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^  PAS AFGESTUDEERD O WAT NU ?

Bij het einde van dit schooljaar ben je misschien bij de afgestudeerden
die niet onmiddellijk werk in zicht hebben. D'er zit veel kans in dat je
de lange rij gaat vervoegen, wachtend op het dagelijks stempeltje. Dit
is voor jou?

Ga onmiddellijk als je afgestudeerd bent met een afschrift van je diploma
of getuigschrift van gedane studies of leertijd naar de Rijksdienst voor

Arbeidyoorziening (RFA) om je te laten inschrijven als werkzoekende.
Adres: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Gewestelijk Bureau Brussel

Trapstraat 38

1000 BRUSSEL O2/513.84.6O

Vanaf 1 augustus begint je wachttijd als werkzoekende te lopen en dit
gedurende 75 dagen (= 3 maanden).

(De dagen van inschrijving als werkzoekende worden enkel in aanmerking
genomen voor zover de jonge werknemer een aanvraag van een stage zoals

bedoeld in de herstelwet van 30 maart 1976 heeft ingediend en hij niet
geweigerd heeft de aangeboden stage te volbrengen. De papieren in verband
hiermee worden op de RVA ingevuld).

Na die 75 dagen ga je ofwel naar één van de 3 vakbonden of naar de Hulpkas
voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). De vakbond of de H.V.W.) geeft je
een stempelkaart. Binnen de 3 dagen moet je ermee naar de R.V.A. Je

krygt meteen je eerste stempel. Van dan af heb je recht op werkloosheids-
uitkeringu

Wat vooraf ging is in grote lijnen geschetst. D*er komt heel wat bij
kijken. Een goede raad: laat het niet aanslepen. Zoek kameraden op die
in hetzelfde geval zijn als jij en ga gezamenlijk naar Brussel (spreek er
uw taal), dat is gemakkelijker.
Je hebt nog zeker heel wat vragen en meestal moet .iieder geval apart
gezien worden. Je kan altijd terecht bij Hugo Boels voor meer informatie.
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ER HANGT ONS WAT BOVEN HET HOOFD

Dat er binnenkort een hoogspanningsleiding over Kampenhout zal

hangen weten niet zo veel mensen, In het Belgisch Staatsblad van

5 maart 1977 is er. een Koninklijk Besluit gepubliceerd van l8 fe

bruari 1977 waarin vergunning wordt verleend aan een Gecoli - een

firma uit Linkebeek- om een hoogspanningslijn te trekken van Vil

voorde naar Everberg»

Het traóé ervan is aangeduid op het definitief gewestplan Halle-

Vilvoordëo Dit tre-cé loopt voor Kampenhout van Bergheide naar

Geelroede over Heide, langs Maaike van de Caille naar Vierstraten -

Paddezijp - Balken:-straat,

•< i Strafste, van al is dat ze over de sociale woonwijk in aanbouw op de

Heide (Reist) loopt. Deze mensen kochten dus een kat in een zak.

Wij vernemen:.dat .er al schadevergoedingen uitbetaald zijn. Boven

dien .wordt. er: aan Kampenhout-Sas een ingewikkeld spinneweb gemaakt

. van leidihgeh.

•Wat klaarheid in deze zaak vanwege het gemeentebestuur is gewenst.

De werkgroep leefmilieu - Kampenhout volgt deze zaak op de voet.

— - s-l-i?al-en
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BEN STUKJE:ZELFKRITIEK

(of '"cn klein gewetensonderzoek over

jgrbte fouten)

- ik zat in de knoei, dronk me zat / \

en je hebt me er uitgegooid '

- ik wilde eens komen neuzen, eventjes mijn licht opsteken

en ije hebt me een lidkaart van 80 fr» aangesmeerd

- ik wilde mee toneelspelen met "Plagiaat"

maar ik botste op een muur van zelfingenomenheid

- ik wou als meisje evenwaardig zijn met de jongens .

