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Jeugdhuizen Zouden een bijdrage móeten leyeren tot de ontplooi

ing van de ^eugd en vormin^aktiviteitèn zouden bijgevolg een . -

belangrijke plaats moeten innemen, in de werking. Met een béét je

goede wil kan het .element "vorming"' in-élk onderdeel van .de,

jeu^dhuiswerking ingeschakeld worden.. Als we de doe-maaf-aah
oppèrvlakkigheid ̂ llen,ontkomen, kuhnen 'i^/e oas voortdurey^dr .v, ;

afvragen of om het éven welke .aktiviteit wel degelijk kan'bij- ■

dragen .:bot de persoonlijkheidsontwikkelihg van de jongeren. ; Het,:

is bvb bbsi .'mogelijk'óm van een ordinaire Teedee een groepsge-

beurente maken dat uitstijgt boven de anonimiteit.die massa-. . ■

teedees zöiei^en-is. Een jeugdhuis ,dat een lijn in zijn wer- .!
Ving'wil invoeren, dat ra.a.w. weet wa.ar het tieen wil, moet zich

voortdurend ..en vooraf kritisch bezinnen over elk . onderdeel van

de •werking.. ■

Op z.aterdag "29 maart worden een aantal aspekten van de' Tonzent-

. werking in groep aangepakt. , Het :is een open-vergadering.'en

iedereen fs welkom (bégin 10 uur - einde 19 üuf). *s Middags ' "

eten we gezamenlijk. '

'Mark.

*1

3 - Daniël Bols ^ ,
5 - Danny Michiels ,

ë - Paul Van Róyêh
9 - Daniël De Prins

Annemie Opdebeéck

10 - Rilde Verhoeven

13 - Annie Andriea

15 - Augustin Lanciers
17 - Olga Tórfs .
22 - Rudy Schoetèrs !
24 - Linda CommaéHs

Eranp.ois Behets
28 - Johan Habils

29 - buik Michiels
31 — Ivo Vanderve>:en
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2 HOMOFILIE m OPENHEID Zondag 30 maart , 20 uur.

c
De mecsten van.ons hebben in hun v66r-puberteit 'homofiele nei-
gingen, .vertoondï, doktêrtje spelen in de badkamer j ,een scène uit
een liefdesfilm naspelen, aan mekaar laten zien hoeveel haar er
al op staat, ,,, Onder invloed van school (voorlichting) en
gezin en van.de wpreld van "de grote mensen" worden onze ogen
opengetrokken,voor de andere sekse. Nochtans, tot 13-14 Jaar
kunnen wij het opperbest stellen zonder die anderen.
Kindpren, lachen meestal els grote mensen "lief doen",. .En dan,
opeens, komt die raadselachtige toenadering tot de anderen, die,
wij meer dan 10 Jaar hebben kunnen missen, Freud heeft wellicht

een iwetenschappelijk antwoord klaar op:de vraag waarom een Jongen
plotseling verliefd wordt op een meisje, Hoe dan ook, dat ant
woord is niet zo gemakkelijk te geven in niet-wetenschappelijke
termen. Het is de normale gang van zaken; man en vrouw zijn
voor elkaar geschappn. Het is een evidentie, of beter, een af-
spra'ak. Het lichbmelijkê wordt absoluut taboe voor geslachts-
genoten, vooral bij Jongens (behalve bij voetballers die onge-
komplekseerd in hun blootje onder de douche kruipen^ Meisjes
durven al eens open spreken met een vriendin over "de geheimen"
van hun liohaami over de borstgroei, over.maandst.onden, over
puberteitspuistJes, maar de Jongens koesteren zelf hun lichaam
met alles erop en eraan; ze beschouwen het als een soort privé-
heiligdomdat alleen.mag, opengesteld worden voor het andere ge
slacht (de pronkers op het strand zijn een goed voorbeeld van
deze gerichte houding), Jongens treden af en toe schoorvoetend
uit hun schelp, maar doorgaans beperken hvin uitlatingen'zich. tot
snoeverige, banale grapjes.
Tot hier toe hebben we het gehad over de gewone gang van zaken:
de heterofiele relatie tussen man en vrouw die het meest voorkomt
in onze samen-lèving. Daarbuiten bestaan er echter tal van
andere situaties die omwille van de heersende gewoonte ofwel on
bekend zijn ofwel ongenadig afgekeurd worden als vallende buiten
de toelatingsnormen. .
Wat volgt is een poging; ora één van die alternatieve.samenlevings
vormen, dè homofiele'" relatie, in een ander daglicht ■ te. plaatsen.
Ongeveer 3 % / ̂ op 20 is homofiel. Een minderheid dus. Maar
een realiteit ook» Omdat ze buiten het gewone maatschappelijk
bestel vallen, worden ze nog meer in die minderheidspositie ge
drukt, met alle gevolgen vandien!
Nochtans is homofilie een NATUURLIJKE 'zaak. Kan die Jongen of
dat meisje in hemelsnaam verhelpen dat ze door geslachtsgenoten
aangetrokken wordt?

