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Trouwe lezers van deze rubriek zullen wellicht weten dat de

realisatie van de cultiirele raad Kampenhout niet in een handom

draai gebeurt. Even recapituleren.

Vijf contactvergaderingen, vonden plaats met de verenigingen

die onder een van volgende vijf groepen van sociaal-culturele

activiteiten kunnen gegroepeerd worden:

1. Actieve kunstbeoefening

2. Jeugd

3. . Sport

4 O Vrijetijdsbesteding

5. Vormings- en ontwikkelingswerk

Deze vergaderingen hebben uitgewezen dat een orgaan van

overleg en samenwerking in onze gemeente meer dan nodig is.

Globaal gezien mag de aarwe^-igheid op deze vergaderingen uit

stekend genoemd worden.

Uit die 5 groepen hebben een 25--tal mensen zich kandidaat ge

steld om mee te helpen aan het voorbereidende werk, In deze werk

groep werd o.a. een model van statuten en huishoudelijk reglement

uitgewerkt.

Al de Kampenhoutse verenigingen worden binnenkort uitgenodigd

schriftelijk te laten weten of zij lid . willen worden van de Al

gemene vergadering en dienen een afgevaardigde a.an te duiden.

De stichtingsvergadering van de culturele raad heeft plaats

op 22 september. Uit de aanwezige stemgerechtigde afgeva-ardigden

zal een 12-koppig bestuur gekozen worden.
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JH Tonzent denkt er sterk over om in de nabije toekomst

te starten met de programmering van specifieke jeugdfilms.

Reeds 3 seizoenen verheugt het zich in een steeds groeiende

interesse van de jeugd, tot op heden plus-zestienjarigen, voor

de betere film. Zou het geen boeiend avontuur zijn om de

filmclubwerking ook naar de jongste leeftijdscategorie'ên toe

te spelen. Wij dachten, samen met de doelstellingen van een

Jeugdfilmorganisme als "J-films vzw" of "Verbond van kinder

en jeugdfilmclubs", van wel.

Want hun verantwoording kunnen wij onderschrijven.

WAAROM JEUGDFILM ?

Wie film en kind met elkaar in verband wil brengen, moet ervan

uitgaan dat (film)beelden de jonge mens iets te bieden hebben.

Wij geloven dat film de jonge mens de mogelijkheid kan bieden

de wereld waarin hij leeft beter te herkennen. Filmbeelden

zijn in deze optiek als het ware een verlengstuk van de mens.

Ze zijn een poort langswaar de jonge mens weet krijgt van wat

zich rondom hem afspeelt.

Film kijken kan daarenboven ook ontspanning zijn en dit is een

positief element. Maar het moet dan wel gezond ontspannend

zijn, want wie in de krant de lijst "Films Kinderen toegelaten"

overloopt, zet, met de idee "ontspanning" voor ogen, niet

zelden gróte ogen op.

En dan is er het medium zelf. Een kunst, het bekijken waard.

Daar vooral weet de film iets te bieden. Naar vorm en inhoud

probeert elke goede film een gegeven te bepalen. Welke kijker

is in staat de estetische waarde van een film naar waarde (of

onwaarde) te schatten ? Hier zit een stuk smaakvorming in.
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In hoeverre het "normale" a^laod in de hióscopen" aan dé voorop-

gezétte voorwaarden voldoet, is èen open vraag»■ Meestal zal je
met ons vaststellen dat er op dit gebied 'nog heel wat werk te

verzetten is». . .- ■ - 3 ^ ' '■

Het zijn films die een alternatief willen biédehf films, die de
jonge mens willen tonen dat er ook andére waardevolle dingen te

bekijken zijn; films die, op een estetische Wij^e/-Willen^ in

spelen óp lèvensrea-liteiten van de jongeren éh toch boeiend zijn«

Al te geióakkelijk neemt men aan.;dat kind en film niet samengaan,
óf ten minste niet- noodzakelijk; samen horen. Men verliest daar-

jk uit het oog dat kinderen reeds zeer vlug gecon

fronteerd worden met het verschijnsel en wel hoofdzakelijk via
televisie,

Iedereen is er* zich ondertussen wel van bewust dat televisie

niet bepaald selectief bekeken wordt door volwassenen en dat

kinderen deze slechte gewoonte van volwassenen maar al te ge
makkelijk overnemen.

Bij deze situatie stellen we ons als verenigii^ de volgende
vragen ï .

- bestaat het gevaar niet dat kinderen het fenomeen "beeld"

gewóón gaan consumeren 7 ■
- leidt dat niet tot een kritiekloze houding tegenover alles

wat in onze maatschappij onder.de vorm van beelden wordt

aangeboden ?

