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Werkten mee aan deze Tonzentkranti

Tianny Michiels : Voorwoord.

Magy Verstreken i lay-out.

Mark Van Steenwinckel t Humor.

Coosemans Johan i zoeken en schrijven teksten,dokumentatie en

illustraties,plak- en knipwerk,lay-out,typwerk,

c.pieren en verspreiden.

Christian Louagie t copieren en verspreiden.



VOORWOORD.

r
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Dag,

Eigenlijk zou ik dit voorwoord moeten beginnen met zoiets als:
"Er was eens...".N'een.we zijn niet ingedompeld in een vroegtijdige
en lange winterslaap,deze Tonzentkrant was klinisch dood.Voor
we aan euthanasie dachten begon er toch iets aan ons geweten te
knagen en op de eerte kern van het nieuwe jaar (26.01•85).werd beslist
een nieuwe TK uit te geven.Ziehier de nieuwe TK.
N'iet alleen werd ef beslist om de TK opnieuw uit te brengen
maar ook de interne keuken onderging een verandering.
Hoofdreden van het zwijgen van de Tonzentkrant is wel,de drukkosten
van off-set waarvoor we elke maand meerdere briefjes van "Andre-
Ernest-.Vodeste r;retry"moosten neertellen, noor de roklarre konden
we de TK echter niet leefbaar houden,tenzij dat elke bladzijde
door een sponsor werd betaald.Mensen die vorig jaar nog een
abonnement namen op dit blad krijgen dit jaar alle nummers
gratis.Terwijl dit voorwoord wordt getypt zijn we terug in de
sneeuw- t.n ijspuree g^ropt.Net zoals het begin van vorige maand.
Naar 't schijnt heb jij lel.ker door de sneeuw geploeterd met
of zonder sneeuwpla.'.nen.heb jij de frisse,o zo gezonde -18°
Celsius bries aan den lijve ondervonden.
Je liefje heeft je eens letterlijk kunnen toelaten een slippertje •
te maken en tenslotte heb jij moeten crossen om je trein te
halen ,die weer eens op tijd was.
Waarschijnlijk ben je vorige maand overspoeld door een hele resem
nieuwjaarswensen,en wij willen daar ook geen uitzondering op
maken.Misschien wens je jezelf het verhaal van ir, een ï'-b5
versie.Misschien ook niet....
Als je dag na dag verwacht wat nog niet bestaat.
Als je hopen durft dat een winterdroom zomerzoete waarheid wordt.
Als je vandaag maar wil zien als het begin van morgen.
1^85,één grote uitdaging....
Samen met anderen maken we er een nieuw jaar van.
•*5tel je voor dat alles kan,als je maar medezeggenschap had.
Lid,medewerker worden.

Voor de redaktie,

Danny Michiels.

Cr - ,
•« ^

Mensen die willen meewerken aan do Tonzentkrant zijn steeds welkom.



ACTIVrrElTE\_IN_JEUGUHU13 TON/.ENT. 3.

SCHAATSEN.

-wanneer:Éénmaal in de maand qaan we

schaatsen in ons jeugdhuis.

Deze maand is dat op 01.02.'85

-verantwoordeli jke:Daniel Bols.

-inschri jvingentZie inschri jvingsbord^.'
actieve teiten aan de

toog.Deze maand kan

men inschrijven tot en

met 01.02.'05.

-kostprijs:150 fr. per persoon.

Deze prijs omvat het vervoer,

de schaatsbeurt en de huur

prijs van de schaatsen.

Indien men zijn eigen schaatsen

meebrengt wordt de huurprijs

de schaatsen afgetrokken,

-vertrek:Het uur van het vertrek wordt

telkens vermeld op de inschrijvings-

lijst.Deze keer is het 19.00 uur

STIPT !!!.We houden ons eraan dat

dit uur van vertrek steeds STIPT

wordt nageleefd,anders missen we
•r

het begin van de schaatsbeurt.

TWEE-MAANDELIJKSE EËTINSTUIF.

-wat:Een etentje tegen democratische prijzen klaar

gemaakt in onze voortreffelijke Tonzentkeuken,

door de Tonzentkookploeg.

-waarsin Jeugdhuis Tonzent.

-wanneeriEenmaal in de twee maand op een T''\
zondag van 18.00 tot 23 uur. V

-menusDe menu wordt bepaald door de Tonzent-

kookploeg.De leden kunnen via de Tonzent-
tl

ideeenbus en de Open Kern eventueel voor

stellen doen.De menu en de inschrijvings-,

lijst zullen minstens 14 dagen op voorhandden

Tonzent omhooq^langen.De menu verschijnt ook nog
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)or-inschrijving en betaling:Een lijst voor v

inschrijvingen zal steeds

minstens 14 dagen op voor!

worden omhooggehangen op het Tnschri jvingsbort

voor actieve teiten aan de toog.De betaling

gebeurt direct wanneer men zich inschrijft.

De betalingen en de inschrijvingen kunnen uiti

lijk nog tot op de vrijdag van het weekend

waarop de eetinstuif plaatsvind.

-Deze maand gaat de eetinstuif door op zaterdag 02.C2'8!

Omdat het de eerste maal was werd gedacht aan iets

f eesteli jks: PAN'N'EKCEKEN. Deze keer moest er ook niet op

voorhand betaalt en ingeschreven worden.

PANA-EKOEKEN NET SUIKER. [■
-Wat hebben we nodigtlkg. zelfrijzend bloem:2 1. melk:4 pakjes vanille

suiker; 8 Gieren:witte en bruine suiker;oIie of boter.
Dit alles hebben we nodig voor een 20-tal Tonzent-eters.

-Bereiding van het deegil.bloem zeven om klonters te voorkomen

2.kuiltje in de bloem maken
3.eidooiers van het wit scheiden.

4.eidooiers loskloppen en in het kuiltje brengen
5.eidooiers onder de bloem roeren

6.melk toevoegen tot men een mooi deeg heeft

7.eiwitten samen met de vanillesuiker stijfkToppen
en die voorzichtig onder het deeg zetten

8.vetstof verwarmen in de koekepan en fijne flensjes
bakken

9.opdienen met:suiker,boter of confituur.
TUSSEN HAAKJES:Mensen die graag eens mee zouden koken kunnen steeds hun

naam opgeven aan Greet Luyten.

- t
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Op zondag 10 februari stelt de 16 mm filmclub

-KIFIKA:G0LD0RAK.Een mooie tekenfilm over de
robot.Het verhaal gaat over Actarus.een Prins
van de planeet Euphor.die een paar vijanden
hoeft.Hij lanceert de robot COI.DORAK en al
de boeven worden door hem verslagen.

-AVO.vnFTI.M-FREN'ZY.eon thriller van de
qrootmecster HTTCHCOCK (Alfrod),een Brits
(Londen 18og) filmregisseur en specialist
van de thriller.

#■

OPGELET:-Tijdens de films mag er NIET gerookt worden.
-Tijdens de film is de tap gesloten,alleen
vooraf,tijdens de pauze en na de film
zijn er consumatios te krijgen.
Tijdons de kinderfilm zijn de consumatios
voor de kinderen aan 15 fr..

