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IrI mei zal zij haar eerste verjaardag vieren. De boorling heet 
Jeugdklub Esperanto ». Geboorteplaats en huidig adres : Vali- 

der Achterstraat 64, 1980 - Tervuren. In haar tijdschrift las 
ik : « Als einddoel hoopt men tegen einde 1970 een 300-tal 
leden te bereiken ». 

Verkeerd :.1) een einddoel bereikt men gewoonlijk als men met 
eeuwige of andere rust gaat. 2), nu reeds telt n?cn 250 leden. 
Waarom dan niet de veriArdag `'vieren niet 300 ? 

Cultuurraad 

Het plan voor JK Esperanto ontstond in de schoot van PVV-Tervuren, 
De uitwerking werd echter onmiddellijk aan de jongeren overgelaten. 

-- Daarom werd het nog geen uitsluitend PVV-club. Bij ons wordt 
iedereen toegelaten, vertelt voorzitter Freddy Vandenbempt. Wij 
hebben een dagelijks bestuur, dat eens om de maand vergadert 
en een jongerenraad die de verscheidene activiteiten bepaalt. Raad 
en bestuur warden voor één jaar aangesteld. In mei zijn er dus 
verkiezingen. Het lidgeld bedraagt 50 fr. jaarlijks. 
— Subsidies ? 
— Wij hebben die aangevraagd aan het ministerie van Cultuur. 
Intussen werd JK Esperanto officieel erkend en is die erkenning 
verschenen in het Staatsblad. Van de provincie of van de gemeente 
krijgen wij voorlopig nog geen cent. 
— Dat komt. 

— Binnenkort wordt in Tervuren ook een Cultuurraad opgericht, 
waarvan wij deel zullen uitmaken. Het permanent bureau krijgt 
vorm volgende maand. 
— De jongerenraad bepaalt dus de activiteiten. Welke zijn die ? 
Mcgen de leden ook andere voorstellen doen ? 
- Wij hebben een informatieblad « Strip >>. In dat tweemaandelijks 
gestencild blaadje vindt men alles over de club. Diis verslagen van 

matchen. de komende activiteiten, enz., enz. Voetbal is wel het 
meest in trek. En ping-pong. Wij hebben ook basketter; en volleyers 
in ons midden. Geregeld spelen wij matchen tegen .plaatselijke ploe-
gen. Er wordt ook getafelvoetbald. 
-- Dansen ? 

-- Natuurlijk. Vooral dan de zaterdag en de zondag. Stereo-installatie 
en disc-jockey Lucky staan ter beschikking van de danslustigen. Een 
pluim trouwens voor onze DJ. 

-- Schaken, dammen ? 
knikt.. Zopas werd ook een foto- en filmafdeling opgericht, 

-- Leden hielden tentoonstellingen van postzegels en sigarenbandjes. 
Om de maand ook een kwisavond. Met veel belangstelling. Op ons 
toekomstig programma staat ook debat met dia's. Dat zou dan de 
woensdagavond gebeuren. 

-- Onderwerpen voor debat ? 
--- Jongeren tegenover het huwelijk. In mei dan sexuele voorlichting 
met een geneesheer als spreker. 

Niet ouder dan 28 

-- Had u contacten met andere clubs ? 
-- Met . die van Jezus-Eik en Vilvoorde. Ook hebben wij een vaste 
briefwisseling met New York en Londen om pas verschenen elpees 
vast te krijgen. Met de ambassades van Israël en Japan hebben 
wij eveneens contact. Kwestie van het land nader te leren kennen. 
In JK Esperanto kan iedereen binnen zonder lidkaart. De eerste 
keer. De tweede keer moet beslist warden. 

-- Wij hadden zopas onze eerste shownamiddag met a  The Popular 
Dream Book een orkest uit Tervuren. Een kassucces. Het plan 
werd opgevat geregeld beroep te doen op een orkest om een na-
middag of een avond te verzorgen. In mei voor onze eerste verjaardag 
zullen wij trachten The Pebbles aan de haak te slaan plus een 
plaatselijk orkest a  Hiroshima 

Wie zorgde voor de inrichting van het clublokaal ? 
--- Wijzelf. Maar binnenkort wordt ons interieur in een nieuw kleed 
gestoken. Voor de derde maal dan. 
-- Reizen ? 
— Londen misschien voor een drietal dagen en Marokko. in augustus. 
Maar vijfentwintig leden zouden moeten inschrijven voor die veer-
tiendaagse trip. 
— De leeftijd van de leden ? 
— Van 16 tot 35. Maar ik moet bekennen dat geen enkel lid ouder 
is dan 28. Ook zijn er een vijftal echtparen. 
-- De openingsdagen en uren ? 
— Iedere vrijdag van 20 tot 24 uur, 's zaterdags van 20 tot 2 uur 
en op zondag van 13 u. 30 tot 20 uur. Hoewel wij 's zondags vroeg 
sluiten, is er steeds meest belangstelling. Binnenkort dus zal de club 
ook de woensdagavond openstaan. 
-- Concurrentie in Tervuren zelf ? 
— Er is een andere jeugdclub die 300 leden telt. Het is geen eigen-
lijke concurrentie : sommige van onze leden zijn ook lid van die 
andere club en omgekeerd. 
-- Zijn er ook franstaligen ? 

— Zeker. Maar bestuur is eentalig Vlaams en ook Strip wordt. in 
het Nederlands opgesteld. Wij hangen immers af van het ministerie 
van Nederlandse Cultuur. 
-- Afspraak dus in mei ? Met 300 leden ? 
— O.K. 
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