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In alle stilte zijn vertegenv/oordigers van bijna alle
landen voor de zoveelste maal bijeengekomen in (ïëneve.
Er wordt niet geredetwist over wereldvrede en ontwape
ning. Neen, de heren vermaken zich nu met een subtiel
onderonsje ; zij. herzien en V6:rbeteren die beruchte
Conventie van Geneve, die tot doel heeft de oorlog te
humaniseren,
Al die heren gaan er dus van uit dat zij de oorlog we
zenlijk niet kunnen veranderen, maar v/el zijn uiterlijk.
Als men dat ganse spektakel bekijkt, moe'C men volkomen de
man gelijk geven die zei dat oorlog de geliefkoosde sport
IS van de heersers. Inderdaad, alsof oorlog een spel is,
stellen de lenden de spelregels vast.
Een "voorbeeld : zender enig gewe tensbe zwaai- rna.g men een sol
daat van de tegenpartij uitschakelen. Maar de soldaat, die
zich overgeeft, mag niet gedood of mishandeld worden. Wie
dit doet, krijgt een rode kaart van de scheidsrechters,
de V.M. en het Rode Kruis.
Dit alles klinkt krankzinnig en het is zo ook. Maar men kan
niet on-ckennen dat vele mensenlevens te danken zijn aan de
Conventie van Geneve. Ook moet men vaststellen dat in gans
de geschiedenis er afspraken bestonden door de traditie be
paald .

Zo rezen er heel wat protesten in Europa na de ffuldensporen-
ag tegen de Vlamingen, omdat zij de Fransen geen inlich

tingen gegeven hadden over het slagveld.
Kortom, de mensen van nu zijn op dit punt geen stan vooruit
op hun voorouders.
Ook de mensen van deze tijd buigen zich op de minder belang
rijke vraag : Hoe voeren we oorlog tegen mekaar ?
Maar de hoofdvraag gaan wij allen uit de weg.
lAT is oorlog ?
Want het oplossen van die vraag brengt mee dat onze eigen
persoon al te voel zou moeten veranderen.
En daarom laten wij die vraag rustig in de lade liggen en zeg
gen WIJ dat de oorlog rechtvaardig kan zijn of dat oorlog nu
eenmaal onverijdelijk is.

Paul JansGons.
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BESCHERMDE WERKx'LAAOlÖEH WAT ? VOOR WIE ? WAAR ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Kampenhout treedt toe tot de vzw beschuttende werkplaats
Zaventem ;

dit was de titel van het verslag van de jongste gemeente
raadszitting (Het nieuwsblad 18 /2 /74). De toetreding
komt neer op 10 Pr per inw^ner en per jaar. Ook konden wij
in het veinslag van de federatieraad van enkele maanden geleden-
lezen dat er op de begroting en bedrag van 150,000 Fr, voor-

zi'en werd voor het ve.-y.'voer van gehandikapten naar c.e beschut

te werkplaats te Zaventem, Deze werkplaats is in opbouw en
zou naar verluid 8,820,000 Fr kosten. Vele rnenr^en vragen

zich echter af ; een beschutte of beschermde vjerkplaats wat

is dat feitelijk, voor wie is ze geschikt, waar zijn ze ge

legen en wat wordt er vervaardigd.

BEETÓE OESCHlEDEhlS.

Op 16 april 1963 werd er een wet gestemd over de plaats van
de minder valleden in onze maatsohappij, Een nieuwe instel
ling v/erd geboren : de beschermde werkplaats. Hieronder
wordt verstaan een bedrijf waar uitsluitend, minder valieden

v/erkzaam zijn, die juist onwille van hun gebrek of hun handi-
kap nergens anders aan werk kunnen geraken. Einde 1971» dus
ongeveer acht jaar later, waren er reeds 122 erkende bescherm
de werkplaatsen met en tota,al aants.1 van 6.7 50 minder valiede
werknemers. Hiermde is nog lang niet al.lcs bereilct want een
vergelijking met Nederland leert ons dat er aldaar 46,000 minder
valiede werknemers zijn verdeeld over eon tweehenderdtal bodhij—
ven,

ENKELE CIJFERS.