4k



wij 99an^
Woed geven ƒ

is niet zo best begonnen:wij hebben bar winterweer gekend dat zeer vlug
zijn weerslag liet voelen op de bloedbevoorrading.
Dankzij de inzet van radio-omroep en lokale zenders werden op donderdag
10 januari 600 units bloed ingezameld op + 8 uur tijd.De akties gebeurden
gelijktijdig te Kessel-lo.Landen.Diest,Aarschot.Heusden en Peer.In een
mum van tijd werd de dreiging gekeerd.Inderdaad.er was een tekort van
+ 500 units te Leuven om de noden van het weekend van 12/13 januari te dekken
Ook de academische ziekenhuizen (arbeiders.bedienden.verpleging.geneesheren,
professoren) hebben een extra inspanning geleverd.In deze ziekenhuizen ^
werden tijdens de diensturen.* 650 units bloed ingezameld.
Laat ons hopen dat de winter voorbij is.Wij moeten ons nu wel dringend
reorganiseren.t.t.z. wij moeten de brokken lijmen.Wij kunnende eerste .
3 maanden niet teruggaan naar de plaatsen waar de noodbloedinzamelingen
gehouden werden.Ons jaarprogramma kreeg daardoor veel leemten.Daarom
moeten we in andere gemeenten meer doen dan onze gewone trimesteriele
bloed inzameling.Een gewone oproep om bloed te geven volstaat niet.wij
moeten de ganse bevolking als het ware mobiliseren.
Wij hebben.buiten de mensen die gewoonlijk komen bloed geven.nu ook
andere mensen nodig die tot nu toe sporadisch of helemaal geen bloed^gaven.

(Uit!Een brief van Dr. C. Vermeulen Jjoofdgeneesheer

een "
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STRIPBIB.

STRIPINSTUIFi15.02. '85.

De STRIPBIB is open.Alle aanwezigen in het

Praatkaffee kunnen de Stripbib bezoeken en strips

-^ntlenenjraits ze lid zijn van de Stripbib.

-waar:in den Uil in Jeugdhuis Tonzent.

-wanneerizondagvoormiddag,

-openingsuren:10.30 tot 11.30 uur.

-verantwoordelijke:Mark Holsters.

-prijs lidkaart Stripbib: " Tonzont 1 oden: 25 fr.

-uitleenprijs boeken. 3 fr. Tonzentlid: 50 fr.
-uitleenduur: 3 weken

-aantal boeken dat men mag meenemen per uitleen-beurt: 5.
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WERKWIJZE VOOR HET MAKEN VAN ONZE

VALENTIJNBLOEMETJES.

Party-bloemen
Beoodtgd
ver«cbill*od«(*U«U*ui*ocr4p«p«p4«f •
tchaai

g*Ukt bioezncndrud 2 aa O. 30 ca
laoq
duo louw

iub«li)m

W0:kwi)t0: b«gio mét h«t hart vao d*
bloam Knip mo itiook van ongavoor 12
cm laogta vao hat pak ctapapaptar Mat
aaa gawona tchaai koipt u ham op ragal»
matiga aiftandaa vao tals mmdat dao l ca
tol op da haÜt rachl oi V-votmtg lo (lak. 1
ao 2]
Rol da strook nu mat grova plooiao op aa
bind kao aaa da ondaikaol aai aao alukia
louw ttavig bij alkaat. Naaa bat bloaa<
dtaad an buig aas vas da wtaiDdao raai
aao tacgatiacuca 2 cm om Pnkdaandara
kaal vao bovaoaf lo hal rsiddao vao hal
hart ao Irak bal draad oaai baoadao (tak
3). Door bal omgabogao riuk aao da
boraakant aal bal draad atcb vanaall vaal.

Kaïp 8u vao aao coetiaitaraoda klaui
, ciéMpapiar aao ttiook vao 18 cm laogla
* aJ. Loip bovaoaaa aao looda ol puotsga
aonn (tak. 4). Rol ̂  gabala atrook aal
grola plootao op em hal bi| alkaar gaboo-
dao bah ao bind waar al mal aao ttuk)a
louw. dal rtrak aaogaliokkao moat wen
den Soma lavart dal albadao wal reoai-
hjkhadan op ao acbuiveo da bloambladao
uit alkaar U kuol dal op da volgaoda
maniar voorkomao. Houd da tooal
rolda atrook oodaraao mal aas haod bil
alkaar ao trak bal bart voorucbtig aan
•rndia naar bovao. Doa aao baalia luba*
Li|m aao da oedarkaot vao bal bart ao
•cbuil ImI tvaaa larug in da opgarolda
rtrook.

Krup aao datda ctrook el vao oogavaar 25
ca laogla vao aao cootrartaraoda ol aae-
gtacuaoda klaur papwf. Kotp da boveo-
kaal waar to aao vorm aa tol baio op da
hwrbovao baecbravao manier om do aar-
sta twaa eirokao op. Vartiattao raat aao
«uk touw (lak. S). 2o«ia u op da (oio ual,
koorMO nog maardara bloamblad-etrokao
(oi daian daarvan) om da bloacs gawikkald
wordao-

Kaara aao twaada stuk bloamdreed ao
slaak dra oodario da bloam Omwind da
oedarkaot ven da bioaa (bal louwij® mag
aial maar ucfalbeai ujo) aa da baida
bluamdredao mat aao strook gtoae crepa-
fspiat vao 2 ca biaadta 2Lal da 2 era
rada strook pepsar aao da oadaikaot vao

da bloam mal tubalijni vael ao brang

ti)daet hal onwikkalan btar ao daar wat
lijm «ao ^k bal crépapapiar b|dant bal
•chuio oawikkalao (lak 6) goad uit. lodat
bal mooi glad wordt la pleaii vao crépa
papiar kuni u biatvooi ook lo da heodal
varkriigbaar plartic bloam band oaroao.

Da party-bioam ie nu bi|oa klaar. Er moai
ellaao oog vorm lo da bloambladatao
gabracbl woidao. Dal gabaurt door da
bladateo eluk voos stuk lO da braadt# op la
lakkao. U bolt bal papiar alt bal wata op
dooi bal raat baida faandan luesao da
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hé waar

Zoop jij zo
*^llWf^)W ' vluQ heen ?
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-wanneer:Woe 20 tot en met Za 23 februari,

-inschrijvingcn:inschrijvingsbord actieve toitcn

aan de toog.

- i n 1 icht i r.nf>n : i nf orma t i et ooa JUT.

fftTJifln

al had je gezocht

al had je gekocht

alles wat erop leek

al heb je geloofd

al heb je geroofd

alles waar je naar keek

al heb je verwacht

al heb je gedacht

dat je't vinden zou

vrede is alleen in jou

't is niet in de bijbel

niet in de koran

ook niet in de i ching

niet in een kruisje

niet in een kaftan

in geen enkel ding

niet in oen jointje

vredfc? IS in 30U

G
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Za 23.02.'üScUITSTAP naar dcHOirWKriF van di.' Scouts on
Zonnostraalt ji-'s.

-vertrektdC.30 uur STIPT !!! ^

Scouts & Zonnestraaltjes
op zaterdag 23 februari '85
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Alles is noq moqelljk,
zorg dus dat je erbij bent !!!

dit is een QPRQE P

't Is niet om mee te lachen,
een jeugdhuis draaiende houden.