maar je had het over intellectuele zelfbevrediging, "touche

taboe", waardepatronen

- ik wou die avond gewoon maar eens luisteren naar de anderen,

maar luisteren en praten werden overstemd door de decibels

-•van julïie geluidsinstallatie

- ik speel ook eens graag voetbal, ik ben geen vedette,

maar met dë Jef Petrols mogen alleen de *goei* meedoen

- ik ben verstandelijk wat gehandicapt, wilde gewoon aan alle

activiteiten meedoen,

maar ik werd naar het achterplan -.geschoven

- ik wilde gewoon mezelf zijn,

maar jullie eisten dat ik me zou voegen naar de regels en

statuten van jullie v«ZoW«,

- ik had veel ide'éen voor een, jeugdhuis,

maar jullie vonden het maar best dat er bier en muziek was,

dat was genoeg

- ik wou een kursus volgen voor jongerenbegeleiding,

maar jullie hebben er mee gelachen»

(Vrij naar MatheUs 25»42-45)

A

* Oud- kernlNjL.d Daniël Janssens heeft een electrisch -vuur, tweedehans,

aan Tonzent geschonken»

Dai^e»

\  I



BMEISJESVOLLET !!

Het is reeds gebleken dat op vrijdagavond weinig of geen meisjes komen

opdagen* Daarom kunnen' we misschien eens eventjes apart proheren. De

afspraak hiervoor werd genomen op woensdag om 19 uur.

Voorlopig is de verantwoordelijke nog van de mannelijke zijde, maar dat

zal hopelijk spoedig Vèrholpen zijn.

Indien dit initiatief sukses kent, kunnen we later eventueel kompetitie
spelëit tégen een andere meisjesplpeg.

I

'  * de sociale woonwijk in oi)houw op de Heide: aanslag op alle regels van

de esthetica. Als architect om hij te wenen.

* de Scouts van Buken hehhen een volleyhalploeg die volgend jaar hoogst

waarschijnlijk in kompetitie gaat uitkomen. De Kangoeroes heten ze en

ze oefenen en spelen in het sportcentrum van Herent.

^ * onze nieuwe statuten zijn dan toch uiteindelijk de administratieve
i

molen van het Belgisch Staatsblad doorgeraakt. Ze werden gepubliceerd

in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09.O6.77 samen met de

samenstelling van de Raad van Beheer. Je kan ze in ons lokaal inzien,
want ze hangen uit. (Bij velen hangen ze hun voeten al uit).

* met de Parkfeesten is TOHZENT dus óp zaterdag en zondag gesloten.

(Kwestie van mekaar geen konkurrentie aan te doen). ^Eén ideale gelegen
heid die we te baat nemen om schilderwerken en dies meer uit te voeren.

We zetten er weer de beuk in om met de Jeugdveertiendaagse een afgewerkt

lokaal te hebben. . ''

* Tonzent heeft een lening aangegaan om de verdere financièfing van de
i I \ ̂rbouwingon aan te kunnen. De rekeningen stromen imméfs genadeloos

binnen. De 5 mensen van de Raad van Beheer stellen zich borg. .

Bedrag: 250.OÖO,- fr. Termijn over 5 jaar,
/  . ' . I ■

* De vrijdagavond is het nog altj,jd werkinstuif. is dok mogelijkheid
tot volleybal en nietsnutterij.

I * de kreativiteit in een jeugdhuis blijft meestal beperkt ■fcót het plooien
'• en verscheuren van bierviltjes.
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'' "Gij zi jt. kanal je, heeft men ons . verwedtenV, is de,i'bi.'tel van het boek

"Hè't'pfölétari'érslied in Nederland en Vlaanderen" van Jaap van'^'de Merwe

(^ruhia en Zóbn, Utrecht - Antwerpen)» r '

400 pagina's geschiedkimdige verzameling van 4OO arbeidsliiederen nit

Nederland en Vlaanderen (285,- ,fr«), v

Bevat Ooa» liederen van Karei Waeri en Walter Be Buck,

Van dezelfde uitgever en door dezelfde auteur: liederenbundel "Het oproer

kraait" en "Verzet per koepiet" (pocket in de reeks Zwarte Beertjes)»

Goede tip voor vrij podium»

cl;?:

(O (O O O

O ̂ O
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Welke gelijkenis is ér tussen een minister en een D.J. ?

. Ze nemen .beiden hét woord als je naar wat anders wil luisteren.

