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R edak blone e

dieWe maken tegenwoordig een tragi-komische situatie mee,

de geschiedenis juist zo interressant maakt.
De aarde gaat op dit moment te keer lijk een muis in een val :
zo i^egrijpt niet goed wat er aan de hand is, weet nog minder
hoe er uit te geraken, en loopt doelloos heen en weer.
Vooral de experten en politiekerx laten nu zien dat ze in feite
niet veel meer weten dan de anderen. De "expert" en de poli
tieker maken zich in deze tijd belachelijk.

En dat alleen omdat enige Arabische vorstjes de kraan wat
dichtdraaien en meer geld vragen voor hun bodemschatten,
Algemen ontsteltenis en verontwaardiging in de landen van het
"beschaafde Westen" zij alleen bezitten, immers het monopolie
over de exploitatie en de prijs van de grondstoffen.
De Anabieren doen nu iets dat wij reeds jaaaaren doen en wij
voelen ons chaakmat gezet en roepen de anderen op tot oen zo
veelste kruistocht,

Tristige mentaliteit'.
Maar het meest triestige en meest lachwekkende is het feit dat
V7e nu pas ontdekken dat het Westen zo kwetsbaar is, nal al die
naren waarin wij met veel tam tam onze wetenschap aan de rost
van de wereld hebben bekend gemaakt.

Kortom, we hebben weer eens laten zien hoeveel "slimmer" en
"beter" wij zijn dan de "stumpers" in de ontwikkelingslanden„
Ironie van de geschiedenis !

Vooral de dragers van de huidige

wetenschap hebben het nu v/einig
gemakkelijk. Allen die wat te makeic
hebben met energievoorziening en

-gebruik, de ekonomisten en depo-
litiekers laten nu overduidelijk

hun onmacht blijken.

Zij die voor 2 maanden niet kon
den dulden dat anderen zich bemoei

den met hun zaken, terwijl zijzelf

overal hun meus tussen staken,

staan nu voor schut,

Dezelden, die voor 2 maanden de ge
leerden van vroeger met een min
achtende glimlach aanhaalden, doen
het nu.niet beter dan h\m voorgan

gers van eeuwen terug; wat prut
sen en proberen lange hier en lan^g-

ginder, er fp loe fantaseren en hur
zoveelste oplossing voor8tollen4

HftMRMCO



Er zi.in er al hel wat : atoomenergie, petroleum uit leisteen of
steenkool, roüTie energie, ens. Illuster-o geesten rukken reeds
met bijluix c.e bossen in of soeken een nieuw.- extrakt uit katte —
darint:n oi \.3..c dan ook. Het begint allemaal aeer sterk op een
gekkenhuis ts gelijken.
Een smoesje -.an de experten om hun onmacht goed te pratens "'t
V7U3 niet te voorzien - Onverwacht - Heirkracht," enz; ene..
Kom beste kei'^als maakt dat een ander wijs, gij die in de voor—
b_..je „iaren uw alwetendheid zo fier hebt verkondigt en deze met
efiii aureool van geleerdheid en met "mevoelend hart" aan ons,
"cuWuend en dolend", hebt geopenbaard,
Komtonu jullie maken zich tegenwoordig volledig ongeloofwaar
dig; en belachelijk,
Lut 13 .net enige lichtpunt in deze trieste dagen dat een glim—
la oh op onze lippen kan toveren, terwijl wij met onrustig ge
baar enige klontjes gehamsterde suiker in onze koffie doen,
W- j do massa, hebben de indruk dat julj.ie, de nieuwe heils—

rie-'jen van de jaren *45 - 70, ons duchtig bedrogen hebt,
-r en daar stond wel een eenzame collegaavan jullie op met
^.genda vinger, maar hij predikte dan steeds in de woestijn.

