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Geduld is een fijne deugd! Zoals sieeds bij het te laatGeduld is een fijne deugd! Zoals steeds bij het te laat
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verschijnen van de TK, hebben j onze ékskuses klaar'; drie

weken de handen vol met de J14D en de stencileermachiné die met

herstelverlof was.

De J14D is achter de rug. Ze beantwoordde slechts gedeelte

lijk aan de verwachtingen, vooral wat de opkonst van het publiek

betreft. We beleéfden hoogte- en laagtepxinten. Wa een goed be

gin en een geslaagd ping^pongtornooi kregen wé'de drie feestdagen

in de reuzetent op de Tonzentweide. Alleen het "Reist in Rock

festival" mag voor zijn eerste uitgave tevreden zijn. Een 300-

tal jongeren uit de streek (dè organisatoren spreken van 500

toeschouwers, de politie van 200 ) stapten de tent binnen om de

acht zware en lichte rockgroepen te zien spelen voor wat ze

waard waren. Op de Plower-Power-fuif mochten we, ondanks de

steengoede muziek uit de jaren '60, gekozen en gepresenteerd

door DJ Willy, slechts een 50-tal dans lust igen verwelkomen.

Gelukkig zorgde de Koninklijke fanfare "De Vlaamse Leeuw" op

zondag voor een gezellig uurtje (afgerond met het ontroerende

"De Vlaamse Leeuw", waaro^-devaanwezigen rechtstonden, en kwamen

er heel wat hongerigen hun buik vullen met lekkere mosselen en

frieten. Het knappe orkest, de "Ray Carlos Band", diende te

spelen voor te weinig aanwezigen.

De JI4D werd afgerond met de leiAe kwis "Heel het dorp doet

mee" waarop heel wat afgelachen werd.

Ziezo, al bij al dtis toch een geslaagde JI4D. En door de handen

in makaar te slaan is de samenwerking binnen de kern er stappen

op vooruitgegaan, wat zijn vruchten reeds afwierp op deecrste •

fcerhvergadering.

De maand september zit propvol aktiviteiten. De kern (en ieder-
«

een die zin heeft) gaat op weekend naar Westmalèe waar op 23

september aan een groot nationaal jeugdhuisgebeuren wordt deel

genomen. Heel wat optredens liggen vast, de nieuwe filmlijst

is bijna klaar en een kultureel weekend (met tentoonstelling,

poëtische evokatie en optreden van een wereldberoemd! (zonder

liegen) folkkunstenaar werd voor begin december in het vocriait-

zicht gesteld.

Komaan jongens, doe zo voort!
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SAMGESTELD M GEBLOMLEESD DOOR DAMT MICHIELS, , .

Tijdens de brandweerstakirig van vorige herfst in Engeland

gebeurde het volgende...

De soldaten die de brandweerlieden moeston vervangen werden

opgeroepen om een kat uit een boom te halen. De eigenares

was zogelukkig dat haar, troeteldiertje weer op de begane grond

stondo Als dank vergastte zij de soldaten op koffie en wijn

met lekkere koekjes. Toen de soldaten "stomdronken" weggingen

reden zij perongeluk de kat "morsdood".

Roger Symons

BCMEE; Vroeger langs de weg

dan in de weg

nu weg

Agalev

SCHOT

In een Berlijns dagblad Bild stond de jongste Schottenmop

die door Vlamingen desgewenst in Hollandermop kan worden ver

anderd. Hier gaan wë dan ...

Drie mannen zitten in een reddingsboot; een Zweed, een Fransman

en een Schot. De Zweed neemt zijn hoed af, de Fransman knielt

en begint te bidden, de Schot springt overboord; hij denkt dat

de anderen een omhaling gaan doen.

DAN WAS ER ïïDG ;

* Een Waals wielrenner: Wielewaal

* Een kapper die aller aan HAAR had te danken

* Het tegenovergestelde van "begin" is Sadat

Uit de YoTinghandkrant nr. 4
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Waarzegster: "U zult arm en ongelukkig blijven tot-u

dertig.bent." : ; -

Klient: "En daarna?"