Wat de ligging betreft spant onze provincie de kroon met 26
werkplaatsen. Het Vlaamse landsgedeelte met in begrip echter
van Brussel en Waals—Brabant telt er 71 en in Wallonië vinden

wij er 51. In ons arrondissement (Halle-Vilvoorde) zijn er 4;
3 voor mentaal gehandikapten (mensen die verstandelijk en gees
telijk ten achter zijn) en 1 gemengde werkplae.ts (met handikap-
pen van allerlei aard). Bij en onderzoek naar het aantal werk
plaatsen volgens de ae.rd van de handikap, stellen ilj vast dat
het vooral de mntaal gehandikapten zijn die in de werkplaatsen
tewerkgesteld zijn ( 2,500),



Be wet :n.Makt onderscheid tusser 3 kategoriën van gehandi-
kapte werknemers,

- categorie A (19 der gehancikapten ) dit zijn licha
melijk gehandikapten door inwendig letsels (hart,longen,
maag,...), of door letsels aar beenderen en gewrichten.

- catei-orie B (14 fo) zijn zintuiglijk gehandikapten.
(blinden en doofstommen). Of met letsels aan het
zenuwstelsel. i.

- categorie C (67 dit zijn de mentaal gehandikaptén;. de
epilerjtici (vallende ziekte) en zij die genadikapt *; zi.jn
aan de bovenste ledematen,

Wat sterk opvalt bij een indeling volgenc de leeftij^^ is
dat 25 ̂  (lop4) minder valiede werkner.iers minderjarig^ s'ijn
(jonger dan 21). Dit bewijst dat vooral jonge mensen hun
vertrouvxen stellen in deze werkplaatsen, terwijl de vol
wassenen er nog een beetje afkerig tegenover staan, •

(wie MAO er WERKEh ? , 1 . ''

De wet zegt dat de werlmeme-rs
voorlopig of def initie een 'ver-

I  I minder 'ng van ten min&ue 5^
\  / van hun lichamelijke gë.sch'ikt-—-
J V— p.«l heid of van ten mins te "van
I  ( t geestelijke ge schiktheld'moe-\0f > 1 r ten bezitten, I-Iet zijn dus alleen

ƒ  I l maar die mindsr-va.lieden die v;e-
I  gens dc ernst van hun gebrek voor-

HH lopig of fefinitief ongeschikt zijn
om in gewone arbeidsvoorwaarden

een beroepsaktiviteit te kunnen
uitoefenerx. Het is natuurlijk
een zeer moeilijk en celickat
probleem om een hancikap in per

centage uit te drukken, daarom
bepaalt men meestal uit loutor
menselijke ovei-wegingen welke
minder-valieden in de werkplaats

binnen mogen en vergeet men deze
percentages.

WAT VALT ER TE VERDIENEN ?

Het sociaal statuut van minder-valiede werknemers is juist

hetzelfde als dat van gewone arbeiders in privé-bedrijven

(arbei dskontrakt, pensioen, ziekteverzekering, betaald

verlof,.,) , Het minimum loon van de minder-valiedeh
varieert zowel wat be'reft de leeftijc als volgens dè • ;
funktie die de persoon uitoefent in het bedrijf, ,/ ,



OuLi hier gaat men de gehanc ikapten weeral vol<rr.n= ■ ..

voor a^l - begrepenvoor de laagste kategorie -^n dR9R/ py, ^ i. I ,
r-Tta ivr«^-4- T -xx 4:prö4 tr voor de hoogste katép-n-•  Meeetal woren deze minimum lonen ruimschoot- r,re^=o' -en bij dat loon konn dan natuurH-il- ooi-^ c verscnreaen
dinaen d-i» m=v, i , natuurlijk ook nog ds gewone vergoe-^sen uie men als mnder-valiede var de staat Vrijgt.
ÜIM V/AT WOPiLT ER GELAAk ?

