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Met genoegen heeft de redaktie vastgesteld dat er eindelijk
laar en duidelijk op inhoud en vorm van uw tijdschrift gerea

geerd wordt. Tot nog toe slechts door één persoon, maar kom,
beter aets dan niets.
Ook zijn enige personen bi j ge sprongen om tijdschrift te voor
zien van artiekels.
Dit alles verheugd de redakt.'e ten zeerste.
Ze kan nu immers vaststellen dat er een zekere interesse bestaat
voor het tijdschrift. Het ontneemt de renaVtie tevens alle
lust zich als een nooit falend instituut te besschouwen.
Kortom, de redaktie voelt zich niet meer alleen in al haar pogen
om van dit druksel iets min of meer degelijks te maken
Toch nog een opmerking !!!!
Waar blijven de reakties en bijdragen van al de andere lezers
Is het werk van de redaktie soms zo goed dat er heel weinig op'
aan te merken en bij te voegen is.
Zijn jullie lezers, zo'n schapen ht jullie alles slikken wat
jullie aangeboden krijgen of zijn jullie te lui om degelijk te
reageren ? & o
Hopelijk is dit niet zo.
Maar de redaktie heeft toch vermoedens.
Hopelijk totaal ten onrechte.

il

Bewijzen jullie dat dan ook door
met harmonisch trompetgeschal en
tromgeroffel alles wat op uw
maag ligt aan de redaktie ken
baar te maken,

Paul Janssens,

Een autobestuurder werpt twee
voetgangers omver, ramt enkele
gestationeerde voertuigen en be
sluit zijn dolle ren in een uit
stalraam, Een politieagent komt
toegeschoten :
I- Waar is uw rijbewijs ?
- Onder ons gezegd, agent, denkt
U heus dat iemand mij een rijbe
wijs zou willen geven ?
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N-jjaanse sluier - aanstoot.
Rund - werkelijk- vetergaatje - deel van de bijbel
Vogeleigenschap - deel van een schip.
Reus - godsdienst - koningsdrank,
Nadelige koop - loshangende draad.
Uitroep - vloerbedekking - godheid
Sermoen - dier(girafachtig),
Ten bedrage van - deel .van het oor
maangestalte,
Afvoerbuis - orgaan,
Eindstrep - vertelling - Ierland,
Vod - drinkschaal.
Lidwoord - soort — kraakben — pers
Vast bont - zijdelinkgs gelegen.

- vistuig - boom,

- noodsein — kippenloop

vnw,

VER TIKAAL,

'  grote^vloot^^ verzekering niet als gewoon risico gedekt )
Stichting - aanw, vnw. - boom,

Bloeiwijze - ijzehoudende grond.
MaCTö ~ samenzwering — gewichtMager - sieraad - vrouwennaam,^ gewicn-c,
Ladaer(trap) — even — vuursprankel,
Armeie — Latijns voor aarde,
Bijw. - bijl - lidw,
Weinig(-s) - uitroep.
Eminentie - godheid - inh, maat.
Communicatiemiddel — hemelbrood.
Dunne plaats in linnen - dwaas - ver(in tijd)
Boom - strook - voor.
Noot - middagvoorstelling - de oudere(afk,)
Brutale moed - deel van een vis.
Voorzetsel - stuk(-l) - voegw, - familielid.
Heimelijk - prikkelaar.
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g^IEPLE (iAAT LAl^iG-S L±. MAAGl.|

tafel, ik op de stoel, bieden onder de schaduw van een
-Langharige treurwilg.
Haar lange, door een goudzilveren krans versierde hals en de
ronde vormen v.:n haar slanke lichaam, met daarin het bruisende
temperament, waaraan geen enkele man kan weerstaan, deed mijn

moest''du„en: vingers terug op hun plaats
Haar onbeweeglijke verschijning werd me plots te sterk Met

te^en " °-l^lemde ik ha.r blote hals en duwde mijn lippLtegen haar geopende mond.
Zo hief ik haar de hoogte in.
Mijn adamsappel die op en neer bewoog lijk twee overspelige
wormen maakte een klokkend geluid, mijn tong slurpte alsof
IK e-;n hete spaghetti pier naar binnen zoog.
Met het slaken van een diepe zucht plaatste'ik haar terug op
talel en veegae met mijn mouw de lippen droog
Daarna nam ik haar terug van tafel op en wierp haar in de

pagnefles ' anders met een lege cham-

Ook t  k j^Ch

Bü DE RODE KROIS RFDE LIW G

zrl KFIMPEr/HOPT

|DK1EK0N Ih CiEk .j
&&&&&&?:&&&&&
v^raeg : Kent gij de drie koningen
Antwoord : Ja,
/raag : Van waar kwamen zij ?
Antwoord : Uit het Oosten.
■'raag : Waren zij getrouwd ?
Antwoord : Neen, het wareh immers WIJZEN ! ! ' '



