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'Ne bergen °
O

de kerstversleringen weer eens

voor een jaartje weg. o

vVat hebben we onze ^

O

nieuwjaarswensen weer eens
0

prachtig geformuleerd,

'lAt zal er van overblijven ?

eens uit de feestroes cntv/aakt?

Zal het weer eens iets voor volgend

jaar zijn ?

Kunnen we er dan niet eindelijk zelf

mee begirinen om van onze v/ereld een

O betere wereld te msLken.

° :0oe er eens zelf wat aaui 1
O

^  de redóiktie.
O

l.S. Ket beste voor 1972.
O

ooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooo



echos uit
Jeugdraad Reist ( verslag )

1. Om het kuisprohleem op te lossen werd
er een beurtrol opgesteld.
Iedereen mag komen meehelpen,

2. l)e taken voor Christmas night werden
verdeeld.

3. dinsdag 2b debatavond om 20 uur.
Thema:eigentijdse jeugd.Vier mensen
bereiden één aspekt van dit thema voor
en leiden het debat.

4. Zondag 2 januari 1972 om 10 uur gaan
de leden van de jeugdraad naar het
iniöthuis van kampenhout.Zij brengen
een geschenkje naar de bejaarden en
slaan er tevens een praatje mee.

5. Het zou geen kwaaa idee zijn om van üe
kerktoren vergaderlokalen te maken
voor de jongere jeugd.

de redaktie.



l<$nNIEUWS
Bondstaf 21-12-1971 ( verslag )

aanv/esigenii'JaimanueljOmeryl'reddy Schepers,
}'reddy Van Bessel,Hugo,Hoger,
Baniël,Valentin,Leo en panl.

afwezigen: (blok of andere geldige reden)
AchieljFready raeps,i<'reddy Van
SteenwincKel.Kago Boels en Ivo.

1. t'iaandag 27 december 1971.
Bondsvergadering: - overgangen

- kerstfeest

- dank voor 21 nov.

Er is een gratis etentje voorzien.

De joka*s hebben hnn kerst- en bedan-
kingsfeest op 22 dec en op 27 dec een
gemengde vergadering.

2. Er werd beslist een bondsteken aan te
kopen.De kleur verschilt naargelang
de ban.

3. De traditionele kalendertjes worden
verstuui'd.

4. Zondag 26 dec. kampverkenning,
datum van ons kamp '72 van 17 tot 24
juli.

5. Er zal een KT-koffer.aangekodht worden
,  ■ r ^ 5 1..-- V'D. "sS
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(  'Charen,papier,verf,borstels,enz.) voor
eer: waarde van ongeveer lüüü F,

G. .De mogelijkheid van een lokaal in kam
penhout-centrum werd besproken.Maar waar
een geschikte plaats vinden...? dat is
het probleem.In Reist lijkt de kerktoren
geen gek iéee.

7. Over de joka-groep werd nog lang gespro
ken, een goede oplossing ligt in het ver
schiet.

8. leder leider kreeg een leaenlijst.
Dank aam de typiste i rieda .Piot,

uw verslaggever
was Hugo tianssens.

Vele kleine mensen

die op vele kleine plaatsen

vele kleine dingen doen

kunnen het aanschijn van de

wereld veranderen.
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Maandag 27 december 1971 : bondsfeest.

De kerst- en rieuwjaarsperiode is een feest
periode. Ook in ksa-kringen wordt er dan naar
jarenonce traditie een bondsieest ingericht.
Dit jaar had het leest wel een drievoudig
karakter;kerstfeest,dank vanwege de leiding
voor de knappe medewerking aan het jeugdmo-
zaïekfeest,feest èèr gelegenheid van de o-
vergangen naar andere leeftijdsgroepen.
Het eerste ernstige gedeelte bevatte de over
gangen van de leden en de aanstelling van
een paar leiders en hulpleiders.
Daarna was er voor de jongknapen een dorp
spel en voor de knapen en jonghernieuwers
een kwis.

Daarna kwam het traditionele feestmenu aan
de beurt:koffiekoeken met cacao.De koeken
verdwenen als sneeuw in de zon,maar dat kon
niet anders,want niet minder dan lüO leden
waren van ae partij,en voor 1,2,3,...koeken
draaien die mannen hun hand niet om.
Deze knappe start laat voor ksa in 1972 weer
het beste vermoeden.

iredcy 7an Dessel.

