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Kt/öne<?L

Er is go^ weer op komst» Met deze heuglijke tijding schiet ons

redaktioneeltje uit zijn krammen! Waarom al dié opluchting?

Foei, lezer-^net-vakantie of Iczer-net-terug-van-weggeweest» Welk

zelfrespekterend heerschap durft hieraan twijfelen? Weet je dan

niet dat straks het startschot wordt gegeven van onze zftveelste

jeugdveertiendaagse'(J14D voor de kenners) dat we er de tel al zijn

hij kwijtgeraakt • Geen vedetten op de affiche - weeral niet, wat

doen jullie met al die centen ook geen uitschieters waar je

weken nadien nog een kater aan overhoudt. Liever dan hier en daar

het onmogelijke te doen, hebhen we een programma klaargestoomd dat

in zijn geheel een voltreffer moet worden, een 14daags op-en-top

jeugdhuisgebeuren om vingers en duimen onophoudelijk van af te

likken.

We beginnen onze J14D met een geweldige roek-party. De Triple

S Band maakt het ons gemakkelijk. 5 geroutineerde muzikanten,

gestuwd en geleid door de Engelsman Simon Shrimpton-Smith (bemerk

de drie •'s"-en), jagen machtige muziek door de boxen.

Kunst blijft maar al te vaak beperkt tot een elite. Met onze

tentoonstelling van 29/8 tot 31/8 willen we bewijzen dat het ook

anders kan. Kunst is al wat mooi en schoon is, hoe eenvoudig ook,

en wie voelt zich daar niet toe aangetrokken? !*Scheppende Handen"

bezorgt ons een gevarieerd aanbod van voornamelijk kunst ambachtelijke

voorwerpen voor een zeer breed publiek. Vrijheid, bevrijding,

emancipatie, verzet. Het blijft meestal bij woorden, die worden

weggelachen als dagdromerij van een generatie die zich onwel voelt

en in de eerste plaats met zichzelf. Aan de hand van gedichten en

toneelteksten willen we een poosje naar de stem luisteren van de

zwakkeling, van de enkeling die om hulp en verzet schreeuwt in een

samenleving die we^ankert onder taboes, onrecht en verdrukking.

Ook dat is jong-zijn. Dit redaktioneeltje is slechts een voorsmaakje

Je vindt alles over deze J14D in de binnenbladzijden. Dit feest

neemt dan ook het grootste deel van de TK voor zijn rekening.



2 We zetten onze speurtocht verder in het rijk der zinnen met dit

keer een hijdreige over de taal van het lichaam. Onze free lance

reporter Jan Wuyts overschouwde de voorbije Parkfeestêri. Ën

verder? Ja, we mogen niet alles verklappen. Veel leesgenoegens

en ••• tot op de Jeugdveertiendaagse. .

ZATERDAG 23 AUGUSTUS

^

LET'S HAVE

Jl4D
P A R T Y

P ü N K - R O C K PARTY met de

s■["psl PLt
De J14D is een PEEST! En kunnen we dit feest beter inzetten dan

met een ambiance rock party?! "Kort gerokt en losjes in de bloes"
is de leuze van deze avond. We breken met een jarenlange traditie
dat de jeugdveertiendaagse steeds op een plechtige, stijf-deftige
manier moet beginnen.

Heen, zo officieel hoeft voor ons niet meer. We willen veertien

dagen lang genieten, als dat mag, en goed begonnen is nog steeds
half gewonnen. Daarom! De Triple S Band, een stevige vijfkoppige
rockformatie, zal de tegels uit de vloer spelen (God beware óns)
met plezierige, genietbare muziek. En of er mag gedanst worden!
De Triple S Band beschikt over een stel erg goeie muzikanten.
Om nog maar te zwijgen van hun stemkwaliteiten. 5 toffe knullen,
ruige, hete stemmen, gierende gitaren, drumsolo*s. Om knettergek
van te worden.