Daar zijn een heleboel mensen voor
nod i g:

jongeren
sympati santen
fuivers

organisatoren
handige Harry's en Henriettes
schr i jvers
publik relationmensen
muziek,teater,f i Imkenners
mensen met tijd en goesting
kroeg lopers
idePen:abriceerders

Kort:F.en groep van jongeren die maakt
dat Jpugd'r.uis Tonzent te klein wordt
voor al die geïnteresseerden.Als ge van
uzelf vindt cat ge één of moer van die
typen z i jt!
l/.Ók'DAr :;-l Für.PÜARI cm . K; uuri in 't
l'raatk.iffee onze eerste AANDKI.IJKSE

OP Ka p

Hierin krijgen alle I.i van Te Onzent
een kans om hun zeg te aoen en mee
verantwoordelijkheid te nemen,activiteiten
te organiseren,....
Al wat men wil bespreekbaar zion(ideGon,
i ni t iat ioven,improvisati es,kri t ieken,...)
^L^_la^t:^e_ op vrijdag 22.02,'b5 in de
tonzentideek:..^l:s.
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ben lid van Jeugdhuis Tonzent.

lidkaart kun je krijgen aan de toog

het jeugdhuis.N'adat ik mijn naam,

adres,telefoonnummer,geboortedaturn,

hobby's en handcekening in het

LEDENBOEK 1985 had gezet,mijn nieuwe

lidkaart had ingevuld en betaald was

ik lid.

kopen

horen

binnenhui
natuurl

jeugdhui

Als je een lidkaart hebt wordt je GRATIS op de hoogte \
gebracht van ons jeugdhuisgeweld via de Tonzentkrant. ^
Je krijgt aanzienlijke kortingen op allerlei ACTIEVE \
TEITEN (optredens,films,fuiven,...).Je kan met je
verjaardag een feestje organiseren voor alle aanwezigen ^
in het Praatkaffee en een gratis vat geven.Je behoort tot
de OPEN KERN van ons Jeugdhuis.En je bent verzekerd.
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LP VAN DI-: (<AANiJ : V!;i'/ANE1.AI.HI,-B ÜJTo ''IL

B0F.Rt.-50 _

.. ■ -ïSoVÜ—
TTrÊÜiï^'

.  laatste Kernvcrsiag.^.ASfO«»TICTOOC . „„ '. "ur.do J=u,dr..d «d

de activx Krant jes van ^ heeft
riviiiis Tonzent.de abonnementjeugdhuis .w-.is Tonzent een

oaar jeugdhuis affiches»• • ■ ''hladen waa"^ J (brochures,afer_r^uim«e informatie 1
het INSCHRIJVINGSBORD ACPIEVE TEITEK naast de toog ; '
Hier kunnen do leden zich inschrijven op de Tx\PLI.JST,de lijst
voor DISJOCKEYS voor do maandelijkse dansinstuif,de WERKJESLIJST
(kuisen,afwassen,horstellingen en onderhoud en voor
de_ACTIEVE TEITEN' .

ido<?en ".  '•» 1 ^nprrjiri'

-—®. Ideeenbus ux, aj h '^^nbaar t-r
behandeld on ^'^®n.uit"P de üppv L.,.

SCHRIJF OOK JüUIV I .DEEE.S, KR J Tl EKE.N', . . . \
e;:-:; op e\ stop y.i: ik ok i:;i;EFNBUS.
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DOPPERSATELIER

Vet een auntn'. vri v*il 11 f'-r e

::Jn we Of het tcee ceK.:er.

ï-r rret werklorenwern; r.r te

starten. Deee vrlJwillifers

ti.ln allen ecr.sol verl a t ere

tte of Of zoek zijn naar *-:rk

:f kortelings het var.triar.;:

z: eten gaan ri ter.en. T;Jc« r.s

reeds voorbije maannen

vteloen we ae n on on, 1» ts

te doen - we waren ni. telf

cntevreaen met onze eigen

^  . l'a t i e , i.a n 1 ^; r. Wci e. l . . e

:n iets te organ.seren g t er,

V- or mensen die in cezelft-

situatie zitten faotper.»- en

s t r. (j. V f r 1 a l s r s .

wat + hoe ?
5- V r L l w: ] 11' n *» ; e 11 e r. c f f- r

At. 1 £* oir. narer.

vr.jt tija O: Zc '

c a c i"i 11' n * e b v . al artr. taal*- j

c-rsui;..en (FrinE, Fnr<]L ,

F afrrio w:skuno»-, Cnll in naa~,

Da : lylo , '^cir.pulert.-.ril ,

L--wtTkinf , eer. cïot rerfikranl,

"r.üt- Solliciteren", bezoeK aan

een interirbureau, voordrachten,

ervar i nr* n ul t* i e.-ic : en

!'•: cursut^titn *ortlfcn zeker aan-

£i :at>t aar. dt nc ::en en bthof-ftenj
; e trr bertstan. ."c- is het bv. I

n.tt pn.Jfnrtbajr c'»l oe srri. er CT*** |
• • • ; . 11 i t *o: ct 1 r; t.>/*;nr.L« in«Tvn ,

I  FO(:erDe wlSKunde Kan een inleidlnr

zl^'n in de eenvoudige bcgnrr-r-n.

'  ri^^n er niet v^le ouderf die
I

hun Kind »el willen helren reet
]I  hun huiswerk raar zeggen "daar
j  vi-reia ic. hele"aal niets van!",

I  :e cureuE lar niet te schocle

I  zijn - nazruk ligt wel op het

j  iets bijleren Baar een ger.oede-
j  JljKe sfeer en ireneen leren ken-

i  nen is erg telangrijK,

; Cok afhankelijk van jullie voor-*

kf-ur zullen ze curruijsen in

I  veer- of naricdag acorraan. 1*
I  ̂
^  gerr.e-ente Kazjenhout ZwU ens een

lokaal naast oe raaoezaai ter

bfschikking Etell-n veer de

werking. Voor de rnnscn Eet

kinaeren zullen wc zorgen dat

er Of-vang v.:cr2ien ir.

wie nog
.'aar naast het peiler, van intereoF»-

OP aan cureussen aecl te neEcr.

willen we ook Eensenzoeken die

zo'n cureussen willen geven en

O rgf'i n i se re r., 'A'e achten het daar

om noodzakelijk ofi enkele vragen

te stellen iva. genoten opleiding,

hobby's en bekwaanheden. Zo

kunnen we in zekere mate interesses

nagaan. Kaar vooral zal deze

informatie het ons veel gcmak-

kelijKcr raker, oir " ense.^ t»



We ooeten er rekening nee houden

dat wlJ de werking waarechijn-

lljk Tolledlg In lenands andere

handen aoeten leggen (leger

dienst, werk?), We kunnen

slechts hopen dat als het Initia

tief aanslaat de werking een

wzw. kan worden. Ook BTK pro

jecten kunnen een aogelljkheld

worden, het doppersateller wan

Herent heeft dit reeds kunnen

realiseren,

wat nu ?
Daarom vragen wlJ dat gernterej-

seerden het korte vragenlijstje

willen Invullen. Daarnaast

j kunnen steeds andere suggesties
en opmerkingen gegeven worden.

De inschrijvingen zullen we

persoonlijk komen verzamelen

aan het stempellokaal te

Kampenhout deze weeki

^ ik X>*>r
K fWe-P»»

j>of>f>ens/iTrctr«.