- wordt op die manier het kind niet overgeleverd aan alle vormen
van coiranerci'éle uit "buit ing via beelden ?
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Zulke vragen maken duidelijk dat er flink wat werk te doen is.

Belangrijk is "bij zo*n opzet natuurlijk dat de kinderen een

aanbod krijgen dat in belangrijke mate verschat van dat wat

zij gewoon zijn. Hier duikt dan bij ons het begrip "waardevolle

kinderfilm" op. Deze film is naar inhoud en vorm kindgericht.

Een kindgerichte vorm veronderstelt een filmtaal die aan het

herkennings- en begripsvermogen van het kind is aangepast. Het

veronderstelt tevens een programma dat zijn uithoudingsvermogen

niet te boven gaat, aangeboden in zo optimaal mogelijke omstan

digheden. Dergelijke films uitzoeken is de moeilijke taak van

een selectiegroep die bovendien ook oog heeft voor een inhoud

die het kind aankan, het de mogelijkheden biedt tot identifica

tie en kreatieve naverwerking, het toelaat zijn leefwereld te

verruimen en te duiden.

f,

/fi^<

Het ligt niet in onze bedoeling om deze beslist niet zomaar

lichtzinnig te organiseren jeugdfilmclub voor Kampenhout, alleen

recht te zetten. Verenigingen als Chiro, Bond van Grote en Jonge

Gezinnen, ouderkomités van de scholen en de schoolbesturen zelf,

zouden beslist bij dit initiatief thuishoren.

Binnenkort zullen wij deze verenigingen dan ook eens polsen om

mee te werken.

Hugo B.



We zitten weer midden in de "blokperiode. Achter deze hocht

ligt de vakantie. De Chiro gaat naar Licht aart en Tpnzent

waarschijnlijk naar één van de Britse eilanden : Schotland,

De examens zou je de boeman van de maand juni kunnen noemen.

Velen onder ons studeren af en gaan werken. Ouders zijn be

kommerd om hun kinderen. Zullen ze slagen of .o.

Het komt er op aan tijdens die periode eens ontspanning te

zoeken, zich ééns even op iets anders te concentreren.

Misschien helpen de sportaktiviteiten tijdens die pestperiode

je hier wel bij, Z J & AOm islTvJLJU
9
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Kent u "De Belgische natuur- en vogelreservaten vzw" ?

Het is een private natuurbehoudsvereniging die specifiek i-^e-

richt is op het behéer van natuurgebiedeno Zij beheert tot

op heden 44 natuurreservaten, verspreid over gajLS het land.

Dat betekent een gezamenlijke oppervlakte van circa 2000 ha,

(Daarvan is 75 in eigendom van de vereniging), De vzw
telt liefst 5000 leden, wat een goede pressiegroep is om bij

de overheid aan te kloppen.

De vzw stelt zich tot doel de zeldzame natuurgebieden te

vrijwaren en de zeldzame broed- en pleistergebieden van onze

vogels en dioren te beschermen.

De BNVR is aktief in het oprichten van nieuwe reservaten

en het beheer van bestaande reservaten, in de tussenkomst bij

de overheid en bij de permanente sensibilisatie van de bevolking.

Uit statistieken is gebleken dat slechts 0,5 ̂  van de Belgische

landsoppervlakte natuurreservaat is. En dat wij in Europa met
dit cijfer helemaal- onder aan de ladder staan ! Qua betonwegen

is de situatie helemaal omgekeerd. Daar kloppen wij alle rekords,

Ook Kampenhout heeft recent een natuurreservaat in beheer

bij de BNVR, Het Torfbroek te Berg wordt beheerd door conser

vator Michel Janssens van onze eigen gemeente.

Belangstellenden verwijzen wij naar een artikel van zijnentwege
in dit blad, In de toekomst zullen van zijn hand meerdere

artikels volgen.
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Een primeur» Te Kampenhout» Terug leren luisteren naar

de natuur» Met het oor, ons zintuig dat door de hi-fi en de

decibels niet meer gewoon is, zijn belangrijke aktiviteit uit

te oefenen.

Wie optimaal de na,tuur in

al zijn aspekten wil leren

waarderen, moet beslist het

gehoor inschakelen» Voor het

herkennen van vogels, onont

beerlijk zelfs.

Terug een tjif-tjaf horen, de

kleine karekiet en de bosriet-

zanger».

Of een koekoek horen lachen ?

Of een vogel horen sjirpen als

een krekel ?

Hoor jij nog wel de nachtegaal?

