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1. COMMENTAAR

Dat er in Reist een MILAC-vereniging werkt,

"blijkt spijtig genoeg alleen maar in de fe-

"bruarimaand tijdens "de week van de soldaat".

Wij weten het hoor, de werking van zo'n ver

eniging is niet gemakkelijk, •

Toch dachten we'dat Milac het eens anders kon

aanpakken, "Vooral dan op informatie-gebied.

Al te dikwijls trekt men naar "den troep" zonder er veel van af te weten.

Je legerdienst begint niet op het moment dat je de kazernepoort binnenstapt .,

maar een hele tijd daarvoor al.

Spijtig vinden wij dat de alternatieve vormen van dienstplicht via die infor

matie niet aan bod kunnen komen. Hierover is er nochtans heel wat literatui-r

op de markt. Er zijn bevoegde mensen en instanties die je op een info-avon^

kan uitspelen om een discussie op te zetten, die ook voor buitenstaanders v-r

helderend kan werken i zin en onzin van legerdienst.

Jeugdhuis Tonzent had trouwens iets in die zin verwacht van Milac ter gelegen

heid van de "Week van de Soldaat", en zou zeker aan zulk initiatief hebben

meegewerkt. Maar vermits dit jaar nog maar eens alles bij het oude, vertronw

de blijft -dé veilige oplossing- hebben wij (» voltallige kern) geoordeel'

zelf geen stappen te moeten ondernemen om iets op touw tè zetten.

Helemaal laten wij het echter niet links liggen. Daarom in deze krant een '

bijdrage over dienstplicht, j
N.B, Op de tijdschriftentafel in Tonzent vind je wel enkele brochures over

legerdienst, (als ene zekere, niet verder bij name genoemde «limmeri'

ze tenminste nog terugvind).

* Als de lente komt in 't land ,,, draagt iedereen een Tonzent T-shirt.

Nog altijd verktijgbaar in alle,maten en kleuren : 160,- fr.

* Tonzent leden met li.dkaart van vórig jaar: het wordt hoog tijd je lidkaar* te

vernieuwen. Voor 80,- fr, krijg je een "schoon groen".



2« Ons lokaal : een korte historiek

Rond 1900 vormde Kampenhout slechts 1 parochie, zodat veel inwoners die c

uithoeken van de gemeente gevestigd waren een grote afstand moesten afleg'"

om naar de kerkelijke diensten te gaan. Jozef Frans de Neuf, burgemeester

van Kampenhout van I854 tot 1877 was eens bewoner van het kasteel ten Ops" .i

in de Hutstraat (rond 1945)» Op zijn initiatief en met grotendeels zijn g;
werd er daarom langs de Hutstraat een KAPEL opgetroklcen, die op 17 septemt

1861 plechtig aan St,.Jozef werd toegewijd. Reist had alzo ook een kerkgeV

De eerste begraafplaats van de St. Jozefsparochie bevond zich trouwens ach'

die kapel (en is nu achter ons lokaal gelegen). Momenteel is nog steeds
grafsteen van de eerste weldoeners bewaard met volgende tekst:

"Anno 1861 - Begraefplaetsen der echtgenooten de Neuf - "7an den Branden".

Met de opbrengst van een naar het schijnt schitterend geslaagde Vlaamse Kt^.

in 1934 is pastoor Vanden Borre dan begonnen met de bouw van een paxoch'i'

op de plaats en funderingen van hogergenoemde kapel die in 1908 werd a:^-

bij het bouwen van de kerk. Pastoor Willems uit Kampenhout speelde voor

architekt. In de voorgevel prijkt nog steeds een St. Jozefsbeeld, De pa?,

chiezaal kostte in die tijd 80.000,— fr. 2e werd ingewijd op de 2de '
van oktober 1936? En wat daar allemaal tot nu toe gebeurd is, dat weten

alleen de blinde muren. Als die konden spreken •••

Ons jeugdlokaal staat er dus nu zo*n 40 jaar,

(Gegevens uit: "Kampenhout, hoofdmeierij en bakermat van Eeethovens stam"
van Jos Lauwers, 1975)«
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De vreetmachines

Een familiefeestje is meestal een goed excuus om een familiale vreetpartij xg
organiseren. Onder het mom van een gezellig samenzijn, verschuil je je uren
lang achter ellenlange menus, die men met trots op de smultafel heeft gedepo
neerd, Na twee of drie gerechten heb je al meer dan genoeg, maar dan zet je
je broek of welk kledingstuk ook, wat verder open en je schrokt - verder.
Dank zij de alcoholische dranken wordt de sfeer hoe langer hoe uitbundiger.
Schuine moppen worden er op gul gelach onthaald en ondertussen ontvangt ee„
bakvis achterbakse kneepjes van een suikeroom. Op zo^n feestje heb je nu eenr

echt contact met je familieleden zeg ! Een gezellig roddelpraatje tussen t^-e
happen kaviaar in, terwijl de toehoorder iets terugbrabbelt met zijn mond vol
kippesla ! Op het einde van zo'n dieetmaaltijdje ben je zowat klaar om te
ontploffen. Toch zoek je liever een rainiplaatsje in je volgeperste maag dan
je gastvrouw te beledigen. Na twee of drie uur tafelzitten, mogen de logge
gevaartes dan eindelijk eens de beentjes strekken. Eventjes een luchtje
scheppen in de tuin, want binnen enkele uren wordt het avondmaal opgediend en
moeten de slokmachines verder werken. Liever een indigestie dan die lekker

nijen af te slaan !

Wat is het doel van woedsel? Worstachtige vingertjes aankweken, kwalbuiker ct
flatgebouwen van onderkinnen bouwen?