Het brood dat u over hebt

iis het brood van wie honger lijdt;

De kleren die u in de kast hebt henge

zijn de kleren van wié naakt is;

De schoenen die u niet draagt

zijn het schoeisel van wie barrevoets moet gaan;

Het geld dat u hebt cpgepot

is het geld van de armen;

Met elke liefdedaad die u nalaat

:  pleegt u onrecht»
■  • l -

BASILIUS (4de eeuw). ,

Over'het onthaal in ons jeugdhuis is er zeker een boekje open te doen.

We hebben deze techniek zeker niet onder de knie. Maar ook weer langs

^beide kanten, Hoe kom jij binnen^ ? ?



TOI^ENT' eil CrT]70; vico versi

r

V

Het is nu eonmaal zo j je hebt Tonzent en Chiro als dé "2 jeugd

organisaties in- Kampenhout,en ze zijn bovendien moeilijk te

scheiden» Tonzent is immers een tiental jaren geleden gegroeid

uit .do toonma.lig.e. jeugdbewegingen» Een jeugdraad als oyerkoe-

pelehd orgaan rnèt deelname van.VKSJ (meisjes), KSA (jongens) en

de niet-georganiseorde jeugd, wou een ontmoetings- en werkgroep

.zijn .voor do 1.6-plussörs van deze jeugdgroepen» Die jeugdraad-

Reist is .nadien. een autonoom werkend jeugdhuis geworden, Tonzent»

"Maar er is nog altijd vertegenwoordiging van de nu "unisexfusio-

■ -chiro"', zov/cl bij haar-loden-medewerkers als bij de leden» Chiro

is in vele gevallen-een-aanloop voor Tonzent.

Beide zijn, alhoev/ol dit niet expliciet .neergeschreven, gesteld

•  of- gezegd is, zeg maar. katholiek geïnspireerd» Er zijn voel .
■ , j'

- raakpunten in beider werking»

.„Natuurlijk kan deze toestand leiden tot overconsumptie s als jo

.  beide tor hartu neemt zit hot gevaar erin dat er tuvocl activiteit

is, dat je als leider soms wel oons het noorden verliest en dat

de werking van zowel chiro en Tonzent er onder lijden» Een

keuze dringt' zich op»

Je kan als jo.d'er volop in zit niet ontkennen dat ondanks het vele

gemeenschappeli jke er toch wel wat naast elkaar geleefd .wordt.

Dat kan gaan van overlapping -in programraatie, slechte afspraken

flagrante flaters," tot gewoonweg naïeve pesterij» Hot is altijd

spijtig als plaats- en porsoonsgebondoii conflicten doorgespoeld

worden in verenigin.gsloven» Houden we het zo of doen we d'er

iets aan? ' .

Daarom dit: laat ons beiden v/at -fcoenaderiiig zoeken, samen iets

organiseren, niet in ons vortrouv/d kringetje blijven, afspraken

maken» Zit er soms' oen contactavond j*^:. in?

Hugo,



8 * KDuponhout lieoft binnenkort een v/orkgroeg
Ongelooflijk, maar v/aar»

Frisse hoofden nebben hun genieonschappolijke bezorgdheid om hot
behoud on verbetering van _het milieu waarin de K^ipj^y^Jioutenaar
gelukkig nog kan lev^n, tot uiting gobrachto Leefmilieu in de

ruirao; zin dan: landscliapiDon, historiek en föïklbrc, monunient.cn,

verkeersveiligheid, v/aters en bossen, faunb en flora-, gezellig
v/onen en leven., gemeeiisciiapslevon, verfraaiing woonkernen, la

waaibestrijding, behoud agrarisch karakter, A--politiok v/erkond,

mot actieve deelnam^* van zoveel mogelijk veronigingono

Dit is dan ook een oproep on afvaardiging tot do2e"iroronigingen.
Wij aonkc-n aan Boerenbond, Chiro, Scouts, Bond van Jonge en Grote

Gezinnen, VfB—VAB. ïonzent en Davidsfonds werkten al mee aan de

eerste,kontaktvcrgadoringen.

Binnenkort zal via een circulaire aan elke inwoner en via de pers

ruchtbaarheid gegeven worden aan dit initiatief.

k

ADVERTENTIE

Jeugdhuis TÜNf-ENT

V/erft aan voor onniddellijke indiensttreding

- vlotte pen, spitse geest.