^ O

In Kampenhout zijn er luisterwandelingen. Zij starten heel

vroeg in de morgen (4 45) Ó® trekt best laarzen aan»

Kontakt opnemen : telefonisch tussen 10 en 13 u s

02/219.29.96
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Naar aanleiding van de landdag van de Chiro op 1 mei

jongstleden, waar zo'n 9000 leiders en leidsters aanwezig wa

ren, is er van Chiro-nationaal een open "brochure

"smm BEWEaiïTG makeit"

aan de oppervlakte gekomen waar qua stijl, geest en werking

de ganse "beweging grondig herdacht naar voren komt»

Het is, aldus een uitvoerig relaas in Het Nieuwsblad van

L. 7an Den EJjmden, geen oppervlakkige make-up of restauratie

van de traditionele waarden geworden maar een tweede geboorte,

"Geen dogmatische bedding of een enge vastliggende lijn

maar wel een open stuk grond waarop een weloverwogen stap werd

gezet waar andere moeten op volgen achter vaak grauwe muren

van volkswijken of op kleine speelkoertjes van parochiescholen

waar Chiro beweegt en leeft,"

"Volgens nationaal proost Jef Van Den Ouweland en lid van

de nationale leiding Daan Vanderhulst, die in voormeld artikel

de woordvoerders van de nieuwe stijl zijn, is er een lange weg

achter de rug en ligt er v66r Chiro nog een lange weg open»

Volgende tekst is een integrale overname van het relaas

van Lo Van Den lijmden,

"Drie aksenten liggen duidelijk voor. De Chiro spreekt

zich uit voor een maatschappijkritische aanpak, benadert de

jeugdige seksualiteit open en onbevangen en stapt ondubbel

zinnig op een evangelische bodem. Deze drie perspektieven

zijn wel drie lichtvlakken maar vormen eigenlijk één lichtbron

die het bewegend leven zelf is dat jongeren al spelend mee

openen en mee vorm geven".

->
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"Vanderhulst legt sterk de nadruk op het feit dat de

Chiroleider geen kinderoppasser of een spelleider is voor

jongeren in een jeugdwereld die zich als een oaze van de

maatschappelijke wereld onderscheidt. Hij is een sociale

opvoeder die door het spel kinderen geleidelijk en genuanceerd

opentrekt voor de wereld rondom hen. Zijn engagement is daar

om echt sociaal, Soma valt wel kritiek te horen over deze

"politieke" inslag omdat.sommige ouders liever alleen spelen

verlangen.en die "vuile.politiek" uit de "kinderwereld" willen

houden, - r ; X : • . : - , ,

Ook de evangelische inspiratie, maar minder sterk kerke

lijk verpakt krijgt hier en daar wel lange gezichten. En de

onafhankelijkheid ten opzichte

van de kerkelijke leiding -

eigenlijk altijd een eigen "be

wust trekje van Chirojeugd aan

de top hoewel zij aan de basis

sterk parochiaal ingeplant is -
♦

doet hier en daar wenkbrauwen

fronsen. Daarover ondermeer is

thans een dialoog met de bis-

choppen in wording. Deze kon-

taktname dringt zich ook op

daar de opvallende open bena

dering van de jeugdseksualiteit

zere kerkelijke tenen raakt,

In feite zijn het verzet tegen de maatschappelijke aanpak,

de wrevel tegen de open evangelische houding en de seksuele be

nadering facetten van één én hetzelfde probleem waarmee jongeren

en volwassenen worstelen, Hoe men zelf ook ingesteld is - van

meer behoudsgezinde naar progressieve huizen - in geen enkel

geval kan men de brochure eenzijdigheid of doordraverij verwijten,

Heel de redaktie ervan duidt op een duidelijk benadering die

echter steeds open staat voor nuanceringen en aanpassingen.
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Zoals jonge mensen (en anderen) op hun beste.momenten zi^n.

Eigenlijk overheerst een gevoel van opluchting dat zoiets in

Vlaanderen mogelijk is.

Beide gesprekspartners drukken erop hoe de Chiro probeert

zp demokratisch en familiaal mogelijk te komen tot een besluit

vorming die voor iedereen aanvaardbaar en leefbaar uitva;lt.

Zonder stemming of typische demokratische procedures. Zij zien

daarin een eigen trek van hun beweging : zolang met elkaar

blijven praten tot iedereen zich thuisvoelt in de beslissing.

Daarom groeien beslissingen traag en érg moeizaam. En is dé

weg lang en zwaar.

Chiro hield zich steeds open voor alle milieus, vooral

voor de arbeidsmiddens en voor de echte volkslagen hoewel vele

leden ook uit andere middens ko

men. In de brochure valt de

groeiende aandacht voor de ."an

dersvaliden" op. Alleen deze

woordvondst reeds is een stille

revolutie, hoewel de leiding

toegeeft dat zij zich op dat

terrein nog onwennig en onbe

voegd voelt.