Homofiel gedrag is niet afwijkend, dan wel-.anders. Er wordt
beweerd dat homofielen "ziek" zijn en men beroept zich óni dat te
bewijzen op psychiatrische onderzoeken. We hebben hier echter
met VALSE onderzoeken te doen. Die onderzochte pa.tienten vertonen
inderdaad psychische afwijkingen, masr men vergeet hierbij dat
die stoornissen niet het gevolg zijn van het homofiel zijn als
dusdanig, maar voortspruiten uit de maatschappelijke druk die
de homofiel tot afwijkende gedragingen brengt.
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De laatste 20 jaar werd onderzoek verricht met homo's en hete
ro's tegelijk» Men kwam hierbij tot de konklusie dat er in
wezen geen verschiillen bestaan tussen beide groepen. Een homo

is geestelijk even gezond als een hetero. Een "normale homo",
als gewoon mens was een begrip geworden.
Homofilie is dus vhhr alles een SOCIAAL probleem. Het is. in
die zin afwijkend omdat het niet past binnen de sociale normen
en regels van ons officieel westers kultuxirpatroon (voortplanting,
seks, liefde en huwelijk). Vanuit' zuiver menselijk standpunt
is het niet afwijkend, maar "gewpon anders".

Mark Michiels.

H.B.: On zondag 30 raaart^ wordt er dieper op de prvoblematiek
ingegaan. Deze avond kadert in het nrojekt "relatievor
ming in'bnze samenleving". Het is de bedoeling om te
komen tot een meer verdraagzame en begrijpende houding .
tov het verschijnsel homofilie en tot de homofiel als
mens en medemens.

Aangezien de delikaatheid van het onderwerp, zien wij
liever geen Hitiers en andere "normalen" op deze avond.
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ZdimAG 9 MAART • '  16 'm FILMCLUB
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KJELL GREDE

Üfi?'

"Hoe heerlijker, het was zich een kind te Voelen, des té triësti-
gev leek het mij een volwassene te zijn» Het was toen dat ik er
aan dacht mijn volwassen-zijn een beetje rust te gunnen en van

een vakantie te genieten met twee kinderen en een kamera. Een

zomervakantie met een filmkamera.."

Kjell Grede voegde daad-bij woord en maakte zijn "Hugo och Josefin"
een film, zo zegt Jos Burvenich, "van duizend zoraerdingen".
"Het is moeilijk om te bepalen wat zo bijzonder is aan deze
film. Misschien dit: de film maakt gelukkig, wekt een gevoel
van bevrijding, van hoop, van tederheid.^., is e.en onmitputtelijk
waonder". (De standaard 6" maart' 1970) '
"Hugo och Josefin" is een film die gaat over echte kinderen.
Het benaderen van een werkelijkheid. De werkelijkheid van het
kind. •' '

ZONDAG '16 maart; om 20 UUR

De "Blues" (een zowat; ónvertaalbaré termX.is èen muzèekvorm
die bij kenners qterk'gewaardeerd wo-rdt. Hoeft dit ,té verwonde
ren a,ls je -weet dcót Muddy Waters, Eric Clapton en B.B. King
in de blueswereld thuishoren?!

Blues is 'eigenlijk Amerikaanse negermuziek waarin vooral weemoed
en verlatenheid tot uiting komen. Nadien werd de blues ook

beoefend door blanken (vb.: Eric Clapton). '
Hoe zijn de blues ontstaan, met welke, andere genres zijn ze
verwant, wat zijn dé typische kenmerken van de blues,..'welke
soorten blues onderscheidt ̂ men, ....•
Twee blues-rfans, Bart en.Herman, .zullen een en ander weten
te vertellen óver de blues. Om het niet te saai te maken zul

len zé hun blués-story opluisteren met fragmenten uit blues
nummers en met een live—opvoering van een zestal bluessongsiso
Niet' te versmaden door muziek-l-iefhebbers.
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SAMENGESTELD EN GEBLOQTLEESD

DOOR DANNY MICHIELS

* Deze majind verjaar ik, kom maar af als je wil en doe dé deiir
open met uw voeten. - Waarom met mijn voeten? - Ge gaat toch.
niet met lege hafaden komen, zeker?!

* Een zin met "bladgewassen": Adam durfde niet buiten komen,
want Eva had juist zijn blad gewassen.

* Reeds als boreling bleek zijn aanleg voor de moderne schilder
kunst : hij kon toen al doeken vuilmaken.

* - Maar Paul, wat ziet ge eruit! Wie heeft al die gaten in je
schort gemaakt?

— Och, moeke, we speelden winkel en ik was de kaas met gaatjes.,,

* Enkele dagen geleden stond een belangrijke vróuw in de belang- ^
stelling, namelijk "Marie Thumas". Zij was dan ook de blik
vanger.