De K.3.A. - KIEUWJ;^ \R3WSNS

vermenigvuldig

uw geluk

door het te delen.

de leiding.
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/  . K . S . J . - N I t: u w s.

Sinterklaasfeest; 5-12-1971.

Evenals andere jaren werd het Sinterklaas
feest voor de jongeren van 12 tot 14 een
daverend succes.

Allereerst werden de 12-jarigen met een
doopplechtigheid belast,waarbij ze allerlei
troeven moesten doorstaan,tot groot plezier
van de aiideren die goed toekeken ol ze het
wel juist deden.
baarna werd het lokaal geestdriftig in orde
gebracnt voor de ontvangst van Sint Niklaas,
lïond half vier arriveerde hij dan,echter zon
der zvi/arte piet daar deze door griep getroffen
ziek te bed lag. «.
fa enkele meisjes tot bij zich geroepen te
hebben,organiseerde de heilige man enkele
sjelletjea waaronder de muziekkampioen.
:'.aarna wera iï.iss Sint fiklaas gekozen en het
was nireille Budts die na de proeven te nec-
ben afgelegd tot ibiss Sint Niklaas werd uit
geroepen.

-:-en maal dat de snoep was uitgedeeld en Sint
f.iklaas vertrokken was,werd de vergadering be
sloten met wat muziek Vv'aarop ook nog een
danske werd geplaseerd.

Irieda.
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I) E

R i K L A Ivi E

door Peeters

Livine

De welvaartstaat v/orat momenteel zeer erg
in vraag gesteld.Groppen jongeren,hippies,
en revolutionaire studenten kontesteren te
gen die welvaartstaat omdat hij de mens zo
aan de welvaart heeft gehecht,omdat hij hem
zo aan het komfort - dat een uitdrukking,
een gevolg van onze rijkdom is - heeft onder-
v/orpen.

Weinigen onaer ons beseffen,hoezeer wij ge
bonden zijn aan de gemakken van de technische
vooruitgang.Zo bestaan er o.a. vaatautoma-
ten,was automaten en komputers.Dit alles om
het werk van de mens zoveel mogelijk te ver
lichten en te vergemakkelijken.
Ket aantal produkten dat wij kunnen kopen,
wordt steeds groter.Vóór wereldoorlog II wa
ren er in de groot waren huizen 1300 prouuk-
ten voorhanden.Nu zijn er dat 9 a 10.000 en .
dat aantal gaat steeds in stijgende lijn
vooruit.
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Een van de middelen om te verkopen is de
reklame.De producenten bestden jaarlijks
mr.ljoenen aan reklame,om zo hun waren aan
de man te brengen.Wat bedoelt men nu met
reklameVVan Dale omschrijft het als 't volgt:
1. reklame is de publieke aanprijzing van
wat men verkoopt,2.georganiseerde aktiviteit
om de kooplust of de publieke opninie in
een bepaalde richting te leiden.
Volgens mij betekent reklame:een middel om
te kunnen verkopen.Wanneer men bv een nieuw
waspoeder op de markt wil brengen,zal men
waarschijnlijk beginnen met het uitdelen van
monsters,hetgeen tenslotte ook een vorm
van reklame is.Men zegt dat dit produkt wit
ter wast dan de reeds bestaande,Als we eens
al de reeds bestaande waspoeders met elkaar
zouden vergelijken,dan denk ik toch wel dat
er verschillende dezelfde produkten,maar met
een andere benaming zouden bij zijn.
De reklame beïnvloedt ook zeer sterk de men-
selijke opinie.Hoeveel dames gaan met een brief
je naar de supermarkt,en nomen er buiten
met meer produkten dan ze eigenlijk nodig hadden.
In de grootwarenhuizen wordt er vooral aan
reklame gedaan door prijsverminderingen.
Heem nu een dame die uit winkelen gaat.Ze
loopt voorbij een aanplakbrief waarop staat:
de liefde van de vrouw gaat door de maag

van haar man en haar kinderen',waardoor men
de aandacht op een nieuwe sport kaas wil
vestigen.Deze dame zal zich wellicht la
ten beïnvloeden door deze tekst.'.ant welke
vrouw wil niet het beste voor haar man en
haar kinderen, .«aarschijnlijk kun je dan later *
in haar boodschappentas zo'n doosje kaas
a^antref f en.
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ïaniieer men een nieuw prodokt wil lanceren
is het altijd veel beter en beterkoop.
In feite zijn dit allemaal leugens,Want ie
dere persoon die een nieuw produkt op de
markt brengt,heeft als doel zoveel mpgelijk
winst te maken.