Neen! Voedsel is er om ons in leven te houden. Dit is geen pleidooi voor
liefdadigheid of voor een bonestakenicuur, Naar maak van jezelf a.u.b. gee.
vreetmachineI

Als sommige mensen niet veranderen, zal het spreekwoord "eten als een varken '
aangepast moeten worden tot "eten als een mens". Ligt de toekomst van de re'.^
zoals het varken, aan de vleeshaken van de slager?

KARINE LAMPROTE

(Bedankt voor je tekst Karinel)

Voor alle bekeerden een lekker menuutje op de volgende bladzijde,



4.

3,

Op het laatste communiefeest waarop wij uitgenodigd waren, lazen wij volgende

SPIJSKAART

VOORGERECHT VAIT HET VOORGERECHT

harde ei-zekes

VOORGERECHT

Australische ei—landjes met

pa-prica en ma-caroni

NAGERECHT VAN HET NAGERECHT

Plan-nel

VOORGERECHT VAN DE HOOFDSCHOTEL

Soepap met ferme michellekens

NAGERECHT VAN HET VOORGERECHT VAN DE HOOFDSCHOTEL

Lijsternest a la Streuvels

P. C. HOOPT-SCHOTEL

*n Pot Gorny (Russisch)

Mao Tsé tong met halve rode Collaard

Davy Croketten

VOORGERECHT VAN HET NAGERECHT

Amandelen, vers uit het zachte verhemelte

NAGERECHT EN NAGERECHT VAN HET NAGERECHT

Vondeltjes met Louis-paul Boontjes en Pa-radijsjes
DRAffiCElf : Baude wijnen, "Chat-eau", Bols-jawist, Spa-ghetti, Ara-Bieren

Gelieve het personeel niet met Dub-oheques te betalen, om Rus-tieke
interventies te verraijdeno

Vroeger kon je op maandagavond nog eens ping-pongen in het Park van Reist.
Dat is al lang geleden. Wie zet de wagen eens terug aan 't rollen ?

Er is een gastenboek in Tonzent. Iedere toevaliige bezoeker mag zijn naam
er in vermelden, eventueel zijn indrukken. Dit gastenboek zal permanent in
Tonzent ter beschikking liggen. De mensen die openhouden worden verzocht
iedere "bezoeker er attent op te maken,



5.
EDITORIAAL

Ons jeugdhuis staat dit jaar in de branding. Zo hadden wij te doen

met een moeilijke aflossing van de wacht. Er was een conflict dat opgelost

scheen te zijn, maar er blijft een wrange nasmaak. Wij hadden de euvele

moed met omvangrijke veranderingswerken aan het lokaal te starten, die onze

werking erg drukken (omwille daarvan werd er een tijdje gesloten). Er is
kritiek van alle zijden, van jongeren en ouderen; wij missen nog de spirit

van een écht jeugdhuis; de Chiro, toch nauw verbonden met onze werking, zoekt

ook terug haar identiteit. Wij botsen bij buitenstaanders in eigen gemeen

schap op onwil en onverschilligheid. Wij zitten in een moeilijke periode.

En toch zullen wij doorgaan. Omdat we d*er in blijven geloven. Wij

zullen blijven inroeien tegen de stroom. Wij hebben dit werkjaar al veel

gedaan aan kontaktopname met jongeren uit de drie andere fusiegemeenten en

ook daarbuiten. Wij durven zeggen dat er terug een degelijk kontaktblad is,

uw Tonzent-krant, Er bl3.jven toch maar steeds weer aktiviteiten gebeuren -

film, email, toneel, week van de jeugd, optredens enzovoort •«•

En heb je al gemerkt - onze bouw krijgt nieuwe impulsen (vriesgeld

getrokken). Ik durf je zweren dat binnen enkele maandén Tonzent terug op
grootte is. Wij zullen beter worden, wij zullen groeien. En let maar,

met het kriebelen van de lente ga jij ook meedoen.

LENTE

Vermits de zon scheen en het lente was

heb ik mijn liefste geschreven

dat er margrieten stonden in het gras

niet zo erg veel, ik denk, een stidc of zeven.

Verwonderd ben ik naar de post gegaan

zodanig blij dat ik vergat te roken.

Op weg naar huis dacht ik er eensklaps aan

dat ik de brief in drukwerk had gestoken.

Louis Verbeeck (losse medewei-ker)



Si WAT IS EEN JEUGDHUIS ?

Een "jeugdhuis" veronderstelt een permanent "beschikbare ruimte waar tijdens

de vrije tijd vooral de oudste leeftijdsgroep van de jongeren elkaar kunnen

ontmoeten in een jeugdige sfeer.

Essentiële kenmerken zijn :

- openheid voor jongeren uit alle milieu*s

- permanent onthaal met vrijetijdsaktiviteiten

- zo groot mogelijke participatie van de jongeren aan de leiding

- vrijblijvende deelname van de bezoekers, gekonfronteerd met een

voortdurende uitnodiging tot engagement voor persoonsvorraing en

samnnlevingsverandering ' i

- eigen plaatsbepaling van het jeugdhuis en aktieve deelname aan dé

op gang gekomen maatschappelijke ontwikkeling.

Zijn punten vier en vijf bij ons a.anwezig ?

En als je luistert, ^ -

hoor je vele kinderen zingen

en dansen

en spelen.

Hun liederen spreken van eenvoud,

hun dansen springen van vreugde,

hun spelen lachen vol pret,

en als je luistert,

dan hoor je heel ver weg,

de kinderen stoeien

en je wordt onrustig,

want morgen zijn de kinderen groot,

.en als je groot bent,

dan, ••• ja dan !

Wie graag twijfelt aan de boekhoudkundige onderlegdheid van onze werking

mag altijd aanlopen bij Denise.



7. DE DIENSTPLICHT

Veel mensen menen, dat gewapende legerdienst de enige manier is, om de dienst

plicht te verrmllend Er wordt snel gedacht, dat mensen die geen gewapende

legerdienst wensen te doen, feitelijk dienstweigeraars zijn ... Dus straf

baar zijn. Niets is minder waar.