17.

tit',
titirr toii
oit rriir
6*fa iDF£.

Et/ tirr is *f>K
f/irr - y/ev(u>ztt' ̂

im

Kontactadressen voor meer Inlichtingen en Informatie :

Karin CLOETENS, Haachtsesteenveg J»l9, 309O Kampenhout

Eddy HOLSTERS, Zeypestraat , 3090 Kampenhout

Koen VANDEH VORST, Laarstraat 1, 3092 Bederokkerzeel

tel. 65 63 7h

Ward VANHECKE, Tazantendal 20, 309I Perg tel. 65 5h 7U

W.dler VlkCRUTSSE, Rood Kloosterlaan 7h, 3090 Kampenhout
tel. 65 66 hP
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□ Tk ben geïnteresseerd om (een) cursusCsen)
te vol gen.

□ cursus Frans q computer
□ cursus Engels q houtbewerkingyL

|j^ □ moderne wiskunde □ dopperskrant
osga, □ snit en naad p boekhouden

□ dactylo □ hoe solliciteren,
□ andere? q sport - welk? ...

Voorkeur tijdstip om cursus te volgen

□ Voormiddag □ Namiddag

□ Ik ben geïnteresserd om zelf cursus te
geven. V/elke?

heb interesse om mee te helpen bij het

verder organiseren van het initiatief.
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Opleiding, Hobby's en bekwaamheden

genoten opleiding

eventueel vorig beroep

hobby's

bekwaamheden (bv. talonkennis, jeugd

beweging)

P Andere opmerkingen en suggesties?

NB. Het resultaat van het vragenlijstje
zullen jullie zeker kunnen lezen op
het uithangbord van het dopperslokaal.
De geïnteresseerden om cursus te geven
of om mee te helpen organiseren zullen
binnenkort u i t.r- -a ■-



tEN ark die 30 jaar drijft

Jan Van HOVE

Om hot uur klept, over de barre heuvels van de Lscandorgue,
de klok van de Ark. De leden van de gemeenschap, die hier
mijlonver in de omtrek geen buren heeft, houden ilan een mi
nuut of twee, drie op mot werken, om naar de sLilte te
luisteren. Om tot zichzelf te komen. Misschien zou hot veel
stress en zenuwkronkels balsemen als we dat ook eens zouden
proberens zo om het uur, al was het maar oven, heel bewust
afstand te nemen van de naarstigheid, on je af te vragen
waar je je j.n godsnaam zo druk zit om te maken.

Het zingen van de klok maakt do verre wandelaar weemoedig.
Wijding van weleer parelt over het landschap, en de Indruk
dat je hier buiten de w»*rel(l J'^oft "./'^rdt nog sterker. De
Escandorgue uen van üv plataaus die oprijzen naast do
vlakte van de Hérault, een dik uur rijden van steden als
Montpollier en Toulouse. Het zouden van Frankrijk dus,
een streek waar turbulente bladzijden religieuze geschie
denis werden geschreven. Een land waar hartstochtelijke ket
terij en genadeloze inquisitie tierden — het land van de
Katharen. Een bloedige kruistocht, begin 13de eeuw, kwam

Albigenzen, zoals ze in deze streek heetten, tot betere
gedachten brengen. Een soldaat vroeg zich af hoe je een ka—
toliek van een ketter kon onderscheiden. "Doodt ze allemaal,
God zal de Zijnen wel herkennon", zou de pauselijke legaat
toen geantwoord hebben. Althans, zo wil hot de legende.

Uitgerekend op een plaats waar slachtpartijen om Gods woord
de grond rood kleurden leeft nu een ger.cotschap dat geweld
loosheid in zijn vaandel voert. Di- zijn arie kernen. De
groep op hot hoofddomein. La Üorie—Noble, telt een tachtig
tal leden; twee gemeenschappen in de buurt, N'ogaret en La
Flayssière, zijn respektievolijk veertig en twintig man
sterk.I Mannen en vrouwen, gezinnen en vrijgezellen, ouderen
en jongelui, die voor een zelfde levensregel gekozen hebben.
Een strenge regel ? "Als je het evangelie streng wil noenen"<
Het klinkt een beetje verongelijkt. Een soort van klooster
voor gehuwden dan 7 Dat is het ook weer niet helemaal.
Veeleer spiegelt men zich hier aan de kristelijke oergemeen-
ten, en aan de Indische ashrams.

Een dag op La Borio-Noble begint om zes uur (u bent gewaar
schuwd). Eerst wat yoga, daana, van half zeven tot zeven,
een stille meditatie. Eon helder hoofd en een gerust gemoed:
daar kan je mee verder. Om zeven uur ontbijt. De families
gebruiken dat in do huiskring, de andoren in groepjes, zo
als hot uitkomt. Het familieleven blijft hier behouden: dit
is een gemeenschap, geen volslagen commune. "We hebben uen
evenwicht gevonden tussen do eisen van een familie en die
van een gemeenschap", zegt een van do leden. Dii- punt ligt
ze nauw aan het hart.
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De üude schup«f:»UiI wtutr <lv ructuinsiu* ̂evit^rd wordt De schoon-
hfid vun dt' tfonvoud



Na het ontbijt, van acht tot twaalf, wordt er gewerkt. Am
bachten, landbouw, het huishouden. Elk uur, zoals gezegd,
oen kort moment van bezinning, dat om tien uur - en ook 's

middags om vier — wat langer uitvalt: dan wordt er iets
voorgelezen in de groepen die samen aan het werk zijn, in
de keuken, op het land, in een atelier of waar dan ook. Om
twaalf uur is de tijd voor de (enige) gemeenschappelijke
maalti jd.

Ve eten op de grond, op rieten matjes: vriendelijk verzoek
je schoenen buiten te laten. Een glazen kom en een lepel -
meer heb je niet nodig. De rituelen van do soberlioid, zeg
maar, de kleine dingen waarin een geest gestalte krijgt.
Ve zitten in een kring rond grote, dampende potten. Daar
vind je dan wel wat je nodig hebt. Er is soep (gloeiend
heet in die glazen kommen!), rijst, brood, kaas, eieren
en groenten, allemaal eigen kweek. Vlees en vis zijn lïier
taboe, koffie en alkohol trouwens ook, dat prikkelt maar,
en roken mag, maar buiten, want je moet er verstandige men
sen niet mee lastig vallen. Het bonte gezelschap is druk
aan de babbel. De kinderen, niet vies van kattekwaad,
krioelen ertussendoor. De kale ruimte raakt bemeubeld met

sfeer, en ineens beginnen ze allemaal te zingen, tweestem
mig: een danklied. Na het eten leest iemand het belang
rijkste nieuws voor uit "Le iionde*'. Dat willen ze dan toch
niet missen. Kadio en tv heb ik er niet gezien.

Na een uurtje ontspanning gaat iedereen weer aan het werk,
van twee tot zes. Voor wio het wil is er dan *6 avonds nog
yoga en meditatie. Veel bijeenkomsten ook, om te bidden,

te zingen, te bespreken en te beslissen. Een gebed sluit
de dag af, meestal een tekst van iint-Franciscus of Lanza
del Vaste, of nog de Acht Zaligheden.