IS DE JEUGD HAAR DYNAMISME KWIJT ?

D© j©ugd wa,6 msestal d© leeftiJdskategorie van waarnii;
nieuw© id©©ën loskwamen. D© jeugd stond open voor nieuwe
levensvormen en onder haar impuls werden de oude tradities
steeds herzien en aangepast,

D© grot© kontestatiebew©ging op het eind© der zestiger
jaren, waardoor gans onze Westerse maatschappij in vraag
werd gesteld, begon bij de jeugd.

D© jeugd werd gekenmerkt door haar vrijheid tegenover de
maatschappij waar we in leven, door haar oprechtheid en
door de ongebondenheid aan }iet klassieke levenspatroon van
de volwassenen. De jeugd kan al eens uit de ban springen
zonder al te veel klerscheuren. De jongeren hebben dit ook
dikwijls gedaan en daardoor verhinderden ze dat onze maat
schappij strukturen te statisch werden, daar ze steeds in
vraag werden gesteld.

Is dit nu voorbij ?
Als we bepaalde groepen van jongeren bekijken zijn we ge

neigd op deze vraag positief te antwoorden. Deze passieve
jongeren doen nog wel zogezegd "progressief" maar zijn vol
ledig futloos.

Ze interesseren zich praktisch niet voor de onrechtvaasardig—
heid in de wereld, laat staan dat ze er iets aan willen
verhelpen.

Hun hele leven en interessesfeer is afgestemd op hun
eigen persoontje. Hun belangrijkste doelstelling lijkt :
met zo weinig mogelijk inspanningen zo veel mogelijk
van het leven genieten. Idealen blijken bij hen weinig
voor te komen.

Hun valse progressiviteit uix zich op de manier waarop
zo zich kleden, ontspanning zoeken e.d. Zonder het te
beseffen mopen ze echter rustig mee in de mallemolen van
onze konsumptiemaatschappij.

Gelukkig is gans de jeugd niet zo ! En zijn nog jongeren
die idealen hebben en zich daarvoor ook inspannen. Hope
lijk krijgt deze groep de bovenhand, zodat de jeugd terug
Eijn dynamische rol in onze maatschappij kan innemen.

HMintfflftifmm tmtti Hugo Janssens



HET GEMEENTEBELEID WIE ^eeft WAT TT "
gemeente ? Deel 3 voor het zeggen in onze

raad en her:ch:pen:oÏ 1:^3 ^ ̂ —li 3l^. -ie gemeente--
de deel van burgemeester beschouwen en in een .rier

I  ̂ Hebben over de gemeentelijke begroting.
Ide burgemeester. I

^i,,H££_^^ATUU^T^J/AE^^LE_^URGEMEESTER

g:m:e"n?:r::rUn":o''-^°°" l-'i- --«fe

i:L:p<riHL?3;UEË;isnrUrHn^bovendien ffep-n rr.,>,u^ _o jci-ar oua zijn. Je mag

prg^rLijr :f i?rv:^
Uedienaoa,r van de er«^d-ion«+ . • . parRet, geen

.cen^onde.raser met en jaarwedde van het rijk of de prUncie
I,'rxi grondige redenen kan de koning steeds? ^9= "h-ii
>'.ijn ambt ontzetten. woning steeas de burgemeester uit
,C- DE BEVüEGDhEhEN VAN DB BURGEMEEsmvp

':hGpencol!ege.''''Hij is°drvert gemeenteraad en van het.^ -g en eerSt; m^Lt^af: ::r Bit w^Ï
II. belast met de uitvoering van de wetten U zeggen; hij
g-lementeringB. tenzi-i petten en ae provinciale