Waarzegster: "Dan went u eraan." .

Een leraar ziet, terwijl de klas bézig is inet eèn stel opgaven

die ze met "goed" of "fout" moeten beantwoorden, een jongeman

druk in de weer met een muntstuk.

"Wat voer jij uit?" vraagt hij.

"De opgaven maken," krijgt hij te horen. "Kop is goed en munt

is fout."

Het uur is om en terwijl de leraar de opgaven ophaalt ziet hij

de jongen als een dolle met de munt bezig en naar zijn papieren

staren.

"Wat voer je uit" vraagt hij.

•Uijn antwoorden kontroleren."

DCHOREN

* Hij heeft zichzelf niet uitgevonden

Anders was hij nog altijd bezig

* Hij bracht zijn Louis XI7

bed terug omdat het te klein ,

was, en vreog om een Louis'XV

OPLOSSIHG RAADSEL:

De maan is vrouwelijk want men zegt toch:

"De mannen zitten op de maan'*

E.V.D,

MOP VAN DE MAAND:

LEEG

LEEG

LEE}G



niLflC-HOEKJE
Eerst en vooral onze verontschuldigingen omdat er vorige maand -

geen Milac-nieuws in Tonzent verscheen, We proheren dit goed

te maken door nu de informatie van twee maanden te geven.

Eind juli was voor 4 soldaten een Ijeuglijke iijd, want zij

zwaaiden af!

* Erik Coosemans laat zijn ambulance in Bjrasschaat aan een

ander over en komt terug naar zijn en ons dorp.

* Ivo Yaxi Dessel verkoopt geen tijdschriften meer in Westhoven,

Hij leerde er genoeg Frans hij en gaat zicl:\ nu toeleggen op het

St-Truidens dialekt,

* Hendrik Pranchi keert Aken en de medische dienst aldaar de

rug toe en zonder spijt vervoegt hij familié en verloofde.

* Pierre Paeps wou zonder Ivo niet in Westhoven blijven en

kwam dan ook maar terug.

Maar hun plaats wordt ingenomen door 5 schachten die op 1 augus

tus het leger vervoegden.

* Jan De Clera (Fazant enlaan) lq?ijgt e^n maand opleiding in

Ekeren. Hij zal dan als mechanicien rupsvoertuigen naar Brakel

trekken.

* Freddy Paeps (Haachtsesteenweg) leert 2 maanden rijden te

Turnhout en gaat dan men zijn voertuig dé inwoners van Aken de

stuipen op het lijf jagen.

* G. Vandcrmeiren krijgt een opleiding te Gent tot operateur

radiologie. Deze opleidii g duurt 2 maanden. Zijn later garni

zoen is nog niet hekend.

* Frans Van Graenenhroeck (Stokstraat) krijgt een maand oplei-,,

ding te Ekeren. Hij zal dan als hxireelhediende zijn eenheid

vervoegen.

* Jos Paeps (Haachtsesteenweg) doet stoer en gaat voor para

commando. Hij krijgt een.opleiding van 5 maanden te Hamen.

Bind augustus komen er dan 3 soldaten naar de heimat terug.

* William Blockmans laat zijn radio en de moderne kazerne van

Peutie in de steek.



* Harry Teokmans keert de luchtmacht de rug toe en zal terug

meer bij—de^grondse bezigheden verrichten»

* Paul Van Ingelgom ten slotte keert terug van zijn verblijf

in Spich ♦

Begin september is er 1 nieuwe soldaat bij.

Pat riek Torfs (Tenieralaan) gaat een opleiding van 6 weken volgen

te Peutie waarna hij een gebreveteerd lijnenlegger zal zijn. De

resterende 6 maanden en een half zal hi j die gaan leggen .

bossen en velden rond LÜdenscheid.

Op 1 september zijn er ook 2 nieuwe supers b^j. Guido Van De
Velde en Henri Godts beginnen hun laatste maand. En maar aftellci.
jongens.