Brave jongens, jullie hebben ook niet
Bij jullie ontbrak volkomen een

de zondvloed" lijkt ons een beetje
;  jullie huppelden altijd de fei-
de scherven aan een lijmen en hun

p:

H.'

d:

1? dan de politiekers !

redenen om fier te zijn.
komstperspektief, "Na ons
..^ie devies te zijn geweest
na c jullie konden alleen

jicht wat bij schaveen,
sto.llen ons een beetje de vraag of

.r.ie mets anders zijn geweest dan mensen die
den dan eer, roem en nuttige bijverdiensten*
■laten berblinden door verkiezingspamfletten,
ma on door onze eigen domheid ?
erdas-d, "experten" en politiekers, ons treft

niets anders
Hebben v;ij ons

staatspropa-

ook schuld,
'  als ^7ij jullie mogen geloven zijn wij, de mssa, het volk,

• ni- .■>"jenden de minder sl: mmen en iminder machtigen, natuur —
—u de enige schuldigen van dat alles.. Want wij hebben nooit

kurmen namouvreren in jullie nauw afgelijnde kader. Wij
Ut ;.'V n iiatuurlijk julie ntet zo'^J^eel genre ineerigeknutselde stra—
nixeaen ontwricht.

O



WeJ.nUs beste "experten"en politiekers, jullie krijgen hier nu
de zovelste anduiding dat het leven niet te vatten is in een of
ander wetenschappelijk~metematisch kader, omlijnd door een of
ander politieke waarheid.

Laat zien dat ge slimmer zijt dan de door een misprezen proef
jesmakers en knutselaars van vroeger; val niet terug in de

waanidee, die jullie voorgangers door de geschiedenis heen
en jullie zelf voor waar heeft gehouden.
Jullie voorgangers en jullie zelf hebben altijd gedacht dat
het levan, de mens te omvatten en te leiden is met wetenschap
pelijke formules en door onaantastbare politieke denkbeelden.
Zoiets denken is de rrootste ondermijning van de menselijk
heid en menselijke waardigheid.

De redaktie,

SRIUVR ENERGIE

Aiü-^iG-hPASTE DlChTlNCr,

Tijdens een operatie vroeg de chirurg:
-Wie isonze patiënt?
Een pastoer, zei.de assistent.

- O, naai hein dan maar dicht met de kruiskenseteek

BEN BURGEMEESTER,

Franske : ij hebben in ons dorp een chikke burgemeester
Fonske : Wij ook„

Franske : Ja, maar de onze draagt een kol en een ketting
Fonske : Neen, wij laten de onze los lopen.
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KARTOONlwBLSTRIJD.

In het eerste Tonzentnum-

mer deden wij een oproep
tot deelname aan onze kar-

toonwedstr jd . De inzendin»*^
gen moesten ons voor 23 de

cember 1973 bereiken en de

beste zou bekroond worden

met een pocketboek.

Het onderwerp was bier, iets
wat de meeste van onze lezers

wel kennen als het op proeven
aankomt, maar er iets over
tekenen was '■ lijkbaar moei
lijker, Dit stelden wij vast
aan de hand van het aantal
inzendingen : namelijk nul
(geen enkele),
Omdat wij de prijs reeds ge
kocht hadden en ei* absoluut
niet willen blijven mee zitten
doen we een ander voorstel.
Het blijft een kartoonwedstrijd
maar het onderwerp wordt
V.OETBAL,

Nog enkele raadgevingen :
- materiaal : Chinese ink:fe
- grootte : maximum kwarto
formaat ,

We hopen dat we nu wat meer in
zendingen mogen verwachten.
Uw tekeningen dien binnen te
zijn voor 1 ma^art 1974,

We wensen U veel tekengenot en
verget het niet :
15 prijs een pocketboek.

De redaktie,
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IRADITJOWELE VOLKSMUZIEK IS OPEIEUW IE

°n^e Oeucdlokalen de luidsprekers elke zaterda
ze,dag ce geluiden van Slace en Gary Glitter uitbraken, ■■
er nog steeds weinig jongeren die weten dat in één van cr
buurdorpen, namelijk Nederokkerzee 1, er een zeer bloe"--n
volkskunstgroep aktief isy Inderdaad, onlangs werd ercr
p atenraarkt de vijfde langspeelplaat van 'DE VLIER' uit-»

doo° u'v, heeft deze groep die in 1963 opgerichtdoor Hubert Boone er reeds meer dan vijf jaar werk opz^ c-
Wat mij zeer erg getroffen heeft is het feit dat deze gros
voor haar platen beroep heeft moeten doen op een Franse
platenfirma ( ALPHA) ; geen enkele Belgische firma" vond
immers rendabel genoeg om ceze groep te steunen.'
De Vlaamse kuituur schijnt immers nog steeds op'te houclcr.
het gesmartlap van Severs en Sommers,

De volkskunstgroep 'V

g en

i j n

ae

VolKs künst^roeb

" DE vlier"

geme ente
I

zoonze eigen

® Dries van c^e pin' in Reist
Om er enkele te noemen : Ee Wandeling van Kampenhout
Kadril, Mieke Stout .