..-eenteraad of de schepeLn vallen ^-oegdheid van de
--. klaren va^sommig; afschriften'' if gair^^^"^"^' eensluidend

■  -1 éi'e^-. Hij is tevens het hoof^*, ? handteke-
-.'ït- ni j is ook belast met het uitvfer<=.f elijke politie,
m.ïi l:en en in deze funr + Te u u - ■ van de politieregle-

-digen. m geval van manifesLtieI''die"d® reglementen uit-
•-•£111. .en verstoren kan hii ^^ • j openbare rustde militaire 0^^^^ injolprnr ^-^eurlijk de hulp



Als eerate burger van de gemeente heeft
hij het recht de vergaderingen van de
c.o.o. bij te wonen voor te zitten
als stemgerechtigd Z Ic.,

Hij is van r^jciitswege lid van de kerk
fabriek als hij katholiek is. Zo niet
moet hij zich door een katholiek scheper;
laten vervangen.
Als hoofd van de politie oitofit hij
tevens het i;^ezicht uit op ii; t politie
personeel,

Dit zijnde één of meerdere veldwachters
of politieagen L . Met rijkswacht en

rijkswachters heeft het gemeentebeleid
echter niets te maken.

Daniël Janssens,

HUMOR
WACHTEN.^

Wat betekent dat ? Nu sta ik hier aj. een
half uur voor dat loket.

Waar gij u over beklaagt. Ik zit hier
al twintig jaar achter,

VOORDEEL. %

Bij het spel heb ik steeds ongeluk^
Ik verlies er mijn hemd bij.

Nu dan spaar je tenminste een wasvrouw
ui t,

ONDER VROUWEN,:^

Volgende week is het mijn verjaardag
en dan krijg ik van mijn man een grote
Larousse ten geschenke.

Zo en i-ruri je al auto rijden ?



nonsens oïer onnozelhedenU£

Onlangs kreeg ik de ongewone ^
Duivenkot mij met een he^'^nc^h- t gestrenge heer van
TVT^j - , "iet een oezoek kwam verf^-ron

vroeg ik vol^spanning"naar de verzwonden waren,
over het kunstwerk dat zopas onze''"®^,''^" edelgestrenge heer
Hij wuifde sierlijk met ziHr, ®®^°°i"°rganen had gestreeld,
naar iemand die er niet was en zei®^ ^^rouwelijke rechterhand
u niet "? • O, ik vond het wel tof,

vastgeklonkfn\armijA letel!'^^®'''^ uitspraak,
Jjarbedoelt°u' g^chtrhfer, ""met® "to^®f =
raadselacft?gf®pfrsoon! erarheer'^zf "j die

ja, dat hei. tof „as nLi * l ••
Waarlijk- demonc; -ï ^ >a was, niet waar ?
viit ar^<^ emens is ondoorgrondelijk.- weet - welke bron borrelde nTr> +
••u -vuj op, ik greep de weledelgestrenge h mazende woede
''IJ zion nekvel en wierp hem me+ heer van Duivenkot
deur uit. weinig sierlijk gebaar de
ken woedeuitbarsting is net ll-:k ee

ï-ïp'a; ;;; - «
srrr-;rL';.%^n:.r~f°°-tó i'ijze hersencellen onderzoeken'' minuutjes werk van mijn

'-■en was ik tot de konstatie dat "tof" .. ■i. oorzaken waren van mijn LfkLa^gedr:" "
atiXen we nu eens heerliik z" * ^ gecirag.

r-tis ik de mensen mag geloven^^' deze dagen niet "tof" 9
■oo^^d^: is, tof.^  aat maar eens aan: een

• ' ffe mis, een toffe kerel,
1 '.^ toffe avond, een tcf li = .ii,
tn toffe idee, en zo verder"
t  de r uwen der eeuwen amen.

armelijk en tevens geweldig
■■"terend is het gebruik van
i C vermakedijde i^oord.

tot

iMrkAni'



Is er dan niemand meer die zijn
mening klaar en duidelijk kan kenbaar

maken ?

Kost het dan zoveel moeite "tof" te

vervangen door woorden die tenminste

nog betekenis hebben ? Moet iedereen
nu meedoen aan een belachelijke mode.

Qfo De pathos gaat me overweldigen :
J  daarom vraag ik ootmoedig naar een on-
/  derbreking. Boegestaan ?