9 SCHUINSCHRIJVERIJ

hajage slapeloze nachten.

Iets dat iedereen wel eens tegenkomt zijn slapeloze nachten. Het is

een van de ergste dingen die Icunnen voorkomen. Vooral dan wanneer er

geen goed hoek in de omtrek te vinden is. Want dat heeft een zeer

heilzame werking in zo*n geval» Na een half uurtje vallen je ogen

toch uiteindelijk toe. Indien dit niet zo is heh je toch iets aange

naams om de tijd door te brengen» Dus als je het huis op zijn kop ge

zet en geen interessante lectuur gevonden hebt, heb je pech.

Dan kan je het gaan proberen met schaapjes tellen. Maar nadat er al

een honderdtal schaapjes over hot hek gesprongen zijn, ben je nog steeds

even klaarwakker. Stadskinderen kunnen niet eens schaapjes tellen, die

weten alleen maar hoe het binnenste van zo*n dier eruit ziet en dat het

krollekens heeft. Maar die zullen dan misschien wel wat anders over het

hek laten springen.

Bij een heldere hemel kun je ook nog wat anders tellen; vallende ster

ren, Maar je komt natuurlijk xel bedrogen uit als er geen enkele wil

vallen. Je moet dan maar denken dat het er het seizoen niet voor is.

Het vooropgestelde doel zal echter wel bereikt zijn: je ogen worden

zb moe van het ingespannen turen, dat je je haasten moet in bed te lig

gen, of je valt aan het venster in slaap.

Nog meer telwerk; de bloempjes of streepjes op het behangpapier in je

slaapkamer. Pas vooral op en vring je nek niet om wanneer je aan de

muur achter je begint.

Degenen die niet wiskundig aangelegd zijn (dat is mogelijk, ik weet er

van mee te spreken) en die al dat tellen maar niks vinden, ïcunnen na

tuurlijk een slaappilletje nemen*», of artikeltjes schrijven voor

de Tonzentkrant,

De Schuinschrijfst er
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SENSATIONEEL NIEUWS A
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E^y Van Dessel, onze ̂ orz^ter, biersteker, eloctricien ooo
(vul maar in) hooft te kennen gegeven deze functie niet meer

te v/illen bekleden en zich tevens terug te trekken als kernlid-

medewerker. Ze vallen togenv/oordig als vliegen in Tonzent.

Natuurlijk/^lijft Eddy de man waarop je altijd beroep kunt doen»
Hij gaat in de nabije toekomst zeefdruk en fotografie proberen

. ̂ 9 l^i^ceren. Hi j zal zclis een kursus. in verband hiermede volgent
Kan je een puntje aan zuigen.

Volgens do statuten wordt Willy Goossons, ondervoorzitter, onze

nieuwe voorzitter, tot er een nieuv/e algemene vergadering plaats-

heeft (in september) (zie statuten Tonzentkrant nr. 3),
Even de stand van zaken na 8 maand werking:

Vertrokken met elf 3.edon—modev/erkers, nu nog met zes^

Willy, Erik, Hugo, Deniso, Chris, Trikke. Maar d'er is nog een

jongerengroep: Luc kichiols. Mark Van Ingolgora, DaniSl De Prins,
Guy Van de Velde, Daniël Bols.

Met die kabol-tv krijgen

we 12 programma's.

Wanneer moot ik dan mijn

krant lezen?????

° De atoombom vernietigt het leven, maar do computer vernietigt

de geest. (Harcel Van ilaolo)

"Er wordt al hard gewerkt aan de jeugdveertiendaagse.

Wie zoekt een slogan?



"li Science-fiction; TONZËÏW IH HET JAAR 2000 (deel l)

He-t Sint-JozefslDeeld in de voorgevel van hei gebouw staat er nog

altijdc Op de parking staan hefschroefvliegtuigen. Diktus, de
pastoor is bezig met het ontwerpen van affiches voor de Parkfees

ten; treden op: Elarva in lederen jecker, Henk van Montfoort, ge

sponsord door Colgate tandpasta en Will Tura met een ingebouwde

micro in zijn baard. De gezelschapsspelen in Tonzent varieren van

"Win de oorlog in 1 dag" tot ping-pong met molekulen. Een computer
doet alle administratie, Sr wordt voor de consumpties -bètaS,id',mèt

credit—cards en jetons, Aloïs en Pons komen nog altijd, de éne

vroeg en de andere laat,

In de Tonzentkrant is er nog altijd discussie over de LP-besprekingen

en het sluitingsuur is nog altijd probleem nummer 1,

Heb je ook zo van die toekomstvisioenen?