Er bestaan immers andere mogelijkheden, die wettelijk volkomen in orde zijn.

Gewapende legerdienst houdt in, dat je opgeleid wordt om met geweld tegen

medemensen op te treden, indien dit nodig geacht wordt. Daar kunnen doden

bij vallen, ook door jouw hand. Wie ongewapende legerdienst doet, hoeft

nooit zelf een wapen te dragen of te gebruiken. Wel werk je mee aan een

mogelijk gewapend optreden, dus ben je er medeplichtig aan.

Bij burgerdienst sta je helemaal los van het leger. Je \irordt ingeschakeld

om de gemeenschap op een andere manier van nut te zijn. Dat kun je proberen

door mee te werken aan hulpverlening bij ongevallen, in sociale diensten enz.

Wanneer je gaat werken in de Derde Wereld, kun je proberen je in te zetten

voor mensen, die niet direkt tot je eigen volk behoren. Wel tot dat deelj|||^n
de wereldbevolking, dat in de grootste armoede leeft. '

Het statuut van de gewetensbezwaarden

Het is mogelijk dat je, als dienstplichtige, bezwaren hebt tegen het doden

van mensen. Je wilt het zelf niet doen, of je wilt er niet aan meewerken.

Het statuut van gewetensbezwaarde is de officiële erkenning van deze over

tuiging. Wanneer je als gewetensbezwaarde erkend bent, kun je een dienst

toegewezen krijgen, die niet in strijd is met die overtuiging. Je bent geen

deserteur of dienstweigeraar (je weigert immers niet elke dienst). Je bent

ook niet strafbaar.

Om welke redenen kun je als gewetensbezwaarde erkend__worden ?

Godsdienstige overtuiging, wijsgerige overtuiging, morele overtuiging.

Misschien heb je ook politieke bezwaren tegen het leger. Om die reden kun je

echter het statuut van gewetensbezwaarde niet krijgen. Volgens de wet moet de

eerste reden steeds zijn i een bezwaar tegen het doden van mensen, op basis

van een godsdienstige, wijsgerige of morele overtuiging.



Wat 2ijn_de ̂ volgen_van "gewetensbezw^rde"__te

Indien je nog dienst moet doen, en niet vrijgesteld of vrijgelaten bent, kun

je kiezen tussen :

- ongewapende legerdienst, die enkel van gewapende afwijkt doordat je

nooit wapens draagt of gebruikt, ook niet in oorlogstijd;

- burgerdienst bij de Civiele Bescherming (anderhalve keer zo lang als

de legerdienst in België en dit wanneer de nieuwe wet op de gewetensbezwaarder,

in werking getreden is); ^
- burgerdienst bij een instelling of organisatie van openbaar nut

(dubbel zo lang als de legerdienst in België).

Burgerdienst en ongewapende legerdienst tellen als "broederdienst".

Indien je geen dienst moet doen (omdat je vrijgesteld of vrijgelaten bent),

kun je als gewetensbezwaarde in geval van oorlog of ramp, niet bij een leger

eenheid ingedeeld worden (wel bij de Civiele Bescherming).

Wanneer je werk zoekt, raag je als gewetensbezwaarde xvettelijk niet benadeeld

worden. Nochtans zijn er mensen die liever geen gewetensbezwaarden in dienst

nemen, maar dat komt steeds minder voor.

Hoe kun je het statuut van gewetensbezwaarde krijgen ?

Kontakt opnemen met : Burgerdienst voor de Jeugd (B.D.J.)

Van Elewyckstraat 35

1050 BRUSSEL

Tonzent-lokaal wordt de eerste volledig brandvrije zaal in de omstreken,

Althans daar streven we naar.

Wij kregen op vrijdag 26 november 1976 het onverwacht bezoek van inspecteur

V. Everaet van het Min. van Nat. opv. en Ned. Cultuur - Bestuur voor Jeugd-

vorming (onze subsidiërende instantie). Aan de hand van zijn verslag komen

we d'er goed uit. (Ondanks de verbouwingen).

Het provinciebestuur van Brabant heeft ons 50.000,- fr. subsidie toegekend

om de verbouwingswerken te financieren.



9o Titels van INFO - BROCHURES (in de leeshoek te vinden), een uitgave van
IHPO-JEUGD yZWo.. (Hationaal Studie- en servicecentrum voor Jongereninforma

tie en advieswerk)»

- "Voorbehoedsmiddelen"

- "Vormingskansen voor Werkende Jongeren ; sociale promotie en

kredieturen"

- "Geslachtsziekten"

- "Toch zwanger - Wat nu ?"

- "Ik ben werkloos - Wat nu ?"
t

- "Burgerdienst ? Legerdienst ? Werken in een ontwikkelingsland ? "

f

Wanneer onze verbouwingswerken al een redelijke vorm hebben aangenomen,

zullen wij eens een Open-deur-dag houden voor de ganse gemeenschap en in 't

bijzonder voor al de verenigingen uit Reist, om eens nader te zien»

In de Tonzent-leeshoek kan je vinden ; Humo, Spectator, Knack, H Liedboek,

Politiek Alternatief, De Brusselse Post, Kritis, Bond Zonder Naam, Wandelen

(Centrum voor Jeugdtoerisrae), De Beurskrant, C.JeP»—krant, K»V»S»—nieuws,

Apropoo, Jeugdhuiswerk, Informatieblad Commisariaat Generaal voor Toerisme

in België, De Scène (theatermaandblad). De Wereld Morgen, B-76 (Lodewijck
de Raet), Cedoc-studies (film). Release, Film en Televisie, TOlïZENTKRAHT,

Infolder, tijdschriften van andere jeugdklubs en nog véél véél meer.

