden.
Nog een week' en half wroeten en over de resultaten
laten we het oordeel aan U over.

K. • >

LEIDERSWEEKEND 27- 28 OKTOBER TE LANGDORP.

Gans de leiding van K.S.A, Kampenhout, op één uitzon
dering na, was aanwezig op dit weekend. Het doel ervan
was de K.S.A. en de taak van de leider eens doorlichten
en door sport, het ;ianleren van technieken en wandelingen
samen een betere vriendengroep te vormen.

Het weekend werd een prachtig succes, mede door het goede
eten dat onze bondskoks ons voorschotelden,

We mogen wel zeggen dat iedere leider en helper iets
heeft bijgeleerd op dit weeleend en dat we elkander beter
hebben leren kennen, We hopen dan ook dat de leiding
hieruit weer nieuwe krachten put om van het komende jaar
weer iets pittigs te maken.
De leiding rekenthierbij vooral op de steun van de ouders
om de K.S.A, werking meer opbouwende kracht te geven.

Hugo Janssens

Bondsleider,
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Het koi:tr.^kt cat r.iet c'e Bob Boon Singers v/erd afgesloten
koot 10.000 FR,

Het kaart en dobbeltornooi werd op punt geo t.

De kleinkunstgroep ZON werd gekontr ilcte' rd, Optreden in het
lokaal p 15 januari van 19 n.

Leden gratis toegang, ïjiet-leden 20 FR,
Hex geven van verjaardagsfeesten werd op de jeugdraad be
sproken, Er werd beslist dat tijr steeds ieraandvan de
jeugdraad dient aanwesig te siijn.

OPkh^WEKKVEK^jAbBiilkO 9- 11- 73

Er wordt uitgekokon naar de mogelijkheid om e'"'n film :n bex

lokaal af to ci-aaien,

11,11,11, aktie werd be^-: oke
Er gaat voor and«-- e ap een gea orden.

Het jaarlijks e .dkamp we; vbespr> ' fr.
Een problü ; gaan ^emengd ' ^t.

Er v/erd e-n bu igev/one ■ mene "V gadering ge'ols.nd.

16 - 11 - 73

ALGEiviEhE VERGADERING

/»
— ."Ik.

16_ 1 1_ 73

W [i r' f gsEr stonde-Li 2 punten op het progr^^mma, *

Wijaigiiag in de beheerraad.

Roger werd. van zijn taak o-ntlciBX terw jl er een veri-stt'l
om, indien er kanc ida en waren de raad tti-ug ean t-e vuile
zijn vroegere 15 lec'en.
Er waren incerdaac' 4 ko.nc'jdaton die dan ook aaiageiJOiaer we
He" zijn;

Lena Vanden Schriel-:.

Ere ddy van St€ enwinke1.

Gn:'. do ' God tls ,

Guetaaf Van Lan gend-.'n ck ,

Wij wensen deze nieuv/elingen veel werkgenot.

Hier worden de statuten overlopen, om na te gaan of er zi

ge'^n wi j O i gin ge: , o'od. ron jen., Er werd besloten dat alle ••

e

nwam

 rd en
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KAART EN MIEJOLLENTORNOOI 18_ 11 - 1973.

Mot ©©n "twiïitig'ta 1 d.©©Jïi©6ni( sin )©ï'S w©3n'c3. d.iin oi;ï*riOoi g©._>inapin,
H©t ©nthoiisiasm© was zo groot dat na h©t tornooi nog voort
g©kaart ©n g©miejold werd, t©rwijl de a:)d©r©ri zich ontspand©n
m©t kikker, ping-ponig, ©n biljart.
De uitslag van h©t tornooi luidd©.

Kaarttoi'nooi .

Gaspard van Doren

Bruno Poels

Erik van d© Veld©

Mi© j O Ito mooi .
Elsi© Vanden jDroeck,
Sabin© Swinnen.

Mart 5.n© .ai.'den k^ckriek.

153 Punten.
150 Punten.

148 Punten.

NOGAL GEHOORD.

-  Wat baten glas en pil, als Merckx niet nemen wil ?

-  Oost-West, Brussel pest.

-  Zoals de schouw bij Boekes doempt, doempt ze nergens.

-  Zoals de vuilkar hier tsjoeht, ts;]oekt ze nergens.

-  Wie wil opvoeder spelen moet eerst S.K.K. trainer wezen.

-  Scheer uw baard met het schuim van de vaart:,

-  jjeter 1 pint in do hand dan 10 in het vat.

Een vrouwelijke crossloopster : eon crossstituee.

-  jyr zijn mee^r mensen die missen, dan kiekens die pissen.

_  Speel niet meer mee, maak een vissenbak van uw T.V,
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OELÜOFSBELIJDEiM IS»

voor deze tijd.

Ik geloof in de mens

in de innerlijke goedheid van de mens.

Ik geloof in de vrereld.

waar wij allen kunnen leven.

in respecit en eerbeid voor elkaar hoe we .ook zijn.

Ik geloof niet in dood, ellende, verwarring en

hardheid als basis van ons bestaan.

Maar in goedheid, liefde, vergeving ©n vrede.

Ik geloof dat we samen aan deze wereld van

liefde moeten bouwen, metterdaad

door onze keni-^.is te benutten

en door vertrouwen te scho-nizen.

Ik geloof dat de wag hiertoe

duidelijk is aangegeven dooj;- ezus vhristus

en dus geloof i> in de vrijheid

zoals Hij c'ie bezat,

geloof ik in de vjet van. het stei-'ven als de

graankorrel zoals Hij stierf.

Ik geloof ook

dat ik, door navolging van Hem, •

opgenomen wordt in de verbondenheid

met degene die Jezus zijn Vader noemde.

En ik geloof

op grond van de verrijzenis van de Heer,

in de uiteindelijke voltooiing van ce wereld,

wanneer we allen in liefde en vrede

zullen samenleven,

in de «eest var. De Vader en de Zoon; Amen,