Stuur ze eens in. De beste v/orion bedacht met 1 gratis consumptie

TOT OVERTUIGING

Als een jongen 10 jaar oud is, m:.ent hij evenveel te weten als zijn

vader.

Op 20—jarige leeftijd weet hij tweemaal zoveel als zijn vader.

Op 30-jarige leeftijd wil hij de raad van zijn vader wel eens horen,
40 jaar oud, begint hij in te zien dat zijn vader toch niet zo dom

was.

Op de leeftijd van 50 jaar begint hij zijn vaders raad te volgen.

Als hij 60 jaar t- (als zijn vader rust in het graf) komt hij to over
tuiging dat zijn vader de knapste man was die ooit geleefd heeft,

IS HET ZO NIET ?

Danny Michiels.
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Het Chiro-korps gant, zoals traditioneel de gewoonte is, om de
twee jaar op bivak naar de Ardennen (con dankbare erfenis van
vadertje KSA).

lïeods vroeg in het jaar bleef ons zoekend oog stilstaan in een
landelijk dorpke in 't putteke van de Ardennen. Hartilly is ge

legen in een bosrijke omgeving Cin de driehoek fleufchat^au
Horboumont - Florenville) en langsheen de Veere (bijrivier van

de Semois)®

Datum van vertrok en aankomst zijn resp. zond. 10/7 en woensd.

20/7. Op 17 juli is er een bezoekdag voorzien (bostel nu reeds

je bustickot) v/aarop de allerkleinsten hun vestigingsplaats
vaarwel zeggen.

Na een eigenlijk mislukt kampjaar *76 te Koersel, deels in de

hand gewerkt door het 'slechte* v/eder, (de stilckunde hitte maakte

bosspelen, kampvuren en aolfkouken onmogelijk), wordt het komende

biv^ck vast oen topper.

De spcelclub, piepkwiks en pieprakkers zijn genesteld in een hoeve-
schuur en hun kamp is volledig afgestemd op het verhaal van 'de

fluit mot do zes smurfen' waarin de kleinsten verwikkeld raken in

een spannend avontuur. De grotoren liggen in tenten niet ver van

daar.

Het komende bivok krijgt wegens verschillende facetten oen grotere

betekenis dan de voorbije kampen.

- Het is immers het eerste gemengde kamp sinds het bestaan van

Chiro of KGAo

- Het betreft voor de eorstu maal een aantal van ruim 170 leden.

- De voorbereidingen op hot kamp zijn nog nooit voorh^au zo goed
op -punt gesteld; de contacten met ouders - leiding leden werden

volledig aangescherpt (ouderavond, oud-leidcrs samenkomst en voet
tocht). kot de steun van Henó en Greet - begeleidend gehuwd paar

de Frans, de proost, u koks en de 25 man sterke leiding, is goduren-
de het gehele werkjaar de basis roods gelogd voor een knalkamp dat
met nog meer moed en ijver op 10 juli wordt ingezet!



13
Ons bi-\rÊkadres: Chiro - Kampenhout

p/a Gérard - Maron

58 rue du centre

662^ MARTILLY

Tijdons do vele lege

LUCa

® Tijdons de vele lege uren in de gekaapte trein hield men sich

onledig mot allerlei gezelschapsspelen® Absolute topper was:

" Mens erger je niet"®

® Een vakantie eens anders dan een andere? Volg eens c-on kursus

van hot Bostuur voor Jeugdvorraing, of van Jongerc-ngemoonschappen

( de affiches ervan hangen uit)

V

® Ophaling groot huisvuil op maandag k juli

Vroeger verloor je je onschuld in een plek graan of vanachter

in 't Park, nu is alles ge-auto-matiseerd®

Neerklapbaro zetels, mijnheer!