•""" »——:;jj-iiWat dit betreft zegt de wet allen dat de minder-valieden nut-
^ S Lxi loiiuno. werk moeten veri'j cl--f-sn "D-ï -! c: --10+ n -
waarheid als een koe ' Tn s „llv •, l natuurlijk een
iro-»-.-! - * wen:plaafcsen voor nurit —al f'eherdHkaï.Len wordt er aan tuinbouw gedaan. m 5 andere h=ef? mjn hch

veeteelt toegelegd. 10 werkplaatsen doen aan boekbinden

H

op

en 11 andere hehhl^ v* v/erKp±aatsen doen aan boekbinden

N"r::keir:ndTiHL\:iï:rte;\nr'^het hakken van V.ranc.h 1.; typen,

hLdenarbeid!'"'' elektrische toestellen en lichte
Wat wel opvalt is dat sommige instellingen gespecialiseerd

zoiL'b de gehan- ikfpteraanbelingen •
setXen orthopedische schoenen, banden en oor-
Da " + maken van invalidenwagent jes, krukken enz-

men wel zou denken op het eerste zicht ^

oïjn'hogfwinsï^/Ltakfn "'maar'da^'•
Toch zorgen- ze er voor d=+'d ^ " bedoeling niet.
de kost Wn^n kLIn! ' valieden er behoorlijk aan

IS DIT IMU HET IDEAAL

Het klinkt natuurlijk sze mooi in de oren

valiede^zelf gehandikapten als van de minderA s minder-valiede wil men een volwaardig mens zijn



en dat is men a priori niet als men in een speciaal bedrijf
moet gaan werken. Maar kom, het voornaamste is dat je nu
wat meer weet over dat fenomeen van beschermde werkplaat
sen, Tóch v;as ik zeer verheigd over die beslissing van de ge
meenteraad, want over gehandikaptensorg werd er tot nog toe in
onze gemeente weinig gesproken.

BIBLIOGRAFIE

Dan iel.

^ "Beschermde werkplaatsen"
sociaal adviseur bij het

Antwerpen.

door K. VAN ZUNDERT,

Stadsbestuur van
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Waarschijnlijk verloeren op

jeugdmozaiek van K.S.A. op

24 november van vorig jaar
Te verkrijgen bij Daniël
J ans sens.

ZIJ WIST ER ALLES VAN.

Mina weet je ook of de rekenii ng van de modiste gekomen is
terwijl ik uit v:as ?

Ik geloof van niet mevrouw, ik hoo meneer nog zingen.

BEZOEK

Is uw man thuis ?

Ja.

Goed zo. Misschien krijg ik dan het geld dat hij mij schul

dig is .

Gij zijt een optimist. Als hij geld had, zou hij vast niet thuis

wezen. |
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VERyOLG...

in ]ie"fc edi"tOiaal van het numnier' 5 wend no^al 'gnoof' gevaagd
met de gro\:e borstel vooral dan op wat men wetenschaps
mensen noemt. Neem me niet kwalijk maar heel de houding
die in die tekst schuil g^at lijkt mij heel subjektief en
allerminst gegrond. Het ie inderdc*ad zo dat tussen de we —
tenschapsmen-en of wat men wetenschapsmensen pleegt te noe
men heel wat schijn verkeert, maar laten we daarom het kind
met het badwater niet weggooien en laten we de wetenschappen
meer zien als een nuttig gebruiksmiddel van de mens zonder
daL de mens daarom in de ban van bepaalde wetenschappen
geraakt zoals misschien de laatste decennia is gebeurt met de
ekonomie,
pat het met ons wereldje helemaal de verkeerde kant op gaat
is helemaal met te wijten aan de 'alleswetende wetenschap'
KiB.ar wel aan het veel te miniem gebruik dat er op alle ter
reinen wordt van gemaakt. Dit gebrek is dan vooral te wij
ten aan de totaal foutieve onbekwame besturen van landen,
delen van landen en kleinere gemeenschappen zoals steden en
gemeenten. En wij vJ! aamsstalige Belgen moo-uen daarbij niet
met onze RTT neus naar het buitenland kijken maar eerder
vegen veer eigen deur, kijk naar onze besturen van do mnis-
ternes, en de gemeenèn en ijk daarbij vooral naar onze par
lementaire zitpenningverzamelaars, cUe ons 'in naam van de
wet' vertegenwoordigen,
liet zijn dan ook deze laatste opgesomde elementen die het
foat-ef evolueren - an onze v^ereld voeroorzaken en slechts
in geringe mate de wetenschap,

Freddy Schepers,

11 hob23jal L IPRIJS k.000 Fr
GEMENGD KRMP VOO R jaar

Sck rijf vltL^ ih kij Freddy 1



kruiswoordraadsel ?!
<L I 2 k f: (, E i 10

HORIZONTAAL.