* Getuige: Deze man heeft me niet alleen aangereden, hij heeft
me bovendien uitgescholden voor idioot!
Rechter; Kende hij u dan?

* De onderwijzer legde uit wat breuken zijn:, 'ZAls ik nu,een aard-.^;
anpel pak, en ik snijd hem eerst in twee stukken, dan in vier
stukken, dan weer in twee, en dan nog eens in vier stukken. Wat
heb ik dan? ' , .

Leerling; "Puree, meester".

* Bij de trekking van de loterij worden de nummers afgeroepen.
"Nummer 1173» een vet varken," roept de stem.
Een opgetogen boerin; "Dat ben-ik!"

* Rechter; "U geeft dus toe, dat u die'man een stoel naar het
hoofd hebt gegooid?"

Verdachte: "Jawel, edelachtbare."
Rechter; "Waarom deed u dat?"

Verdachte; "Omdat de tafel te zwaar was, edelachtbare.",;.
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* Moeder gaat een hondje kopen. "Weet u wel zeker, dat, hij lief
is voor de kindéren?" vraa^-ze, "Zeker, mevrouw," ze^ de ver
koopster. "Hij eet alles wat je hem voorzet, en hij ,is vooral
dol op kinderen."

* Vraagt de ene Schot aan de andere: "Waarom hebben ;jullie je
hond weggedaan?" Zegt de andere Schot: "De hondenbeiasting werd
een beetje te duur." "Maar als er dan inbrekers komen?" vraagt
de eerste Schot weer. "Ach," is het antwoord, "Dan blaffen we
zelf." ..

* Een oude en ziekeli-jké man zat'aan tafel, omgevén door zijn
drie dochters en drie schoonzoons. Hij sloot zijfi. ogen en zei
tot hen; "Mijn enige wens die ik heb, voor ik sterf.is .... is
een klein kindje te hebben dat me grootvader noemt,'ik heb me
voorgenomen het eerste kleinkind dat geboren wordt 100.000 fr.>
te schenken! Hij sloeg zijn ogen op en ... zat nog alleen aan
tafel.O,!

* LELIJKERDS

- Ze houdt van de natuur, ondanks wat die haar aangedaan heeft,
- Hij heeft een gezicht dat eruit ziet alsof het zes lichamen

versleten heeft, ^
- Ik vergeet nooit"-een-gezicht,, maar voor,,-dat; van- zal ik een

uitzondering.makéh.' ^ .
- Toen ze trouwde kustè iedereen de bruidegom. .
- Twee weken geleden smeerde ze modder op haar gelaat .' om"haar, .

uitzicht te verbeteren. Het verbeterde zo, dat ze hem er-nièt
meer afgenomen heeft'.

MOP VAN DE MAAM) .... • -

Jaja,. die bestaat nog zenne. Deze.maand kwam de beste mop van .
een persoon die onbekend wenst te blijven, maar zeker bekend is
omwille van de vlug ...opeenvolgende moppen die hij steeds kan
tappen. Bij sommigen brengt hij deze krant in de bus. En
nu; Ssssssst.

- Bericht van het RVA: Het meubelfabriek Meurop werft aan:
een jongen om de matrassen te testen, .. .

MOPPEN" kwamen deze maand van:

Jan Willem Van Besouw, Pol Vanhaverbeke, Knack, Vademecum voor
wie ook een wil (Humo) en mister X.

ftVS Wt WHjT'CeiJS

sa



Op 20 februari jongstleden werd een enquête met als tema

'Jongeren en godsdienst' de pers voorgcsteldo Uit de

resultaten blijkt dat er onder de jongeren een duidelijke trend

waarneembaar is naar een nieuw soort godsdienst. Niet meer de

'starre godsdienst bedreven door verouderde konservatievelingen

die.zich blijven blindstaren op dogma's (axioma's van het geloof)

(dj.e als een kerkpilaar boven water staan) en die de wereld met al

zijn gevaren afwijzen. In de plaa.ts stellen zij of willen zij

een godsdienst die vertrekt vande raer^ en van de wereld. Een

godsdienst van gevoelens en kontakt in plaats vari een godsdienst *

van ijzersterke waarheden en van het verstand. Een bevattelijke

godsdienst waar je wat aan hebt in plaats van een kouwe, af

standelijke religie die zijn i^lik opwaarts richt en die voorbij

gaat aan de mens als mens! Uit de enquête blijkt dat de tradi-

tionele domeinen (gezin, school en jeugdbeweging) aan belang

hebben ingeboet. De laatste 20 jaar heeft vooral•het zoge- -

naamde derde milieu (dat het uitgangsleven bestrijkt) enorm .

veel krediet gekregen. Als de kerk zijn greep op de jongeren

niet wil verliezen, moet het zijn vonningswerk naar het derde

milieu, het terrein van de vrije tijd, uitbreiden, We denlcen

hierbij aan relatievorming, seksualiteitsbeleving, arbeidsvreugde

en diens meer, ; • ■

In het volgende'nummer wordt op dit onderwerp dieper ingegaan.