® Wij werken moe aan de Parkfeesten met een stand vogclpik

(struifvogol) en katapult schieten (ongevaarlijk)® Onze

eigen info-stand is er natuurlijk ook. De Vedel en Chiro

doen ook moe.



Wordt Tonsent een "puti"?

Late bezoekers hebben i.-el al gehoord dat een beetje v66r sluitings
tijd de bombastische, hevig geëmotioneerde muziek weerklinkt van
" Pomp and Circumstanng March" v.u.n Gir Edward Elgar,
(Muziek die Stanley Jxhrick o.a, gebruikte in "A Clockwork Orange")
Op dat klankbandje st.-:.t eveneens de kreet "Last for the Queen"»
In de Engelse pubs namelijk roept de barkeeper dit even voor slui
tingstijd ook^ (in ka--.land ca Sg u.) Het sein voor de bezoekers
om de laatste bestelling te doen, da laatste pint te drinken.
Wij hebben dit gebru:'k overgenomen cn hopen op wat sportiviteit.

* Gomer en Monique Goossens-Van Royen meldden de geboorte van hun
eerste kindje Veronique.

* Deze zomer weer in Brussel-centrum: "Mallemunt - Brusselement".
Mallemunt is een gratis openluchtmuziekfestival in 't hartje van
Brussel, Stadsanirrtie met veelzijdige programmatie. Start op
22 juli op het Muntplein en elke donderdag van 28 juli tot 25
augustus (van 12 tot 24 u), Don Mc Lean komt ook op 28 juli,

* Bereid je nu al maar voor op -én van de top-activiteiten van

de jeugdveertiendaagse (eind augustus-begin september)
TAFELTENNIS - TORITOOI op 4 tafels, mooie prijzen.

'4ly * ̂  9 juli en zondag 10 jvli te Werchter: Rook en Blues
Festival. Op zondag optreden van ICaz Lux-ep Bien Servi, Philip

y  i' Catherine Band, Bin-.;args, Kayak, jan Akkerman, John Cale en
'  ̂ / . T tT J. Élan Hunter s Overnighb Angels, Iborverkoop 180 fr.

* De T-D-is een succes gevjeest. Allemaal bedankt.
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DIK m DE VERF ...

' M I I I I I I I I I [ I I I I I

Als ik er de laatste tijd niet meer zo fris voorkom, is dit niet al
leen te wijten aan de respektabele reeks ener^ievretende fuiven die
ondergetekende recentelijk heeft afgewerkt, maar vooral aan de inva
sie van de schilders. Nee, niet die heren (ha)artisten die kunst
plegen te scheppen, maar wel die kereltjes die er net de grove borstel
door,gaan om het huis een nieuw kleurtje te geven. Eigenaardig hoe
twee overigens gezellige eksemplaren van dit ras, iemands leven zo
kunnen beïnvloeden. Zij zijn er immers voor verantwoordelijk dat ik
er bijloop als een kip die een ei kwijt moet.
Het begon al een paar weken geleden toen de voorbode van al die ramp
spoed, geïncarneerd door de man van de centrale verwarming, aanklopte
(nadat hij zich eerst een blauwe vinger had geduwd op de bel, maar
die deed het niet). Hij kwam om de verwarmingsketel te reinigen.
Normaal gebeurt dat met een speciale stofzuiger, maar die was hij ver
geten. Geen probleem, het zou zo ook wel gaan. En inderdaad, na
een uurtje was de ketel helemaal in orde. Hel spijtig dat alle aan
wezige personen en voorwerpen bedekt waren met een dikke laag roet.
De man van de verwarming was er duidelijk het hart van in. Hij be
keek me zoals een hond een zieke koe, toen ik hem vroeg hoe lang hij
dit vak al deed. Ik wou ook nog weten wat zijn vrouw zoal zei als
er thuis iets aan de verwarming haperde. "Oh," zei hij met een aan
doenlijke glimlach, "ik heb thuis kachels".
Nadat we de janboel teruggebracht hadden tot menselijke proporties,
wou ik mezelf ook even bijwerken. Ondertussen hadden de schilders'
echter hun offensief ingezet. Frans en Hilly namen net de badkamer
in beslag. Alles was al overdekt met plastiek en stofferige doeken.
In een mum van tijd hadden zij overigens het hele huis in een puinhoop
herschapen. Tot overmaat van ramp was er een lek in de warmwaterlei
ding. Ik die zo graag uren in een opgewarmde versie van de bron des
levens lig te plodderen *om terwijl de hoogste noteringen van alle in
ternationale hitlijsten te kwelen, moest mij voortaan beperken tot een
kattewasje.