Preekstoel - lichas,msorÉ:aan
Zwarte^vogel - piaalsieke.
Hoo^t oij T.V. - pers. voornaamwoord^
vaartuig - wilskracht.
Sluwe.
Duw - voorzetsel - muzieknoot.
Wasmiddel — voorzetsel.
Sluw dier — een weinig.
Scherp kijken - de lenden.
Planeet—te kennen gevenv

Overdreven - Bijbelse zang.
Inleiding — onder andere, '
Militair internationaal orjranisme - dief
ü-ebied- onvriendelijk.
Normaal profiel - stad in Drenthe,
Verbinding - muzieknoot - thans.
logenstraffing (Pr.)
Pers, Vnw - voorzetsel - verdikking van de huid
Andermaal - internationale trein.
Smart - stad in DuitslanH



GROOT VERLIES

- Ach mijn verloofde is geetorv>en.

FILATELIE

De eerste zegel draagt het
beeld van onze allerbeste
vechtende voorvader koning
Albert. Hierdoor wordt de
noodlottige dood van deze
wonderlijke man herdacht.
De toen zetigjarige koning
verongelukt namelijk "öd. j
een klimoefening aan de
Maa.s te Marche

in 1934.

Voor degenen die een postze-
gelverzasling opbouwen rond
de koningshuizen is dit een
niet te missen postzegel.
Waarde 4 Fr

groen en zwart.

kleur blauw-

les Dame s

Op 18 februarie verschenen
in België twee uitgaven van
eon bijzondere postzegel.

Kruis dat in 1974 net 90 jaar bestaat.
Deze instelling heeft zich in de loop der jaron steeds
aangesteld als de promotor van humanitaire belangen, zoals
eerste hulp bij ongevallen, gezondheidsopvoeding enz.
Eet laatste decennium wijdt zij vooral veel aandacht aan d
bloedtrnsfusie en de hiervoor noodzakejijke bloedinzarae-
lingen en de talrijke ongevallen op de weg. ^ ^
De uitgave riestaat uit 2 zegels,
de bloedinzameling symboliseert:
een allegorie (l) m.b.t. verkeersongevallen

de eerste van 4+2 Fr die

telling bij middel van een zinnebeeld.

Freddy Schepers
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WAT ZIJN CADGETS OF TECHlvlISCHE HULPMIDDELEN 9 9 9 9

Het weze nu ten gevolge van een ziekte, een ongeval of een
voudigweg de ouderdom, eenieder van ons kan op een zeker ogen
blik in zijn leven —zij' het tijdelij'k, zij het bestendig—
moeilijkheden onvervinden bij het uitvoeren van sommige
bewegingen, In zulke situaties is het dan ook zeer belang
rijk:

- onnodige vermeienis te vermijden
- tijd te winnen j
- zekere handelingen te vergemakkelijken

en dit kan men bereiken DOOR

- een planificatie van de taken
- praktische raadgevingen
- technische hulpmiddelen
- goedkope binnenhuisinrichtingen,

FIG G

Technische hulpmiddelen zijn zelfgemaakte, geknutselde of
gewoon in de handel voorkomende artikelen, ws-s-^mede zekere
bewegingen of handelingen kunnen vereenvoudigd worden. Het
is een initiatief van de dienst WELFARE VAN HET RODE KRUIS
VAN BELGIE» Deze dienst heeft en kleine brocure uitgegeven
waarin ene.le technische hulpmiddelen beschreven worden.

Het wordt inderdaad tijd dat wij onze gehandikapten, zieken
en ouden van dagen gaan helpen NIET MET WOORDEN, MAAR MET
DADEN.