iüoeten we dan kontra de reklame zijn ?
Ik denk van niet.Poor de reklame leren we

nieuwe.misschien betere en nuttige zaken
kermenfdie ons leven beter maken.
In ie^er geval zullen we voor een massaal
aanbod van goederen blijven staan.
Uit dit aanbod moeten we niet alleen een

goede keuze maken,maar ook rekening houden
met het beschikbare budjet.Pas dan zullen
we welvarend zijn en de grondslagen hebben
gelegd van een echt welzijn.

iJieuv/e eigentijdse emancipatie van de vrouw?
Ik geloof er niet in,ik ben er integendeel van
overtuigd dat de moderne jonge vrouw veel min
der geëmancipeerd is dan 25 jaar terug;zij is
de slavin geworden van alles,van de man,-,e
mode,de lust,de luxe,de publiciteit,de vrij
heidsdrang zelfd.Ik vind de huidige emanci
patie totaal gederailleerd.(maria Rossels)
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,CGig eens een eenzame uit.

'Jijdens deze kerst- en nieuwjaarsdagen
neeft ieaereen het ontzettend d"nik:de

■feestmenu samenstellen,de geschikte ge-
achenicen kopen..,
Maar tal van mensen worden er tijdens
deze perioae vergeten.
Jeugdclub 'tonzent' vergat aie eenzamen
niet.

Zondag 2 januari '72,gingen een vijl tien
tal leden naar hst bejaardentehuis van
Kampenhout.
De bejaarde vrouwen ontvingen een doosje
pralines en de heren een doosje sigaren.
Er werd ook menig praatje geslagen over
koetjes en kalljes en over de problemen
van de bejaarden.

De bejaarde mensen waren zeer verheugd
met het bezoekje van de jeugdclub-leden,

en de jonge mensen zelf waren een ervaring
rijker.

Zij die de ontmoeting mistten hadden weer
eens ongelijk en moeten eens liadenken over
dit oud spreekwoord;'Geen wooraen maar aacen! '

I

Emmanuel.



blik op eva.
Blik niet als werkwoord
wel als riaaiawoord bedoeld.
De blik op eva.
Die van de jongens ?
ween,die van de meisjes,want
kijkt de jongen een meisje aan,
het meisje kijkt naar zichzelf,
zeggep. de jongens.

Eva blijft een geheim
zelfs als ze gelijklieid eist.
Zeg een meisje:
fijne bloes neb je aan,
dan vraagt ze:
is soms mijn rok niet mooi ?
'Een vronw wi], alleen

voor haar spiegel zijn'
zingt een vrouw...

Zo dachten we:

de blik op eva
kunnen alleen eva's verklappen
en v.ij kapituleren even
voor de boutade

van de oude Voltairc;
' A.1 het geredeneer van mannen
is niet één gevoelen
van een vrouw waai-di
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In Kampenhout
is er een liturfrische raad.

Kisshien_behoor jij ook tot dat soort van
mensen,die walgen van godsdienst en van
' naar de mis gaan '.En wellicht heb jij
nog gelijk ook,want de huidige liturgie is
ondanks alle wijzigingen en vernieuwingen,
nog steeds voor een groot deel om zogezegd
van te walgen.Korton,zoals de mis nu is,
moet men een fantastische geest hebben om
er de leer van Jezus van Jiazareth en zijn
boodschap voor een betere wereld te kun
nen uithalen.

