
'3eu.9<}KI al) Katnpff nk oa t - K«Uk

NR

TueUN^iFT
.. t . >

,  ;

\/



•
 1» 
•

C
h

t
P
 

CZffi

«5 
a

•
 
VOD 
M

E
h

-tp 
iii,

^rt-H 
cdS 
3

g
H
 
a

IHP 
0
2

^
 -4P 

(OKv
O
 
9
 
O

M
 

'pft

S
 g

®
)
 
O

m
 
m

4
D
 

rfB>

M
 

m
 
S
h
 
M

iHi 
til 

^
c
h
 
^
 
-tp 
a

3
 
9
 

a> 
O

f
f
i
 
V
 
>
g
&
 

CQ^v

9
 
2
 tS ^

t-H rü IC
i
l
*
l

s a 
a :
 ̂

•
 
0
 
m
 
h
 
m

m
 
m
 
m
 
•
 
-
H

3
 3
 §
 1
 s

►
 

O

S
 
f

E
 s

«4 
O

3 
I

co

m
 

3'9

3 
ï

•
 -m

-a
 

>

(«n

9
 
^

S» 
«p

ta
 

O

3 
3

S 
S

>
 

>



°IP IEcO>3E^!

schijn van dat België meer en meer beïn
vloed wordt door Italië i voor de zoveelste maal is een
reeerinff roemloos ten onder gegaan. Bij de huidige on-
stabiele politieke toestand, hebben weinige mennen reden
tot tevredenheid, behalve dan de drukkere en de plakkers,
die met ongemene ijver hun hobby kunnen beleven,
vele belangrijke kwesties worden weer eens op de lange
baan geschoven i energiekrisis, inflatie, legerhervorming.
abortuskwestie, schoolperikelen, gewestvorming ene. ene,

loopt al op volle toeren i iedere

ons nodïrhfaft^^"''"' b.loft.n en be„„rt dat hij
we.r^L^langriJk!''""'®''"
VoL!a«^!l bsvolking moet worden kenbaar gemaakt".Voorwaar, vorrwaar, dat ia wonderbaar. D# bevolking
blijkt eleohta tot de jaren van veretand te gijn eekemea

! verklezinsen. Dan alleen "mag" de bevelkina
moeiiiïv^ politiek,wegens de polltiskera ge'nmoeilijke en ingewikkeld# weten,aha».
Dit Ija^Bte Ie geed mogelijk, maar hoe willen de BOlitle-

wïn tv, ét ultSLSgt, ÏL-
4. f P©34tl©k B© privaat @n fluiet^r h©ud@fl ?Het toppunt van ali., i, eohter wel dat d# maesff mLegn.

4ogiSe"®nfi??+-r*f nsei weten hoe deneferê ii-i mekaar

ren rhet^ïari^.ï's'T"'' ®" Bonge:, d,ie i.et bigtu=«n , het parlemefii mag nsg alleen de begretinf goedkeu»

an gijn er nog meneen die niet weten no? §an H.f.f
in eng land kan gebeuren ! bi±i±.
gijn er nop politlekerg die gian vei hfciaaii afvragen

waarom eeveel meneen blaneo^Siem

Op Sr, iiT
w©eftdiïi twêê Jaïiêgiae

tiVl Qi^gflgg. t@t haar an^



3HriDrmE<o>i^

BELA.STII\IG-EN op verliefden en gehuwden.
caam^

Wegens steeds hoger oplopende kosten :

Art. 1 Hij die met Bijn lief op de openbare weff wordt aange-
troffen betaalt WEGBNTAKS,

Art. X Hij die met zijn lief op een veld of weid© wordt aango
troffen betaalt GRONDBELASTING,

Art. 3 Hij die een andor zijn lief neemt betaalt OVERDRACHT-
BELASTING, --------Oi»

A r t O 4

h r i

Hij die rnÊGi' dan één lief heeft betaalt WllLDlTAKi,
C30a3t3C3BXC3C3ai

Art. 3 Hij di§ iemand ii'öuwt van meer dan 100 kg. betaalt
llMlSMi^©ï.._Dl)^P||WAARD|,

Art. 6 Hij die trouwt met ierfiand uit een andere gémeênt© bê =
taalt iÜYgilliCHTiN,

7  Hij die na bi jn liüweiijk iri een andere Éfêffleente gaat
wonen betaalt onn IXfQlffRlMll.

t=r= = =:=s = = =:s=c: = c

Art. 8 Fia Öf Bij die ei ah bêsêndiit aail kêppé IpPakt ï j kêh
betaalt iiL4|TiNG^Ö|^S|^^N|||l|gN^

Art. 9 die trêüv/t met iemand die reede kindeien h=êlt
betaalt AU||yR|k|Oi!||N,

Ar b. 1Ö Hij die 3 jaat tuwélijk nög gêën kinderen hêêft
betaalt ïllASTlNa_^A4H^||^lR0N.