Deze trage en genuanceerde opbouw vindt men ook terug op

andere domeinen zoals bv. het gemengd-zijn van de groepen en

het dragen van het uniform. Oordeel zelf. Over de gemengde

groepen schrijft de brochure : Tussen de inbreng van de jongens

en do meisjes moet een normaal evenwicht bestaan. Voor de

vraag van kinderen en jongeren om afzonderlijk te mogen spelen

moet er ruimte bestaan. Een Chirogroep die om één of andere

reden niet gemengd werkt, is ook een volwaardige groep. Deze

groepen dienen zich wel de vraag te stellen waarom ze nog niet

of niet meer gemengd werken.

In deze stijl herkent men de eerbied die de top aan de

dag legt voor de autonomie van de plaatselijke groepen.
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Ook de uniformverscheidenheid - nog de oude naast de

nieuwe - onderstreept die zin voor geleidelijkheid en inleven®

Het uniform kreeg "begrijpelijkerwijze tijdens - alweer - de

stormdagen van 1968 lelijke knippen en werd vaak naar de vod

denmand verwezen® Thans zijn de heroïsche debatten over al of

niet uniform dragen voorgoed geschiedenis® Het uniform is geen

militant-pseudo-militair tintje meer dat er vroeger misschien

wel bijhing maar een bindmiddel zoals jeans waarmee jongeren

zich vlot, gemakkelijk en identificeerbaar opstellen, hoewel

ook volwassenen in die pijpen stappen®

De uitgebreide symbooltaal van Kristus-Koning, met een uit

gesponnen romantiek errond, sneuvelde eveneens op de meiveld-

slagen. Daarvan blijft thans niets meer over® Op zichzelf is

dit een merkwaardig fenomeen : hoe een beweging die zo kerkelijk

en kristelijk in vormen gegoten was zich thans ontpopt tot een

frisse en open formatie die tussen de jongeren zoekt - en erin

ook slaagt - naar nieuwe levensvormen van geloof en menselijk

heid®

Daarin staat nog steeds de proost niet meer als de eerste

en laatste spreker en duivel-doet-al maar als een lid van een

leidersploeg die mee leeft en mee spreekt® Zijn geloof in de

jongeren en zijn kommunikat ie vermogen mogen niet gering zijn®

Ook proosten zijn mensen, zoals ouders en hebben tijd nodig om

zich te heroriënteren.

Heel deze ideeënbrok moet nu vertaald worden in een

"aktieboek" waarin al spelend deze perspektieven dagelijks brood

worden in de omgang met mensen en dingen® Klein geld maken,

zoals Jef Van Den Ouweland het graag zegt®

Of zoals de Chiroplaat het bezingt® Dag mensen, dag

wereld, maar dan alle dagen, ook als het motregent ..®".
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je speelt, je zingt, je lacht

zolang de avond wacht

elke d0.g is een sprookje

samen met je vrienden maken

ze een wondelijk geheel

Zonnekind

onder je haren,

witter dan zand

lichten

je lucht "blauwe kijkers

naar een verdroomde

zilvermeeuw

die over de

rode heuvel in een

schapewolk

verdwaalt

door de warmte

van je vingers

spiegelt de zon

je eerlijke lach

niemand

raadt de droom

die je beleeft

de teugelloze fantazie

die gouddraad weeft

achter het

"blauw van je ogen.

Zonnekind

met in je handen dichtgeknepen

de boodschap van de vriendschap

en het leven

je hebt een stukje

van ons hart gestolen,oo
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ï)é natuur om ons heen is, do laatsté 'jaren meer en meer onderwerp

van zorg en...aktie geworden. Ook in onze .fusiegemj^éhté :Kampènhout

wordt de-natüur zwaair op de proef, gesteld. De Weesheek en de

Mblenbêèk 'zl jn .sterk bevuild, het sluikstorten in onzé' bbssen is

no^^Wds een feit en herbiciden vernietigen het groen van ónze
we^ermen." G- "-t?-

Ohdahks al dit negatievé bevat onze geineente nog een grote rijk

dom ■ inf órmat i e voor de.. nat uur 1 i ef hebber.

Enkele voorbfeeldën : ̂ - Tijdens de mèiWandeïing mét "De Wielewaal"

•  ' : • I. . .-/<ioor. Reist en Wilder wérden meer dan 60

i  , yerschil.lehde vogels gedetermineerd. '

:  Hét Torfbroek te Berg beva.t planten die

,  enig zijn voor de Benelux; als natuur

reservaat is het Torfbroek dan oók van

..internationaal belang.