Ik heb van deze rustperiode gebruik

#  gemaakt om mijn hoofd af te koelenL f\ lil M ^ \ onder de kraan. Ik ben weer tot rust
gekomen,

dacht zo dat..."

Voorwaar, weer een van de zinswendin-

gen die men voor 2 jaar niet hoorde,
maar die nu het mensengeslacht '

zijn de lieden die zoiets uit hun

mond durven laten komen dan vol

valse bescheidenheid ?
Hebben zij angst om hun mening rechtuit te z^gen ?
Wallen zij hun taal mooier maken door er een verflensd stijl'
bloempje op te plakken ?
Als dat de redenen aijjn , stel ik voor die stupiede zinswending
zo snel mogelijk in het diepste der helle te werpen, In dit
geval, staat opgeruimd meer dan netjes.
Maar ik stel vast dat de pathos weer komt opzetten,, dat ik
al papier en inkt genoeg
heb verspild aan die

belachelijke modetikjes.
Daarom kort en bondig

im uonner und Blitz.



het boek in Vlaanderen

Wk^ond^ILk" gemaakt'om\raoh^ 't e-°°tkoopt of leent in VTean.^ achter te komen wie er boeken
onderzoek was een initiatie? vin"L "TJ^reniginrter^b'
ring van het Vlaam»® Boekwezen"" en het ^ ® bevorde-
teressante gegevens opgeleverd. enkele in-

OE omvang vAN Dj:, boekenmarkt | '

:Iinn:rgemiddeir^8oS —^ «erd door de Vlaamse ge-I- gezL. totJafwerLHr W^r^l" Bependferd"
l.o.t is per gezin on^eve^^ ii v 5'^ miljoen boeken verkocht.
=  ̂ prijs van ruim 160 Fr per boek^"" gemiddel
eken en kursussen niet in aflnmö'v ^ nierken It dat school —
derzoek. Het betreft dus plIi erking genomen werden voor het-der dat er enigf:" ̂ i^tinra "'"w aangekocht weiniem

-  oen van boeken fangalï stiÏen w^r ̂ ®^^°-den was. Wat het 1
i  1 per gezin .1 boeken per jaar bedraag^^durb

■  3 aangekochte boeken. Jn totaal zouH bijna eens zoveel
-  ' -joen boeken uitgeleend worden per jaL^'' ff1 311
.  ï -xngen vindt plaats door ^ ^ deze uit —

; overige i9 % werd ontlend van pri vf t^'^h' bibliotheken.,
•  kenissen. Uit bovenstaande c-eS bibliotheken, familie
'  .releid dat het boek in Vlaanderen ""een ""eer worden

^  t. Be keerzijde van de medaiTlo ■+ populariteit ge-
■  het kopen en lenen. Inderdaad &eq«uentie' ■ ^Pt regelmatig en bo^k, en s?eoh;s^2V"" ! bevolking
•  saat regelmatig, of toch af en toe buisgézin-

boek in Vlaanderen bereikt bibliotheek.
'  ovolking. öereikt dusnog maar een goede helft ^am

?micictelde boekenconsumptie per gezin fp.j)

■■■■■■
■■■■■"
voor een bedrag van

1800 BF per jaar

leende

□□□oaa
□□□□□□
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WJ^LKE EDBKEN KOOPÜl. OP LEBü^J'ü. MBN ?

Volgens de taal waarin ze gescnreven zijn, leert het rv
zoek ons dat

- 92 % Nederlandstalig
- 5 % Frans
- 2 % Engels
~  1 .% Duits

zijn. De anderstalige lektuur is voor het overgrote d-^-^l
vakliteratuur.

- literaire werken en gedichten -
- ontspanningsromans

KOPEjy
i

praktisch© g©üxisbo©k©ii (©ncyclop^»
kookbo6k©ïi( ho:, bybo©k©n)
en jeugdboeken —

strips (beeldverhalen)

23 %
23 %

®trikt wetenschappelijke werken
overige soorten —

12 io
12 %
6 %
6 %
15 %

LENSN

23

• 30

5 %
2a %
2 %
3 %
9 %

Praktische gezinsboeken koopt men het liefst zelf aan :
terwijl men ontspanningslektuur en kinder- en jeugdboeken
het liefst gaat lenen.