In dat verhand zal ook een interview verschijnen met Diktus

Leus, . .

Mark,

eR ̂
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Haar jaai^lijkse gewoonte organiseren wij ook dit. jf^r een een-
dagsreis, en die zal doorgaan op zaterdag 3 mei.

Dit jaar gaat:- de, reis.-naar de Hoge Venen waar we .eerst eert: '

wandeling .zullen maken .(waar de. koppeltjes arm in arm kunnen

wandelen).:. Na-.deze wandeling gaan we de inwendige mens ver- ;

sterken. .In de namid.dag ..gaan we vervolgens een bezoek brengen-

aan de grotten, van Remouchamps. Wanneer we het daglicht terug

zien rijden we een stukje van onze weg terug tot aan de water-

vallen van Coo, waar we onze dorst kunnnn lessen en onze boter

hammen .opeten en verder pret kunnen maken, allerlei attrakties

kunnen meemaken,
•  • • r ] • •• , • -

Daarna als de tijd het nog toelaat zullen we nog andere beziens

waardigheden bezoeken ofwel zetten we onze reis naar het één of

andere jeugdhuis of -klub verder.

20RREG DAT JE DER BIJ BENT !!

Prroktische tips

Vertrekt zaterdag 3 mei om 7»30 uur stipt

Waar; Jeugdhuis Tonzent

Meebrengen: stevige schoenèn, regenmantel, 1'x boterhammen

Prijs: 300 fr. te betalen bij inschrijving bij Daniël

De Prins, drank en middagmaal niet inbegreoen

Inschrijven v66r 30 maart!!

Terugkomst; 3 mei (nog steeds) rond 11 uur *s avonds

A -\



EKSKLUSIEP i Met de kamera in de handè •

Voor onze tweede "Sksklusief" trokken we per fiets door een stuk

je.ongerepte Kampenhoutse,.natuur.. Op zoek naar een afgelegen

witte hoeve-, op weg naar eèn informele babbel met een zeg maar

professionele kineast. *

De. heer Van VLoieh is eeri minzame, sympathieke verschijning.

Hij-is afkomstig uit Gent, maar woont al 20 jaar in Nederokker-

zeel. Geurige koffie om de nuchterheid van zondagmorgen weg te

spoelen, om het traditionele muurtje der onwennigheid af te

breken en om de schorre stembanden wat los te weken.

Omstreeks het middaguur maakten we rechtsomkeert, met het

enthousiasme in de rug, vergezeld van een lachende zon, gedreven

door de honger. Ondertussen hebben we twee volle uren aan de

lippen gehangen van onze gastheer. De heer Van Vloten vertelt .

in een eenvoudige, vlotte stijl over zijn passie, zijn uitver

koren hobby, zijn levenswerk: het maken ïcan films.

RED: De burgemeester heeft ons tot hier getipt. Geknipt voor
"Eksklusief" want een heuse kirSeast kom je niet elke dag
tegen. Maar in feite weten we weinig af van je merkwaar
dige bezigheid. Welke films maak je eigenlijk?

KIN: Ik maak uitsluitend dokumentaire films over de meest diver
se onderwerpen: toeristische films over een bepaald land,
stad, volk. Pilms over historische en kunstzinnige onder
werpen. Een paar voorbeelden: een film over de Egyptische
farao's, de reeks "Leven in Vlaanderen", een film over het
witlof (Nvdr: die binnenkort uitkomt).

RED: Het maken van films is een bezigheid waarin veel tij.d en
geld geïnvesteerd wordt. .

KIN :Vooral veel geld. Met super 8 kun je het nog wel klaren,
.m^ar van 16 mm af is het bijna niet meer te betalen. De
aankoopt van een film kost tegenwoordig als 1000 fr. voor
amper twee minuten. Bédenk hierbij dat tijdens het proces
nog ettelijke meters film naar de vuilnisbak verwezen wor
den. Op financiële steun hoeven we niet te rekenenc



10 Budgetton- worden alleen t'^egekend aan langspeelfilms en dan
heeft' het meestal nog hee.l<wat voeten'in de'aarde. Ik doe
het zo;' het geld dat ik"voor een film hekom, rëkupereer ik
voor het maken van de volgende produkiie. Je begrijpt dat

,  ' ik rae zelden of nooit een flop kan Veroorloven.