Het geschetste schema klinkt nogal strak, maar valt in de
praktijk erg soepel uit. Het wordt aangepast aan het werk
dat er is, en daar zit op een boerderij - een vitale funk-
tie in de Ark — veel variatie in, het ritme van de seizoe

nen. "Wij zijn geen masochisten", glimlacht een ouder lid.
Hij is het kennelijk gewoon dat buitenstaanders de gekste
dingen denkon. En dat klopt ook. Een charmante hotelhoud
ster in Lodève vertelt ons dat La Borie-Nobie een *'vakan-

tiecontrum" is, waar al die leuke jonge mensen naar toe
trekken die ze 's zomers over de vloer krijgt. Naar ze weet
wel dat het daar "trés important" moet zijn...

Shantida.s. Dienaar van de vre<le. Dat is de naam die Lanza
del Vasto kreeg van Mahatma Onndhi, en zo noemen hem, nog
steeds, zijn vrienden. Deze filozoof, dichter, miliiïint,
pottenbakker en wat al niet, bouwde de Ark die nu in La
Borle-No!>le gemeerd ligt, en die al heel wat kleine ark-
jes de wereldzee heeft opgestuurd.

Giuseppfe-Giovanni Lanza t!i Ti abia-Dranci forte, zo ingewik
keld heette hij eigenlijk, werd in geboien in ban
Vito dei Normanni, niet ver van Drindisi, uit oude Sici-
liaanse adel. Graag vermelden zi.jn hLog.iaton dat een van
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tM Flayaiere. umtr s zomers tentenkampen worden georgani-
zevrd Üe klok roept de gemeenschap samen
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zijn voorvaderen getrouwd was met een zuster van Thomas van
Aquino. Zijn moeder was de dochter van de Antwerpse schepen
van Schone Kunsten Orts. De wereld is klein.

Lanza's studie van de wijsbegeerte, in Firenze en Pisa,
leidde tot oen doctoraat, maar ook tot zijn rotsvaste over
tuiging dat "alle wetenschap en filozofie van do wereld
niet in staat is het bestaan van een vlieg te verklaren".
Hij veranderde zijn naam in Lanza del Vasto: het wijde
Europa meer dan Italië, zou zijn vaderland worden. In 1936
vertrok hij als pelgrim naar Indië, waar het woord van
Gandhi hem als een openbaring overviel, en daarna naar het
Heilig Land. De neerslag van deze reizen is te lezen in
zijn bekendste werk. "Le Pélerinage aux sources", dat ver
scheen in 1943. (Bij DenoSl, zijn vaste uitgever).

Het kenmerkende van Lanza dol Vasto bestaat hierin, dat de
Oosterse spiritualiteit hem hielp om een betere kristen te
worden. Do waarden die hem bij Gandhi getroffen hadden, en
met name het koncept van de gewelülooslioid, maakt hij tot
klemtonen van zijn kristelijke beleving. De "ark" die hij
bouwde moest dit ideeëngoed binden, beleven en uitdragen.

Bij dit alles predikte Lanza, lyrisch maar gestreng, do
terugkeer naar een eenvoudig loson. Dorpso gemeenschap,
ambachten, stilte en vegetarisme waren daar ingrgdiënten
van. De mens bewerkt zijn ondergang, meende hij, door de
hoogmoed van hot verstand. "Wetenschap is het nieuwe kleed
van de erfzonde". De industriële samenleving, en alles wat
ermee te maken heeft, werd gul met banbliksems bedacht.

Het woord van Lanza del Vasto maakte indruk. Hot idee van
een radikale herbronning, verkondigd met profetisch charis
ma, vond in do naoorlogse ontreddering een gunstige bodem.
De magere, gebaarde pelgrim deed bij velen de hoop op een
geestelijke renaissance opleven. Maar de tijd besliste er
anders over. De stormachtige ekonomische expansie die over
do westerse wereld daverde liet weinig ruimte voor breek
bare boodschappen. Lanza dol Vasto verdween op de achter
grond. Hij bleef echter aktief. Op het einde van zijn leven,
toen een nieuw protest do kop opstak, oefende hij weer een
sterke aantrekkingskracht uit, vooral bij Jonge mensen.
Ecologisten beschouwen hem als een voorloper, maar missen
vaak zijn spirituele dimensie.

Shantidas werd door de dood begunstigd. Hij stierf op 5
Januari^'81 tijdens een bezoek aan de Jonge Ark—gemeenschap
in Murcia, getroffen door een hersenbloeding onder hot le
zen Van oen gedicht.

Wat heeft een mens nodig om gelukkig te zijn? "Water en
brood, en een dak om te delen met iemand die Je liefhebt"
schreef Truman Capote voor hij rijk werd. De mensen van de
Ark hebben weinig niéér. Maar ze zijn er volmaakt tevreden
mee - wie hier niet aardt, zo heb Je er ook, gaat gewoon weg.
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Dij velen is het er trouwens aan te zien. Opgeruimde oude
vrouwtjes, helder als blozende appels. Tot rust gekomen
Jongeren, die gestudeerd hebben om hier onkruid te staan
wiedon. Die "op zoek" zijn, en hier Iiouvast vinden aan de
regel van de gemeenschap. "Wij hebben voor iets gekozen,
bat doet toch iedereen", zegt een van hen, een uitgeweken
Chileen.

Voor hot gemak moet Je hier dus niet komen. De behuizing
is niet bepaald riant: de Franse boerenbuiten op zijn bost.
Darijs is ver. Veel hebben ze zelf gebouwd, onder do des
kundige leiding weliswaar van een aanneiiiei-, want oen leger
Idealisten telt veel linkerhanden, tlodeine tecnniek komt

or nioi. in, oi l.och /o weinig mogelijk, K.iarsen geven licht.
Hout ge<ii t ••v.umte. Water klatert uit de bron wat verderop.
Telefoon is er wel, en ook komt er elektriciteit aan te
pas om het graan te malen. Maar dat wordt nu verholpen. Ze
zijn volop een oude molen aan 't herstellen die in de buurt
stond te vervallen. Idealisten, maar wel grondig.

Niet alleen wilden de ark-vaarders vrij zijn van de luxe
die ons, in hun ogen, verblindt, ze willen ook als ekono-
mische col op i-igon benen staan, ledereen werkt daaraan
mee.

Het domein brengt ongeveer alles op wat de pot schaft. .
En dat betekent hard labeur, want de rotsachtige bodem is

■van nature zo vruchtbaar als beton. Van de vierhonderd
hektare worden er nu veertig bewerkt, elk Jaar wat moer.
Alleen de graanproduktie is nog niet toereikend. Een paar
kooien en geiten staan in voor de kaas. Het brood, dat
had u al begrepen, bakken ze zelf: geurende karrewiolon
van wel zes kilo. Ook kleren maakt men hierj daar werden
weefgetouwen voor gekocht. Verder zijn er pottenbakkers,
houtsnijders en meubelmakers aan de slag. Een eigen druk
kerij verzorgt de publikaties van de Ark. Een deol van de
pro<luktie wordt verkocht. Want een beetje geld is toch al
tijd wel nodig, om de dingen te kopen, die men zelf niet
maakt, of om een reis te bekostigen.

füistv l iJheid staat in hot plichtenboekje van deze geineon-
schap Vü<<raan. Elke maand wordt gedurende vijf, zes dagen
een groep ontvangen (daarbuiten is men graag gerust). In
do zomer zijn er drie of vier tentenkampen voor telkens
150 man in La Flayssière. Je betaalt wel oen kleine bij
drage. Op die kampen komen Jongeren af van alle nationa
liteiten. Ze leren er het geweldloze leven kennen dat de
Ark voorhoudt. Er wordt wat yoga geleerd, en veel gebeden,
gemediteerd en gediskuteerd. Geluisterd ook, want iedereen
hoei't zijn problemen bij.