Art. 11 Hig die meèr dan 2 n tróuwt betaalt llklillllllMipiig

Ari . Ii Hij die trouwt met iemand die reedê in verwaeiiting ig
betaalt ÏIIAiTlFö^yf jgi||Yg|dii_W4AiËig



1j Hij die paart betaalt BEI^S^ING^OP^HBT^IN^ wis. ^

14 4 Zij die vrijer voor de pret betalen VERMAK EL j
HBÏDSBSLASTTNa.

VRIdGBSTELL VAivl bBLASTING..

lij die trouwt met één die reeds veel
^ant het is staal üonder waarde !

'ijers fi'ehad

DEK tSi

Wi)

vv oabOO1

ZZ rqft
d© rqftao 001 0390001
e 0323000 feb
fffl r@lste@ soldaten

t© fflilae-eomitte reist

bt

eoafid ii nt . al flst4ê93 ter al tentiê vir
milao^relst (•)
de eoldaat-fflilieiens van de haardstede reist darhe^n u vër r
de vriendelijke radiogroeteni het aanffnaaffl gest ht?rti en 1
het Biêdeleven dat u &ns betoent fedurei de sn^e = erdiet' 5i
wij ©ndervinden dat wij wel uit let ©©é:; ©i^jn fflai r niei u t
het hart (,)
©Bi dit alles aeffên wij heel ©preehti {.= ank ' (,)
de s©ldaat°Biilieiens reist (•)
bt

nnnn



RI&IS RIS 0 0 0

radio ""•="■ ■ P-.«laan, of de
krisis wordl'h i aanzetten zonder dat ons een of andereL":rL:L^nLrv:rLgiZeÏ:

Allee begon met de oliakrxsia seggen velen Dö Ar.ahdav.ö«

HatIoLai"prodL?® he#v#el pereent ene Brute

:;r ̂ i^d^Lr^Sitrfnirb r
^iZ"k.Ttv' «i«t'Ln".et de koelkast, de kleuLntilévIÜS! Si ïïeJL*i«SteJfdo_outo.atieeae wee«eehl„e. «e leefde«-nu ÜS'wSl^Lrte^

■UUderaaS"SanSSfpSL^S.der?n'""-Wo''LïS';"
.et verkeerde eind. Br

«= Bê ii^eud
déËê dsrên iiëbbën
g§grgdu@êëï'd êênd
tê êtêllên ef Wë
bêdêfflgehëttëii ao
6iga masiêi* kanèa
ngillên. Ob Éüï
wê-iiiif éa nëdidik
taah gël Bit an§
keihëii ©vërvëllên,
bötlia. uit/së|iyt ü
Sn wa=ë d&n 999

iëfceffiii I Al
1  wê tfiëa.n alêdg
tai^ öftg da Vï'aag
ê^feipaflalaog §ngö^
ga êêd k\i%ë=^
'ii fe lijvga
i^ro bigë-i! wöï'at
gèlêfdi fiiaë-ï'
©ïivêFiüi ^idëll Jk

iariê gal êagg
ë:i-ak§Fi,

~  Ba lar-da Wei^aid i i^jös
f. ?! Wë dëêi ïëiiden uit:buitin èöóF hei öiii'êëht vga^dië
wêï'êidhafigiiêpaiï^ööu, Wg k©ê§ii

èUSê gi'ÖUtjgtgfi'eB ëUvai'köfêft ligii duu?: ©agi atggs
Visfklê Pi^aduk=fesfi,



Toch is onze ekonomie hierdoor zeer kwetsbaar. Wat zal er
gebeuren als deze landen h,un machtoposi t ie bewuwt worden
en ons hun grondstoffen weid ge ren te verkopen ?

(

leefmilieu ; De vervuiling van onze wereld
blijit nog Gteeds verder schrijden, meestal in het teken vati
meer werkgo 1 genhe 1 d of werk in oigon streek. Maar op deze
manier verbreken we het natuurlijk ovonvMcht op onze aarre en
zi.-]n haar langzaam aan het onbewoon Ijs a ,• ütaken , Onze rivieren
worden t^^en riolor- en de oceanen de ; t cir tplaatnen voor onze
afval, vooral vooi onze giftige afvul. ün lucht wordt steeds
meer en imar v<?rpoHt, vooral in bepaalt'.:- .industriegebieden
neemt dit l:a ta tro Tal g af rne t .i.nge n aan.

Dit iiijn zo de 3 voornaamste) plaa taant waar ons ekono —
rniüch ■Qcli. .oatjG begint te wringen, In oroa.- ekonomieche
welvaartsmachirieii zijn nu reeds enkele rnd.zrtjos geeprongen,
namelijk in do riionetalre sektor waar do I risia maar geen op
lossing l'.njrt en onlange bet eno rgierratJert je dat begon
stroef tü lopen.