Wat een ellende! ITijn j^rote broer (2 meter 28 op zijn blote voeten)

die op dat punt nog go /T^eliger is als ik, liep er ook al met gebogen

hoofd bij. "Kop op!" ,Joi ik om hem wat moed in te pompen, "f^ang het

klein kind niet uit!" Als enig antwoord wees hij voorzichtig naar

het plafond dat pas geschilderd bleek. Hoe hij het te weten gekomen

was, zag ik aan de x.itt.: streep in zijn weelderige haardos.

Dit was nog maar het h^\an van een serie pijnlijke voorvallen. Ik

hoef u nauwelijks te h.:..i:;hrijven hoe pijnlijk bijvoorbeeld de dag was
toen het toilet geschr..;. '.rd werd. Ik kon het echt niet meer uit—

(lees: vol-) houden. , ..soonlijke vrienden merkten terecht op dat ik
er steeds bleker en h:.t. ging uitzien (alsof het anders nog niet

erg genoeg was). ITon; 1'". is dan ondertussen opgelost hoor! Toen

vanmorgen een op de gnor.,; verzeilde verfkwast mijn weg kruiste en

me naar de vlakte haalde, sleurde ik in de vlucht een geopende pot
rooie lakverf van een ladderthe, zodat geheel de inhoud netjes op
mijn bovenste lichaarr.sus.l terecht kwam. Rood is niet bepaald mijn
(politieke) lievelingskleur, maar gelukkig is het ook nog de kleur
van de liefde en dai- . rjen v/e het voorlopig dan mee stellen,

Mike Hofkens.



Kursusje volgen

Cto in de bloksfeer van juni ie blijver; zullen enkelen niei-beier-weienden

in augustus fanatiek doen en nog meer bijleren. Deze keer iets zinnigs.
Er gaat namelijk een Icursus door van 8 tot 12 augustus te Oostmalle in het

vormingscentrum voor kernleden. Zij omvat verschillende onderwerpen,
waaruit men er twee kan kiezen. Deze onderwerpen zijn zeer verscheiden:

ze gaan van manuele expressie, spelen met woorden en verbalen tot het

Derde Wereld- en werkloosheidsprobleem.

Tonzent wordt vertegeni;cordigd door Dani'dl Bols, Luk Michiels en Mark Van

Ingelgom. Zij zullen hier zo veel mogelijk proberen op te steken om het

later eventueel in praktijk om te zetten.

Maar dat merk je dan wel.

SPORTNIEUWS

We weten allemaal dat in Berg een nog niet zo oud sportcomplex staat. Denk

nu niet dat dat niet gebruikt wordt. De verschillende mogelijkheden ervan

werden reeds in het aprilnummer op p. 4 gegeven.

Toch nog even herinneren dat er elke vrijdag ping pong, volley en basket

kan gespeeld worden, .-iet dat we voor de volleybal—konkurrentie reklame

willen maken, maar het mag toch even gezegd worden.

Alles staat echter veel duidelijker aangegeven op een piepkleine affiche

aan de ingang van Tonzent.

* Het fenomeen "Plash Experience" te Werchtër: collectieve dwaling.

* Spreek steeds je taal te Brussel.
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VERJAARDAGEN - JULI

3  - Luc Michiels

7 - Harry Verhoeven

10 - Werner Goossens

11 - Micheline Pira

16 - Greta Dekeyzer

18 - Ivo Van Dessel

22 - Annemie De Cremer

25 - Anita Gordts

30 - Christiane Artoos

* Als je nog al de Tonzentkranten van dit jaar hebt zou je ze eens

moeten herlezen. D*er staan heel wat dingen in die niet gereali

seerd werden, andere wel•

Met onze ihfo-stand op de jaarmarkt hebben we succes gehad.