Ook al vergevorderd maar nog lang ,niet zo ver als beide voorgaano.e
zijn de mat ras draaiers die de helft van hun dienst geklopt hebber.«
Het zijn: Preddy Liekens^ Albert Schoeters, Dirk Michiels, Luc

Hytterhoeven, Paul Van Dessel en Guido Willems.

Op 11 en 12 augustus trokken 8 bestuursleden op soldatenbe—
zoek naar Duitsland. Willyt Michelinei Stefaan, Mart ine | Rita,

Johnny, Anita en Hugo vertrokken om 8 uur richting Leuven om over

Luik, Aken en Keulen Altenrath te bereiken zonder moeilijkheden
van welke aard ook. Daar de klokken in Duitsland 1 uur achter

lopen op de onze en misschien ook door overdreven snelheid op de
autowegen waren we om 11 uur al aan het wachtlokaal van de ka

zerne. Het duurde bijna een uur eer men Paul Van Dessel kon

vinden en eidereen kon onder het wachten De maag van Stefaan

horen rommelen van de honger. Voor het middagmaal zakten we

af naar Troisdorf want in Altenrath.is niets te beleven. De

kazerne ligt volledig in de bossen en het dorpje zelf (op een
paar kilometer daar vandaan) heeft maar 2. drankhuizen. Na een

goede maaltijd dronken we nog een psiar pintjes in de kantine van
de 2de gidsen waar Paul ons naartoe loodste. We moesten echter
vroeg afscheid nemen, want er lagen ons nog ettelijke uren rijdei.
voor de boeg om het veel verder gelegen Brakel te bereiken.

Ou 20 uur kwamen we daar aan en onze eerste bekommernis was slaap

gelegenheid zoeken. Nu zijn er in Brakel veel hotels, maar er

waren ook veel Belgen die hun soldaten kwamen bezoeken en de

hotels waren eivol.



6 Maar iemand wees ons een vriend aan in het nahurig dorpje die

nog kamers vrij had»

Ha een welverdiende nachtrust gingen we Luc Ifytterhoeven "be

zoeken» Luc leidde ons rond in de moderne kasene waarin hij

leeft» Zij "bezitten daar zelfs een goed onderhouden mini-golf

terrein» Na een wandeling in een natuurgebied, een prima maal

tijd en een laatste pintje namen we afscheid van Luc en van

Brakel en vatten de lange terugweg aan» We bleven enkele uren

doorrijden en toen de dorst fep andere behoeften te groot werden

stopten we in Olen» In Reist brachten we nog een bezoek aan

het Park "Van RElst waar)de fanfare "De Vlaamse Leeuw" haar

100-jarig bestaan vierde» Toen we huiswaarts keerden konden we

terugblikken op een geslaagd weekend»

H.J»
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cle ̂ (a,cA xxxnrn^^a
De zachte lach

strooint over haar boezem heer,

en iets ervan zag

ik zelfs op haar schouders teer.

En waar de armen

de zachte inbuigingen

van hare heupen

hangend verwarmen,

daar zelfs sluipen

de hooge verheugingen

van hare lach.

En waar de loiieën

onbeschrijflijk

teder en zedig

wachten voor het

zachte vlieSn

der boenen naat het smedig

vaste vredig

wezen der voeten,

zelfd daat zag,

onbegrijpelijk,

de voet nog iets van den lach

e ..

HERMAlf GORTER.



8 OP ZIJN 6C-liflK0PHET6EnflK
SOCIOLOGiSCHE STUDIE IN (HEEL) KORT BESTEK OVER HET FENOMEEN

" W C " IN ONZE WESTERSE MAATSCHAPPIJ

*- -* 1* 4-
*  * * * * * * _* * * * * * * *

Zegge en schrijve wat men wil, maar op het gemak "brengt men

zijn tijd vrij nuttig door» Men doet er inderdaad heel wat meer

dan zijn "rug schoonmaken" en zijn "blaas ledigen»