1».. , .oo
gang 10 hitoij
ö 11 tl i i' en dn
d a t V/ G j i'j n 1 f. 1 1
Oh Z 0 i; i j d 0 I •

l:)i I in
Van gans rl 0 j .
zul .i en ü n Go v
hoes hal mo t
ve n s kan l 0 n
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Gon nlGUWe.
tinirlijk niét zQ g;ü
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oh r t 111 ë% niR R r gi r n
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Dit alles nal niet gema'ckeli j k 2iijn, manr het is de
enige kans op een nog langdurig bestaan van orï7.e wereld» Het
zal ook geen achteruitgang van onze beschaving zijn, We zul
len terug een echt levensdoel kunnen vinden, één dat toch wat
meer inhoud zal hebben dan hot hedendaagse, dat vooal aige-
stemd is op zoveel mogelijk connumeren of zoveel mo/'^elijk rijk
dom vergafffn, We zullen dan eindelijk overgaan van "Wel
vaartstaat " naar een " Welzijnsstaat

s
SM

SMü

SMUL
SMULê
SMULbf?
SMC/LDR& 11!

HUÖO JAHgSBNS,

IS

Het gijh altijd dê kieihê
dé grêtêga jê üit wêg.

l©n johgêfi van li jaar ©én
ffleisj© vafi 1ê feêldêft aan
paaterij vaa Zaetëaaaiê, Mijft=
héér pagtear kwam eeli ©peadaêiTi
Hij begaf gija jeugdif© par©=
©hiaaea @v@a vaa ©v@r eija dik°

brilflagea @a gei i
Hewil kiaderea, wat aieuwg ?
Bê jêagea ea het raeigje werdea
r©©d ea aa eakel© miiautea gprak
de verteieaw©©rdÉfer vaa het
maaaelijk geglaeht i
Ja» Mijaheer fagteer, we g©u=
dea willea treuwea,
Mijaheer lagt©©r g§hr©k, Hij = .
begag die twee daar veer hea aef
eeag wai beter» leerde daa eeag
liakg ea reehtg ©ver de ©traat
ea gei ©tillekeag i
Allee» k©ffl vluf biaaea, «t Ig
geed veer eea keer, aaar gegt er
aikg vaa aaa de aadere kiaderea,

gteefitjêg waar je ©ver gtraikelt



/KRUIS

Vwooao I

HOKlZUlVi'ilAJ.,

Bui-epêsiö lötiil onbehaard.
Oroénte rotu in eee.

Liehaameholte - nobel.
Se^waar•

Ontwi jken.
lurepese i-jvier - eiektriooh
ge iaden ü & e i t j e,
Zöögdiër pfovinoiê 1= in
Néderiaiui,
Aëiatietilis vivinV » bëb'ili^ê
Lêdemêai: helgièdh riviêr^^ê
dubbe ie kl! i nlten ■
Klein iébóuw - begeerde.

VlM'jiilüAAL.

Onhandig wapen,
Sveneene - Aeia-
iieeh Sehiereiland,
koegêid » lidweerd,
Vlaafflge gemeende,
Oude lap » gpeeiig,
ïeken van lafheid,
Oering = en andere,
Opera van Vardi
fugêên(laf,),
Aardneed (mv),
l^aug See = enf^enning



ONTWAPENING

De Verenigde Staten en de
nieuwe, betere wapens, ffro
bolXen deze 2 mastodouten
Deze 3 laateten kunnen we,
Oroot-BrittanniK hangt geh
China zetten wel een grote
in het Steentijdperk verge
Voor wie van cijfera houdt
Btellende inventarie (toea

Sovjet-Unie werken onverpoosd aan
ot-Brittannie, Frankrijk en ^hina
van heel ver achterna,
militair gezien, gerust schrappen i

eel af van de V.3, | Frankrijk en
mand op, maar bevinden aich nog

leken met da 2 groten,
,  volgt hier een weinig geruste*
tand in 1972) .

W,S. U.8.6.R.

V.1 ft r> -f

Vliegdekaohspen
HelikopÉeraohopen
Kruiaera

Deatroyera met
geleide wapens
Fregatten ene,

2.300.000 3.420.000

a; oonventiohêle 114 ggg
fe) met kernaandrij-

101 111

NaBi-pultslanil feegea de II» Wé^eldeei-leg met
41 U'^Dóiètl,

2. Bij défee uijfere fööeten nog hendsi-^dëh klêiüëi'ê
Söhepéh bijgeteld Wêriêii i kuetwaêht §n iê velg

,, ^ . béVöörradiiigëëehêpêfl,

GteveöhteVliegtuigen
ïranspörttóeë-feeliöfi
bange afetandeboffimèh»^
Wêrpêrg

Korte afatandêbeeimeti-
wêrpêre.

I.Pö©
347
44©

4.iOö
iii
143

Nóót I f 1. NaBi=Buiteiand begsH ée eeyisi 400 gevegfati=
Vliegtuigen (!)

2. De V^.g, hebben geen vliegtuig dat het kan gfinemen
de ttüiBisehè jager MÏ9J « if, «



cetten arsenaal. •

Intercontinentale
rake t ten

Middel lange af-

etandsraketten

Onderzeeboten met

lange afetandsmlcet
ten,

Kernkoppen

V.S.