Vlier' bestaat uit tv
delen. Enerzijds he";
wij het Volksorkest;
in enkele jongeren de
instrumenten uit groe
ders tijd opnieuw bee^
Enkele van de meest ge
te zijn de doedelzak
viool, de vliei", de r:
pot,... Met deze instr
ten, waarop er nog ts-R
varianten beötaan, sps
de muziek zoals zij ".".v
op kermissen jaarmarlVj
gespeeld werd. Anders
heeft De Vlier •; ok een

Volksdansgroèp, die de
gilde— en volksdansen
ui©uw doén herleven i
hun optreden. De g;.
speelt ook enkele dm.,

j  destijds onder rier door
en Kampenhout gespeeld vierder..

De

1 cc

- U C:



^-'Iz roor ons jongeren, betekent een optreden van de Vlier
nelê bélêving. Inderdaad, wanneer wij zien' hóe ' onze

j-oorouders konden daneen, dan worden wij wei een beetje
jaschaamd over onze manier van dansen die zich beperkt
■jot het uitvoeren van gekke en ongecoördineerde bewegingen
op veel te harde en misvormde muziek,

Ben je geinteresseerd in Volksdansen ven Volksmuziek, gee^
dan een seintje door aan de beheerraad. Dan kunnen bij bvb,
op een zondagnamiddag enkele volksdansen aanleren of dan
kunnen wij eens afspreken om samen'naar de Vilier te k ijken,
en te luisteren wanneer zij een optreden hebben in óè"streek,
rfens je een plaat te kopen van de Vlier dan kun 'je die vinden
in de platenwinkel op het einde van de Diestsestraat te leu-~
ven of bij dè de leden van de groep zelf.

3x1

Danie 1

De kus is een afdruk die na op'
druk, indruk wekt op de bloed
druk en met nadruk vraagt om
herdruk, , . . . ,

braaf,

Awel, Marie, hic is 't met jul-?
lie 'Jef ■ t ■ ■
G-oed, goed. Hij is drie maanden
vroeger losgelaten'wegéns"góed ge
drag !
Tóch plezant, als ge brave kinde^
ren hebt, hé, Marie,

VEKGEBFS AAImBÜD.

Mag ik u mijn arm aanbieden vraagt
de ontdekkingsreiziger"hoffelijk
aan een koningihg in donker Afrika
Neen, dank u, ik ben vegetarische,
antwoordt de zwarte schoonheid.



HET REDDEMO

G E B R PR

Een twiritigtal jongei-ei^ wai-en gedurende twee avonden aanwe
zig op de kursus E.H.B.O. van het Rode Kruis. De lessen
werden op een schitterende manier verzorgd dóór iemand van
ons eigen dorp namelijk Valentijn Vandenschrieck, monitor
bij het Rode Kruis. Dia's, een film en allerlei didafctische
materialen maakten van deze lessen een aangenam belvenis, h:
dat de kursisten er iets van meegedragen hebben bleek uit de
antwoorden op de vragen door Valentijn', geèteld bij het begin
van de tweede les. Iedereen wist nog precies hoe het ih me
kaar zat. Wat hebben wij nu allemaal geleerd ?

Er zijn vier reddende gebaren
VOORKOM GEVAAR.

ce plaats van het ongeval met één of meerdere ge —
vaarsdriehoekèn, zet de motor vast en stabilizeer de wagen.
Indien brand uitgebroken, haal het slachtoffer uit de wagen
met de rautékgreep. Leg het slachtoffer in dè veiligheidC'-
houdin g.

ijVEkWlTTIG DOnLTREPb'EhD DE 900.
Zeg eerst wie u bent, vermeld dan zo nauwkeurig mogelijk de
plaats van het ongeval, vermeld het soort ongeval,"hèt aan—
"tal gekwetsten en de aiard van de kwetsuren,

3)V.00RKÜM VERSTIKKING.
Maak knellende kledingstukken los, reinig de mond, leg het
hoofd in hyperstrekking (zo ver mogelijk naar"achterbn dat
de luchtweg vrij komt). Wanneer'het slaóhtoffer niet meer
ademt, pas dan de mond op mond of de mond'óp neus reanimatie
toe.