Do iii> i I jL ev en om hier te komen kijken lopen erg uiteen. Som—
migeii wordoii aangesproken door de leer van de geweldloos
heid, anderen zijn ecologisch bewogen, nog anderen reli
gieus, en allem.'ial zijn ze aan 't zoeken. Wat ze hier vin—
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den is een syntese, een levensstijl waarin de relatie tot
de andere, tot de natuur en tot God zich harmonisch kan
ontplooien. Wellicht is dat de waarde van de Ark een teken
te zijn, meer dan een recept voor pasklaar gebruik. We
hebben niet allemaal zo direkt een veld voor de deur on
een bron om de hoek. Maar er is wel veel onvoldaanheid,
ongerechtigheid on angst voor morgen in de samenleving
die we "normaal" noemen. Andere waarden, die in experi
menten als dat van La Dorie-Noble onversneden worden be
leefd, kunnen ons dan ook iets te vertellen hebben.

Het treffendst komt de geest van deze gemeenschap tot ui
ting in de oude schapestal waar elke zondag de eucharistie
wordt gevierd. Een laag welvende, witgekalkte
ten matten op de grond, vooraan een bank met een ikoon.
schoonheid van de schamelheid. Ue jongeman die ons rond
leid is blij met het effekt. "Soberheid heeft zoveel charme ,
probeert hij uit te leggen. "Wij willen meer soberheid,
voor minder armoede". Het zal wel te simpel zijn.

Pierre Parodi, geneesheer van beroep, staat nu aan het
roer van de Ark. "Leider" zou geen goed woord ztJnt «dnt
alle beslissingen worden in gemeensch.ip genomen. Toch heett
elke kern een verantwoordelijke. Pierre was er al bij toen
Lanza del Vasto, de ark-bouwer, in de jaren '50 zijn eerste
hongerstaking hield - het wapen van Gandhi1 - tegen de lol-
terpraktijken in Algerië. Een gezel van het eerste uui. ^

Zijn gemeenschap van 80 mensen staat open voor alle belij
denissen. Uo katolieken vormen de meerderheid, maar ze telt
ook protestanten, een ortodoxe en mensen die het nog niet
gevonden hebben. "We hebben hier al moslims gehad" zegt
Pierre Parodi. "Onze inspiratie is kristolijk, maar wij
geloven dat de Geest in alle tradities kan werken. De ka-
tolieke kerk heeft dat nu ook erkend. Elke dag lozen wij een
gebed voor uit een andere godsdienst. Op zaterdag bij voor
beeld, de sabbat, altijd een joodse tekst. We ontdekken
daardoor een enorme rijkdom".

De eigenlijke leden herken je aan het kruisje dat ze om de
hals dragen. Anderen lt)pon r-iage, on. zo te zeggen. Eerst
na een proeftijd van twee, drie jaar kan je tot de c.emeen-
schap toetreden. Je logt dan je geloften af. De drie bui-

-  ̂ ^ -
ronfi Ln Hoiio-.N'oble - waar altijd pia.ats te nr-

vormen de kern van een grotere beweging. In veracbvideno

lerre Parodi trouwens naar belgiê (de juiste datums van
zijn spreekbeurten hopen we u later te geven). ^>t<itis le e
moot je van deze lieden niet verwachten, weten wei
dat er "duizenden mensen", tot in Austr'ilië toe, met hun
ideeën bezig zijn. Toen wij hem zag.en was l'arcali trouw«Jns
net een p.iar uur thuis na oen bezoek aan vriendengï eei»'-'*' i'*
Canada en de Verenigde st;iten. Niettemin, bereidwillig,
eori gesjnek.



Ot btrinviifjltuiis van Lm Huiia-\oblf L)e vnmw up i/«' tutt» uninuH'ttt' htutr ninn in dv Ark Ze irouwden
*  t?'" He< kind dal /t' op dv Jiua^i ufA/ er ̂ vlxirvn
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Wat is hot uitgangspunt van uw gowoldioze beweging 7

Voor aiies veronderstelt de aktievo geweldloosheid een
kracht die ons menselijk tekort te boven gaat. Eie kracht
ia de Geest. De Geest kan de wereld veranderen. Hij kan
ons de kracht geven om beter te leven. Hij kan de mensen
verzoenen, zodat ze willen overtuigen in plaats van te
overwinnen.

Spreekt U nu over do Heilige Geest van de katolieke Kerk ?

Ja, maar de Geest werkt ook in andere godsdiensten, waar
de /.rk voor openstaat.

Wat zijn precies de regels van uw gemeenschap, de geloften
die U aflegt 7 Zijn die te vergelijken met de kloosterge
loften 7

Ze zijn niet zo welomlijnd als in de kloosters, maar geven
veeleer oen richting aan. Lanza del Vasto werd ertoe geinspi—
reerd door de Indische ashrams, de leefgemeenschappen die
hij leerde kennen bij Gandhi.
Een eerste regel is de dion£tbarirhe^d_j_ Die krijgt konkreet
gestalte in de handenarbeid, waarmee we ons ook verzetten
tegen al de verdrukking en de vervreemding die voortspruiten
uit de moderne ekonomieön.

Dan heb je de geboorzagmheid. Gehoorzaamheid aan de regels
van het leven waar men zelf voor kiest, en aan de beslissin
gen die we in gemeenschap nemen. Maar geen blinde gehoor
zaamheid.

Want onze derde opgave is de £oranl£0£ideiijkheid. Die houdt
in dat je alleen iets mag doen als het goed is. Nooit:
Befehl ist Befehl, ook in de gemeenschap zelf niet. De Geest
werkt in ieder van ons. Dat moet ons aanzetten tot groot r
respekt voor de individuele vrijheid. Geweldsloosheid begint
trouwens dikwijls mot een "nee" tegen iets dat verkeerd is.
Op dit punt hebben de kerken dramatiscli gefaald. Zij beklem
toonden veel te sterk de gehoorzaamheid aan liet wereldlijk
gezag. Daardoor zijn kristenen de meest onkristelijko din
gen gaan doen. Wij pleiten voor burgerlijke ongehoorzaamheid,
waar dat echt nodig is.