1 .054

Ü.S.S.R.

1527

7.200 2.300

rest

Noot 1 Voor hen die denken dot Rniiland uioh niet Inter-
reeeeert voor Weat-Duropa en het alleen gemund
heeft op ChlriM ! 40 raketten aljn gerioh op doelen
In China en Japan meór dan 400 op doelen in
WeBt-Buropu,

Hiermee etop ik. Ik zwijg ouui- innhM, Uaiionnen, luohtafweer-
geechut en dergelijke. Het lijutje 1 go al verblJeterend ge
noeg.

Maar we kumiun toch ui enlgo gevoJgKii ireltken,

Oeen van beiden moet er aan denltun nh éötigiijdig te ggi>e>n ©nt™
wapenen, Ala do V.S, zioh untwöpont, verpletter de UiS.S.H,
hen I dat de ^uoeen doer aulk gebaur olUe sympathie ©p aarde
voer hen eeuderi verweren, kan hen Hou geen baret eehelenj wiint
de reet van de wej ^ïld it, dan i'c» 1 ■ unm aan hen ©vergeleverti#

h!■ tiEïStaat neg een andei^e mu-
gF i ijkhèid I één van d§ S
attpsrmögendheden beeluit alle|l ÉinderêaeU naar nieuwa wapêne

V  öp tè eehorten, Bit kemt gp
\\ bel Ëelfde neer alg ie v©rigé
|\* (iieieiijiÊliejd, In deee tiji

verodderii een wapen vêlkemen
I 1^ Ê'p lö- li jaar, Be b@waf§ =
IfjB 4r-i/ niuggwfril. .np begtaat na eenmea^
af K *\ ƒ/ önvëpnii jdfii jk, Qm het rigik©
ifmL vèï-mijden van vereuiering
[NjM ëijti béide iüegendheien vei'-
"*▼1 piiöjifc stëéig meer geii en
(I mengéii té anveeteren in wetêii^1/ Bébapppiidk eniêiPgggk, g§
■  ̂KkluW ^ nit'liêndhedefi i§en dit niet hietI  ̂ ■■ ;iié nvëi'tuiging, gelig fflêt

"  " t i-ê^iriyoeeting, maar gij kun =
nëii ülët êniêrg.



Zolang de internationale politiek wordt -.overheerst door de
spelregels van het machteevenwicht, is het voor de mogendhe
den eelmoord aich te ontwapenen of de ontwikkeling van nieuwe
wapens stop te zetten.
Willen zij hun legermacht intomen, kunnen zij dit «lechte
doen door gezamelijke aktiee.
Dit ie de lastigste en moaizaamete mogelijkheid, maar het
ie de enige uitweg, willen de 2 eupergroten een einde maken
aan de politiek van het machtsevenwicht,

gebrekkig ie, bewijst de geeohledenle
Napolion, de ïruin^-oorlog, de 2 wereldoorlogen.

leidende mogendheid op de duur volledig
niS dl duidelijk Oroot-Bri-tiAftn^niö, de uitvinder van de "balanoe of pöwer'"' politiek,

WOORDBNSOHJKCJfiÖ,

.m

Faul Jang@@n@,

BIERBUIK I heter d&n ©sti watêrhöêfd.
FAILI^ÏST ( k&ïftHöl© fout,
JSO-BAR I Naehtr'lüb voor weêï'm&iinêti,

NABIJE 00@¥1N I ligt elêehts êêh vliegtuiaköQiv-s vew
OLlBMfïSeH MÏNIMM , Êtge
PILOOT i êeh epvliegênd man,
P03TSË fiïïiüH I dé aêhtérfeakee fgt© van fiddv
RKöbrëN ( vtioral Dpgij ëièn, '
STOOKOiïigOHAARg'M i gliauffe tui geut .

KUS I fflilifléiijké êehikking,
VOBDiNGSËOeiM ihét ©ndêrêté van dê eet

Eff iig ilkaaï. BigtGi>MfÜg I plaati waai. Maeetal §pi.gêi.eiei.eH ggklutet wardiH.
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VRIJ^TIJDSBESTELlIiG EEH PROBLEEM ??

Door de afname Van

ken onze meneen do

een zee van tijd.

zoxvol de werk- ala de schooluren, besohik-
laatste jaren vergeleken mot vroeger, over
Hoe brengen do jongeren hun vrije tijd door
Ie voor sommigen deze vrije tijd geen pro-
blotnon on vo rve luns ti j d , ? ? 7

Enkele vragon die we steldon en waarrond we gepraat hebben op een
geoprekavond van de jeugd voor enkele weken.

Dat er zich w«l degelijk problemen stellen, konden we die avond
alleazins vaststellen. Geliakkiglijk was voor het grootete gedeel
te van de toen aanwezige lo en da vrije tijd geen probleem.