M^VOORKOM DODELIJK BLOEDING.
Probeer de slagader dicht te knijpen, of stop een prop lin-
lin in de wonde en wind er een drukkend verband omheen, DeO''
noods kan men het verband nog verstevingen door er een hard
voorwerp op te binden zodat de bloeding gestelpt wordt.

De thuisblijvers i.eben wel degelijk ongelijk gehad, maar zij
kunnen alles nog goed maken door deel te nemèh'aan'de KURSUS
HELPER, vanaf februari in Kampenhout.
Meer informatie hierover elders in dit boekje.

» Daniël.
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SUBSILjIES in onze gemeente

In ons vorig nummer drukten wij de subsidies af, die door
de gemeenteraad^ aan de jeugd worden ter beschikking gesteld
wij danken hiervoor het gemeentebestuur, vjant onoe jeugdbe
wegingen kunnen dit geld goed gebruiken. Vooral daar de
posttarieven steeds maar stijgen zijn de verzendingskosten
voor onze bewegingen en zware financiële last. Door onze
steeo.s stijgende kosten wordt deze subsidie maar een drup
pel op een hete plaat.

Wat ons vooral opva.lt wanneer we de verdeling van de subsi
dies doorlopen is dat deze in grote lijnen nog steeds on
gewijzigd gebleven is. Het principe van toekenning is
ook nog steeds onduidelijk en bevat weinig logika.
Noohthans werd ons reeds in het jaar 1970 een hervorming
beloofd. De subsidies zouden toegekend worden volgens de
tijdexis net voorbije jaar, door deze verenigingen, inge-
^•^^^Vte aktivitQFtüfeGTfi, Men zou dan het best werken met een
pumfcensysteem, waaraan dan de subsidies zouden worden
aangepast. Hierdoor kan men tot een rechtvaardiger ver
deling van de gemeentegelden komen.

Wij zijn er ons van bewust dat dit geen gemakkelijk taak
is, maar wij hopen toch dat het gemeentebestuur zal trach
ten deze, bijna 4 jaar oude, belofte te vervullen.

Hugo Janssens,,

WIE VIND BU OlT PLRflTJP

EEN LEUK onderschrift?

bexor^en aair\ de reo?akfci-e
PRIJS: •IfiKt



WUWELÜK5-
G U "rouv/t met :

een kindek-verzorgster
2ij zal U in de doeken d os
een coiffeuse

zi.i zal ü in het haar zit te
een kassierster

zi^ zal U altijci de rekenx:
leggen

een verpleegster

zij zall. IT vroeg tussen de
s toppen

een filmster

zij zal U altijd over ande
nen spreken

le

.a.K

RDVIfSeen akrobate

zij zal dikwijls uw leven op het spel zetten,
een strijkster

zij za_L U steeds met ware li of de en zachte druk in d-' p
l i oud en,

G e n t an d ar t s

'-•■i.j zal U eeuv/ig aan de tand voelen
G e n z a. n ere s

.j zal. ee. radio zijn v/aarvcor TJ geen tak;-; m o e t bei: al er.
■  - I ; t o n e e 1 s -p e e 1 g t e r
■  1j O.al U eeuwig toneel spelen
e  I:• s p e a 1:e r i n

i j zal U altijd veel vi-age:i s te li en
G .. .a vj 1 n k e 1 j 1.1 f f 1 r, 11

j  zal steeds zeggen : een ogenblikj e i. 'u - u asffens
n dienstmeisje

2. : zal li altijd de deur ui twens en
een bontvierkster
ai;i zal ü het leven bont maken
een waarzegstei'
eij sa± uw ui t^-" lucht en roeds vooraf ka r, u
.-311 dienster

zal ü eeds drinkgeld vragen.



MijN RUK GEEN 2/GEC//VERS

In december 1973 herdachten wij het 5- jarig bestaan van

de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.

Nochtans wordt op vele plaatsen deze verklaring die door
praktisch alle naties wei'd ondcteVrend, met ae voeten ge

treden. Ook in ons land is dithet geval. Kioraan wil men
nu in iiOt jaar van de Rechtvaardigheid iets veranderen. Eén
van die verdrukte en titeeds verjaagde groepen zijn de zi

geuners .