Er was eens een land waar het zo vreselijk stonk dat het een opluchting was

als iemand een wind liet» (Piet Grijs)

Er zijn op zijn minst drie fascistische landen in Europa, behalve tijdens de

vaJ<antie» (peter Ustinov)

Waar blijft toch verdorie dat artikel over de Chiro-perikelen ?

Wij zouden graag hebben dat Tonzentleden met fototoestel onze werking en

aktiviteiten op de gevoelige plaat zouden vastleggen» Dit om ons fotoboek

op te vrolijken. Dat is tof .om later nog eens te zien» JIJ ??? -



10. Het JAC (jongerenadviescentrum) richt informatie-avonden in voor jeugdclubs,

Ben van de onderwerpen waarover zij komen praten is : "De rechten van minder

jarigen". (Met dia-reeks). Tonzent zal het JAC-Leuven (Amerikalaan 3)
polsen om zo'n info-avond hier te brengen.

PAMILIENIEÜWSJBS - FEBRUARI - VERJAARDAGEN

Dirk Van Remoortel

Chris Lambrechts

Dirk Michiels

Willy Ribus (Berg)

Erik Van De Velde

Marie-Kristine Michiels

Cj ^ 1' y e

rdacjj

..

••P -

fff

ABONNEE - STAND

BERG : 2 gewone abonnementen
1 steunabonnement

BUKEN : 2 gewone abonnementen
O steunabonneraenten

KAMPENHOUT : 8 gewone abonnementen
16 steunabonnementen

NEDEROKKEï^EEL ; O gewone abonnementen
2 steunabonnementen

Dus in totaal 3I. Waar blijft de rest ?

KARNAVAL - DINSDAG 22/2/77

Naar jaarlijkse gewoonte zal Tonzent met karnaval de boel weer wat proberen

op te vrolijken. Vanaf 17«»00 uur kan er voor kramiek geloot worden. Ieder

een mag meedoen, 's Avonds verwachten we heel wat volk, voor een verkleed

volks avondfeest. Er kan op stemmige muziek gedanst worden DJ Dirk Michielsr

De 5 best verklede personen (of groepen) krijgen een pooie prijs. Ons lokaal

is voor den ogenblik wel wat eng, maar dat wordt misschien juist tof.

ZET JIJ JE MASKER OOK EENS OP ? ?



11. 16 - mm PMCLUB

Door allerlei omstandigheden is de vertoning van de film "Elise ou la vraio

vie", geprogrammeerd op zondag 13 februari, verplaatst naar ZOND. 27 PEBP.

Zit het erin ?!

ZONDAG_27 PESRUARI - PARK_van_RELST - 20.00 uur,
II tl it tl 11 II II it II II II II II II II

;; ELISE OU LA VRAIE VIE „
II n it II II II II II II II II II II II Michel Drach, 1969

Gebaseerd op een roman van.Claire Etoherelli (bekroond met de Prix Pemina '67

Het verhaal van een Prans meisje, uit Bordeaux naar Parijs gekomen om er

haar broer op te zoeken en "het echte leven" te leren kennen. De broer blijkt

een zwakke idealist-fantast te zijn die haar aanvankelijk remt in haar liefde

voor een Algerijns arbeider, Elise (Marie-José Nat) leert inderdaad "het

echte leven" kennen maar niet zoals zij het gedroomd had. Dat leven is ver

mengd met de tragiek van de Algerijnen in Prankrijk, hun verzet, hun liefde

loosheid en onbegrip, hun strijd om als gelijkwaardige burger behandeld te

worden en het verweer van de Fransen die zich door de vreemde gastarbeiders

bedreigd voelen. De film werd in Prankrijk maar zo-zo ontvangen, niet om

wille van de inhoud, maar wel om de tematiek die voor het zogenaamde vrije

Prankrijk weinig vleiend v/as.

De feiten in de film spelen zich in een nabij verleden af. Maar toch voel je

aan, op details na, dat er vandaag de dag nog niets is veranderde Dat ras

sendiscriminatie voortdurend verborgen blijft voortleven. Rascismo bestaat

niet enkel in de V.S,, maar ook bij ons, in ons.

Voor de inleiding en nabespreking hopen wij een beroep te kunnen doen op de

Heer Gaston STAS, animator van de Don Bosco filmclub te Haacht,

Ergens gelezen__: een oprecht politicus is iemand die, als hij eenmaal omge

kocht is, ook omgekocht blijft,

^ Gehoord op_een_betoging i de eerste die durft terugslaan krijgt slaag !



12. POPPROZA

Ik denk, moest Ifk talent hebben, een stem bezitten, wat "good-looking"-2i jr.

(tegenwoordig staat er toch al zoveel onkruid in de hitparade), ik me bes-';

wel eens zou Icunnen .thuisvoelölh in het wereldje van ene ¥eil Young, John

Lennon, Herman Van Veen, Janis Joplin, JJ Cale, Kris De Bruyne, Boudewijn

De Groot en noem' maar op ... Mensen wier songs hun , nu ja, mijn hoop, m.i-J-

frustraties, mijn verloren-voelen, mijn geluk te leven weerspiegelen; maar

bovenal mijn gedetermineerd zijn ih een maatschappij die zo dreigend haar

vuist boven mij houdt. Om mij te vernietigen als ik het zelf al niet fceda-

zou hebben.

Misschien zou mijn noodkreet niet gehoord worden, angst is immers iets >raa;

maar weinigen blijf mee weten, ik zou ze in ieder geval uitgestoten hebben

mijn gemoed zou verlicht worden. Een lam temidden van de duisternis.

Maar ja, wat zit ik hier te lullen, aan dit schrijfmasjien, mijn stem is

immers schor, mijn schrijftalent beperkt en muzikaal gevoel mij te ver afc

Maar ja, een droom zal niemand kwaad doen. Hij die door zijn dromen gekv^r.

wordt, toont daarmee immers de vervreemding van zichzelf en zijn omgevJng.