Volgende keer zorgen we voor een klein orkestje erbij.

De zwijgende meerderheid heeft ook al zijn programma op de radio:

de Top 30

Het heeft wat geduurd, maar wat vind je van de TONZENT-STICKER?

Je kan hem kopen voor 20 fr. Daarmee steun je ons weer een beetje,

Het ontwerp van de sticker komt van Lou en de realisatie ervan was

in handen van Benny Peeters. Goed zo.

j:)
Mensen die gaan bouwen en een oprit nodig hebben: er zal gestart

worden binnen afzienbare tijd met werken in de Voortstraat. (Ruis-

' beek). Goede kassei. Zorg dat je d*er bij bent,

* De gewone man komt weer meer in Tonzent. En dat is goed.



Maandag

' weer een week

vol werk en zelfbeklag

uitkijkend naar die verre kiem

van 2 dagen

Zat erdagavond

de bom barst los

welkom in dancing Roxy

drinken, dansen, vrijen

van zeven * s avonds

tot de volgende dag

Zondag

uitpuffen

nog wat naklappen

en dan is het terug maandag

weer opnieuw

bah,

Zeg mens, is het dat?

JU- . ^

* Bovendien is in België het eten te zwaar. Bat kan je hooguit
anderhalve dag volhouden, dan hen je onwel. Misschien komt het
daardoor dat er zoveel reaktionairen zijn. Door dat eten. Ze

worden te log en te lui#

(Dimitri Prenkel Frank)

* De bescheiden filmkwis die we voor binnenkort hadden geprogrammeerd

gaat niet gezien het uitzonderlijk karakter van de weersomstandig
heden. Het seizoen waarin we nu vertoeven heet zomer.

* Pilmadvies;

— Der Fangschuss (Volker Schlöndorff)
- Robin and Marian (Richard Lester)



2Q parkfeesteet m het jaar 2000 Vn-

Er wordt nu uit kartonnen "bekertjes gedronken en in plaats van het

ballenkot staan er nu lunaparkspelen» Henk Van Montfoort heeft nog

altijd hagelwitte tanden, Marva is aan het "breien terwijl ze zingt

en Will Tura raakt met zijn baard meermaals verstrikt in zijn ge-

luidsinstallatiGo De fritten komen uit automaten en bij het ballen-

rapen voor de kinderen ontstaan regelrechte vechtpartijen.

* Wij lazen dat bij de proklamatie van het provinciaal toneeltornooi

van Brabant "De Anjelier" uit Kampenhout de vermelding * Uitmuntend

heid' kreeg. "Tijl Buken" werd vermeld in tweede afdeling.

* Wist je dat de kleine gemeenteschool in Buken enkele "buitengewone

atleten herbergt en dat deze school in interscolaire wedstrijden,

scholen als groep-T, Leuven, H. Hartcollege, Tervuren, enz.

achter zich laat?

Hiep hméS.

■-sf
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=  KALENDER

Geen, activiteiten wegens , 1„ Parkfeesten

■| 2o Chiro-karap
afwerking verbouwingen

Voetbal Jef Petrols - Diegeinzat

zat

zon

raaa

vrij, 8
zat O 9

2

2

3

k

Tonzent gesloten wegens PARKFEESTEN

; workinstuif + volleybal

10 u ; schoonmaak : Mark + Daniël Bols

J  19 u : instuif ; Luc Michiels

zon» 10 : Chiro - kamp

instuif: 10 u, : Eddy

19 Uo : Hugo en Denise

vrijO 15 ! Kern + volleybal

zat, 16 : instuif: 19 u, : Denise

zon, 17 ï instuif: 10 u, : Hugo

Uo : Chris

13 u, : Volleybaltornooi in 't Veldeke

organisatie: streelckern ~ Leuven

vrij, 22 : werkinstuif + volleybal

zat, 23 J 10 Uo : schoonmaak : Luc, Guy, Mark, Denise

19 u„ : instuif : Guy on Luc

zon, 2^ : instuif ; 10 u, : Daniël Bols

19 Uo : Mark

vrij, 29 : Kern + volleybal

zat, 30 : instuif : 19 u, : Erik

zon, 31 ! instuif : 10 u, : Eddy
\

19 Uo : Mark