WIE KOOPT OF LEENT REGELMATIG ?

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

kopen. LENEN

===== =====

24 % 21 %
39 % 24 %
51 % 35 %

65 % 43 %
69 % 48 %

Naargelang de gedane studies ?

- lager onderwijs
- lager middelbaar en A3
- hoger middelbaar en A2
- niet universitair hoger onderwijs

en Al

- universitair onderwijs

Wat opvalt is dat bijna slechts de helft van de mensen die
minstens tot hun 18 jaar naar scholl zijn geweest (humaniora
A.2 en hoger) regelmatig boeken lenen en kopen.

Naargelang het beroep :
- bedienden en beambten
- arbeiders

- zelfstandigen
- kaderpersoneel en gepensioneerden

51 % 35 ̂
30 % 22 fc
AZ % 28 %
62 % 43 fo

Het gaat niet slecht met het Hoek in Vlaanderen,BESLUIT.

maar er kan nog veel verbeteren. Daarom, zet 's avonds dif-
^ot - televisie eons af, kruip in je gemakkelijkste zetel
en lees eens een boek. Daniël janssens
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BOOMPLAKTING _A974

ITot:' traditionele boo»-
vuilnishSfn^Md eLaar \ haalden drie grote
kleinsten hieraan deelnamen Ziin dl^a h""® vooral de
hun handen vuil te maken ? * anderen soms bang om
Zoncag kwamen we tegen 14.50 u samen in het Park va- ««,.5+
leaereen had zich in e^n rarK vai. Kexst.
'^n n -u niet aj.ledaags kostuum gestokenmet veel leute en plezier konden we starten Tn i
werd onze eerste boom genlant Tie^ ööv. t_ • ' park
öchoevairts en schenene Voi-Virv* hier aan burgemeester
te wenciovi T Verhoeven om deze boom een goede groei
weaigheid'en de^^- I®® willen we hen danken voo? hun aan-
h^bW oL ses^aakt!'" "® rekening hebben gedronken,
Van het park trokken we dan
Tönzent, waar nog eens 6" br
kerden we borden met
lauzen ter bevordering
van de reinheid van ons
raiilieu lang- Relstae
-zegen. We hebben ook
log twee vuilnisbakken
'Pgehangen ©n. hopen
at men de afval daar
iU werpt,

de hele aktde gingen we
■-'ê een pintje (s) drin-
i-n in het lokaal en
:raken alvast weer af voor

in ;toet naar het jeugdlikaal

J-J-i-Liiiiiii r
r

ilixiiililllilllliX 111.1.3

i UIL
1.

JE R£L5TfüAfi
;  HOU HET RE/N( i
LIITTT-TTtj j-TTTTTTTTJI

3
TTTTTT TTT TTTTl

J aar,

'Hugo Janssens,'

,.SEh

t  1. d t u ve t van Wal r: en, meneer
wals, mevrouw, is een heerlij

• ó i.g willen dansen,
soudt ge goed doen v-c

-  ?n,

'i .1 'jhi DELhl^ .

me ^ an '^u se mijx: Ie .

•-^r-volg enige le-^sen te

deeli gij alles eerlijk met uw vrouw ?
,  want zij beweert de+ ik alleen al de foxit

en n:



Wordt deugdhuis Tonzent erkend ?
En dan

over de t i t ^ zoveel gepraat en gediscuteerd^er de mogelijke erkenning van jeugdclub Tonzent en daar-
^ o™ ïir dat het vel eena interessantle om hier sven blijven bij stil te staan.

Ben eerste vraag die we ons kunnen stellen : Wie erkent en

ia hl jeugdhuis ? Het bestuur van ieuvdvnrm^n^
a? dienst hangt rechtstreeks
ee ^ultuu^, nationale opvoeding en ITederland-
Welke eisen worden er gesteld ?