Zijn plaats is niet op het podium, maar daar temidden van die schare nc-ar'

fans ,••

ZANGER ZONDER NAAM (D. S.)

Drinken aan het flesje (zoals dat uitvoerig werd gedemonstreerd op onze
Christmas—night) zou wel eens het nefast gevolg kunnen zijn van een ver

drongen orale fase en uiting vari infantiliteit.

Getekend PREUD — aangepst.

Reeds zoveel bladzijden leesgenot achter de rug. En nog maar weinig teker
ingen die de tekst hier en daar wat opvrolijken. "Waarom toch (?" denker, j"
Anders zit er voor volgende keer geen verbetering meer in. Van pretent Le

gesproken.

Het is de bedoeling op het einde van onze cyclus - film - de programmal'Lar"

jes te bundelen in een kaftje. Service van het huis.



13. STATUTEN

Er is dit jaar weer werk gemaakt van de statuten van de "V«Z«W. Jeugdhuis

Tonzent". Onze jaarlijkse statutaire vergadering op 28 deceroher 1976 had

te weinig aanwezige leden om geldig te vergaderen (2/3 van de leden). Bij

gevolg werd een tweede vergadering bijeengeroepen waarbij het geen rol speelde

hoeveel leden aanwezig waren. Het resultaat van deze vergadering is dat een

gans nieuw statutengeheel werd aangenomen. Deze statuten zijn praktisch

conform met het statutenmodel aanbevolen door de Vlaamse Federatie van Jeugd

huizen en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur -

Bestuur voor Jeugdvorming.

Wij kunnen dus stellen dat ons jeugdhuis op dat gebied zeker vaste grond

onder de voeten heeft. Binnenkort verschijnen deze statuten in de bijlagen

van het Belgisch Staatsblad. Alle Tonzentleden zullen de tekst ervan ontvan

gen. We hopen dat je ze eens aandachtig doorneemt en goed bijhoudt. Heb je

vragen of bedenkingen, dan kan je altijd terecht bij onze kernleden.

Nieuw in deze statuten is dat er een degelijk onderscheid gemaakt wordt tus

sen gewone_leden en leden-medewerkers. Voor dit werkjaar (een werkjaar start

in een jeugdhuis begin september) bestaat de lijst leden-medewerkers uit

(alfabetische volgorde)2 Boels Hugo, Goossens Willy, Huens Anita, Maes Chris,
Michiels Marie-Kristin, Sunt Daniël, Vandereet Denise, Van Dessel Eddy, Van

De Velde Erik, Vandenwijngaert Patrick en Van Remoortel Kris. Deze elf men- *-

sen, samen met de jongerenkern, nemen zich voor enige verantwoordelijkheid

op te nemen om de werking van het jeugdhuis volgens het gestelde doel te later

functioneren.

Samen met het opstellen van de statuten dient er reglementair ook een Raad

van Beheer gekozen te worden door de leden—medewerkers. In vergadering op

vrijdag 21 januari werden daarvoor aangesteld voor dit werkjaar i

Boels Hugo, Goossens Willy, Maes Chris, Vandereet Denise en Van Dessel Eddy.

De leden-medewerkers zullen tenslotte binnenkort gaan dokteren aan een haal

baar en ruimdenkend binnenhuisreglement dat nader de werking van het jeugdhuis

zal specifiëren. Alle leden zullen hier eveneens een eksemplaar van ontvangen

Wij hopen dat het jeugdhuis met deze stevige onderbouw, waarbij iedereen zal

weten mt, hoe, waarom en ̂ e, een betere werking zal mogen kennen. Alleen al

dat we zouden weten; kijk, ik ben lid van een vereniging, dat wordt van me ver

wacht, daar moet ik me aan houden, dat kan ik betekenen I!



14. In volgende Tonzentkrant zullen wij fragmenten uit onze statuten wat nader

belichten.

19 7 6

Het is weer een tijdje geleden dat we door Reist trokken met een hele troep,

allemaal voorzien van een degelijke fakkel. (Natuurlijk moest je hem voor

zichtig behandelen). Het hoogtepunt van die kerstavond kwam pas later i jo

vol suikerbrood en warme wijn proppen.

Eten avond die we gelukt kunnen noemen.

Om in de sfeer te blijven, kon je je uitleven met Flash Elxperience. (Als j.

dr.ar geen kilo verloren hebt, ben je niks).

Maar Tonzent was zonder medelijden, ze gaven nog steeds geen rust. Hun de?.ü:

film "The Execution of Private Slovik" moest eerst nog afgedraaid worden,

(Willy kan het). Hierbij kan opgemerkt worden dat de inrichters smaak hebb« .i

en de afwezigen ongelijk. Het was eon degelijke film, al vind ik persoonli,/:

"Little Big Man" de uitschieter van de drie.

Dat waren de laatste dagen van..*76. De aktiviteiten stopten echter niet.

*77 was er al een bezoek aan het bejaardenhuis en ook nog een kaartavond,

werd zwaar gespeeld voor kip en biefstuk.

Dit zijn dus de voorbije aktiviteiten. Wanneer je dergelijke verslagen ni:.+

graag leest, dan is er maar één oplossing yoor__;^kom_er na^;^oe !

Dank aan Lou en Eddy die met z*n tweetjes op een rotvoormiddag het roet::war'

^  Tonzent weer proper hebben gekregen, do kachel én de schoorsteen hebben uit-
pB geveegd. Denk ook daar eens aan als je lekker warm binnenzit!

De kachel was namelijk ontploft. Tenminste het deksel was er af gevlogonc

Maar inmiddels is alles terug hersteld.

Op zondag 2 januari werd in Tonzent een gouden(?) ring gevonden met initiale:;.

AG. Je kan hem terugkrijgen bij Denise.

Week van de Soldaat

Tonzentverdedigers aan het front : Herman Tobback, Harry Verhoeven. Wie der-

mensen een briefje wil schrijven vrage het adres aan de respectievelijke liei -o-.