Wenst'U. hader ; kennis makén met onzèv stukjes..^ongérepta .nat^

dan kan dit op-volgende geleide wandelingen , ..../..l:

i  - Op zondagen 4 ji^i en 2 juli bezoek aan -

het Torf broek ta Berg. Afspraak om 9 30

aan café "Fauna Flora".

- Óp zondag 11 juni wandeling te Reist en

Wilder. Start .om 8 u 30 aan de kerk van

Reist.

De wandelingen duren tot *s middags en voor het Torfbroek zijn

laarzen beslist noodzakelijk.

Personen of verenigingen die het.Torfbroek op een andere datum

willen bezoeken kunnen dit aanvragèri .aan de conservator

Michel, JAKSSENS

St at i ons s t r^t W47

309Ó KAMPÉNHÖOT OI6/65.68.46
r  ' i ' H ; - .' .

.  . . . S _y., . . •
.  • » . ' t:

/(r:-
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(Betalendt Liften als Aanvallend Openbaar Vervoer)

Op 16 mei 1978 startte in Belgi'é het projekt TAXISTOP» Het

is een uniek experiment - in zijn vorm een wereldprimeur - op

touw gezet door de "VZW CENTRUM VOOR POSITIEVE AAHWEHDIIUG".

Wat is er zo bijzonder aan dit experiment ?

Het is een eenvoudige en doeltreffende manier van VERVOER.

Uit een onderzoek over het openbaar vervoer in Belgi'é blijkt

d^t he^t openbaar vervoer in de niet-stedelijke gebieden (dus ook

in.onze;streek) ontoereikend is. Om een doeltreffend-openbaar

. varyoer te creëren in deze gebieden zou het 15 niaal moeten uit

breiden. Dit is ekonomisch en ook ekologisch niet verantwoord.

Het enige alternatief bestaat er dus in de privé-auto zo effi

ciënt mogelijk te gebruiken.

De oplossing is eenvoudig : de alleenrijdende automobilist die

passagiers meeneemt, verdubbelt zijn transportefficiëntie.

Met Teixistop rekupereert de bereidwillige autovoerder een

gedeelte van zijn dure transportkosten. De taxistopper betaalt

met plezier een deel van de kilometerkosten omdat hij snel en

komfortabel overal naar toe kan - zonder tijdschema.

Taxistop is volledig in overeenstemming met de Belgische

wetgeving en is mogelijk ZONDER aanpassing van de verzekering.

De normale autoverzekering volstaat. De taxistopper is ver

zekerd bij Royal Beige.
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.  Wisro?
De voordelen van Taxistop, zinn velerlei ;

1) Dè autovoerder, die -een Taxistopper meeneemt is geïnteresseerd,

omdat er deelname in zijn kilometerkosten is»

2) Taxistop is een nietskostende aanvulling en uitbiteiding van ,

het openhaar vervoer#

3) Het herwaardeert het sociale kontakt.

4) Het is een hesparing van brandstof, dit betekent minder ver-
vuilihg en het remt de overkonsumptie.

Is het inderdaad niet al te gek dat men zoveel mensen met -•

hun wagen naar het werk ziet rijden en dat er in die wagen nog

plaats zat is voor minstens 3 anderenj die op hm beurt met hun .

wagen móeten rijden waar wéér plaats in is voor 3 anderen enz.,.# .

Een verspilling van energie, een bron van verkeersellende ...o. .

Het stedelijk openbaar vervoer wordt klem gereden door de auto's,

van niet-stedelijke pendelaars, die geen geschikt vervoer hebben#

Moest het aantal pendelvoertuigen door Taxistop verminderenf dan

zou dit ook het stedelijk openbaar vervoer ten goede komen.

Taxistop laat de automobilist bovendien zien dat het ook

zonder auto kan#

Hoe kan je lid worden van Taxistop ?

Door te storten op 000-0216790-22 VZW Taxistop, Onderbergen 51»

GENT, met vermelding.van naam, adres en kenletters van hét soort

lidmaatschap (A, B of C). Na enkele dagen krijg je al het no

dige toegestuurd.

A. ;Als Taxistopper

ben je herkenbaar aan het openvouwbaar Taxistop-etui waarop je

(afwisbaar), met de bijgeleverde viltstift je bestemming aan

duidt. Ben aanvullende familiale verzekering is in je lidmaat

schap begrepen# Dit bedraagt-200 P per jaar een éénmalig 100 P

voor etui an stift, (Stift is in de handel verkrijgbaar)#



B. Als Autovoerder TAXl-STQ?
hoef je geen lid te zijn om Taxistoppers mee te nemen. Het

lidmaatschap is echter wenselijk voor de vertrouwensband tussen

de taxistoppers en de autovoerders. Daarom ontvang ja als

niet-lid'een kleinere tussenkomst in je kilometerkosten.