\



ZüKDAG 7 SEPTEMBER J14D
3

W IJ Z IJ K HET B E U

TONEEL - EN PGEZIEAVGND

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Uit een nummer van Apropoo ;

" Jeugd heeft geen schuld aan deze tijd; die is

haar gegeven. Maar schuldig wordt ze wel als ze

de hoop op een betere wereld niet levendig houdt

in haar harten, als ze niet de moed opbrengt: deze

hoop levende gestalte te geven in haar dadenl Naar

dit doel moet jeugdwerk gericht staan, wil het. ,

zinvol zijn en de moeite waard, en niét zomaar eèn

zoethoudertje of wat zand in de ogen. "

Een avondvullend vlechtwerk; van eenakters en-

gedichten, een kollage van tekst- en spelelementen

die in hun verscheidenheid handelen over :

- bewustmaking en bewustwording

- onderdrukking en verzet

- opstand en bevrijding

Maar ook : '

- een pleidooi voor het genieten

- de emancipatie van de tederheid

- een herwaardering van het spel

G-een trotse, hoge woorden in hoofdlettersj

geen zware teorieën in het Latijn,

geen betweterij of wijsneuzigheid,

gewoon een vrijblijvend aanbod van teksten die op

een of andere manier - soms met verrassingen - op

de toeschouwers inspelen . '



4 VOOR EEUT EMANCIPATIE VAN DE TEDERHEID

DE TAALDER LICHAAM
Deel 1: Lichamelijk kontaJcb

Zit er achter een intieme kus van twee geliefden geen wereld van
woorden geborgen die niet worden uitgesproken? Spreekt het . gelaat
van een kindje dan geen boekdelen? De menselijke taal walt uiteen
in twee grote delen: alles wat met woorden en met het strottenhoofd
te maken heeft én de taal waarbij geen woorden gebruikt hoeven te
worden. De eerste noemt men verbale taal, de tweede non-verbale
t aal.

Toneel is spreken én bewegen. In de beweging, in de gedragingen
en in de houding van de akteur wordt evenveel en soms meer gezegd
dan in de tekst. Wij gebruiken dagelijks de taal van het lichaam
zonder er ons echt van bewust te zijn. Het is precies één van
de onbetaalbare en onmiskenbare voordelen van het toneel spelen
dat we bewust gebruik maken van de oneindige mogelijkheden van
het lichaam om iets uit te druldcen. Weten wij nog wel dat we
armen en benen aan ons lijf hebben? En spieren, vezeltjes, ze
nuwen, vingerkootjes, allemaal onderdeeltjes van het fijnzinnige
taalinstrument dat ons lichaam is.

Als twee onbekende mensen voor het eerst met elkaar dansen wordt

er gewoonlijk een kunstmatig gesprek aangeknoopt zoland de dans
duurt. Eerst wordt er kennis gemaakt op een klassieke., onbehoi-i
pen manier, maar tot daar nog aan toe. Hoe heet je? Wat studeer
je? Van waar ben je? Dit is dan bedoeld om het ijs te breken,
maar smelt het ijs niet sneller door het lichaam te laten spreken?
Je moet een proberen om op een andere manier te beginnen, bvb.
"Je haar ruikt leldcer" of "Wat is het heerlijk jong te zijn".
Als het niet lukt om op een spontane, originele manier te beginnen,
gebruik dan helemaal geen holle woorden en maak geleidelijk
kennis via het lichaam.

Na de kennismaking vult men de als pijnlijk aangevoelde stilte
gewoonlijk op door over hobbyVs te spreken of over de moeilijk
heden thuis en men wou al dat de dans voorbij was want de woorden
zijn uitgeput. Gevolg; na de dans weet je nog steeds niet meer
van je danspartner dan zijn teclinische steekka,art die hij zal
moeten afgeven in een sollicitatiebrief om aan werk te geraken.
Daarmee is de stramheid eruit. We zijn nu voldoende opgewarmd
om zonder gevaar van spierscheuringen de taal van het lichaam
te verkennen.

Een handdruk en een handdruk is twee

Het is mogelijk om verschillende vormen van lichamelijk kontakt
te onderscheiden op basis van de warmte en de intimiteit waar
mee ze plaatsvinden. Een omhelzing is gewoonlijk veel inniger
dan een handdruk. Elke vorm van lichamelijk kontakt kan op zijn
beurt verder onderscheiden worden naargelang van de duur en de
veelvuldigheid waarmee hij gebeurt. Een handdruk kan koud en
kort zijn ofwel aangenaam, warm en langdurig. In het eerste ge
val is het een formeel handgebaar, een beleefdheidsregel onder
zakenlui die gewoon over centen willen spreken. Ik ben geen
zakenman en toch heb ik al vele "schotelvodden" gedrukt.