In ons land leven een duizendtal caravanbewoners. üen

driehanderdtal zijn zigeuners. Hierover zullen we het nu
hebben. De situatie van de eerste Is ook niet bepaald roos—

kl-eurig, maar de houding var. de v;etgever en de bevolking
tegenover de zigeiinerr is een zuivere vorm van rassendis-
c r imi na"'' i e ,

Zigeuners zijn geen Belgen.

oen enkele zigeuner kan aanspraak

--"■aken op de pelgische nationaliteit.
Ze sta.iin niet opgeschreven in dc be-
; cIkkngsregisers, Zij ressorteren niet
-ader hei - "Ministerie van Bi nnenlar.d se
■-•riken" maar onder dat van "Justitie",
• Isof ze geboren misdadigers zijn.
ijo zigeuners bezitter, ook geen iden-
': i tei t ckaar t, ma.ar wel een nomaden-
kaart. Deze moet om de drie maanden
"v.—nieuwe, woicen in het gevarigenisbu-
..fcau, "waai- dan telkens vingerafdrukken
worden genomen. Deze kaart we.rd nog
door de nazi's ingevoei'd,
Ve.rmitG de noiaadenli j s t niet fungeert
als burgerlijke staijd, kan de zigeuner
cificierl niet huwen burgerlijk nog
kerkelijk. Hier tegenover staa 2
örr-tlkels uit de "Universel Verklaring vaï
Mens ,
art.. 'i Eenieder heftrecht op een nationaliteit.

Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit
worden ontnomen, noch het recht ontzegd "van
nationali te i t te ve rand eren.

art. 16 Zonder enige beof-rking op grond an ras, r;.ativ>na-
litcit of godC' ' .«rnst, hebV>c-n mannen en "vrouwen
van huwbare Ie ; .-'tijd het recht om te huwen en een
gezin te s 11 ch -i. n .

dü Rechte]^ van de



Heloften.

Vijf jaar geleden riep de heer Harmegnies, toenmalig minis-

=  "Onmogelijk ! „oiete bestaat
jLgd" ̂  Belgie is een vrij land. Niemand wordt ver-
steld^b^ zig euners op de hoogte werd ge-
hen LÏoofd TJ van. hen uitgenodigd. nij heefthen beloofd dat er kamperrerreinen zouden opgericht worden

=  zou worden afgeschaft. üe zouden de Bel-gische nationaliteit verkrijgen,

den^ze"''^ï;f mensen naar hun wagens terug. Ze vonden ze echter omsingeld door politieagenten. "Weg of we
slepen U Weg . ue zigeuners zijn verder getrokken

aan "^eds vijf jaar geleden en er is nog steeds nietsaan hun sitatic verbeterd.

webijn = recht
mm

De 24 - uren wet.

i>eae wordt dikwijls begrepen, als
aouden de zigeuners het recht heb
ben ^4 uur op het grondgebied van
een gemeente te stationeren. Dit
is echter niet zo. Zigeuners heb
ben geen enkel techt. Wel be
staat er een gemeentelijke verorde
ning : "Het is verboden aan woonwagens
langer dan zA- uur op het grondgeoied
van de gemeente te verblijven, ten
zij met een bijzondere toelating
van de burgemeester", (-tffemente-
wet van 1336, art. 78)
uus op ieder ogenblik kunnen de zi
geuners verplicht worden te ver
trekken ,
Het isdan ook normaal dat r e zigeu
ners geen goed gedacht hebben

over onze maatschappij. Hun oor
deel over onze politie en rijks
wacht is dan ook niex mals :

Jïir is nog steeds niets vesnded ,
Ze zijn nog altijd dezelfden." En
hieroij dennen de zigeuners dan aan
de gruweljaren 1940 - 44,



De burfrers willen ze
immers weg

f'^nleden jciar werd er in
stal gepleegd j:,r werd

een ntwerpse randgemeente een diet

or td;kr" werdL'drdader.ontdekt. Toen bleek dat de zigenners nieta rtet de diefstal te
maken hadden

ner moo+ - ^ al-een onze wetgeving tegenover de siger
houdend worden, maar dat wij alle een meer positievencuaen tegenover 1-en moesten aannemen. Omdat zij een andere le
vensopvatting h.^-en dan wi^, betekent dit niet dat zij mindL^

dig Een cing ne ben ze zeker voor oo ons : zij werker
steeds meer". Ze kunnen nog ze-gen: "Nu hebben we ge--

U ö g ^

Hugo Janssens

3i bliograf ie„
Dossier Jaar van de Rechtvaardigheid.