^-nnopr alle slechte dinswi 4it «eeo^d wordt g.

overgeschakeld, op het onderwerp regering. "Het is allemaal de eohuld var
regering. Wij moeten een deel van ons pree afgeven. Als ze er van in he1
begin korte metten mee gemaakt hadden, zou het nooit zover gekomen zijn",
Eïr vallen scheldwoorden (hetgeen men bij ons noemt : er wordt met bloempot,
gesmeten).

,  Geloof me vrij : hierover zijn we nog niet uitgepraat! Hier ga je nog wat
van horen!

De Schuinschrijfster

Liefde is

Liefde is

Liefde is

Liefde is

Liefde is

Liefde is

geheimzinnig doen en blozen,

lieve woordjes fluisteren.

samen gek doen,

samen huilen en blij zijn met kleine dingen

samen aan een onmenselijke taak beginnen en er vast in gelcn^r

heerlijk als iemand om je geeft,

als een kaars die nooit dooft,

als een mild kolkende zee.

doof zijn en horen

blind zijn en toch zien.

kiinnen geven zonder te nemen.

Linda Wouters - Buken

kVöc Tan tte Velde is bezig met het uitwerken van een groots sportgebeuren
Tonzent : "Superstar". Een zoraeraktiviteit. Meer nieuws later.

De gemeenteraad van de fusiegemeente is geïnstalleerd. Burgemeester is
Emiel Schoevaerts, Schepen van financieën : Marcel Verhoevenj Schepen var
Cultuur en Onderwijs s Jos Van ïhiegem (Berg)ï Schepen van Openbare Werker
Victor Quisthoudt (Berg); Schepen van Sociale Zaken : Constant Peremans (l
derokkerzeel).
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"De Profiteurs! En dat leeft maar op de

losten voji de naatechappij !" Dit zijn

kreten die tegenwoordig alom weerklin

ken. Wanneer je dit soort uitlatingen

hoort, kan je ervan op aan dat het over

de stempelaar (in de wandeling ook wel

dopper genoemd) gaat. Het is een aktu-

'eel onderwerp, waarover iedereen zijn

zegje wil hebben en waarbij iedereen

denkt dat hij het beter weet.

j—A
L  \

I, •
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Laatst aat ik in de wachtkamer bij de dokter met eindeloos geduld mijn beuri"

af te wachten. En daar had je er weer een die er alles van wist. " 't Is

nogal iets tegenwoordig hé. Er komen altijd maar meer doppers. En daar be

talen wij voor! Jaja. En ze willen helemaal niet werken zeg! Weet ge wat?

Als ze nu eens al de vrouwen naar huis stuurden en alleen de mannen lieten

werken, dan was het probleem toch opgelost zeker! Zo simpel is dat.

die zijn het ergste hé, de vrouwen. Die hebben thuis toch werk genoeg zeker I"

Dat vond ik toch wat al te kras. Wij, arm vrouwvolk, zouden weer eens moet :i

verdruict worden. Zo gaat het altijd als de heren der schepping geen raad

meer weten, dan werken ze het maar op ons, arme voetvegen, uit. Ik zei dus:

"Ja maar meneer, als ik afgestudeerd ben, zou ik toch graag gaan werken, hor:"*.

Ik zal geen dag langer stempelen dan nodig!" "Wat weet gij daarvan? Mijn
nicht hé, dat is een regentes en die wil niet werken ..." Ik heb maar wij

selijk mijn mond gehouden, aangezien ik het verband tussen mij en "de nicht'"

niet precies vatte.

In onze jeugdklub wordt tussen pot en pint ook wel eens een woordje gepraat

over dit boeiende onderwerp. Vurige debatten zijn er te horen. Hier en daar

zit er iemand tussen die schijnbaar weinig zegt. Dat is dan zo'n verderfelijk
iemand die alle dagen naar het gemeentehuis gaat.

Vreemd eigenlijk, de jongeren denken er net hetzelfde over als de ouderen.

Nog nooit zijn beide generaties het zo roerend eens geweest.



17. ROKEN ̂

De man',zat alleen aan een tafeltje. Voor hem stond zijn nog volle glac;.

standheeld was hij, er/straalde rust uit hem. Tot er plots beweging k; ara c

de rust in hem verstoord werd. Hij grèép naar zijn binnenzak en haaldj er

een sigaret en een aansteker uit. Toen pas zag je hoe bruin, waligelijk brr

zijn vingers warén. Nicotine. X ̂  meer'kans tot Jongkankerj vernauwing, vó

zijn bloedvaten. !De weg naar de ongezondheid, in het verlengde daarvan, du

weg naar de dood. Misdadig : een moordpoging. Logisch gevolg ; een procor

Tegen wie ? Iedereen en niemand. Een uitspraak schijnt er niet te komen•

Waarom niet, waarom verbiedt men het niét ? Bij gebrek aan bewijzen ?

Nee tóch, ̂ t is al te gek.

Eén ding is dbidelijlc : er is .een schuldige aan al dit ^rook die ongeL-.tr.ïil
.  rondloopt. Een handige kerel trouwens, die "iedereen verslaafd kan laten \r"

den zonder enige moeite* . ' -• ..

Het grootste Vraa.^eken, rond dit pro"bleem is. vopr mijnde vraag waarom men
eigenlijk rookt. Kuddegeest ? Dat is 'althans/dp roening van Aimiand .die i:_

"Ik krijg er een punthoofd van" zingt : "... De jeugd rookt alleen ómdat d

ouderen het doenj want een rokershoed"jé~ staat, nu eenmaal stoer"b

■ Ik hoop dat tenminste 1 van die oneindig'"grote,rrpkersgroep de moed heeft o.

zichzelf en zijn LOTgenoten te verdedigen,

M. T. I..

WIST. JE ' ~ . _

1. dat een Ghirogroep in Mechelen gaan...ypetballen is ? De meis jee echtor

deze keer. Ze hebben er zich kranig gedragen met eén O - O uitslag.