Is er iets zaliger dan op een knusse wo-pot, alleentjes tussen

vier muren, de "billen lekker open gespreid, met een sigaretje in

de hand en een tijdschriftje op schoot? Terwijl de lichamelijke

"ballast geleidelijk aan in de riool verdwijnt, en nog heel lang

daarna, haalt men zelfgesneden filosofietjes boven over het leven,

worden de meest hardnekkige problemen eiangepakt en plannen ge

maakt »

Op school zijn de wo's een uitgelezen plaats om er stiekem een

sigaretje te roken, om nog gauw een les van buiten te leren voor

de bel gaat of om de laatste hand te leggen aan een eksamen ter

wijl de zenuwen weggesoheten worden» Je kunt van niks beters af

leiden dat het eksamentijd is, dan van de rollen wo-papier»

Sommigen halen vijf tot zes hoogdringende afspraken met mevrouw

Closet tijdens de laatste uren voor het ultieme gesprek met de

prof »

Wees nu eens eerlijk» Nog nooit een interview met jezelf afgeno

men? Of diejeetje gespeeld?

In fabrieken krijgt men dagelijks ongeveer een half uur wc-tijd

zonder loonsvermindering» Ctodat er haast geen kontrole op bestaat,

profiteren scHnmigen ervan om wat langer te blijven»

Op réis is een goede spijsvertering en, daarmee gepaard gaand, een

goede stoelgang, altijd één van de voornaamste zorgen van de toefisi

Het uitheemse eten vraagt wel enige aanpassing van de maag en als

het mechanisme blokkeert of over zijn toeren gaat brengt dat de

lieve toerist in een benarde situatie»

Omdat een vlotte onbelemmerde stoelgang van kapitaal belang is

op reis, zijn we opgelucht als de "toilettes en lavatorles"

(gelukkig is de teiminologie in alle tal én bijna hetzelfde) goed

vaak aangeduid zijn, want als we moeten gaan, dan gaan we ook graag



Pour faire "la petite"| zoals de Fransen dat zo mooi zeggen,

is de man van nature erg bevoordeeld t»o«v* de vrouw# Een

boom of struik is gauw gevonden en als er geen agenten of andere

vervelende pottenkijkers in de buurt zijn, is een plasje gauw

gemaakt•

Een tip voor op reis; berg steeds enkele meter wc-papier in je'

reiskoffers. Kan van pas komen!

We zouden nag andere facetten van het verschijnsel "wc" kunnen

toelichten en onze uiteenzetting kruiden met voorbeelden en

anekdoten, maar dat zou ons te ver brengen. Een volgende keer

misschien.

Nog even dit: als vergaderingen plaatsvonden op wc-potten rond

een tafel, dan zouden ze waarschijnlijk wat meer aarde aan de

dijk brengen, want nergens denkt men dieper en op zijn gemak

dan op het gemak.
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In de late namiddag begon de wedstrijd voor de minder dan

16-jarigen* Dirk Lamproye was er te sterk voor zijn jonge te

genstrevers*

Bij de meisjes haalde de lieftallige Marleen Craessaerts het

gemakkelijk tegen haar ongeoefende tegenstandster Hilde Van

Remoortel*

Omstreeks 20 uur begon de hoofdhrok* Om en bij de 30. ping-pongers

van heinde en verre zakten af naar jeugdhuis Tonzent* Onder hen

een delegatie van de beste Kampenhoutse ping-pongers*

Rik boedt, de titelverdediger had het bijzonder lastig om tot de

finale door te stoten*.

In de 8ste finale kwam hij uit tegen de gevreesde Mark Mathijs

die hem flink partij gaf en af en toe uitpakte met flitsende

smashes. Rik won toch met 2-0*

In de kwartfinales moest hij een set prijsgeven aan Brik Luyten

en in de halve finale diende de doorwinterde amateur pingèponger

tot het uiterste te gaan tegen onze eigen Bruno De Keyser* Brunp,

fel aangemoedigd door het lokale publiek, en onverwacht sterk,

kaapte één set weg en verloor de andere met minieme verschillen*

Bruno Poels, die in de kwartfinales RichaEd Vandereet in het

zand deed bijten, verloor de eerste set tegen halve-finalist Dirk

Lamproye. In de tweede set kwam hij verrassend sterk naar voren

en scheen ij de wedstrijd in handen te zullen nemen. Maar een

paar missers stelden gauw een einde aan een mooie droom.