— Mensen Onderv/eg var mei T973.

hEThk.

- De ̂ garagohoude r tot en tiener mat een gamr.mo.l t-agant ^
- Olie vernieuwen.

Zoudt ge niet beter de olie houden en uw auto ara 3 ton

NACHT VaIsi de NAkHTENLlEEDE.

In't sportpaleis vroeg men aan Jo Leemans de start te geven v-o-^
ae achtervolgingsV:oers .
Eén van de inrichter o ve rliand i gd haar het pistool sn zsgde :
Aio ge weiiSu dat i.e ve i-trcikJLen, moet g'"hiermee een schot lossen :

— Graag zei , ̂  o , maar op \;ie ? '

(Jhi GlNhEL»

fufi houdt volgend bord in de hand :GUN b DE LUXii ? VAI'^ EED Mll.lTAIRE ESCORTE
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HÜHIZOINTAAL.

1  Persoon, zeer fier op zijn land,

2  Yis - hert.

3  Luiaard.

4  Rund - lengtemaat - Rooms-Katholiok,
5  Opera van Verdi - voorzetsel,
6  Bloedarmoede,

7  Frekwentie - modulatie - glasbier,
a  Paling - bluts,

9  Getijdenboek,
)  Voorzetsel - Tiegerig op,

VERTIKAAL,

1  Verstikkend gas - hoofd van een abdij
2  Spoed - soort Brussels bier,

3  Voorzetsel - Drama; van Shakespeare,
4  Gescheiden,

5  Armzalig,
6  Europeaan - luraen - voordat,
7  Stichter van "Spullenhulp",
a  Land in Azië - gemalen eikeschors,

9  Japanse munt. - muzieknoot,
O  Overdreven zindelijk.



voor eik wils III

LSPORT IN KRMPENWOUT

^  / Onze üSönzent-ploeg heet de *Jef Petrols* en speelt
regelmatig matchen tegen ander jeugdklubs. Kandidaat
spelers kunnen kontakt opnemen met Hugo Janssens,

teCOLLElS. BAL / Wanneer straks de lente weer in het land komt wordt
- • er elke vrijdagavond vanaf 18 uur gespeeld op

twee terreinen in het Park van Reist. Het tweede

terrein is voor de beginnelingen en voor de meisjes
Op het eerste terrein speelt de AT. en de É- ploeg van
Tonzent,

ma. PONG / Kan je elke maandagavond spelen in het Park van Rei
vanaf 20 uur. Ook tijdens de openingsuren van ons
lokaal staat steeds de pdngpongtafel -ter beschik
king van de leden.

m

TBMmi Dit Xj3"d'j verzorgd door c.
- jongens ■en heren o elke
- meisjes en.^ames s elke

van 21 u tot 22 u.
Deze lessen gaan doorin da meisjesschool
en worden verzorgd door Hartha Smets.

turnkring Kampsnhcut 2
dingdag van 2T tot 22
maancag van 20 u tct 21

Tr,

iWBMMBN /

De turnkring van Kampenhout richt regelmatig wai: 5
tochten in. in het kader van het Olympisch Miniir/ur:
Dit zal tekens t^orden aangekondigd in de Tonzent . • ^
lender.

Elke donderdag van 20 u tot 21', 30 u in het Stede li r"""
Zwembad te Vilvoorde. Jaarabonnement 350 fr. Verveer
per bus als er voldoende belangstelling is. Daar era
laat je nu al inschrijven als geinteresseerde bij
de leden van de belioerraad.

''«'V-t Vi l !■'



Ro&e Kruis BemcHTgK; RfoelHs/(>

Beste lezers

hier ben ik dan met een kort verslag over de lessen onlange
geven ; cui^sus eerste hiJp bij ongevallen.

Er was een niei/zo grote opkomst als verwacht.
Hetgeen wat mij verwonderde was dat ik niet veel jeugd
leiders (sters) aanwezig' trofO

..iet aanwezige publiek stelde er veel belanstelling, er werd c
>3p tijd en stond gelachen : • wat do les aangenamer en maarr
.^evarieer-d maakte „

praktische oefehdingcn zoals de rautek—greep en het slacht?
■r in veiligheidshouding brengen hadden gro<ai2rta meevalo

C w Bet

- d I

ei\^OTt zal er in Kampenhout een
■rgsrichtp de lessen hebben telkens

ZONDAaVüüRMIDDAG 10 Ot"

DINSDAGAYvOHD 10 UUR

de cursus bestaat uit

20 lesseno

inschri j vingen r .? ; l - di:.?
Xokaa.1 •, iongenss ■ _ ■

KURSUS H€
BR



3-^0 februari

Week Vfltv DE SoLDflftT

De wek van de soldaat, die doorgaat van ^ tot 1ü fel±ruarie, wordt dit
jaar ingezet met de Breugelfeesten op zondag 3 februari. Br zal
weer wat lekkers op het menu staan, om iedere hongerige maag te
vullen. wij wensen geen autoloze, m;iar een keukenl ze zondag.