Een autovoerder-lidmaatschap kost 200 F per jaar.

Hiervoor krijg je o.a. de

Taxistop-herkenningsklever en een

Taxistop-geldbox waarin "de Taxistopper zijn deelnamekosten

deponeert,

C. De Kombinatie

maakt je lid én als Taxistopper én als Taxistopvoerder. Zo

spaar je misschien een tweede wagen uit. Ook handig als je

eigen wagen het niet doet.

De kombinatie kost je 300 F per jaar en 100 F voor de materialen.

Tarief.

Bestuurder is lid i tot 100 km ^ 1 F/km

boven 100 km : 0,5 F/km

Bestuurder is geen lid : steeds 0,5 F/km

Betaling per 5 frank, afronding naar boven,

Bv. 12 F = 15 P.

Wat je nog moet weten als Taxistopvoerder

Zelfs als lid ben je nooit verplicht Taxistoppers mee te nemen.

Evenmin maak je omwille van de Taxistopper een ommetje. Je

wijkt niet af van je route.

Het maksimum aantal betalende taxistoppers dat je tezelfdertijd

mag meenemen is vastgesteld op drie.

Hugo



Koning Plets doet weer zijn intrede. Hoe vaak zien we niet

veelkleurige groepen voorbij pedaleren ?

Wij werden ook het fietspad opgejaagd op vrijdag 19 mei. Ben

negental deelnemers stond paraat om deel te nemen aan de trip

naar Blewijt.

Er waren geen snelheidsmaniakken te bespeuren en de tijd

speelde geen gelangrijke rol. Op een dik kwartier waren we te

onzer bestemming, namelijk het Rubenskasteel, dat vorig jaar

fel in de belangstelling stond. Wij stonden er voor gesloten

deuren.

Dorstigen en hongerigen konden zich dan maar tevreden stellen

in "Den druugen airing". Daar bleven we een \iurtje gezellig

zitten en we zagen er ook komische taferelen rond een serveXa

(nietwaar Daniël ?)

Vandaar gingen we weer, kromgebogen over ons stuur, naar huze.

Dam^ Michiels.



Plagiaat brengt in september het beroemde blijspel " ARSEMTECÜM

EN OUDE KAM"' op de planken.

Als je .weet dat arsenicum een zwaar gif , namelijk rattenkruit,

is, dan zegt de op het eerste gezicht mysterieuze titel al meer

dan genoeg.

Enkele basisingrediëntenï dolkomische situaties, knotsgekke

figuren en fijne Engelse hiunör, maar dit alles dit keer overgo

ten met een flinke dosis griezel, mysterie en spanning.

Hiermee zitten we weer in de adembenemende sfeer van "Het lijk

is zoek", je weet wel, ons tweede stuk.

Het dekor is bijzonder knap, maar ingewikkeld ( met trappen en

zo). Alles is op zijn Engels.

Vergeet niet dat deze komische thriller als lustrumstuk wordt

opgevoerd. Alle nieuws zal heet van de naald via de Tonzentkrant

worden medegedeeld.

De vergadering van 26 mei werd besloten met ouwe klare. De rol

verdeling werd bekend gemaakt. Onze regisseur Renaat was jarig

en André had ook voor een fles gezorgd want hij verjaarde een

dag tevoren. Tussendoor werden de eerste vijftig bladzijden

gelezen.

Op 24 juni wordt, ten behoeve van de Plagiaatkas een OALTEEDEE

gegeven in jeugdhuis Tonzent.

Diejee Willy zorgt voor de muziek

ALLEH DAARHEESr !!!!!
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Het Davxdsfonds kan met ruim 70.000 leden-gezinnen tot dè' belang

rijkste kultutele verenigingen van het Vlaamse land worden gere

kend, Sinds zijn ontstaan heeft het een hele evolutie dóprgemaakt

en het heeft zich aangepast aan de wisselende noden.

Twee konstanten zijn daarin gebleven; de verspreiding vai) goede
i  :

literatuur en de verdediging van de belangen van het Vlaamse volk.

Wat dit laatste betreft heeft het Davidsfóhds zijn onafhankelijk

heid tegenover de politieke partijen steeds weten te be"houden en

daardoor is het ook een van de belangrijkste drukkingsgroepen met

een klare lijn in zijn beleid kunnen worden.

De Davidsfonds-afdeling van Kampenhout sluit natuurlijk aan. bij de

overkoiepelende organisatie en helpt bij de -uitvoering van haar al

gemene politiek. Bovendien ontwikkelt zij een aktiviteit die direkt

gericht is op de behoeften van de bevolking van onze gemeente.