2. dat er in do gang van Tonzent een. bla^iw liefdesbrief je gevonden is ?

bjTief wordt gekenmerkt door een zwak begin en een zwoel einde. Ij

'f' ; eigdnaar kan hem terugkrijgen aan de toog. -DÜsGhetie' gewaarborgd.

t)ok dit jaar (hopelijk) wéér een boekenbeurs te Haacht (Don Bosco). Na. r

®®b.ijn1^de 3de grootste in VléaRderen. Kar 'jé een:''puntje aar zuigen.

Wij zoeken steengruis.:f(i"-Wcdli9n^^ Wie wéét w^t ?.



18. De laatste dagen van de Kerstvakantie werden door de bescheiden jongerenkern

(nu al wat uitgebreider) nog eens stevig benut om wat te praten» Heel veel

kwam er niet uit de bus. Er werd wat gepraat óver de verbouwingswerken eod,

en da,arna schakelden we over op het tappen, V'^or febrüari hebben we alvast

een beurtrol opgesteld. Je zal dus wel wat nieuwe gezichten achter de toog

zien. Een tweede punt is, dat we (wanneer weten we nog niet) eens op een

avond voor wat lekkehs zullen zorgen ih Tonzent, Het einde van de vergadering

ging over een wedstrijd die we zouden kunnen lanceren. Hierover moet je

echter in volgé^^rant je lezen,.
De groetjes van Chrisv Sonja, quay^-^Daniël B,, Daniël D.P., Dirk, Luk en Mark

'X'-rr ' •' ' ■

" — ~V"" ~ — — — —

Met de drankslijterijeri is .het maar.povertjes gesteld in onze contreien,

Vierstraten, Sas en Rèlst mpeteri het ètellen met 5 staminees» Als 't maar

blijft duren, , : .

Mogen we toch nog eypn vragen alle tijdschriften e,d» niet mee te nemen.

Zo kan iedereen", er'Cran genieten» Danke! '

...a- - - - "

Weer_een_nieuwighè'idje: ,

*t |/ordt zo stilaan'tijd om een nieuwe sticker voor ons jeugdhuis te maken,

\  " Onze opdracht wordt'toevertrouwd aan Benny peeters» Heb je zelf een fijn

ideetjéV^cóiitact opnemen met Lou, Binnenbrengen v66r 15 februari,

2öb6or_jij^tot__de club_v^_de ̂ Bij-De-Geboorte-Vermoeide»/?"

1, Men wordt vermoeid geboren, en we

.  .- leven om uit te rusten, ^*=3: jT
iQ IV2, Bemin je bed zoals jezelf, h

3» Rust gedurende de dag om ' s

te kunnen slapen, 8 Jt ^
4» Indien je iemand ziét die

.  -help hem, '''

5O Het werk vermoeit, oppassen! ^
6» Doe vandaag niet, wat je kunt uitstéllen tot morgen,.



19» 7* Doe zo weinig mogelijk, en wat u toch moet doen, laat het door einderen

doen,.

8, Nog nooit is iemand gestorven van te veel te rusten,

II 9» Wanneer de lust tot werken je te pakken krijgt, zet je neer en wacht to

het over gaat ,

10, Indien werken gezond- is,- leve het-^iek zi jn!

-  Den Trikke (natuurlijk!) i

De JEP PETROLS voethallen op verplaatsing op zaterdag 5 februari tegen

Jeugdklub Ratjetoe Veltem om 14» 3Ö Uür» Samenkömen aan Tonfeent om half tw:

MEEBRENGEN : broekje, kousen en schoenen. Wij zorgen voor truitjes. Vera:

woordelijke, coach en délégé--is "den Trikke" (als hij niet; te moe. is dan)»

De mensen die hun naam opgegeven hébben krijgen nog bericht, Tonzent heef

l^een verzekering tegen ongevallen, (Dit tussen grote haakjes), i

Volgens onze filmanimator zijn volgende recente films niet te missen :

"Obsession!' van Brian De Palmerf "L'lnnoöé^te" van. Visconti;-J^Ohronique d',

sgumêes de braise"; "Targets" van Bogdanovitch, _

O

"DEW AMBETAHTB REISTENEBR" vindt dat .
• . • • s .7 •

- onze straatverlichting maar veel zus en weinig zo is,

- dat er aan de draai Hutstraat - Aarsohotsebaa.n ook-ne spiegel mag staar

- ruiters maar best van goede wandelpaden afblijven.

/ Tonzent zoekt 2 grote tweedehands-mazoutkachels in goede staat, (*t i's "V'
K■' • ■ . ' ■ •

een goed werk zenne), .

Soms lijkt het er wel op dat Jeugdhuis Tonzent gesitueerd is in VDen Bi'

een café zonder identiteit en met pub-allures.

Schoenmaker, blijf bij je leest!

In Tonzent wordt nogal redelijk wat Pale Ale geconsummeerd,' Duur drankj;

Onverantwoord in deze tijd van inflatie. Keep .it^ cool, baby, ;



20. Sorry hoor, het beloofde interview met de niéuwe Schepen van Onderwijs en

Cultuur van Kampenhout komt er pas volgend nummer in wegens tijds- en plaat

gebrek. Zo ook het jaaroverzicht van**76, nog een paar ingezonden teksten

en natuurlijk nog heel wat meer.

Gezegde van de maand ; de vlag dekt de lading (meestal).

Wij gaan trachten de geschiedenis van Jeugdhuis Tonzent min of meer op pap

te zetten. Hoe het begon, hoe het verliep. Deze historiek zullen wij in

feuilletonvorm in deze krant laten verschijnen. Daarom een oproep aan iede

een die er wat mee te maken heeft gehad om ons hierbij dienstig te zijn.