RED: Door wie voorden de films aangekocht? -

KIN: De TV-stations zijn onze grootste klanten. De, BRT uiter
aard, maar ook.het buitenland (Joegoslavië,'Neiderland, - • •
Zwitserland, ■Sïckndinayi^..,...0^

RED; Welke s'uijl hanteer, je in. jp:films?
^ KIN: Wij houden het bij de.zogenaamde "cinéma vérité". Dat hangt

natuur-l'ijk 'samen met het genre van'de dokumentairé. We pro
beren zoveel mogelijk het spontane, echte, werkelijke léven
te vatten met de komera.

m

RH): Eoe ga je eigonl-ijk te'wérk? 'Op eigen houtje of beschik je
over oen team van medewerkers?- ,/■ ■ ■

KIN: Een film.'io geen éénmansproduktie. Dat is praktisch, en
materieel 'g3-»-;aon niet te doen. ,Meestal werken we met tVee,
drie mensen.- -

RED: Welk belang hecht je aan de filmische vormgev-ir^?
KIN: Ik ïiaal geen gékke toeren uit met de kamera.. Ik ben dus

•geen tovenaar van het beeld. De filmische vormgeving is
een halpmiddel om de inhoud (wat je 'te zeggen, te tonen
hebt) ibcter Over te brengen.

RED: Een kopje kopje koffie is gauw gezet,, een eitje is gauw
•  gebakken. ila,ar aan het maken van een film is ongetwijfeld

een lang; verhaal verbonden met heel wat verwikkelingen,
KIN; Het proces verloopt in drie fasen. Eerst wordt een...ondGr-

x-jorp uitgebroed, .Persoonlijke smaak -ligt a' ,ah de basis van '
mijn onderwerpskeuze. .Als- kriterium .st'aat échter voorop;
voor een zo ruim mogelijk geïnteresseerd publiek-» Voor de
werkmoji zov;öl p.ls voor de, intellektueel.

TUSSEINVRAi'iG RED; Speelt het; koröraerciële'óogpunt hier dan mee?
KIN: Zeker niet. Tenminste, ik aas niet op goedkoop kommercieel

sukse.s. , Het ene hangt wel samen mét het andere. He probeer
oen zo' , breed mogelijk publiek aan te trekken, en in die zin
ben ik .misschien, wel-k'omm'erciee.l,

Tussenvraag RED; Is het mogelijk om met een" produktie als "De
fprao'.s" het grote ^publiek te bereiken?

KIN: Ik meen van wel. Ik brer^ geen histprisch-zakelijke repor-
^  tagos die alleen bij de'insider—specialist interesse zouden

ku^on opw.elcken, 7 In mijn' dokvimentaires bestaat een ruim
aandeel vrv^r ..het anekdotische, voor het- pittige, detail. De
tema's zijn. a.llen .uit het leven ge^^epen,- af en toe wordt in.

'historische films-de spropg gemaakt.'.naar onze tijd. Neem
nu bvl> g.e iaTap:"s,, Nefertete, de beeldschone Egyptische
koningin,-, d-oeg toen al (Nvdr; meer dan 30OO jaar geleden) -
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oogschaduw, iets waar-de vrouwtjes nu nog gretig gebruik
van maken. Maar Nefertete was de eerste die blauw én zilver

op de ogen smeerde. ,

WEER TER ZAKE!

Na de kohseptie komt de realisatiefase» Hier komt voor het
eerst het financieel spook opdagen: film kopen, geluid re
gistreren, de film ontwikkelen in een laboratorium. Ban
wordt de film gemonteerd ofte geknipt en aaneengeplakt.:
Tenslotte volgt de "editing", de uitgave. Overbodige stuk
ken die de kontinuTteit van de film^ in de weg zitten, wor- '
den er nogmaals uitgeknipt. Het is vooral een kwestie van
aanvoelen en timing.

REB; Bê melis en" zijn bezigheid staan centraal in je films.

KIN: Ja. Mensen en him gewoonten hebben me altijd geboeid. Ik

concentreer me vooral op het eigene van de verschillende
menselijke leefgewoontes, op de eigenheid van het milieu
waarin ze verkeren, óp hun typische plaats-, tijd- en
railieugebonden leefwijzen.

REB: Jé werk is boeiend, verrijkend en vol afwiös'elingi Een
avontuur, een ontdekkingsreis waarbij je af en toe wel es
in een lastig parket kunt ^omen te staan.

KIN: Zeker. Ik zou tal van anekdotes kunnen vertellen. In het

beruchte Iran hebben we op 10 opnamen 7 keer de benen moeten
nemen. In ons vak moet'-je. risiko's durven nemen om ergens
te geraken, om "het" te kunnen filmen: durf eh geduld.
En onmisbaar: een flinke dosis geluk.

P.S. Bedankt Ghislain Van Vloten voor het gezellige onderonsje
en nog veel sukses.

Int erview: André,. Mark

Tekst; Mark
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De week van de soldaat is weer achter de rug. Als we alle

.-aktiviteiten overschöuwen kunnen we met genoe^n van een alge

meen siücsés spreken. '

..-Vrijdag;8 februari^werden er 68 kippen of Biefstukken verspeeld

"en gewonnen. f .