Toen we aan do "slacht

den waren do rnóoatan e
om hun vrije tijd op o
hen zn de jeugdeltib do
Hierop kwam nogal vrij
makkelijkste ofioening
van profiteren l
De z © ge K ê g d e p i-o V; .3 u m c 11
stookt met allerlei vr
uren varide dag of van
zucht kunnen zijn. Oo
wel voldoende aandaGhi
hun kindeen 1 Worden d
Hoevêlen worden er nie
geld het hnie uitg^jotu
lèn, ie ons kind zs 1 t'd

offorR" naar oen ovênt^ele reden informeer—
r het over eens dat zij geen kane kregen

tinvoll© menier door te brengn. Volgens
oplossing moeten werden,
oterke kritiek, dat dit inderdaad de ge-

tu'u zijn, maar dat men er dan nog moet willen

nienoén werden dan van de andere kant beh
agen en opmerkingen, Sat men aioh bepaalde
de weêk verveelt zon ook wel eens jBêSSk"
k werd er de vraag gesteld ofide ouders
besteden aan de vi-ijetijdsbeeteding van

O mêeeten van onze jongeren niet verWËfld t
t met broiijfiel.s en een portefeuille vol
in'd, zonder dat de oudete gi§h in vraag stel»
liüildiM gonöeg om lii ei'mêè êffl te gaan 7

Wij, als jeundcinbiGiding krijgen wel eena te horen dat wij
hieromtrent weinig doen, toeh blijkt dat, als er wat apeêiaalg g§:
beurd heel wat leden de voorkeur geven aan een geween êafébê=
zeek in plaats van zich op één et andei'e nianier eene te kernen uit=
leven in een kreatieve aktivïteit eeala dans ef knutaelen,

datinavmid 'jÖ lêi êii kOifiëri Opdagen ên V§er êih khlit'
Öêlnamiddag slechts 5 is töOlï öok onze fnul niet,

Ale besluit van onzf- ne op hek sa Vond kondêh ws Stéllen dat het
preblëêffl Van dé vr i jc ti jclsbêêtèding êën preblêêffl is dat we ieiêi^
veer ens etgon moeten oplegsen, 8r werden negelijkheien
de vleet geboden, mén,moet Ze échter wilién ëien en willen benut^
t'ên, A&n de euders Kenden we de rand willen geven, speer Ubf'
kindeen aan van joncsef een liohbar te kiezeiiK



^ ni^ co> 3 X'1 " I

11 tüt 23

KRMP

VOOR RLLE

Dongens ̂

ME1SDE5

Vanaf 1?jaar

koorè êr hóQ we vah li

De vfl^etti^dëbêg^êding is ©i fsen prefeieem fflöai' kan wsi ê&n fr©«
bléêffl werden, De de^geï'eïi ffiet de idee" geef mi^ ffli^n pint,
bröffifiête fflaar mi^ veer de reet met ruet " lèijn ffleeetai trieg^^
tigê fflêneeni nu ei^n e@ n©g we kunnen ene dan wei een afvragen
wat daar later eal van ge vgerden ?

^  mimm.

T0N2ÊNT Uidb Je

l'niir Jfth cAh ttucL



familienieuwsJesi

VJ3R0AARDERS. , . .

5/2 VHviane Bouaeard ofMlb
7/2 Suzanne Vandereet
11/2 Mark Schoevaerts v
18/2 Q-ömer Qooasens
T9/2 Brik Vsnde Vélde
23/5 Paul Boemane v" BH
24/2 Alain Slegera 1
25/2 Marie - Kriatine Michiele /
26/2 Krleta Van Ingelgom,

Op zondag 20/1 1974 overleed Leuig V&nder Weyden, '
ons lid Magda. Langs deze weg willen wij nogmaals
deelneming betuigen aan gane de familie.

Op 29/r/1974 werd Katrlen geboren, doohtertje van ]
Cecile Corbeeld, oud-Tonzentleden,
Hartelijk proficiat !!

Bnkele eijfere.

Op iy2/l974 telde de Jeugdeliib 2!enËênt 113 leden,
Waaronder 43 meisjee en 7<0 Jongene,

ft7 leden wonen in Kampenhout,
ê in Nederokkeraeel,
3 in Seortmeerbeek,
3 in luken, iiiilf nurin -I -T1-I1||
3 in irpê-^Kwerpe, ^

3 in Weepelaar,

1  in ilêwijt,
1  in fervuretii

Prëddy van Sèëëëli



V.ÜEOIBAL RODE LEEUWEN _ JEP PETROLS 26 JANUARI
1974.

Op het terrein van Sporting Mechelen
werd deze wedstrijd betwist.
De Rode Leeuwen is een zeer geduchte
ploeg die bijna iedere week een wed
strijd speeltf zodat we met geen
gerust hart naar Mechelen afzakten.