Op vrijdagavond ff februari hebben we dan onze grote kaartavond
in 1: lokaal Tbnzent". Zoals steeds begiftigd met waardevolle
prijzen. Wie niet graag kaar kan er nog altijd terecht voor een
schuimende pint bier.

Om de week af te sluiten hebben we dan op zondag TG februarie om
10,30 u een misviering voor en door onze soldaten.

De opbrengst gaat naar onze soldaten, die dit jaar met nieuwjaar
verrast werden met een cheque van 700 fr. per soldaat, en ter ge-
-LSgenheid van de week van de soldaat, worden zij', nog eens be
dacht met een nuttig geschenk van om ën bij de bOO fr.

Wij hopen dat de belangstelling zeker zo groot, zoniet groter za!
zijn als vorige jaren.

So long.

De Milrc Ploeg



ROODKRPDES
Zondag 2" december was

er bij de Roodkapjes een

groot Sint Niklaasfeest.

Vtoor deze gelegenheid

hadden al de roodkapjes een

britf geschreven, er was

maar één uitzondering.

Daarin stonden hun ver

langens geschreven.

De roodkapjes van het

eerste en tweede leerjaar

zorgde voor Sint-Niklaas-

liedjes en versierden

zijn stoel. Het derde

en vierde bereidde een ge

dichtje VOO, en tot slot

voerde het vijfde en

zesde leerjaar een toneel

tje voor de goede Sint op.

Eegen drie uur kwam de

goede Sint en Piet einde

lijk door de sneeuw ge

stapt, Piet had voor

lekkere snoep gezorgde

En zo ging ieder tevreden

naar huis.

€

Suzanne,
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K.5.R B0ND5FEEST
V-f-iJdag 4 januari om 2 uur stoncen aan het lokaal Tonzent

ongeveer 85 K.S.A, ers bijeen voor een bondsvergadering.
De groep werd plotseling opgeschrikt door de mededeling-

dat Bondsaeider Hugo gekidnapt was en elch in het park van

lelst bevond. Weldra renden alle K.S.A. ers naar het Park

om hugo u:.t deze benarde situatie te helpen.

Eenmaal Hugo gevonden kon men de v>ergadering normaal la

ten beginnen. De Leeuwkens begonnen een speurtocht

verwerkt in een bosspel en de anderen begonnen aan e€?n voet-

rally opgestelden geleid door de jonghernieuwers,

lot slot werd er gezellig gegeten en de koksplo^g was er

nodig om de dorstdgen te laven met lekkere cacao,

Andre Janssens.

ON Ü.ED0UFL1JK. i

verdediger ; Maar waarom geeft U

geen alibi op ?

Hot is 't enige dat U redden kan.

Verdachte : Niemand zou mij gelo

ven. . .

Verdediger : naar waar was U dan ?

Verdachte : Op bezoek bij mijn

schoonmoeder ....

MODERN.

Een zoon vroeg aan zijn vader om

de wagen te mgen gebruiken.

Nee ! klonk het ,

Waarom heb jij eigenlijk twee voeten ?

Eén om te ontkoppel.in en één om gas te

geven zij de zoon ,

9i
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BONDSTAF 5 DECBMBEal 1973

Er werd nagekaart over onze jeugdmozaïek, Ben alge
mene indruk was dat vooral de leiders hieruit terug
de nodige kracht hebben gput om het volgende jaar tot
een goed einde te bengn. Op financieel gebied heb
ben we ongeveer een 6000 fr. gewonnen.

De lidgeldezn zijn naar Leuven opgestuurd,

B>t slot bespraken we nog de vergaderingen en werden
enkele gedachten uitgewisseld'.