Zond-'g 10 februari kwamen de hongerigen In-dichte drommen,• naar

het Park van Reist afgezakt en,door onze kundi,-ge koks en vaar

dige opdiensters werden allen verzadigd. ,-y

Hét'weekend ervoor (2-3 februari) gingen de soldatenmissen door

en wérden 250 exemplaren van.Extra-Rantsoen aan de man of. vrouw

gebracht,

De laatste zaterdag van de maand(23. februari) was het soldaten-

bal in zaal Fax. .De weermaker was dit jaar met ons en de Fax

was bijna te klein om al de danslustigen te plaatsen. De op-

dien(st)ers'hadden handen te kort en achter de toog stroomde

bijna zoveel zweet-als bier. Onze D.J.'s zorgden steeds voor
.  .. .. •

een volle dansvloer en de sfeer was geweldig. We danken allen

voor hun aanwezigheid. Als extra wil ik de Milac afdeling van

Diegem bedanken en ook jeugdhuis Tonzent voor hun talrijke op—

komst. " . . •

Zo, dat was dan onze Week van de Soldaat. Er rest mij nog 1

belangrijke zaak, namelijk het bedanken van al onze medewerkers.

Het klinkt misschien banaal en afgezaagd maar door deze mensen

die ons belangeloos hebben geholpen en zich uitgesloofd werden

onze aktiviteiten een.sukses., Zonder hen zouden we gewoon geen

Week van de Soldaat kunnen organiseren. Daarvoor in naam van

Kilac en van onze soldaten^ DANK U WEL.

Maa,r het gewone leven gaat voort en dat is ook zo voor onze sol

daten. Op 3 maart koman er 2 bleukes bij;-Danny Crab ën Rudy

Casteels. Beiden trekken ze, naai* Kokstjde óm er een luchtmacht

imiform aan te trekken en een opleiding van 1 maand te krijgen.

Danny komt daarUa naar Meisbroek als mess-bfediende. Rudy gaat

het echter wat. verder zoeken. Als chauffeur van zware voertuigen

zal hij Grace-Hollogne onveilig maken.
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Eind fe'bruari waren er. ook soldaten die naar het thuisfront terug^

keerden, Philip Elaerts, liet het Klein Kasteeltje voor wat het

waard was. Hedwig Heymbeeck laat luchtmacht en Bevekom in de

steek en blijft voortaan bij zijn jonge bruid. Éric Be Kegel •

komt terug van Marche-en-Pamenne en laat het lijnen leggen aan

de bleukes over.

Ik bedank ook Julien Jespers die ons bij zijn afzwaai een bri'éfje

schreef om zijn dank aan Milac te betuigen. Zulke brieven geven

ons de moed om er mee door te gaan.

P.S. Uitslag Tombola ingangskaarten Soldatenbal:

1411 - 1333 - 1229 - 1377 -1115 - 1109 - 1269 - 1160 - 1255 -

1306 - 1019

Be prijzen kunnen afgehaald worden bij Centra Janssens in de

Stationsstraat of bij een der bestuursleden.

Hugo Janssens•

[ CfRooT^V^, j y
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presenteert op ZIOITOAG 16" MART

van 14' uur tót t6 uur 30

■  HET MEISJE

met de ■ ■

MOOISTE OGEM TEi:^ WERELD

Regie V' Jan Schmidt

Produktie: Barrandov - Praag'éh Studio 1001 langspeelfilms

van Sofia. Tsjechoslowakije - Bulgarije 1975

Buur; 81 ninut en

"Hèt "meis je 'liiet de "mooiste" ogen ter wëreld" -is'.een sprookje.
Het is dan - zoals het hij een sprookje past - ook eenvoudig

'van opbouw. Drie mooi afgelijnde episodes? in het dorp om de'
aanzet tot de geschiedenis te vinden (een jonge man op huwbare
leeftijd is verliefd geraakt- op,een heel speciaal meisje);
Pichta trekt de wereld in en beleeft net als een middeleeuws