5P0RT IN

t onzent

De H,L, Startten zeeï' ©nel en
scoorden al 4n de eerste minuut,
WIJ vreesden dat het voer ene een
afstraffing zou werden, Onse Jen-
gen© kwaan eehter deze tegenslag
te boven en begeanen goed mee te
spelen. ïoeh wag het onze doelwaeh-^
ter die eleh een tweede maal moeet
©ffldraaiêfi, Daarna lukte het de J,?,
eek een deeipunt te maken, maar
de I,L, eeeerden direkt tegen, eedat
de êtand 3-1 werd, Bit gaf eehter
snee Jengene een etiraulang en de ruêt
ging in met ê@n 3=3 êtand,
Na de ruët werd het veer ene eehter
rampzalig, We werden veliedig ever—
êpeeld en kenden eng neg gelukkig
aektten dat we een deel van de zware
nederlaag eek ep de rug van de geheiag:
reehter kenden seferijven (geheidireeh^
ter 5- aan gghrijver van dit artikel),
Be êindetand wag 7=|,
We wengen de Mede Beeuwen neg veel
geluk en we trainen alvast veer ie
terugweditrijd,

f,i, Beze Mede leeuwen hebben niets
te maken met een pelitieke partij die
teevalllg degelide naam seu dragen.

buge danêêêng,

ïl sefflakkiiMke stgedg «iggiiykü^maitên, ü het telkéng Weër Uit tê ëtêllên,



HOE WAS ÜWZE KHUTSELNAMIDDAG VAN 27 JANUARI.

AAAa:a:AAA&A&&&&&:&&&A&&&&x&&&&&&&&&&&&a:&&je&AAAA&&&&&A&&A^&(i!&&&AA&
Met een weinig vertraging zijn we gestart met o»j&e knutsel-
nam^dag. Als onderwerp werd gekozen het bewerken van plaastter
en het schikken van etrooie bloempjes op vezelplaat. Dit ia
een eenvoudige en aangename aktiviteit, daar willen wij echter
niet bij blijven wij willen vooruit en willen een'.hoger gecul-
tiveert peil bereiken.
Om half drie was ik reeds in het lokaal om allee in orde te
brengen voor deze gezellige namiddag. Ik had benodigdheden
bij voor een 10 tal personen voor beide aktiviteiten, maar
van de zeovele leden die onze jeugdclub telt waren er maar 3
Belangstellenden, het was om bij te huilen.
Niet tegenstaande deze geringe opkomst werd het een gegellige
en leerzame nathddag,

ö^tivlteit kwarnhet plaaster bêwerken aan dg bêurt,
We hadden allen een vezelplaat voor ons die wg bestrgkgn met
een laeg plaaster die we versierden met enkele gravuren, Ale
dit gedaan was lieten we de plaaster drogen en begonnen we

hadden vooraf enkele plankjee ge
schilderd zodat deze nu droog waren en we ©nmiddelijk konden
beginnen, We schikten met veel aandaeht de bloempjee en de
passende kleuren werden eamengêbraoht teneinde een moei geheel
te bekomen, We kienden' onze tuiltjes vast en lieten de kol
goed drogen zodat het geheel niet zou loekomen. Na dit gedaan
te hebben keerden we terug naar onze plaaster plaat. Met ©nse
emailver begonnen wé te werken als eehte fieaso'e en g§ feekwa»
men we een' aüstrakt geheel,

krer in

bohZtiht

Als sist va» d#Eê aamiadfii hébbs» we alles sstlês êpgifuifii g»
neg êifi ge§4s pint gêiscenkên. We hefebga @§k eHkele wêêPiieg 6§

herisLan.'^^r eennge apkomet. Komt Het aiesêliiêa mistHSÏ ISKaai nu maan eenmaal ih de namidlag gpén Waa êti »iêt iii§ï>6
andere reden. ÏHdlèfi hêt aê ig ggu

■- hébbeh fl at Ü fnè fl aaróVêh ihliêhtiIk heep fl at er tijaeng de vslgêhae aktivitêitifi ffl ê§ï« fe§lahfi=
étêiling lai gijn,

li©iia Vandêh iehriek,



KUNST & POLITIEK

Dit artiekeltje wil even de zeer lastige betrekkingen tussen
kunst en politiek aanraken, want het komt helaas dikwijls al
te veel voor dat de kunst de politiek misbruikt en de politiek
de kunst.
Dat kunst de politiek misbruikt ie onmogelijk, voor zover het
échte kunst ie. Maar al te veè pseudokunetenaare hebben do
neiging kun waar op de markt te gooien met behulp van de poli^
tieke lijn van een of ander kultuurminieter,
Maar dat de etaat de kunatenaar baknot.in aan bapaalde rlehting
dwingt te werken, komt hela?4S al te dikwijls voor,
In de komm^ietieohe staten, waar ook de kunstenaar een etaats-
ametenaar ie, gebeurt zoiets alle dagen.
Ik neem maar een voorbeeld i de Sevjet-Unie. In het befln van
deee eeuw wae Rusland op kunstgebied het meest ri^ke land. Maar