+ ten eerste door deze brochure (waarvan ik 50 exemplaren
ter beschi_'Cking heb) op te sturen aan al de mensen van de
gemeente die ze kunnen gebruiken. Kent u zo iemendj, geef
dan zijn adres door aan mij en ik zal hem die brochure be
zorgen,

-J- ten tweede door bijvoorbeeld een demonstratie van deze
hulpmiddelen te geven in het bejaardentehuis. Het Rode
Kruis beschikt over een ganse koffer met uitgewerkte
technische hulpmiddelen, De bejaarden zouden dan zelf
kunnen zeggen welke hulpmiddelen zij graag zouden gebrui
ken ,

+! ten derde door deze hulpmiddelen in mekaar te knutselen
tijdens de kreatieve namiddagen in ons jeugdlokaal.

Fit#»
Fit IS"
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Om dat alles te verduidelijken zal ik nu enkele voorbeelden

geven van veel gebruikte technische hulpmiddelen,

1  Sommige menJ3en hebben last om zelf hun haar* te kammen, daar
hun schoudergewrichten verstijfd zijn. Dit kan verholpen
worden coor de kam met een papierklem te bevestigen aan
een kapstok, v/aardoor men en grotere zwaairuimte heeft,

F|<». 2 Mensen die moelij k een borstel kunnen vasthemen kunnen
geholpen worden door een borstel die over de hand zelf
gegleden kan worden.

Ook ^/oox' mensen die hun trsrlon kousen moeilijk kunnen aan—
• trekken bestaat er een eenvoudige oplossing, bestaande

uit een beugel en linten,

F(G.4 Een sleutel in de hand houden om een slot te openen is voor
sommige mensen ook een problem. Dit kan verholpen worden
door de sleutel tussen twee houten schijven te klemmen

waardoor het oppervlak vergroot wordt,

FIG>5 Het is soms ook moeilijk om em potlood vast te nemen.
Wanneer men de dikte van het po t lo od • vei-groo t door er schuim
rubber rond te doen gaat het schrijven veel gemakkelijker.

Soms kan hot aanbrengn van antislip stoffen onder een of an-

de app<ara.at; zodanig dat dit niet meer vjegschuift bij aanra
king, veel diensten bewijzen.

Meer inlichtingen kun je verkrijgen bi

WELFARh VAN HET RODE KRUIS VAH BELuIE

Dienst der technische hulpmiddelen

Vleurgatsesteenweg 93

1050 Brussel

of bij

Janssens Daniël

otationsstraat 17

3090 Kampenhout.

Daniël janssens.
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oplossing p.io
HORIZONTAAL.

1. Kansel - gal.

2. Raaf - ijde Ie

3. Antenne - uwe

4. Sloep - moed.

5. Lepe.

6. Por- aan - re
7. Spons - te.

a.. Vos - iets.

9. Loeren - lee.

10, Mars-uiten.

VERTIKAAL.

1. Kras - psalm.

2. Aanloop - oa.

3. Nato - rover.

4. Sfeer - nors.

5 . N.P. - Asse.
6. Lijn - la - nu.

7. Dementi.
8. G-e- op - eelt.
0, Alweer - '-TEE

10, Leed - Essen.

j sMAKjijLIJK.j
Wel, wel zegt miijnheer, als hij de eerste boxer blijkt die
het dochtertje v.'.n de nieuwe pachter hem komt brengen ;
en hoe heeft moeder al de schone figuurtjes daar op gemaakt?
-  Met onze kam, mijnheer.

.xEMAKK^LIJKE LO^IKA.

Zij

Hij

Ach, koop die broch voor mij, vind ze zo snoerr-ig.

Vervul ditmaal eens die wens aan mij...

Je weet, lieve, je wensen zijn voor mij als bevelen,
en bevelen laat ik mij n iet.

IRjJiCHTSZAAL
Rechter : Hoe groot was de steen, vzaarmee ge gegooid hebt ?

Zo groot als mijn hoofd ?
Verdachte : Ja edelachtbare, maar niet zo dik.

EERST DE KüE.1

Boer tot drogist.

Mijnheer, schrijf me nu goed duidelijk op de flessen wat voor
de koe en wat voor mijn vrouw is. Ik zoti niet graag hebben
dat het met de koe ve keerd liep.