ridder op zijn tocht een boel avonturen om uiteindelijk zijn
verloofde vinden; terug in het doro aan de rand van de ver-
uwijfoling maar ook vlak bij het grote geluk en de uiteindelijke
beloning.- Een zeer eenvoudige opbouw dus die voor iedere jonge
kijker voldoende verstaanbaar moet zijn. Schrille kontrasteh
zijn zijn er ook voldoende om de kinderen de thematiek te ver
duidelijken? Pichta en wie aan zijn kant staan zijn onvoorwaar
delijk goed (Pichta, Josef, Ararka, het paard, Orina). Wie
Pichta tegenwerkt' is-dan ook.onvoorwaardelijk slecht (de zigeu
ners, de rovers," "dè'dor'pelingen^bij z'ijö terugkee;!?.)
Om het verho.al eènvóudig te houden en het to.ch-y.oldoe.ttde samen
hang te verlenen,- worden.de verschillende ayontiiren .(ifpagmehten)
aan elkaar gelijmd door de oude .Josef. Telkens als het yobr.
Pichta wat moeilijk wordt of als- hi-j.een zet je'viodig. heeft,
komt deze oude man in allerlei vermommingen, opdagen» Waarschijn
lijk zullen de kinderén niet zoveel próblemen. hebben om telkens
dezelfde man te herkennen eh"alleen een; sprookjes niïeveling
als Pichta kan zo blind zijn dat hij de oude niet hehkcnt. \
Zoals het ih'-een. sprookje past, wordt het goede beloond en het
kwade gestraft? Pichta krijgt zijn bruid en de dorpelingen
kijken op hun neus.
Tenslotte is er ook daar het zedélesj,©.. Daar zorgt Josef voor.
Meer dan eens wijst hij Pichta erop dat ..je; ■ als je iets.wil
bereiken in het leven, er iets .m.->et vóór oyer hebben ook. En
bovendien: zoek het geluk niet waar" het 'niet te vinden is, maar
hou je ngen open, dan zie jp dat" het ylalcbij is.

■  r Danny.
Bronnen? J-Pilras
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Het karhavalgebemren kleefde van zondag, tot .dinsdag zijn hoog

tepunten of-dieptepunten, zoalg-^.je .het wil noemen. Sommigen .

hebben er een hekel aan, anderen hielden er, v;ast een hóüten

''kop aan.; ovèrv De.CMro pa^e • reeds - op zondag I7.fe^3ruari uit

•■"iöet 'een mooie'kl-eurrdjkerSit.oet-.-die vertrok, vanuit het Park en

eindigde met een slotgebeuren in zaal Pax. . Onderweg, waren er

heel veel enthousiaste toeschouwers, sommigen gluurden achter

de gordijhen, ■ anderen volgden de stoat van het begin tot het

einde. Het zachte lenteweertje zal daar wel een beetje tussen

gezeten hebben. Eén fotograaf gestuurd, door "de Bond" (het
weekblad voor het gezin) maakte een reportage van het hele ge
beuren. Je kon het blijkbaar zien dat "Marie Thumas" failliet

is, vele kinderen hadden van konserveblikken een muziekinstru

ment- gemaakt .. . Bij- de. aankomst werden al de. jonge karnavalisten

verrast' met lekïce!re'pamekoeken, made by B.G.J.G. met veel sui-

ker, terwijl zé kónden geni.etèn van een prima "karnavalshow"

met sketches, .dans„en,zang.

En dan Vastenavond zelf. In^Tónzent was er^eer een dolle kar-

navalfuif. En wie er in de pap;rderde en het boeltje op dreef
hield was nog altijd onze platenruijier "Bave", die voor een ge

deelte verkleed was in matroos. ^ En wie liep je daar nu zo alle

maal tegen het lijf: (dubbelpunt) Arabieren,. 2 engelen die later
.  de Heilige (Max)ius en de Heilige j[Pranci)scus bleken te zijn,

enkel hun a\ireooltjes ontbraken nog, 2 kruipdieren (Luk en Karin),
nonnekes, cowboy's, een Ria(ap),'en nog veel meer leufe;e dingen.
Er werd met confetti en serpentines gegooid net als een kleuter-

kies die vijf minuutjes zonder juffrouw is gelaten. Ka de

stortvloed van karnavalliedereh hadden we dan de verkiezing van

"Prins en Prinses Karnaval anno '80".- De voorzitter van de jiiry

(Zjap Van Weyenbergh) en zijn gevolg komen de . zaal birjiengewandeld
en nemen plaats in de luxe-oahapé. Pol Van Weseisibeeok, de Zjap

dus. en Daniël Bols (om de zetel een beetje op te vullen) die
knap hoofdtelwerk leverde.
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Bij de eerste proef bleken. Ria en Patricia aan de leiding te

staan, maar bij de t^^ede proef; dansen op Rap-o-Clap-o'' van

Joe Bataan,en derde proef: de'^ "mo'sseldans" gecompónéerd; .gp!'

gespeel-d'dQ.or.'de "Vekes", kaapten André Janssens en-.MQl-'.Pe

Schutter het de eerste prijs weg.
' I •

Voor-de mod^-freaks. André en Mol waren uitgedost 'in een wit

-pak in de stijl,van "pierrots" en hadden een dikke schminklaag

op hun.gezichten gestreken.

*s Anderendaags was het gedaan met smullen, vreten, feest vie

ren, leute en plezier, de broeksriemen werden weer eens duchtig

eer^etrokken.

Danny Michiels..