S  velieten heel wat kunstenaars het land, die inoet weeten ale pretagoniaten van de moderne kunst te veorsehian
kwamen, eeale een Stravineky, een Ohagall, een Kandinsky,
De enig toegelaten kunst" warsn verdorde akadeaisehe afbeel
dingen en lofgangen ejj dejpartij ,ef haar leiders i en de "ar-
beidêre", f» =*
Mensen die de offieigie lijs niet neuwgsiet velgen, werden uit
gerangeerd. Be eaak Solgjenitsis bewijst dit neg aaar eens,
Maar dit stelsel werkt ook met terugwerkende kraeht i in Rus-=

deedgegwtgen, emdat die

f, bigiBg gijn werken te ondertekenen met"Söil Êêö

vöikgröpubliêken g© aaü têêgaat, ngg
Ook feit a«a landen" vnij gijn van alle ëefeuM,
de 34^^ werden kunetenaare verdenkeraaand, emdat ge niet inde lijn liffêïi van de een ©f anden miniêter,
öeiukkig gaat dit feij en© veel aeeilijken dap aehten het

ïijHït^ri^LlLt'i^
I H©e gï'eter de etaatginmenfing, B©wêl van een

WstJefeLSIS/^^ pelitiêk maefethêfefeeï', hee eteï^ielen het
De kunetènaaï» hee^t eleehte één tjfeeet i een kungtwê¥*k leeft
langer dan eenden welke politieke ideelegieV

in iïn'^keeir^^ waanain ie een nachtegaal ©g te eluiten
hst^ftisr^tlar^'' hebben het ttög altijd niet gesriapt gf Willëfi

faul danggeng,



RODE KRUIS BERICHTEN

KAlVIPENHOUT

H*t Rode Kr\jie stilaan vastia voet aan wal te krijgen
in de gemeento Kampenhout( en niet alleen in onze gemeente,
want de Rode Krulsafd©ling Kampenhout omvat ook nog Berg,
Buken en Nederokkerzee 1. Na eon geelaagde B.H.B.O, kureue
in eamenwerking met T0N2BNT, loopt er sedert dinsdag 5
februari de KURfiUS HBLPBR. Ben dertiental kandidaten
men voor deze kursue opdagen. De praktieehe leasen worden
verzorgd door Valentijn Vandensehrieak, monitor | de
theorie wordt gegeven door de doktere Verbauwhede en Be
Sahutter•

Na de kurrue, die over 10 weken loopt, wordt er een algefflen©
vergadering gegeven waarop deze kureisten ©n alle andere
belangetêllenden zullen uitgenodigd werden. Op deze alge
mene vergadering, die dan tevens de definitieve start van de
afdeling zal betekenen, zou er een bestuur gekozen worden
en zouden er etaiuten voor de vereniging opgesteld worden,
Van dan af kunnën wijzelf instaan voor de dienstverlening van
hét Rode Kruis op de sportaktivitèiten in de 4 gemeenteê
(bv, wiélerwedêtrijden, eroêsen, jumpings,,,)

Inmiddels werd ons reeds door het gemeentebegtuur een helebeel
ateriaal geeehonken,

3 komplete verbandkisgen
ê fe'aneards plus dekens,

spalken, en allerlei kleine benedigdheden.

Het materiaal zal ndergebraeht worden in de jongenggeheel
te Kampenhout, waar ook de lessen plaats vinden,

Mesonen die belanstelling hebben voor de aktiviteiten van het
Rödê Kruis kunnen steeds kontakt epnemen met enge fflenlter
valentijn Vandensêhrieëk lêuvenBestêênwêg ü te
Kampenheut^Rêlst ©# met de heer iraeke Huteer^^febbaêhtêtraat
eveneens te Reist,

Daniilg
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VOETBAL K.S.A. LEIDING JOKA S.

Om 15 uur begon deze match van het jaar,
die onder een ruime be langste Hing ^ n
(2 a 3 man) zou verlopen. De leiding, 1
die al haar voetbaltalent had eamenge-
raapt, startte met slecht 9 man tegen
de Joka's, die met tO op het veld stan-

Na een kwartiertje rustig voetbal kwam
onze 10 O vertegenwoordiger op het veld
en we begonnen ons overwicht op te dringen. Ne een dolle 20 mün.

nog milLren "ord. De Joka's kendennog milderen tot 4-1 en misten nog een strefeohop. Dan floot de

kLere! ® leiding sleepte eieh naar de klee».
" ecMtL5!nd® '3e startte de leideraploegweer echittersnd en w« liepen uit tot 6-1, De laatste 20 min

kenden we een overwioht van de Joka's waarin sij ook 2 ILlnSnten
lukten. De eindstand werd dus 6-3 ^ ® öeelpuntea

Een verdiende overwinning voor de leider
Bpelere zeker een vermelding waard zijn/sploeg, waarin volgende

werèldreeord "naagt de

«.«t.w, i«kt., .i«d.

bslds éln 0f':«SJn'«-L'L^rSóg v.rkl„ing v.rtre.:
siriir kwartier vm de wid =
hld de ene lltll iJurrnS Sj