Welnu,enkele mensen in Kampenhout waren
ongeveer een jaar geleden,deaelfde mening
toegedaan en hebben daarom helemaal niet '
bij de pakken blijven zitten,zij hebben
namelijk een liturgische raad opgericht,
(een zeer geleerd woord voor iets heel
eenvoudigs).In deae groep zit één priester
(de befaamde Sddy fijnmermans uit Leuven),
enkele zusters,enkele gehuwae mensen en na
tuurlijk ook enkele jongeren.
Zoals jullie zien,vormen wij dus een repre
sentatief depl van de parochiegemeenschap.
Ku weten jullie wie v/ij zijn,maar interes
santer is wat wij doen.
Wij begonnen met jeugdraissen met veel tra
lala,maar toen hebben wij vastgesteld dat
wij op een verkeerd spoor zaten.
Inderdaad,is het enkel de jeugd die recht
heeft op een hernieuwde misviering ?
t\een,gans de parochie moet er dael aan heb
ben. Zo zijn wij dan verder gegaan met tema-
missen,voor iedereen.
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V.'e stoofden zo een tema-mis klaar ter gele
genheid van feestdagen (kerstmis,pasen,.,)
maar nu zijn '^e erin geslaagd om elke maand
zulk een tema-mis in mekaar te steuen.En
kele tema's Wciren bijvoorbeeld;vriendschap,
mens-worden,opvoeden,wie is «.ezus kristus.
Deze tema-missen worden in groep ocgeteld.

In deze groepjes
zitten niet alleen

mensen van de li

turgie raad , maar ook
andere mensen die
zich voor ons opzet
gel'nteresserd voe
len,onze zgn losse
medewerkers.Deze

tema-missen gaan
door gewoonlijk de
laatste zondag van
de maand om 11.50 u.
Het zijn dus supple
mentaire missen,op
gedragen door Eday
Timmermans.

■jVij vergaderen één
maal in de maand bij
één van ons thuis,
zo nat dus iedereen
van onze groep één
maal per jaar gast
heer meet spelen.

Op deze vergadering worden de tema's voor de
tema-missen opgesteld,maar het zijn nu voor
al d'=> andere activiteiten van de paroonie-ge-
meenschap nie er overwogen worden.
Zoals bijvoorbeeldxkatacheze voor de kommuni-
kanten,biechtviering,lektorendienst,zang,enz.
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oüms komen wij ook tot diepgaande teologische '
diskussies,hetgeen ik op zijn minst even in
teressant vind alsdiskussies over i,iarx,kau:cuse
en noem maar op,

dullie moeten ook niet denken dat wij vergaderen
in een sfeer van vroomheid en ingetogenheid,
in een sfeer die niets aan deze wereld gemeen
heeft,neen ( want dan zou schrijver dezes er
niet bijzitten).Het gaat er over het alge
meen heel gezellig aan toe,maar tevens ook
ernstig.
'.Yant de mens van de twintigste eeuw heeft er
behoefte aan zich af en toe eens te bezin
nen over zijn bestaan,zijn doel in deze wereld.
jMu tot zo ver mijn preek en als je eens tijd heb
hebt,kom dan naar onze tema-mis de zondag
om 11.30 u.
Ik ben er zeker van dat je er wat zult van meedr
dragen.Ce juiste tema's vind je wel bij de
informatiefjes van ' tonzent'.(tenminste als <>
^mmanuel ze er niet vergeet bij te plaat
sen)

Canny the piperman.

voor een

3ETERE WERELD l
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D  ij 1» fw A, A i.« li'i 1 O

+ Lechels kiniatjuur Teater,...o.Lenstraat b7.

li E I I>i A A H T E i;; 7 Ü ü

van ..EauqueZjin regie van i.'.iel Geysen,

speeldagen in .lainiari 1972.

- vrijd 7 om 2Ü.15 u
- zat 8 " " "

- zon 9 om 15 en 20.15 n
- vrijd 14 om 20.15 n,
- zat 15 " " "
zondag li om 15 en 20.15 n.

+  r-rtAóóO.i.iAi 2 7 E E B .i u . dl *72

internationile veldloop voor jeugdbewegingen,

+ H E 'L' L .1 ' V ij ■' -O • A /j jj 1
" 0Ü2 Karei . ari Isacker.