Werkers van het eerste uur, neem eens terug kontakt op.

GRATIS _RmAME : JA DAT KAK

Heeft je vereniging een interessante aktiviteit, doe gerust een beroep op c

Tonzentkrant om er wat ruchtbaarheid aan te geven. Wij plaatsen je aktivi

teit in onze kalender. Meteen doen!

■ 5®-. YAGj^NpEN" — ZATEEDAG^ 5 MAART - zaal PAX Kampenhout — 20.00 uur.

Tonzent richt samen met het Davidsfonds—Kampenhout en het Cantatuskoor—Berg

(dat is pas fusie) een avondje zang in. ' Centraal staat het éénvoudige lic
Het Cantatpskoor bren^ ook enkele "liedekens".

Toegang ; voorverkoop 50,-fr. ; de a-irond zelf JO,.-r fr, !
Onder auspiciën van het Min. van Nat. Opv. en Hed. Cultuur'.

^ Wie zijn de Vaganten, vraag je je af; Komen kijken en luisteren

trektangJ oude vrouw die geregeldrpp reis ghat . ^
paljas: trekt iedereen wel eens aan'

lichaam: hebben we allemaal maar staat, eéh vrouw nu eenmaal ̂ étèr?.-
:  , , ■ ■ ■ . , i ?v!!'

•  ■ • I
.  é ■ k

;  •

Muziek in Tonzent: een voorlopige oplossing voor het soms erbarmelijke ge

kraak dat af en toe nog wel eens muziek genoemd wordt: ieder kernlid in hei

bezit van een cassetterecorder neemt 2 casette op met gevarieerde muziek.

Ook léden mogen initiatief .néöiéno . r-

/-



21« Zaterdag 19 fet)ruari jgOtrOO uiir --7-• Zaal Vlaamse Leeuw Reist
Zondag 20 februari f t t t t 1 t t 1 t 1 t t

Toneelgroep Plagia,at; * J E U G D> P R O C E S * -
I  ! • ï i t f i t t t « t »

van Manuel Van Löggem

Regie : Renaa.t Van De Velde

Acteurs : Preddy Vander Weyden

q  ■'Preddy Schepers ■ ; ■ . irr- , ; >/%

Herman Mo ons .

Hugo. Boels '

Vier jeugdige bandieten bereiden tijdens het weekend in een- verlaten zomer
huisje een kraak voor in een juwelierszaak.

Pieter, uitgestuurd op verkenning, blijft echter abnormaal lang weg...
De onderlinge spanningen tussen de bendeleden en het féit dalr de politie
de ben(le, op.het spoor is geraakt, culmineren uiteindelijk in een dramatisch
ontknoping.

Voorverkoop : 50»~ . • v

De avond zelf ; 70,- fr. . ..

§§§§§ §§§§§§§. ,
I T ONZEFTKALEHDER |
§§§§§§§§§§§§§§§§§§-: ^

PEBRÜARIE ^

donderdag 3 : Kookles : zelf je drankjes brouwen Park:v. Felst (Boerenbond,
vrijdag 4 : Kernvergadering voor de leden medewerkers ;' ■

zaierdag 5_: Voetbal Jef Petrols - Ratjetoe in Veltera 14^30 uur.
19.00 uur - instuif (Guido + Dirk)

zondag 6 : Soldatenmis Milac 10.00
10.00 - 12.00 uur:, instuif CLuk + Daniël

19.00 uur instuif (Chris + Sisse)
'  Ratjetoe : film : ••Soldier Blue'^ Ralph Fels.on

dinsdag 8 : Don Bosco filmforum : ••Adalen 3I" (De Widerberg)
woensdag 9 • Boudéwijn De Groot te Leuven '

donderdag 10 : Voordracht Boerehgilde ••ï)orpsinrichting, een grondige opdracl
Park van Reist 20.00 uur



22. (vervolg kalender)

vrijdag 11_: Kaartavond Milac - 20.00 uur - Park v. Reist
zaterdag 12 t Instuif (Eddy)
zondag 13 : 10.00 uur instuif (Dirk + Sonja)

10.00 W Milac Vreetfestijn - Park van Reist
19.00 uur instuif (Lou)

Optreden van groep PUZZLE uit Weiranel : POLK, COUFiR "
ROCK, BLUES, REGGEA, CHARSON, . tussén'pot^en pin^.
Grote am"biance,<:lösweg«

vrijdag I8 ; .kern voor'de ledeninedewerkers
zaterdag_19 ^ instuif (Triklfe)

Plagiaat zaal Vlaamse Leeuw - toneel - 20.00 uur
•  JEUGDPROCES - ' - „ 1' •

zondag 20: 10.00 uur instuif (Mark + Luk)
Kaart namiddag Boerengilde — Park V. Reist

20.00 uur - toneel - JEUGDPROCES 2de opvoering (Tonzent ges 1/c, r
Tonzent gesloten

dinsdag 22 : KA™VAL in TORZEïpr .
17.00 uur :.loten voor kramiek en taart

20.00 uur karnavalsstemming met muziek van D.J. Dirk Michie.i
Prijzen voor de Lest veTkleien

vrijdag 25 : Streekvergadering voor leden medewerkers in de Grams Kessel-I ̂
Tema : Informatie in het Jeugdhuis.

.  ̂ zaterdag 26 : instuif (Mark + Dirk) .
zondag 27 : 10.00 uur instuif (Chris)

20.00 uur FILMFORUM : "Elise ou la vraie vie" M. Draoh)
Park van Reist - . Tonzent gesloten

Uw véreniging kon ook in onze kalender vermeld worden. Je moet het'öhs
maar even laten weten. " ■ •

* Ik bid voor allen die liefhebben, en verbijsterd vaststellen ■

dat zij alleen, zijn op deze wereld. (Gerd de Ley'-r Litanie van wami.
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