"  toegankelijk zijn voor de oudste leef-tijdsklaese van de jeugd. Het publiek is gemengd (jongens
kun^en!^®® «roepen moeten in het jeugdhuis terecht

in verband met de werking worden er 3 grote punten benadrukt

1. ®r moet pteeds een ontmoetingsruimte beschilfbaar zijn

■  ̂eesho^k Lz!!!'"®'""" bar,
^°?P®®ktivite-iten moeten zoveel mogelijk worden voor-

h  n ï®'" fotoclub, wondelklub, verza-melklub, liturgiewerking enz,.,,
jeugdhuis betracht haar leden zoveel mo-

titdsLrr?+ bijvoorbeeld informatie,Tijdschriften enz,,,, '

Animum oppervakte aanwezig zijn
?r,ir 1 grote ontmoetingsruimte, klub-
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OHoe gao.'b het "bestuur van jeugdvorming" nu te werk om een jeugd—
hÜQiS te erkennen en te subsidiëren ?
Een maal per jaar komt er een inspecteur om de toestand van de
lokalen na te küjken en om een onderhoud met de verantwoorde
lijken, Verder is men verplicht maandelijks zoveel mogelijk:
materiaal over de werking van de jeugdvlub door te sturen (o.a.
tijdschrift, kalender + berichten, krantenknipsels, verslagen
van beheerraad en lèidersvergadering enz.) , Ook gelegen-
heidsbezoeken door een inspecteur zijn niet uit de lucht ge
grepen ,

Zo wordt en jeugdhuis een jaar gevolgd. Op die manier kan men
op een maximum van 100 punten een jeugdclub quoteren. De
vardeling van de punten gebeurt als volgt :

1 De instuif of ontmoetingsruimte 20 punten,
- welke mogelijkheden kunnen er zijn ? Dans, sport, rustige,
- hoeveel jongeren nemen deel ?
- hoe worden nieuwe leden onthaald ?
- welk materiaal is er beschikbaar (zithoek, leeshoek, gezel

schapsspelen, sportmateriaal),

*1^2 Qclroepswerking, aktiviteiten die regelmatig voorkomen 15 punten,
- hier bedoelt men o,a, sport, knutselen,debat,

Aktiviteiten die niet zo vaak voorkomen 15 punten,
- hiermee bedoelt men : tochten, filmen, tentoonstellingen,

kontakten en uitwisselingsbezoeken met andere jeugdclubs,
reizen enz.

Informatie, diensten en sociale akties lOpunten,
- informatie : over eigen werking

ti jdschriften

interessante aktiviteiten van ander jeugdclubs
of groepen in de streek,

- diensten : biblioteek, redaktis
- sociale akties ; gebeurt iets rond ontwikkelingshulp, mi

lieubeheer, gehandikapten en ouderlingen,

•i(r5 Struktuur van het jeugdhuis. 20punten,
- hoe is de beheeraad samengesteld en de leiding ?
"" toekomst van het jeugdhuis min of meer verzkerd, zijn

er bekwame mensen in het vooruitzicht ?
- de administratie lidkaarten ledenlijsten, boekhouding, ver

zekering enz. Hiervoor worden 5 punten toegekend,
- vorming van de leiding 15 punten,

- gevolgde stages en leid(st)erskursussen (10 punten)
- vorming in eigen midden (5 punafcen),

*6 De openingsuren 10p\inten!
+ beschikbare ruimten,
- openingsuren ; 15, 25, 35, of 45 uren per week. ^
- over hoeveel ruimte beschikt men : 92, 300, 500,of 1000 m^
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De parijen willen
Neen ,
Groed, Als het gezond verstand
gerecht het moeten doen,

COMPETITIE,

zich aus nie

GERECHT

rvraagT een jongeman.

t

inale t ge s chake ld .

was op eeri trouwfeest uitgenodigd.

iet wil spreken, aar zal het

verzoene

*7 Individuele

Wanneer je de punten 1,2,3,4
de het maximum 100. Wanneer

maatschappelijke begeleid
wordt er aandacht besteed
elk lid?

_  -iding 10 punten,
aan de persoonlijkheid van

,6,7 samentelt dan bekom
en 40 punten op 100 haalt

ontvangt men een basis
toelage van 35.000 fr.

Be- '
nog eens

een jeugd-

per behaalt punt
haalt men dan
500 fr d.w.z.

Freddy Van Dessel.

r.

g iemand vragen
heeft in dit verband, spreek
ons dar gerust eens aan.