VOETBAL RATJETOE

Zaterdag 9 maart vertrokken we na.ar Ve3.tem met de bedoeling onze
vorige nederlaag tegen de j.vOde Leeuwen te doen vetgeten.
Her vjas koud en na een inspektie Vw.n bet terrein bleek dit
in: een zeer slechte staat te zijn.

Dadelijk na de aitrap konden we reeds vaststellen dat Hatjetoe
een sterke ploeg op bet vele. bad gebracbt en we moeilijk een
overwinnj.ng zouden kunnem behalen. Na 5 minuten, werd de
stand reeds 1 - O , Onze verdediging begon zich nu beter te
organiseren en uit een tegenaanval scoorden wij. Ondanks
de voordurende aanvallen van Ratjetoe hielden onze jongens stand
tot eon tiental minuten voor de rusit,

In deze 10 minuten kregen we echter 3 doelpunten te verx^erken,
Ben eerste na een hoekschop, die met een p.rachtige kopbal werd
afger'ond. Enkele minuten later eedn doelpunt uit een vloeiende
aanvalsaktie van Ratjetoe. En in de laatste minuten van de
eerste hol:?rt beging één van onze verdedigers een ongelukkig
handspel in de fatale zone: straf-" chop ten doelpunt.

Na de rust werden onze jongens nog meer in de verdediging ge
drukt, Nog zelden bereikten ze het andere strafschopgebied.
Onze doelwachter stond echter vastberaden tussen de palen en
hield zelfs nog een strafschop uit onze netten.
Toch moets'hij zich nog drie keer gewonnen geven, zodat de stand
7- 1 werd, In de laatst minuten konden de Jef Petrols dan nog
milderen tot 7 - 2 , v;at meteen de eindstand werd,
We kunnen ó.^y-e score zeker niet overdreven noemen.

Dit Ratjetoe was werkelijk te sterk voer ons.

Na de voetbalmatch zijn we in de 'jongensschool gaan eten en
daarna hadden we nog een gezellig samenzijn in het klublokaal van
Rat j etoe,

Hugo Janssens,

To»\zeht of-ficieel erkehcl door W.O.'D. IJ!

Imeer saksidi-es. »T\o(jelijkk€cleia! ,

Hierover meer nieuws \n tonsent nr G



wandelklub

OP POTOTOCHT ??

Wolken hielen daar, wat z"n, een zachte bries en een tal

rijke opkomst : dit alles kon elkeen vaststellen die rond

14 u het lokaal passeerde op die zondag 17 februari.
De voorzitter - bondsleider - gids - Hugo gaf het startsein
en wij allen volgden de kloeke kerel, zonder goed te weten
^aar wij naar toe gingen,
Na enkele honcrerden meters vielen wij allen in een hinder
laag van de alomtegenwoordige pers.
Met fototoestel en vragen bestormden de onvermoeibare nieuws—
jagers onze gelederen, alsof wij een voettocht >'ond de wereld
op ons aktief wilden krijgen.
Na dit oponthoud, hetctelde de gids de orde in onze i-angen en
leidde ons met vastberadenheid in de richting van Boortmeerbeek,

De leden die hun kiekjestoestellen

meesleurden, fotografeerden er op
- ' los alsof er een gouden kalf

te winnen was Of v;ilden die kerels

gg de leken in ons gezelschap het
vei^schil diets maken tussen de foe-

m  Schreden wij niet door weiden als
l  wiegende zeeën, bemerkten wij

jUSÊÊrm^^lr niet het oord v^raar Maas en Schelde
^  vloeien, toch klauterden wij met

zulk enthoesiasme de vaartdijk op

^ 1^ mM Reeds velen, bedrogen in de liefde

terstromen bezongen in smachtende

/ j
verzen !

Hoe vele gezinnen werden niet re-
sticht aan re overs van herlder-

blauwe meertjes ?