[BDNDSTAP 27 DECEMBER 1973

— Hijna gans de avond wera gevuld met de voorberei
ding van on^^'bondsfeest opi 4 januari 1974

-  VAnaf 4 januari geldt dan ons vergroot: leiderskader,
jLongknapen : Janssens Paul en Van Langendonck uiis—

taaf,

Helper ; Hêndrick rranchi, JanBFeens

Andre, Dirk De Keyser, Erik van de
Velde.

Knapen ; Leo Vandenschriek, Mhrk Wuyts,

Helpers : Daniël Sunt, nat' Dekrem,

Jonghernieuwers; Daniël Janssens.
Joka's ; ^reddy öchepers,
EB^ndskoks : Ivo en Eddy van Dessel,
^  Helpers ; Jos Vfeindereet en LLSf'

ven,

aondssecretaris : Freddy van Dessel,
SDndsproost : Hugo Daniëls,
HOhdsleider : Hugo Janssens,

'.V Ver hoe

Janssens Hugo

& C WE 11 N
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J-EUOURAAD 30 R0VEMi3±;R 1,97,

- Er werd een kalender en een beurtrol opgestGF.ld,

•  De bandopnemer wordt gemaakt.

De vier nieuwe leden werden in de taakverdeling znge -
rchakeld :

OUido: Muziek.
Freddy : Hobbyclub en rruziel:,
Lena : Sport en 'Hoblyclub.
GUstaaf : Hobbyclub,

JjU-UOi^RAAD 20 DECEMBj:,R 1973

Financiële resultaten van He ï; jierstre cital
Uitgaven 12.000
..nkometen , 5,300

6f,70O = nadelige solde,

nnze Chrismas-night werd volleeig geregeld.

Met kerstmis gingen we ook een bezoc-k brengen aan het'^
be jaardentehuis,

• 3-4 danuari gdaz er een kursus Alri.H.O. door in het
lokaal,

Ö' januari een kaartwedst^ ijd in Tbnzent.

Wègens de stijging van de prijs van het bier zu.lln we
onze verkoopprijs op 10 fr, stellen.

De 77.500 ir, aan subsidies van de gemeenteraad ontvan.")—
gen gaan integraal naar de twe ^eugdbewegingen K.ü.A, en
V.K.S.J,

JEUGDKLUB op de k©rrGl%|
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Op2.o Gsing van krui Gwocrdra-ad se P_.

Hori Gontaal,

1  Chauvimist

Haai - rea

Lanterfant,

Os - el - rko

Othello - te,

An 3 rn i e ,

Pn: - demi.

Aal - aeuk.

Brevior,

Tót - gretig.

2

3

4

5

a

T:

a

9

10

Verti ka.al,

11 Chloor - abt,

2  Haast - Faro,

3  Aan — liamlet.

4r U-i t e en.

5  Ellendig,

CT Ier - lm. - eer

/"' Fr O i dure,

a  Irak - eek,

9  Yen - mi.

rO Tetterig,

OjMii

n

HTFFIE TROTiS,

Tifjee hippies ontmoeten

elkaar zegt de ene, ttf—

gunstig . .

Amai, uw voeten zien

nog zwarter dan de mijne!'

Waarop de andere, fier :

Uw eigen schuld, ge hadt

maar vroeger in de be

weging moetan komen.
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G

mets
Op e'->n avond

tijdens het t.v. journaal

werd ik fjeochokt door een beeld.

Een beeld midden tusst?n de gewone

aagelijkse beelden

van oorlog en rampen,,

even voor het cportnieuws.

Een beeld dat daar zomaar tussen kwam,
hee], even maar,

ii-en beeld uit één van de rijkste landen ter wereld,
met-, ae beste sosiale voorzieningen,.

vaar van de wieg tot het graf

voor iedereen gezorgd wordt,

sBen beela uit Zweden.

Ik zag

er men.sen voorbij gaan.

I>e reporter zei,

dat de man daar uren gelegen h'i.d,
zondor dat er iemand naar cmkeok.

Tenslotte is een politiewagen gekomen.
De m 3. n w rj s dood.

Dit beeld laat mo niet i s '

Dit is (-^ '.'n beolc

uit een dode decadente be s clni vi ng .
Had niemand deze man zien val.len ?

Waarom had niemand Hem opgeraa;>t ?
Dit is een publieke :;ioorrl

ui t onve r o t>h 111 i gbo i d !

Of was deze man

voor zijn al la.ig dood ?

9

J-

4-

•ié