In de grote finale moest ''Rik Boedt, 'een groot, sereen en sportief

ping-pong—kampioen het onderspit delven tegen zijn jonge rivaal.

Dirk sloeg de bal sekuoir over het net en haalde af en toe uit met

keiharde smashes* Rik Boedt is kampioen af en a new star is born«

Wie zal deze Dirk Lamproye volgend jaar van zijn troon stoten?

Bruno De Kejrser versloeg Bruno Poels voor de derde plaats.

1/.G
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Het woordt "Vrij podium" roept "bijna bij iedereen het

idee op van een festival waarbij groepen eventjes langskomen

en op dat bewuste podium vrij hun muzikale boodschap brengen#

Maar het is niet al muziek wat er onder de jeugd leeft:

het vechten voor natuurbehoud, politiek, het leventje op

school.•• Allemaal dingen waar je dagelijks mee gekonfronteerd

wordt•

Daarom ook dachten we eraan een informatieve beurs te houden die

deze leegt en moest opvullen.

Tijdens de muzikale pauze stelden de volgende groepen een

standje op: Amnesty International, Amada, Info-dok, Kritak,

BSP-jongeren, "VTJ-jongeren, onderwijswinkel, Pax-Christi,

Wereldwinkel, Oost-Priesterhulp, milieugroep.

We hadden bewust stelling genomen voor informatieve beurs:

propaganda was uitgesloten.

Graag bedenkingen bij dit initiatief!

Magda;

ALS WE ONZE VOETEH AAN

DE WERELD ZOUDEN VEGEN,

DAN ZOU DIE WEL EENS

PERM VUIL KUNNEN

WORDEN . . .
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De vakantieperiode ligt alweer veilig achter, de rug»

Ook voor het traditionele kinderhoekje dat enkele maanden verstek

liet. Als is dit een erg doorzichtig ekskuus voor deze afwe

zigheid!

De eigenlijke reden ligt; "bij de ideeënloosheid van de ondergeteken

de. Elke maand weer pijnigde ik m*n hersens- over een onderwerp.

Schuldbewust besefte ik dat je vooral in het jaar van het Kind

ideeën zat zou moeten hebben. En zo ;dacht ik na over dat

"Jaar van het Kind"! Heel wat bedenkingen hieromtrent waaiden ,

door mijn hoofd. Is het niet al te-gek om een jaar in een thema

te; plaatsen? Elk jaar immers leven er kinderen; elk. jaar is

dus belangrijk om wat rond kinderen te doen. Alle aandacht

één jaar toespitsen op een leeftijdsgroep en eigenlijk steke

blind blijven? Denk bijvoorbeeld maar eventjes aan de VOER.

Gaat het om het kind of om politiek?

Een nakende schoolstrijd is niet uit de lucht, zo beweren des

kundigen.

Scherp gesteld zijn kinderen zowat het speelgoed in de handen

van de politiekers.

Hoe heette het jaarthema alweer?

Magda. V

GROTE MENSEN

JUICH OM HET KIND ! :

Het kind in het Westen is een vergeten waarde geworden!

Het Jaar van het Kind probeert het kind te rehabiliteren

maar de sporadische akties en vrat oppervlakkige manifestaties

hebben het niets ten gronde veranderd.

Het kind, dat in de derde wereld de grootste rijkdom is voor

de armen, heeft in het westen moeten wijken voor de rijkdom

van de rijken. Waar de mensen bezeten zijn door de drie moderne

*V's, de Villa, de Vakantie en de ♦Voitu\ir*, is er geen plaats
meer voor het kind.



GROTE MENSEN

KEER TERUG MAR HET KIND !

GEEP NIEUWE KANSEN AAN HET KIND !