• rV : •
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FOTOGRAFIE. EEN GOED BEGIN

Vrijdag 15 februari ging men vnn start met de eerste vergadering
over fotografie met tevens een beperkt aantal geïnteresseerden
(hóeft dit nog gezegd?) ' '
Pol gaf ons eerst een korte historiek van hoe het .allemaal begon»
"Op 19 augustus 1839 maakte Louis Daguerre ergens in pcarijs zijn
fotografisch procédé bekend» Daarna werd het universeel en dui- •
zenden mensen experimenteerden met dit nieuwe medium. . Vele schil
ders legden, hun .palet neer voor een camera. Kort na Daguerre
bracht Talbot een nieuw.S3'-steom op de mrorkt..."'
Als je over fotografie echt wil kunnen meepraten dan dien je een
aantal technische termen zeker te kennen. Vraag dat .maa.r eens
aan Jan Willems. Hij gaf ons een paa.r sleutels mee van fot-ografie.
En ̂ hoe kan je ,d0.t? DoOr n.atuürlijk lid te worden van onze foto
club. 'Watn ;daar leer je niet alleeen allo mogelijke kneepjes
van opname en afdruk, maar door' de gesprekken met de kenners,
door het bekijken van enkele voorbeelden, leer je-, de .artistieke
mogelijkheden van dit.^pracht•ige medium beter kennen. Dus,
aarzel" niet

Het vraagt wel een beetje-geduld, maar het te bereiken doel is
belangrijk. Als je vragen, problemen of suggesties hebt in ver
band met fotografie, fotoapparaten, ontwikkelen, afdridcken en
noem maar op, kan je terecht bij volgende personen: .• •

.  . 1,. Pol Van ïïesembeeck

2. Jan Willems "" . "

. - 3«Dirk Herremans . . .

4® Daniël Bols ••
Op de volgende vergadering Vcon^ VRIJDAG 28 KAART om 20-00 uur
gaan we het allemaal eens in de praktijk uitproberen, want
zelf afdrukken, da*s pas echt fotograferen. Wie graag afdruk
ken wenst van zijn favoriete negatieven mag die gerust meebrengen
en kan ze dan zelf ontwikkelen.

LH KOfA-r,

IK w

OZ-W
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dat na^ee^ petitie die gehouden werd door Mevrouw Verr.ijt' uit .
de H-,-Tobbackstraat werd het bushokje op de Haachtsesteenweg een
paar meters achteruit gezet. 'Irène heeft hieirvoor wel een tijdje
moeten wachten, maar na een-lange brief geschreven aan de Minister
van Verkeerswezen Chabert (met de zovele' handtekeningen), werd hét
vroegere "doodshokje" verp.lraatst. Hierdoor zijn niet alleen de
busgangers een beetje veilig, maar is ook het zicht vanuitvde , •
H. Tobbackstraat naar de Haachtsestoeehweg verbeterd#

* dat.op dinsdagavond 19 februari de 35-jarige zanger-leider van
de Australische formatie AC/dC Bon Scott in Londen-dood aange
troffen werd in zijn wagen# Een overdadig gebruik van alkohol
znu de 'oorzaak zijn.

* dat op zonda.g 2 maart om ,l8u30 in zaal "Be Vlaamse Leeuw" een
muziekavond doorgaat. Bit'alles'onder leiding van J, Van Rompy.

* dat vanaf 1 april (en dit is geen aprilvis) Urbnnus van Anus
om de twee dagen op onze beeldbuis k-^mt, net voor het nieuws.
Elk filmpje duurt zo'n 4^5 minuten. Bat wordt weer la,chen
geblazen.

* .da.t op za.terdag 8 maart in het Sportcomplex - Berg "MOVE
LIBRE" haar 4-jarig bestaan viert. Ze brengen o.a. een frar^ment
uit hun crea,tie; "To- the century of the earth". Voor de artis
tieke Omlijsting zorgen; Jacques Benuidt en Hans Leye, Baarna
is er een gezéllige da.nsavpnd met B.J, L'udo.

* dat'op uitnodiging v'an de-Klilturele Raad, het Mechels Minia
tuur Theater, op zaterdn^^ 13. september een .-voorstelling van de
produktie "Jan Rap en zijn He.at" van.'Yvonne Keuls zal verzorgen
in het schoolcomplex te Berg-Kampenhout. Houd nu reeds deze
da„tum vrij voor de bbkende acteurs van "Be Kollega!s",

* dat volgende aankondiging:in,-,een vxeekbiad stond; '
"longen van 120 kilo zoekt meisje van 120 kilo om samen op de
wip te zitten." ' 'V

* dat -er -^p zondag ^30"-maart, een .infor—a'vond doorgaat' "^^ver' "homo
filie", "GEWOOH AIlDER3"n Qri het een beetje .bij het .onderwerp
te houden, er'stond eens van voor in een krant,; "2000 jongens op'
de homo-fuif te Gent, Jongens, jongens, "

* dat we momenteel met 168 leden zijn. Bat betekent heel wat
meer dan vorig jaar. En de;ledenlijst blijft maar aangroeien.