HOE OKTSTAAT LICHAMELIJK KOHTAKT? 5
Lichamelijk kontakt is ons van nature ingegeven. Een kindje heeft
de natuurlijke "behoefte om geknuffeld en gekust te worden. Het
is biologisch van aard. Bovendien is de lichamelijke omgang in
sterke mate bepaald door een stevig geheel van regels die voor
schrijven, wie wat mag doen met wie. Deze regels zijn kuituur
bepaald en verschillen dus van volk tot volk. Br zijn in dit
verband ook leeftijds- en klasseverschillen waar te nemen.
Een adolescent vbv zal nog weinig lichamelijk kontakt hebben met
zijn ouders en meer met vrienden van de andere sekse.

DE LICHAMELIJKE TAAL TUSSEN TWEE WSSSm

In de intieme omgang tussen twee mensen speelt het lichamelijke
uiteraard een belangrijke rol. Seksualiteit is een taal. Seksu
aliteit in zijn meest menselijke gedaante zal steeds tederheid
in zich dragen en dus gepaard gaan met rust, zachtheid, openheid
en fijngevoeligheid.

ANDERE LICHAMELIJK OMGAHGSVOHMT

* Groetjes (bij een weerzien of een afscheid) nemen in de meeste
kuituren lichamelijke vormen aan. De meest gebruikelijke uitdruk
kingen zijn: de handdruk, de kus op de wangen, de omhelzing en
de mondkus.

* Gelukwensen en felicitaties gaan gewoonlijk vergezeld van de
zelfde uitdrukkingsvormen als hierboven. Heel interessant om
volgen is hoe voetballers hun maat te lijf gaan die net gescoord
heeft. Dit is één van de zeldzame gevallen waarbij mannen elkaar
binnen de toelaatbare normen omhelzen.

De taal van het lichaam is oneindig rijk en gevarieerd. Ze vindt
haar meest direkte uitdrukking in het lichamelijk kontakt. Daar
naast is er eveneens kommunikatie via het lichaam mogelijk zonder
aanraking: de gebarentaal, de mimiek en de mysterieuze taal van
de blik. In een volgende bijdrage komen deze laatste aspekten
van de lichamelijk taal aan "bod.

Mark.

Gegevens: vrij naar Michael Argyle, "Kommunikatie via het lichaam",
1975ï Loxiden, 399 "blzn.

Dit jaar is de tweede druk verschenen van. Marcel PÏoem, "Geef
me wat warmte>.... over tederheid", 1980, Lannoo-Tielt, 173 blzn.
Warm aanbevolen.

Eveneens aanbevolen: "Projekt Intimiteit", uitgeverij Infodok,
Leuven, 1979*



6 ZOMDAG 24 AUGUSTUS jl40
TREFDAG

Alle groot-Kampenhoutse jeugdverenigingen die het "spel" nog in
hun hart dragen, geven mekaar rendez-vous op zondag 24 augustus
vanaf 14 uur in en rond Tonzent. In do namiddag wordt de hal ■
over het net getoetst. Na deze sportieve kennismaking en na het
vieruurtje wacht ons een gezellig avónd-programma. Daniël zorgt
voor een dia-montage waarin de recente aïrtiviteiten (hivak, o..)
van de respektieve verenigingen worden getoond. Na een uurtje
volksdansen wordt de avond in de veilige handen gegeven van onze
andere Daniël die smaalcvolle muziek zal opleggen. Alle Tonzent-
leden zijn uiteraard hartelijk wolkom op deze dag.

ZONDAG 31 AUGUSTUS

voetrally
Jl4D

Raden, gissen, missen, een verkeerde weg inslaan, opzoeken,
navragen, berekenen, vergelijken en vooral: goed uit je doppen
kijken want met linkerds als Hugo en Renaat weet je nooit.
Daarom: tussen de regels lezen en dus ook daar waar en niets
staat. Het hoofd koel houden tijdens .de praktische proeven en
het been stijf. Oppassen voor spionnen en valsmunters die dé
indruk geven alles al lang te weten en dan verkeerde oplossingen
doorspelen aan iemand die er met de beste wil van de wereld maar
niet wijs uit geraakt. .
En bovenal: een lekker dagje uit vol pret en verzet.

Praktisch; Inschrijving: tussen 12 u en 13u30 in Tonzent. 140 fr,
Mooie prijzen (25*000 fr.) en, 0 dat deelnemen belang
rijker is dan winnen, voor iedereen een prijs.
Prijsuitreiking en oplossing van de vragen: omstreeks
21 uur in het Park van Reist.