Haast de medewerking aan de specifiek Vlaamse aktie en de litera

tuurspreiding kunnen volgende aktiviteiten worden onderscheiden;

- inrichten van voordrachten van algemeen en aktueel belang. Enkele

onderwerpen uit de laatste jaren; kristen zijn in deze tijd-

Russische dissidenten de werking van een kultuurraad - de Bel

gische pers - de luchthavenproblematiek - de Belgische dagblad

pers - de inflatie, enz.

- inrichten van koncerten; De Vlier - de Bob Boon Singers - het

Koperensemble Theo Mertens - De Vaganten.

- geleide wandelingen in de vrije natuur in Kampenhout of omgeving,

ook geleide wandelingen in de omliggende steden.

- gezamelijk toneelbezoek,.'boekenbeurs, antiektentoonstelling

aktieve sportbeoefening; voetbal en medewerking aan de fit-o-meter<

lüs.
-



20
Toetreding tot onze vereniging is zeer eenvoudigo Bestelling

van "boeken of platen voor een waarde van minimaal 350 fr® uit

het jaarlijks uitgavenplan geldt tezelfdertijd als lidgeld.

Dat betekent meteen ook een morele steun zowel voor de akties

op het nationale plan als voor de aktiviteiten van de plaatse-^

lijke afdeling, Natuurlijk wordt U dan ook persoonlijk uitge-r

nodigd voor al onze aktiviteiten.

De prospectus met besteikaart is verkrijgbaar op deze stand en ook

op het sekretariaat p/a Marcel COCKAERTS, Pred, Wouterslaan 52|

3090 Kampenhout•

Het bestuur»

VERMDHEEN
2 juni

5 jïuii

8 juni

25 juni

25 juni

30 juni

Greet PIoré

Robert Stevelinckx

Eddy Van Dessel

Linda Wouters

Jan Wuyts

Martine Vandenschrieck

Awel, awel ••• zo weinig!

en in mei', werd Peter Van Dessel geboren, eerste kindjé van

Preddy en Livine Van Dessel,

Op zaterdag 3 juni stappen Prans Boon en Annie Vandervorst in het

huwelijksbootje. En zij leefden nog lang en gelukkig,,.



xu
SAMENGESTELD EN GEBLOEMLEESD DOOR DANNY MICHIELS

Juni, de groenste maand van het jaar, soms regenachtig en koud,

dan weer warm en zonnig, maar steeds even groeno Het is de

maand van de hoop, voorbode van de zomér en natuurlijk "valcantie".

De junimaand is oók "de maand van "de laatste examens" (eind

examens enzo)« Hopelijk wordt dit voor iedereen een bladzijde

waar je blijer mee wordt, vrolijker.

Vooruit, laat zien je glimlach !.

J^b -qaSred clex. dUcxW-i IKA
:1'

Vadertje cafébaas, die achter zijn toog staat

geneiligd zij uw vat^ tot ons komo uw bier

dat gij ontvangen hebt van de brouwerij,

geleden heeft onder het schudden van de bierwagen

liggend aan de rechterkant van de almachtige kraan ' . .

vanwaar het lopen zal offi de dorstige te laven®

Wij.geloven in de cafébaas, zijn bier en zijn worstjes,

Vergeef ons onze schulden die wij nog moeten betalen .

en leid ons niet in bekoring vroeg naar huis te gaan

maar verlos ons van de vrouwen,

voer ze naar huis en laat ons drinken in eeuwigheid.

Amen, (Schol !) ; .

UU-
* Karei Van Lotharingen was een populier mens.

(een boon van een vent)

* Meestor : Gebruik "distilleren" in een zin.

Jan schreef ; Mijn vader is batócer en broer gaat ook

DIE STIEL LEiffiN.
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op het terras

lag de krant nog

terwijl de man reeds

overgaande de straat waso

en het dienstmeisje riep nog :

"hé, meneer, u daar, 1
u vergeet uw krant !" I
hij draaide zich en gehaarde :

laat maar, ik stè, er toch niet in.

en hij werd prompt ovetreden
door een okergele scania.

"nu wel" dacht het dienstmeisje.

En een smerigheidje tussendoor t

vraag ; Wie zijn de beste roeiers ter wereld ,

antwoord : De Joden. Ze zijn nog steeds niet uitgeroeid,

ER 15 N]|ET5 DRT IMUW 5TREGK
of het 5TF1RT IN DE

Tot) ̂ent k/uani:
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De laatste weken en maanden is er rond Chiro weer heel wat

te doen geweest. Er gingen reeds pessimistische stemmetjes op

dat het toch niet lang meer zou duren, dat het met de leiding

toch al lang niet meer koek en ei is ... Inderdaad, ook de

Chiro heeft zijn probleempjes. Elke vereniging heeft, wanneer

er moeilijkheden zijn, nood aan één of ander moreel opkikkertje.