Tonzent-numme
indien er no

zou moeten veranderen, be~

en door het
Destuur van jeugdvorming,
maar dit is nog een hele mooie
droom voor Tonzent,
In hoeverre onze jeugdclub
aan die gestelde voorwaarden
in aanmerking zou kunnen

club die het strikt,
minimum behaalt ontvangt
35.000 fr, (basistoelage)
+ 40 X 500 fr, = 55.000 fr
Verder bestaat

gelijkheid dat
soon zou vrijgesteld worden
en voor het grootste gedeelte
75 yo betaald word
bestuur van j

er nog de mo

er een per-
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Nieuws van het V.K.S.J. - font.

Een druk bezette leiding neemt eindelijk de pen ter hand
Dat ons V.K.S.J. - feest een sukses was hoeven we niet meer
te vertellen.

Een klein verslag van het verloop van dit feest :

een heleboel vergaderingen om alles tot in de puntjeb
uit te werkep,

zaterdagnamiddag 14 u : de bakkersgasten stonden klaa oii
de heerlijk geurende taarten naar heinde en verre -rpr-
spreiden.

zondagmorgen bij het eerste haangekraai was de leiding pa
raat in het park dat werd omgetoverd tot een echte feest

zaal ,

- in de keuken prikkelden de eerste geuren ons reukorgaan,
toen de eerste smullers kwamen opdagen en hun buikje le&ker
rond aten volgden er weldra hopen, (watte E S M-. U L L E R S )

Dankzij de talrijke opkomst van al onze medewerkers vjongge
huwden, K,S,A., jeugdraad en sympatisanten) konden wij tij
dig de hongerige magen vullen,,

Een hartelijk "dank je wel" aan al diegenen die meehielpen
aan het welslagen van dit V,K,S,J, - feest. Het was voor one
niet alleen een financiële, maar tevens een morele steun.
Van de ene karwei vallen we in de andere.
Wij plannen het bouwen van een eigen V, K,S.J, - lokaal
V.oor informatie kun je steeds bij ons terecht:.

De V,K,S,J. -ploeg.
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^ familienieuwsjesi
)|CHebben in april de feestneus opgezet t

Christiane Maes 6/4

Theo Cromboom 6/4

Daniël Sunt 11/4

Hugo BoeIs 11/4

Dirk de Keyser 14/4

Roger Schoevaerts 15/4

Ivo Liekens 17/4

HUgo Piot 20/4

GcUido Schellekens 24/4

Paul Janssens 26/4

jjCOnze brievenbus wordt regelmatig volgepropt met allerlei
tijdschriften en informatie van andere jeugdhuizen uit het
Leuvens, dit zijn o.a,

jeugdclub Joboio van Kessel-Lo
jeugdhuis De Zoenk vzw van Kessel — Lo
jeugdclub Variatie van Oud - Heverlee
jeedee van Rotselaar

juventus van Wilsele
jespo van Boutersem

jeetwee van Heverlee
Tveldeke van Holsbeek

ratjetoe van Veltem
jeko van Leuven

Ons huis van Leuven.,
al dat materiaal vindt je wel terug in de Tonzent-leeshoek,
maar dat ook heel wat waardevolle tijschriften o.a;
Knack,' Vandaag, Mensen Onderweg, en Wereld Morgen, Jee enz.

HCEen maand na dat onze leiding wegens Militaire dienstplicht
Gruido (Jodts moét missen worden we nog maar eens door dezelfde
ramp 'geteisterd'. Op 2 mei vertrekt ons aller Hugo Janssens
immers naar Turnhout om ons vaderland te gaan verdedigen.

:jCDe laatst nieuwigheid in Tonzent zijn de Hot- drinks. Thans
zijn altijd verkrijgbaar : koffie (filter) oxo en soep als het
zo blijft verder duren is er binnenkort een volledige snack
bar in Reist.

►Preddy Van Dessel



20 i£>

OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL

Horizontaal,
Mantilla — ergernis,
Os - reeel - malie - N.T,
Leg - dek,
enak - religie -mede,
strop - rafel,
ts - mat - ate - net - es
preek - okapi,

^  - s,o,s, - ren - ek,
riool — lever
meet - verhaal - eire
lor - nap ,
de - genre - knars - msT
astrakan — lateraal.