De kansen van een kind liggen niet op de eerste plaats

in materiele welstand of op het vlak van het onderwijs.

LEVENSKANSEN EN GELUKSKANSEN HANGEN VOOR

IEDER KIND AP VAN DE KWALITEIT VAN DE VADERS EN DE

MOEDERS, VAN DE KWALITEIT VAN DE LIEPDE,

DIE HET ONTVANGT IN DE MOEDERSCHOOT

EN BIJ ZIJN EERSTE ONTHAAL OP AARDE !

Het kind is in het Westen meestal owel een troetelkind,

overheschermd en verwend, ofwel verwaarloosd en in de

steek gelaten. Als onze levensstijl niet verandert

zal niemand kunnen verhinderen, dat de kinderen uit de

arme landen eenmaal het Westen zullen bevolken.

Dit is een natuurlijk proces!

Een jaar voor het kind, hoe goed bedoeld ook,

zal hier niets veranderen. Als een kind niet meer

welkom is en zelfs niet meer veilig in de moederschoot,

is dit een bewijs, dat een volk,

ondahks alle mooie theoriën, dodelijk ziek is!

^3

GROTE MEÏBEN JUICH OM HET KIND !

JUICHEN CM EEN KIND

IS JUICHEN CM HET LEVEN !

2oocler Nootrn



Van vrijdag 21 tot zondag 23 september gaat de Tonzent-

kern op weekend naar Westmalle. Mocht je geïnteresseerd zijn

in het beleid van ons jeiigdhuis, geef je naam dan gauw op aan

één van de kernleden. Elk geïnteresseerd lid mag mee. (plaatsen

beperkt) Op zaterdag wordt ter plaatse een kerhvergadering

gehouden.

Het jeTigdhuis op de wee^chaal: evaluatie van dé Jl4D en van

het afgelopen werkjaar en voorbereiding van het nieuwe sf Izoen.

Verder die dag: een wandeling en een feestavond. Op zondag

gaan we naar de Trefdag 79 van Jongerengemeenschappen.

Jaarlijks komen een 500-tal jongeren samen om ervaringen uit

te wisselen en inspiratie op te doen voor de plaatselijke werking

Br is een gevarieerd geprogrammeerd gedeelte en een ruim,

geanimeerd marktaanbod.

f ̂ D t)
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* In de volgende TK kan je de korte inhoud lezen van "OSCAR"f '

het oerkomische "blijspel van Glaude Magnier, dat Plagiaat op 27

en 28 oktoher voor het voetlicht zal "brengen. Be repetities zijn

volop aan de gang» Er zit pit in het stuk en het spelen ver

loopt vlot» Alleen de tekst, voor de zware rollen echt geen

lachertje, moet nog duchtig ingepompt worden» Voor de vrouwe

lijke rollen heeft Plagiaat een beroep gedaan op twéé nieuwe

aktrices: Bominik Bepuydt en Hilde Van Remoortel»

* Op 11 september woonden een 5-tal Plagiators het suksesstuk -

"Jan Rap en zijn maats" van Yvonne Keuls, door het MMT, bij»

* Plagiaat heeft een eigen verlichting»- Spots, kabels en meng

paneel werden voor een gunstprijsje overgekocht van "Guido en

Gezellen", het jammerlijk genoeg gesplitte kleinkunstensemble»

Guido en Willy, vurige fans van Plagiaat, hebben meer dan eens

een handje geholpen bij de belichting en het geluid. Bedankt,

jongens!

* Op 22 september in de namiddag geeft het AKVT een ZEEPBRUK-

KURSUS. Alle verenigingen die zelf hun affiches en uitnodigingen

willen maken (= veel goedkoper en kreatiever) zijn welkom.

* Plagiaat was van plan om een eigen toneelzaaltje in te richten

bij de moeder van Pred(^.Vander .Weyden» Ons toneelmateriaal

werd al overgebracht ten huize. Manda en er werd al uitgekeken

naar afgedankte bioskoopzeteltjes. Tot het droevige bericht

kwam dat he.t huis verkocht .wordt. Een mooie droom aan

diggelen?