Dit land der dwazen heelt oe historicus
Van isacker ontleed in een essay aat niet
bedoeld is als een bitisre,negatieve kri
tiek,maar zich richt tot de mensen van
goede wil,die de dv/aasheid nog i-oinnen zien
en durven geloven dat het mogelijk is
anders te leven.

uitgeverij :T e i.ederlandse boekhandel, *70.
+ Vip voor eindejaarsmenu 1972,

menu a 550 /ranckx
Schiltzpadsoep met VDB-balletjes
Coquille 8t Ee Somer
Steak au Servotte
'/'is-rektor
Brusselse wafels op zijn VU
Jaui'ires K.ruxelloise a xa l'EP
Eys (Eys-kens voor de kinderen.)
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R E D A K T I fi

raad; Ereddy ochepers
ÈmmaLnuel Vandenborre

technische dienst; E.K. Leus

oedewerkex-s; Daniël Janssens
Livine Peeters

1'rieda Piot

j-reddy Van Dessel

verajitwoordelijke uitgever:

Jeugdclub 'tonzent'
Hutstraat

Kampenhout-Rel31.



1

N. 8510 " Jeugdclub Tonzent te Kaunpenhout-Relst.

STATUTEN

Tussen:

Hugo Janssens,student,Kubert-Tobbackstraat 9»Kampenhout-Reist;
Rachel Pira,zonder beroep,Huberttobbackstraat,Kampenhout-Reist;
Rita Janssens,bediende,Huberttübbackstraat 9,Kampenhout-Reist;
Freddy Schepers, student, Leuvens es te enweg,Kampenhout-Rel£"u;
Freddy Van Pessel,bediende,Hutstraat lo,Kampenhout-Reist;
Maria Goossens,onderwijzeres,Balkestraat 2,Lederokkerzeei;
René Van De Velde,bediende,Hutstraat 15 ïKaiQpenhout-Relst;
Omer Van Dessel,licentiaat,Hutstraat 16,Kampenhout-Helst,.

allen van Belgische nationaliteit,werd besloten een vereniging
zonder winstgevend doel op te richten als volgt:

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd " Jeugdclub Tonzent'^ en
heeft haar zetel te Kampenhout-Reist.

Artikel 2. De vereniging heeft als doel de .leugd,vanaf zestien .jaar
gezonde ontspanning te bezorgen op cultureel en sociaal gebied.
Zij kan alle initiatieven nemen ei\ bevorderen die samenvallen met
dit gestelde doel,zij kan allé brïA)erende goederen,die voor het
verwezenlijken van haar doel nodig zijn,mogen bezitten,hetzij in
vruchtgebruikjhetzij in eigendom.

Artikel 3- De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht^Zij kan
te allen tijde ontbonden worden^.

Artikel 4» Het aantal deelgenoten is onbeperkx,iiiaar moet tenminste
drie leden bedragen,De eerste leden zijn de ondergetekende stichters.

Artikel 5- De raad van beheer heeft het recht een kleine bijdrage
te vragen aan de leüen;de leden hebben geen persoonlijke verplich
tingen uit hoofde van de verplichtingen van de vereniging.

Artikel b. De raad van beheer beslist zonder beroep over de aanne
ming van nieuwe leden.

Artikel 7o Elk lid kan uit de vereniging treden door zijn entslag
in te dienen bij de beheerders.De uitsluiting van een lid kan
slechts door de algemene vergadermng en met meerderheid van twee
derden van de stemmen uitgesproken worden.



Artikel ö. De vereniging v/ordt beheerd door een raad van beheer
samengesteld uit tenminste drie leden door de algemene vergadering
benoemd.De benoeming geldt slechts voor een termijn van één jaar;
de leden zijn herkiesba/ir maar te allen tijde afzetbaar door de
algemene vergadering.
De raad van beheer heeft in zijn bevoegdheid al de handelingen die
behoren tot het beheer van de vereniging in de ruimste zin genomen.
Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging geldig vertegen
woordigd door de raad van beheer.

Artikel 9. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene
vergadering één of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
In geval van ontbinding,hetzij vrijwillig,hetzij rechterlijk,wordt
het netto overblijvend maatschappelijk aktief besteed aan een werk
met soortgelijk doel en voorwerp als de onderhavige vereniging,die
teruggaan naar de onderscheiden schenkers.

Gedaan te Kampenhout-Reist,op 15 november 1971.

Gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad van 30 de-
cember 1971,blz.4343-4344.
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