Voorwaar, ook in het dondere vuile
water van de vaart bleek een

machtige G-od te huizen, die er ons
toe Veracht dit kanaal tot in Buken

te volgen, ondanks de narigheden
die dit voor onc meebracht ,

Wij wroetten, kropen, klauterden.
deden gewaagde evenwi chtsoefeningen
dit alles om tot in Buken te komen
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Hegrijpelijk dat wij daar even verpozing gingen zoeken in het
welige gras op de dijk.

Toen verdween, plots de roep van hot water, en zonder veel ditjes
en datjes zakten wij terug af naar Reist.
In ce omgeving van de Vierstraten, kreeg een vrouwelijke snood
aard het idee 'bij "den Bols" een roomijs te gaan nuttigen,
in onze onnozelheid vonden wij dat nog naet zo slecht en bega
ven ons naar voornoede plaats.

Maar daar bleek weldra het volp:endG :

A) Roomijs was en rareteit geworden.
H) Wij V/aren ongev/ensd, daa.r ons verbruik te weinig geld op

bracht ,

C) In 't patronaat" was 't veel beter voor ons.

Tierend, ve v/ensend , tand.enknarsend. en binnensmonds vloekend
verlieten wij die ongastvrije ruimte.
De uitspraken van "den Bols" bleven ons echter bij : wij lieten
deze wandeltocht in 'tIlokaal■sti11etjes de geest geven.

Paul Janssens.

OP TIJD,

Twee Britse kolonisten
die helemaal niet kerks-
gezind waren, liepen die
zondag toch de kerk binnen.
Zodra ze de drempel ervan
overschreden hadden, d.eden
ze de deur er van zelfs
potdi cht.
Waarom, denkt ge ?
Wel,omdat se achtervolgd
werden door een leeuv;.

GOEIE,

Klant : Ik zou graag mijn
schoonvader een cadeautje ge
ven. Denkt U dat deze siga23en
daar geschikt zijn om weg te
geven ?
Sigarenhandelaar : O ja,
Hiijnheer. Haast iedereen die
zulke sir'aren koopt, geeft
ze weg.



FAMILIENIEUWSJES!

PBilSTVARKIilMTJr-S VOuR MAART WAKEN

Rachel Pira

Anita H-aens

Livine Peetere

Marie Louise Pranchi

Annie Schoevaerts

Linda van Steenwinckel.
Lous Vanderborght
Omer Pira

Jenny Janssens.

3/3
6/3
7/3
14/3
15/3
21/3
23/3
25/3
29/3

Wij deelden in het leed van onze leden

Dirk De Keyser bij het overlijden v n zijn grootvader op
20 februari 11,

Achiel, Valentin, Lena & Leo Vanden Schrieck bij het overlij
den van hun grootmoeder op 15 lebruarie 1974

Onze hartelijke gelukwensen gaan naar onze twee huwelijkspaar

tjes.

Louis Willems en Viviane Van Horenbeck,
Hoger L'Heureuw en Rachel Pira,
Zij ontvingen tevens het klassieke Tonzent-geschenkje,

Onze Kas{

Zij werd zomaar 1,000 Pr, rijker, een gift van de Wielerclub
de Pedaalridders uit sympatie voon onze weking en als dankbaar—
heid voor enkele dien'ten die wij ze in het verleden ve;;'leend
hebben. Maar wij zijn hier toch om mekaar te helpen nietwaar ?
Alleszins hartelijk dank,

In onze brievenbus.

Wij vonden een brief van ons kernlid Guide Godts die momenteel
ia Westhoven het vaderland dient.

Dat het leger cok wel eens interessant kan zijn kuni'^en v/ij uit

zijn brlefj afleiden.



Wg Xe'/jQn er o.a, dat hij reeds enkele interc s sa.nte gespreks-

avonden heeft megemaakt met de kommandant ovex o.a. de zin van
het leger.