* dat op een zeer mysterieuze wijze liefst twee LP's uit onze

aanwiïisten verdwenen zijn, nl. "Cheap Tridc at Bukodan" en •

"The 7olice".

Hopelijk hebben we niet met een platenmaniak te doen. Wil

degene die een van de twee platen toevallig in zijn bezit

heeft die zo spoedig mogelijk terugbrengen, a.u.b.

* dat we met een paar leden ten huize gingen bij Younghand

in Haacht en dat wijllie daar tweedes eindigden op hun leuke

muziekkwis* En dat wij als prijs een gratis optreden krijgen
van hun eigen disco—bar "Pussphone"» Maar daar hoor je nog

meer van...

Tussen haakjes gezegdï op zaterdag 8 september werden ze twee

jaar oud, en da's nog 'Toung".

* dat volgende vragen o/a. kunnen gesteld worden op een rijks—
wacht eks amen:

1) Welke taal spreekt men in Spanje?
2) Waarvan is een gouden frankstuk gemaakt?
3) Wie won de tweede wereldoorlog, en wie werd tweede?
4) multiple ohoise:

Als men een geweer gaat schoonmaken, wat is dan de juiste

volgorde van handeling?

a. in de loop kijken, schieten, schoonmaken

b. schoonmaken, in de loop kijken,•schieten

c. schieten, schoonmaken, in de loop kijken

5) Hoe lang duurde de tachtigjarige oorlog ongeveer?
6) Als gegeven is dat één en één gelijk is aan twee,

hoeveel is dan 1 plus 1?

7) Waarom is het verboden voor een matroos van een onderzeeê'r
om met een open venster te slapen?

8) Waar is de kelder in een gebouw van zeven verdiepingen?
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* dat we geplaagd zaten met twee wespennesten, ééntje naast het

graf en ééntje in de Tonzent-weide«

De Vilvoordse "brandweer kwam alles netjes verdelgen en dat alle

maal gratis voor niets.

* dat onze briévenbus naast de ingangsdeur kan gebruikt worden

voor diverse doeleinden:

- inleveren van a;rtikels voor de TK

- voorstellen van leden

- annonskes

- enfin, van alles een beetje

En nu maar hopen dat onze rode brievenbus vol geraakt, maar

maak er a.u.b. geen vuilnisbak van.

* dat iedereen die thuis rustige muziek liggen heeft, kleinkunst

enz. zijn platen eens zou willen uitlenen , dan kunnen we deze eens

rustig opn^en.

* dat je volgende data goed moet noteren:

16 september: Startdag van de Chiro. Hun nieuwe jaarthema

luidt: "ALLEEN WDON JE TE KLEIF'

6 oktober: optreden van Ex-Hole (ken je wel van hun supcrhits

"Coming Tune" en "Kick of stone")

17 november: komt de groep "Cobra" (nee, nee, niet gevaarlijk)

aan de beurt.

* dat de kern op weekend gaat van vrijdeag 21 tot en met zondag

23 september te Westmalle (die dag ia het trouwens een "Trefdag"
voor alle Jeugdhuizen van het Vlaamse land. En dat zijn er veel,

Alle geïnteresseerden mogen mee)

* Voila, daarmee is dekous af en zouden we willen zeggen

CCOME AND SEB NEXT MONTH
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5  Preddy Van Dessel

Ludo Tobback

Stefaan Vandenwijngaert

6  Frank Schepers

15 Christa Pira

16 Sonja Cornelis

17 Preddy Paeps

19 Mark Michiels

20 Willy Goossens

25 Arm Van Ingelgom

29 Stefaan Vanderlinden

3

s

RAADSEL

Is de maan mannelijk of vrouwelijk?

(antwoord: zie "Terzijde")

WAT HET LEVEN GOED MAAKT

IS NIET DOEN WAT WIJ

GRAAG DOEN, MAAR GRAAG DOEN

WAT WIJ MOETEN DOEN l