Kernbewapening rechtvaardigt dienstweigering, om een aktueel
voorbeeld te noemen. Het van tevoren en minutieus programme
ren van de dood van miljoenen onschuldigen is zonder meer
misdadig. Daar kan geen enkele beschouwing iets aan verande
ren. De loutere bedreiging is al een misdaad, want ze komt
neer op het gijzelen van miljoenen mensen. Als een land dit
aanvaardt, dan degradeert hot nationale geweten van de be
volking en onvermijdelijk het individuele geweten van de
burgers. Men moet do verklaring voor het toenemend aantal
gijzelingen dan ook niet ver gaan zoeken.
Na de verantwoordelijkheid komt do Routering. We hebben alle
maal onze tekorten. De bronnen van he~ geweld liggen in elk
van ons: de tirang naar bezit en overheersing. De loutering
gebeurt in gebed, vasten, stilte en een zekere, overigens
erg gezonde, vorm van ascese.
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Dev vijlde reyel wil vc-£.-obe . De snmenlevini; heeft zich
door konsuniptiezucht l .ten verblinden, ten koste v.-,i, het

ven^'d^'t nntwoord is een zo sober mogelijk le-\en, dat ons tegelijk dichter bij de derde wereld brengt.

s2n tr gaapt een enorme kloof tus-
Ichaonii de praktijk van do moat-
uit drw^arheidT" daarentegen put zijn kracht
En geweldlooshe^ geachraagd door de Geest is de lovende
regel, het ideaal de sy van heel onze bewegin,,. Men
sen van de Ark zijn steeds beschikbaar voor geweldloze ak-
tie als er iets belangrijks op het spel staat, liet bekendste
voorbeeld is de strijd tegen de uitbreiding van het leger-
errein in Larzac. Bij de boeren die daar bedreigd i.aren

een honderdtal, is Lanza del Vasto toen tien dagen .• .-.n vas_

kmnên n 'T" ''®''dgen om zélf voor hun rechten cp tekomen. Drie lamilxes van onze gemeenschai^ -^ijn daar gaan

rëïdÖA °T van sekretariaat'de ^ktio "e'^Cege-
e, ëëT; gewonnen was, zijn ,egebleven om zeil te gaan boeren, momenteel broeit er weer
iets hier met ver vandaan, in ia in t - J ean-de-1 a-lilaiiui ére ,
waar een uranium-ontginning te dicht bij bet do.rp dreigt to
komen. l,o zijn al met de mensen van de streek naar Parijs
geweest, op het kabinet van Mauroy, .„aar op onorgio-gobied
IS daar van "change.nent" niet veel te .„erken. d-bied

Naast de grote regels zijn er ook een paar kjoiiiorc dingen. f
die een buitenstaander intrigeren. Hij voorbeeld: waar"^
bent u zo tegen v.1, es ? w.taio.n

Om te beginnen is hot Jijden van de dieren natuurlijk reöel *'
vënë' '""derne fokkerijen. Daar zijn ze dus togen. V.e\inden het ook een verspilling, die moeilijk te r i j.,;en v.-.lt

"ongerende derde wereld. Jn dierlijke protoinen

. lënt'""^'' geïnvesteerd worden, dan in
lëkriën^®!; ilovendien is o..s me.ra gewoon g.ezo..d, en ergI  «kti.ch ais je veel .r.ensc-n uit ve i s chi lle..de g eds d i e,, s t en
op bezoek krijg.t, want ,„et vlees bob je <bn .altijd l.,si. ke

këële.re,';"ëe"r' i"- "p ^le boer.le.ij houden we
t.rt,Th.L ""lien niet wachten totn heest van ouderdom sterft: het ...eet toch ge.sl,,et,t
worden, on dan eten we het vlees tip.

Hotekent oen gemeenschap .als deze geen M,.,.,. ..j t .!.. m.^at-

tlmiJë'rj.! JO ei,:e.. g, „en g.eluk kan
tuatië 7 •'■'■'•■t-s van je in te zetten in een k..iikrete si-

mld..,?"'/® vluchten we eigenlijk ? De-teden, <le on t.„ensoli jk t e ce.itrums van de geïndu.s t ri .,i izeer-

WM dichteë r'" ieve..swijze komendfilë ë ' P^''ttel.....lsbevoiki..g. en .Ie .,.e..sen in ded.rdo Weicldi ,1e .„eerderheid. V. i , be.s, l.ouwoii onze levens
ei' io', to",''^'L " "■->l'"or„,aai". kei i .alikaai. ka..t ze vraagteen l..tale hekel ing - een zw.irc „p.ave.
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In de geindustrializeerdo wereld zijn de samenlevingsver
banden verdwenen of verzwakt die vroeger bestonden, zoals

het dorp, de parochie, de buurt, de familie in ruime zin.
Wat rost zijn ekonomische relaties, de kleine gezinscel,
en veel eenzaamheid. Het lijkt ons don ook erg nuttig om
te werken aan nieuwe gemeenschapsverbanden, en een voor
beeld te bieden.

We keren ons dus niet af, we zijn integendeel erg geïnte
resseerd in de samenleving. Onze levenswijze maakt het
Juist mogelijk aan sociale nktio te doen. Andere mensen
hebben daar vaak geen lijd voor, oj' worden door het sys
teem oveirompeld zodat de prikkel om iets te veranderen
verdwijnt. De tijd die wij uittrekken voor bezinning en
stilte ondersteunt onze aktie. De twee vullen elkaar aan.

We hebben ook veel kontakt met andere groepen, onder meer
Afrikaanse, en met basisgemeenschappen in Latijns-Amerika.
Brazilianen komen hier kijken. De geweldloosheid interes
seert hen. En ik verwqcht veel van de ontwikkelingslanden.
De armen zullen ons de weg wijzen.

Voor de kinderen van de gemeenschap liet~t U een lagere
sriiool. Wat doen zo daarna ? En blijven ze in de Ark als
ze volwassen zijn 7

•Na de lagere school gaan de kinderen meestal naar een ge
woon lyceum, bommige ouders proberen de eerste Jaren met
korrespondentiekursussen. Het brengt toch altijd proble
men mee, want de Ark ligt nu eenmaal ver van de centrums.
Als mensen hier wegtrekken is het dikwijls voor de school
Van de kinderen. Die passen zich buiten overigens goed aan.
Ze zijn niet wereldvreemd. We zien ook dat ze later meestal
zelf voor een loven in gemeensch.ap kiezen, ergens anders
dan.

Wat betekende de dood van L.anza del Vasto voor La Dorio-

Noblo ?

ten zware slag natuurlijk. Maar wat hij gimia-akt heeft is
sterk genoeg om zonder hem te blijven bcst.aan. We gaan go-
woon vorder.

Hoe is uw verhouding met de kerk ? Aanvaardt men de Oosterse
inbreng in uw kiislelijke beleving 7

In de Ark zijn alle mensen van goede wil welkom. Onze inspi
ratie is kristelijk, maar we vervangen de kerk niet. In het
begin wantrouwde men de geweldloosheid wel wat, omdat ze
uit Indiö kw.am, van (.andbi.

Maar sinds het concilie is dat veel verbeterd. We zijn toen
naar Homo gegaan met een tentoonstelling, hebben met bis
schoppon en teologon over de geweldloosheid gedebatteerd,
en Lanza ilcl Vasto hield een veertigdaagse vasten bij het
Verschijnen van "1'acem in terris".
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Da enige veroordeling van het concilie gold trouwens do be
wapeningswedloop, en daar hebben we dus geen moeite moe.
We ondervinden nu zelfs waardering van kerkelijke zijde.
Een gemeenschap van de Ark mag binnenkort intrekken in een
verlaten cisterciönzerklooster.

Johannes de Doper, die inkeer en bezinning predikte, is do
patroon van onze gemeenschap. Want inkeer heet onze wereld
broodnodig.