Wie hem een briefje wil schrijven kan dat naar volösnd adres,

S.M. G-uido Godts
1 Genie 1 Cie (Kamer üOA)
SPD 4 BSD

4090 Westhoven,

Aan onze overige Ie den—soIdaten zouden wij evenens willen
vra.cen ons hun adres te w:'-llen laten weten, wij sturen dan
£l1 onze informatie naar ginver door.
Ons Adres : Jeugdclub 'Conzent

P/A Hutstraat, 16'
3090 Kampenhout - Reist,

Freddy Van Dessel,

OPENBARE WERKEW

TONZENT

SEKRETfiRmnT (kovehj

NIEUWE toiletten

HFDftK BUITEN

KEUKEN + ZEEFDRUK-

HOEKOE CscètNfc)

vkV?
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Hier zijn we dan toch met oen artilceltje na de beruchte week
van de soldaat, we hebben tot gisterenavond ons gel geteld,
ja 't is formidabel meegevallen : BreugeIfeesten, kaartavond en
eucharistieviering,

We danken al degenen die belangloos hebben meegewerkt om alles
te doen slagen, het is fijn elk jaar op een 20 -tal medewerkers
te kunnen rekenen en onze soldaatjes varen er wel mee, v/ant
een normaal sold.i-^ten jaar van + 8 soldaten kost ons 8 x YOO fr,
(nieuwjaar) en 8 X 500 fr, (geschenk) = 9600 fr. + briefpapier,
abonnement op "ons nieuws" enz.
Voor het ogenblik zijn er 5 soldaten in Duitsland :
Hugo Boels, "Ëda-j Delcon, Guide Godts, Wei^ner Gooesens en
Paul Dewinter.

Emmanuel Vandenborre, i^erek de Changy on Jos Govaerts vervullen
hun dienstplicht in België,
Einde januari zvaaide Johhny Janssen af,
Milac Reis dankt al de soldaten die ons reelniatig een kaartje
toesturen,

Een soldaten informatieavond met alm, Willems is gepland ver
moedelijk in mei, in samenwerking met verschillende parochies.
Daar hoor je later nog meer over !
Mogen wij u ook onze nieuwe verslaggevers voor soldatenniei^^wsjes
voorstellen ;

Hugo Corbeels en Jos Schoevaorts,
Twee mannen die 't goed kunnen uitleggen ,

Omer,

HUISELIJK GESCHIL.

Vrouw : Ik was zot als ik met u trouwde, ^ ^
Man I En zijt nu niet meer zot ?
Vrouw : Heen,
Man : Da;-! moet ge mij dankbaar zijn dat ik u genezen heb

MOEILIJK,I

Deze pillen,zei de dokter, moet u man nuchter innemen.
Ach, lieve heer, zei 't vrouwtje - daar zie ik genn kans vocr
ik zou echt niet weten wanneer ik ze hem ^even moest !
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dEUODRAiiJJ 15- 2_ 1974
31-**********

+  Eerst was er een discussie over het doel vaïi een

jeugdclub en de taak van de leiding,

\  Hieruit werd beslo"en om voorlopig a,lleen de zondag het
lokaal ta openen terv/ijl er ieder v/eekend een aktiviteit

zou plaatshe' ren.

Er werd ook besloten de barkrukken te verwijderen om

het tooghangen te beperken.

+  Er v/erd voor februarie en maart een aktiviteitskalender op'

gesteld.

OPENVERKVEKG-ADERIINlu VAN 3- 1974
*********************** ***********-5<*****

+  Er was in de nam.iddag een inspekteur geweest, die onze

subsidieaanvraag kwam onderzoeken. Om als jeugdclub erkent
te worden door het ministerie moeter. er enkele zaken gewij
zigd v7orden,

+  Het lokaad. zal in het ver^'olg 15 uur per week geopend zijn

vrijdag van 20 tot 23 uur

Ze,.terdag van 19 tot 22 uur

Zondag van 10 tot 12 uur

V0,n 15 tot 22 uur

El' viordt ec-ii odiienbus g'eplaatlst om eren betere doorstro
ming van de gedachten te krijgen.

Er werd een aktie geplant ter gelegenheid van de boom-
p lan t i n g s n. k t i e ,

16 ma.rxr t o cn opi'ix rn i ngsa 1-:'t i e .

17 maart eigenlijke boor.-;p lan t irig .

Op 31 maart is er een Quiznaraiddag

Onze jaa.rlijkse reis is gepland op 21 april.

Er vrerren pl.annen gems.akt om onze W„C. te vernieuwen.



nieuws