Onze laatste aktiviteiten waren in die zin een nieuwe stimulans.

De eerste mei beleefde de leiding een onvergetelijke (land)
dag in Gent.

Op onze ouderavond waren er heel wat minder mensen present.

Lieve De Braeckeleer, verbondleidster Leuven, vertelde ons over

de grote Chiro. In het daaropvolgend debatje werden enkele

interessante probleempjes te berde gebracht. Is het niet be
denkelijk dat 250 jongens en meisjes, de jeugd van Kampenhout,

het nog steeds moeten stellen zonder een degelijk, verwarmd

lokaal ? (Dit verwijt, als je *t zo kon noemen, werd onrecht
streeks gericht tot ons gemeentebestuur dat, volgens leiding en

ouders, wel wat kon ondernemen om aan deze ongezonde situa,tie

toch enigzins het hoofd te bieden). Het spijtige van de welis
waar geslaagde avond was het feit dat praktisch alle ouders hun

Chirokat stuurden. De vraag kan dan ook gesteld worden : "Is

het niet wenselijk te noemen dat onze chiro-ouders, die meestal

slechts het belang van het eigen kind zien, ook iet of wat

groepsverantwoordelijkheid zouden nemen ?"

Onze tweede oudleidersavond was ondanks de geringe aanwezige

heid toch een s\ikses. Door deze kontakten kregen wij alleszins

weer de volle goesting om verder te chiroën.

Momenteel is de leiding druk bezig met de organisatie van

het bivak. De ganse bende vertrekt op 20 juli (tijdens de
Tonzentreis) naar Lichtaart en komt terug op 30 juli. Dit jaar
hebben we het wel getroffen, we zijn nl. gelegen in een oud mi

litair domein waar onderhouden terreinen, modern sanitair, keuken,

douches enz. te onzer beschikking staan. En nu maar ongeduldig

wachten op het vertrekseint je van Bobbejaan Schoepen.

'  Luc.
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De ingebruikname van de fit-o-meter in Kampenhout is voor

do liefhebbers-voetbalploegen uit de gemeente aanleiding

geweest om een voetbaltornooi te organiseren,

. TOMZENT ,won in een keiharde finale tegen SW-Kampenhout met

. 3 - 1 cijfers, na in de schiftingswedstrijd PC Stul^adoors

;  .ingeblikt te hebben met een droge 6 - t stand.

De troostingswedstrijd tussen PC Stukadoors en KWB-Kajnpenhout

, -.eindigde met een 3-1 overwinning voor KWB,'

Stonden borg voor het Tonzent-succes;

Dirk Pekeyper, Daniël De Prins^ Erik ManDo Velde,

Ludo Tobback, Gaspard van Doren I, Bruno Pbels,

Willy Ribus, Richel De Coninck, Stef-Vandenwijngaert,

Hugp Boels, Rare Paeps, Andrs Janssens, Dirk Van Remoortel,

.Mark_Michiels,'Bruno Dekeyser, Herman Schellekens

en Gaspard Van Doren II

'

lA^nr>ée^ kxxvt je. üo oJe bïl^l lol-loeek f

Jcia \jöLH 19 Voï'io^),

■  ̂ Wöehidog \HK}lo W-oV-lSOSoG  2 5" 26 JOI
.  gewohe o|^e.h'n<^surQ^i

f-ydehj de i-v,o.ahdeh j"u.b: d
u-i H teh hei-w'jiA vcxn i oj^ T w/cke-ti ' ' ')<® tto ckh



— KALENDER JUNI'

VRIJDAG 2ï 19 ü 30' volleybal en badminton

20 u 30: kern

ZATERDAG 3: instuif 19 us Danny M» en DaniUl B,

ZONDAG instuif 10 u 30 ï Preddy Aerts

18 u ; Willy

VRIJDAG 9: 19 u 30 : Pit-o-meter

ZATERDAG 101 instuifJ 19 uï DaniUl DP

ZONDAG 11: instuif: 10 u 30 • Chris

18 u : Mark

VRIJDAG 16: 19 u 30 : ping-pong en atletiek

ZATERDAG IJi instuif 19 "ü : Dirk

ZONDAG 18: instuif 10 u 30 : Chris

18 u s Mark

VRIJDAG 232 19 u 30 : Volleybal

25

ZATERDAG 24: 20 u : KNALTEEDEE ingericht door Plagiaat

muziek: DJ Willy

ZONDAG 25: instuif 10 u 30 : Willy

18 u : Luk

VRIJDAG 30: Stand Parkfeesten klaarzetten
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