Vertikaal,
molest — armada,

~ N,T,S, — die — es
aar — oer,

~ komplot — gr,
iel - parel - Lea,
leer - tel - vonk.
leger - terra,
al- aks - en,
iet - oeh.
B,M, - eos - kl,
radio - manna,
glee- nar - laat,
eik - repel - pre,
re - matinee - S,R,
lef - vin,
in - dee - eer- ma.
Steels — kregel.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Een genodigde op een groot huwelijksfeest wordt bi i ai-in

dirdrgastL'L''" aangesproken door de ceremon^em^steraie de gasten naar h\m plaats moet leiden

- We^vL^be bruidegom ?zegt de verbaasde genodigde.

~ z!n ^an beide partijen kie-
neu4raal willfr^li j gekregen voor degenen die



tonzent infoimatie

Jeugdraad I4- 3 - 1974

De boomplantingsaktie werd volledig voorbereid
Zaterdag 16 maart om I4 u bijeenkèrast aan Tonzen-^-
Bos aan het voetbalplein B wordt opgekuist
Een andere groep zal platen schilderen om zo - --c,
omhoog te hangen. "
Aankoop van 2 ijzeren manden om dienst te doen a.j& op
bare vuiInisbakken.
Zondag 17 maart om 14.30 u aan Tonzent,

De tornen aan Tonzent en één in het Park vanRelstDe platen met slogans voor millieubehoud worden aan Ton
zent en aan de beekkant opgehaaigen.

Jeugdraad 29 - 3 - I974

.i:obi-u:lk to

We stelden een kalender en een beurtz-. i op voer'
maand april.

Onze jaarlijks reis gaat door op 1 mei i.p.v, op 2'i
april zoals eerder aangekondigd.

Doel : het Zwin en de kust
Prijs 150 fr.

Tegen Reist kermis hopen we de nieuwe
kunnen nemen, " "
Onze^komende Week van de Jeugd werd onder de loupe geno-
Volgende aktiviteiten zijn reeds gepland.
Zat. 24 Aug, Opening en tentoonstelling

„  Tentoonstelling en voetrallyMaand, 26 Ping-pong tornooi.
Dinsd. 27 " Algemene vergadering
Weened-gS-^ MasBa-veléHeep .
Dond, 29 " Massa veldloop,
ön^io' The. dansant,
iLln voorzien we een kleinkunst avond met■) ohan Verminnen, ^
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Hondstaf 22 - 3- 1974

dl)
¥' —t

hVT '.-— -riMLi

Onder de paasvakantie zullen •

flits-ka«p-,aan te Langdo.p v... ■,
hout op zijn kop"zetten! leerjaar zullen Kam
de jongknapen van het fTo on /q« idaagse voettocht op 11 én 12 ap^il^®''

e ^onghernieuvrers en de ioka'seen voettocht van I5 tot 18 Jpril ^ ̂
paszn zelf gaan de leiders on« + i■oersel nog eens verkennen. vlr^re^ iS'S.

:'amma"s^r-L®maLn! weekend om do
®lotte overli*aY^£3-M . -iP  e x?.og de ban werking O

*3^

toifin oStcfjferren brLfih hou van je.... irho^vfrjr""°^ Óe...
T:.en jaren zijn voorbii u
toir en ont cijfert een briffif aSoopt op het frot-sardines. zes eieren, en het bro^H:^ ^'efdoe^drff:::/°°"
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hala ha
afgrijzen dat^een^Sant^-ijn"Lr^ sterren ontdekt met-do ober. " ^ ervet rond de hals bindt, en roept
S--^ng hem aan het v©rs"fcfi.YiH <^q4- • j.
;fe'l=tvol. aoeets hier niet kan. maar doe het
;iaer waardig gaat do ober op de Manf s-P

"'v -"-1^ voor mijnheer ?— W..1 of haar knippen ?

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h;



OVERMERE DONK

paden

opgevangen in kraupelhouf

van lage boseen.

Mij bindt het

diep vooroverhangen

van wilgen

die hun schaduw lossen.

a1 mijmerend

voor meaeld? heb ik genoten

van 't lichx

op mijn verweerde hand

waarin een vislijm

ligt^ gesloten.

i

Be zon zit

overzwaar in 't water

en ver gekir

van duiven in een laan,

stoeit als

de avondwind die laat begrijpen

voert van onbezorgd bestaan,,,,,

Op dartele boten _

in en bij het water, .jjAüJ' V

rust mijn gelifk
t

voortaan voor nu en later,

Suenaert: an (uit bundel i Ornis)

I'V /f'