Al de anderen epèèlÉ^en "gêWOOn" Sêer
wio de match kUftfiën wihnen. i«êdemdaiik ei^ hen hehhen

Hufo Janiging,

nEUGD IN BEV/E&IN&.
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OPLOSSING KRUISJtfOüRDRAADSEL

Horizontaal,

1  Polen - kaal

2  Look - klip
3  Oksel - edel

4, Proviand
5  Pareren

6^ Rijn - ion
T  Das - Drente
8  Ob - praatje

9  Lid - aa - ee
10 Keet - dorst.

Vertikaal,

1  Plomp - dolk
2  Ook - Arabië
3  LOêprlj® - d(

4  Skeren
5  Ler - dra
6  Verraad

7  Kléin - êa
i  Aida - intér

9  apénoötjee,
'^0 lid « ni ê ,

her-varddbn

Bit )c O r* 11 • •^f\nfh^or

bohïcnb SeKRETARIAAT

& &\(^llOTHEgK
NRS>L«ft&WEftK VOOR 3eU(>DLHbERS

PlLLfeKUËl TlibSCHRlFTEW

INFORMftTlÊ VOOR VERHftNO IW6ffN

-  toK-zeht ierVitê
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3EUGD IN BEVCèlNG
® O •

BONDSTAF VAN Tl / 1 : ƒ 1974 ^

Er zal een gesprek met en kinderpsvchologe worden vast
gelegd, WaarschijnliJk in samenwerking met de V.K.S.J
leiding.

Op 19 januari hebben we onze lokalen een grondJ.ge kuis»"
beurt gegeven,

cn de^Joka'a^" voetbalmatch vast tussen* K.S.A. leiding
•*

Er wcr beslogen maar weer eens een brief naar de gouw
te sturen om uitleg betreffende enkele aaken in da

iV II» ifc GLXi T3 ̂

JEUöDHAAS VAN 1o/l/l974. ̂
444è.a4è.444444444444444444a4444444444444è444444è444%444444444

Het^Sniirbiêïuft'^?'? kamp= van Tyr^l beeprokêii
mtlëll iuéi ï we hieruit k©ndên trékken in dat démeeetê ©udei e tGêf©n©v@n dit prebléêffl ©nvérpékiiij ̂ ê +
daar we Baar S berlahten teru-krïgeS. ®
Ir wêr êên hsurtr©! ©Pi@êt@ld,

2L5f^lrdJn" ̂ """^illeeroven en plaitiekt kenfflen aange=

ieiigent=iff en iieigrekea van een
êug/Jêetleg ' wfi^f f enkele kritieken en veeilieffeen! 1'open dat dit veerfeeeld navelgiag eal

aa

^4444444444444.4444444444.444 4i;§:4;k

liiïVLüöïid?BN 6

Kan êr niét gJêër bi j ̂ ! ! ! ! M ' '
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jeugdraad 25/1 / 1974 ^ ■

Van het kamp te TJyrol werd teslist dat we samen gaan, ter^
wijl de minimum leeftijd op 17 jaar wordt gebracht. De
Datum van het kamp aal begin juli vallen,

Br werd een kalender met de activiteiten van februari
cpge steld.

De mogelijkheid om samen eens gaan sehaataen wordt
onderao cht«

Livln Peetere gaf haar ontelag ale jeugdraadslid.
Reden t tijdsgebrek.

Jan wae een doordrijVêr
en gó fier alê eer pauw

6p gijn êêrete vadergehap.
Hij vertelde ©ver göon-lief
aan gijn vriend,

- Hij ii vandaag 21 dagen
oud •

De vrien gtduldigi
-  Meei I
Jan t

Meoi t Voö.r een kind van

drie wëkeri nöem ik dat vêr~

dQftid göêd ,

®  ïk hóóp Ü toch iliét tê
vërvêlêh, Mëvreuw 7
-  Sijlahgê niét, niijn feêêté
Héér, éh gijn ogënblikkêh
waaróp mén, om de vervaling
të Vêrdrijvèn , gelijk wië
Mët ópén arftlëil öóü öntvangen



dank ewe

IK BEN BLIJ

DAT JE BR BENT

DANKJEWEL

OM JE LACH

JE vriendschap

SN JE TROUW

DANKJEWEL

OM DE VRAAS

DIE JE BENT

OM HET ANTWOORD

DAT JE &iSfT

DANKJEWEL

OM HET ZO OAi'iS ANDERS ZïJN VAN J
DAT MAAKT ONi SAMENZIJN

BOEIEND

VERRIJKEND

ZO HEEL MOEILIJK

MET VIKBLIOMT Mi

Jl LIEI' TS H11;ö1N

ZOALi J1 ISNT

ZO MAKEN WIJ

HET OOEB OM LEVEN

TUiiSN üNi

IN'-'EEN OOILE OEMS

ïi Dl INl ILÏJ

OMDAT DE ̂ DERl

WIBI