Op gebied van rechtvaardigheid en innerlijk leven geeft do
bestaande kristelijke wereld een totaal verkeerd voorbeeld
aan alle andere tradities. Kranciscus van Assisi, tot wie
wij ons sterk aangetrokken voelen, heeft ons nog veel te
leren. Zijn achtste eeuwfeest, volgend jaar, kan een gele
genheid zijn om zijn boodschap opnieuw in de aandacht te
brengen. Franciscus heeft zich in zijn tijd verzet tegen
f f tegen hot feodaal systeem, tegen de doorrijkdom gokorrumpteerde kerk die er toen was. De waarden
van soberheid, liefde, harmonie mot de natuur en vorinnor-
lijking die hij voorstond, hebben we wellicht nog nooit zo
pijnxljk gemist als vandaag*

^UitiHet Nieuwsbladj



SOCIALE HOGESCHOOL HEVERLEE
AKTIE VOEDSELPAKKETTEN VOGF. BRITSE KIJMWERKERSKINDERE:;

Sedert 13 maart 1984 zijn de Britse mijnwerkers in

s.aking. De toestand in de ~.ijnwerkersgezinnen wordt

s ̂.eeds maar hachelijker. A.:3 studenten van de Sociale

Hcgeschool Heverlee kunnen ■.-.■ij onze ogen niet sluiten
bij het zien van zoveel onrethtvaardigheid. Samen net
uw hulp kunnen we iets doen voor hun kinderen.

'aij hebben ons voorgenomen ;m ginder ter olea's-^
pcKketten te gaan kopen, cit omwille van de hc2e trans
portkosten en invoerrechten. Bovendien wensen wi ieo--*--
gekregen frank goed en juist te besteden.
U kan dit projekt steunen :

HCE KUN JE HELPEN ?

Er zijn 2 mogelijkheden:

■ ul onderstaande bon in er. stuur hem samen .met het
geld onder gesloten omslag op naar de SOCIALE HOGE-
::CHOOL, Groenev;eg 151, 3030 Leuven - Heverlee, met
de melding: 'SHH STEUNT BRITSE MIJNWERKERS''""
U kunt storten op de BAC rekening nr. 785-5383659-67
met vermelding van uw naam, adres er. de me"di''g-
'SHH STEUNT BRITSE MIJNWERKERS' .

Uw geld wordt volledig afgedragen.
Uw adres wordt m.eegegeven met het pakket.

~  -
ADRES : * é \

'/ ,:  \



GEVRAAGD : VOEDSEL EN GELD!!

'MCt-V

I  TOY *.PPeAL

HALLO, IK BEN JANE. MIJN VADER IS MIJNWERKER. IK

ZIE HEM NIET VEEL MEER, DAT KOMT DOOR DE STAKING

EN DAT DOET ME PIJN. TOCH WEET IK DAT HIJ VECHT

VOOR DE TOEKOMST VAN ONS GEZIN. NET ZOALS MIJ

ZIJN ER NOG DUIZENDEN KINDEREN DIE OOK HONGER

EN KOU HEBBEN.

MET UW HULP KAN DIT VERANDEREN.

WE ZULLEN ER U DANKBAAR VOOR BLIJVEN !!
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Maand FEBRUARI_1285j^

V  01.02 .*851 SCHAATSEN.

-verantwoordelijKeiDaniël Bols.

-inschrijvingen:tot en met 01.02.'85.
-kostprijs:150 fr. per persoon(vervoer.schaatsbeurt,

huur schaatsen).

-vertrek:19.00 uur STIPT.

Za 02.02 .'85 :2-MAANDELIJKSE EETINSTUIF.

-menu:lekkere pannekoeken klaargemaakt in de Tonzentkeuken.

-vanaf:20.00 uur.tot 24.00 uur.

-prijs:50 fr.(2 pannekoeken).

Zo 03.02.'85:GEW0NE INSTUIF.Het Praatkaffee is open.

V  08.02.'85:GEWCNE INSTUIF.Het rraatkaffee is open.

Za 0^». 02 .'85: GEWONE INSTUIF.Het Praatkaffee is open.

Zo 10.02.'85:-KIFIKA:-.f r -j-- ^
prijs:-kinderen:50 fr..

-vanaf 16 jaar:-leden:60 fr..

-niet-leden:80 fr..

-16 mm filmclub: "^"" '7'":' f'! 1 C ) .
prijs:-leden:60 fr..

-niet-leden:80 fr..

V  15.02.'85:STRIPINSTUIF.

De Stripbib is open.Mits lidmaatschap van de Stripbib
kunnen de aanwezigen in het Praatkaffee de Stripbib

bezoeken en strips ontlenen.

Za 16.02.'85:GEWONE INSTUIF.Het Praatkaffee is open.

Zo 17.02.'85:VALENTIJNINSTUIF.BL0EMETJESMAAK voor de liefkes.
Deelname in de onkosten:-leden:20 fr..

-niet-leden:30 fr..

Di 10.02.'85:CARNAVALFUIF.

-toegang:-leden:50 fr..

-niet-leden:80 fr..

-mensen die meedoen aan de verkiezing van Prins

en Prinses Carnaval:GRATIS.

-Discobar Tonzent.

Woe 20 tot en met Za 23.02.'85:MARS FLOPENNES-BRUSSEL(anti-raketten-
betoginq).-inschrijvinqen:bord aan de toog in het kaffee.

; . » • « . ■ i « .♦ TM''' .
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V  22.02.*85iVERJAARDAGSINSTUIF.De jarige leden van de maanden
januari en februari mogen 2 gratis drankbonnetjes Komen
afhalen in het Praatkaffee.

Za 23.02.*851UITSTAP naar de bouwfuif van de Scouts van Nederokkerzeel

-vertreki20.30 uur.

GEWONE INSTUIF.Het Praatkaffee is open.

Zo 24.02.*851 MAANDELIJKSE OPEN KERN.

-watsAlle LEDEN van Te Onzent krijgen hun kans om hun zeg

te doen en mee verantwoordelijkheid te nemen,

activiteiten te organiseren,...(cfr.Tonzentkrant).

-agenda«Al wat men wil bespreekbaar zien (ideeen,
initiatieven,improvisaties,kritieken,...),

ten laatste op V 22.02.'85 in de nieuwe
tonzent-ideËenbus.

-uur«20.30 uur STIPT!!!.

-waar:In het Praatkaffee gedurende de GEWONE INSTUIF.

•i itii i tffiiiiitfvifititiiiii i i!*!*!*!!!!***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Niéuwe LIDKAARTEN (1985): 150 fr..
■.I BIER VAN DE MAAND FEBRUARI: LEEUWKE.

'••LP VAN DE MAAND:VERZAMELALBUM HITS *84.
'. I NIEUW:-INFORMATIETOOG.

"  -INSCHRIJVINGSBORD AKTIEVE TEITEN (aan de toog).
-IDEËeNBUS.
-VOGELPIK.

IZ -wekelijkse,verse,warme,dikke BOERENSOEP klaargemaakt in de
Tonzentkeuken.

DE KERN (26.02.*85).

Jeugdhuis Tonzent VZW.
Hutstraat 22.

3090 Kampenhout-Reist.

Tel.:016/65.57.80(Johan Coosemans).
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