X y

r fi



WOENSDAG 10 SEPTEMBERfilmfestival

13 UOR: * D^E P E C H V O G E L

* L_A ü R_E L^^E g g ^ Y/foOR_DIK^
van Hall Roach, mot Stan Laurel en OliveiSHardy.

/"The crazy world of Laurel and Hardy" is è^t^\fest jv^l v^ Ö.e
lach en de goéde luim. \X***
Van het begin af vinden wij onze vrienden terug in'Jiun oWeer-
staanbaro gags. Stan en Ollie 3iaten zich nooit ontMbedigen, en
vol overtuiging stormen zij van het ene- avontuur naar'"het andere.
Miljoenen toeschouwers nemen er steeds 'bret mee, de wereld rond.
Men mag van hen nog steeds zeggen dat zij de koningen zijn van
de lach die nog steeds geen opvolgers hebben gevonden...

20 UUR: M^0^0^R^D___0_P D^E _0^R I E W_T__~ KJi PRE S S

Spannende detektivofilm naar de gelijknamige roman van Agatha
Christie.

Op de Orient-expross maken we kennis met 13 mensen die ogen
schijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Alles gaat goed,
t ot dat ...

Enlcele gegevens:

- Sidnoy Lumet realiseerde de film in 1974»
- Duur: meer dan 2 uur! (dus stipt beginnen)
- S. Lumet is ook de maker van Serpico (l6mm Filmclub

1978/1979» openingsfilm)

7RIJMQ 5 SOPFBtBBl l""i C L L ^ E T © 0 R F

doet; meE '
Het zoveelste kwisfestijn waarin tal ven'.Relstse verenigingen
het tegen elkaar opnemen. Kwisvrsigen, behendigheidsproeven,
vragen voor het publiek en een apotéose die elk jaar een lach-
topper wordt.
Het gaat om een nieuwe wisselbeker w^t de vorige is definitief
in het bezit gekomen van "Milac" die driemaal als sterkste groep
naar voren kwam.

Originele prijzen voor alle deelne ende verenigingen. Met een
strenge jury die tussen twee lachkrampen in ook nog punten op
tekent. Een demokrat ische kwis waarin iedereen gelijke kansen
heeft. Een hartig brokje Reist dat niet meer weg te denken is.
Supporters, zorg dat je er bij bent!

oo



8, KIJK EN DOE
tentoonstelling

30 AUGUSTUS j 10 - 22 UUR

31 AUGUSTUS : 10 - l8 UUR

Kunst in de huiskaaner is niet alleen dure schilderijen in zware
lijsten of vreemdsoortige beeldhouwwerken op een verhoogje ge
plaatst en met een spot erop. Wij kopen er maar op los omdat
het phic stp^.t, zonder ons de vraag te stellen waar het vandaan
komt, of het wel echt is in plaats va,n kitch#
Wij denken nog teveel dat kunst mijlenver van ons af moet staan
en dat zij thuishoort in een milieu van "kunstzinnigen".
Met onze tentoonstelling willen we bewijzen dat kunst ook dicht
bij het leven en dicht bij de mens staa,t,
"SCHEPPENDE HARDEW" stelt eên tentoonstelling op van diverse
kunstambachtelijke voorwerpen voor een zeer breed publiek: in
keramiek, hout, ijzer, op pappier, op doek# Uit hun brosjure
lichtten we het volgende;
"De tentoonstelling tracht de bezoeker in kontakt te brengen
met ECHTE dingen, kleine en grote kunstvoorwerpen, om naar
te kijken en blij mee te zijn, of om mee naar huis te nemen
en te gebruiken..»"
We willen het hierbij echter niet laten# ZATERDAGNAMIDDAG is
er gelegenheid om onder deskundige begeléiding zelf een aantal
technieken te verwerven#

In het levensechte, smaakvolle dekor wordt er *s avonds aan
lichamelijke ekspressie ge<iaan#
Het wordt dus een geanimeerde kijk-, doe- en beleef-tentoonstel-
ling, een genieten in de. volste zin van het woord!

TONZENT NEW LOOK

Op zaterdag 30 en zondag 31 augustus zijn er naast onze ten
toonstelling nog twee gloednieuw ingerichte lokalen te bezich
tigen# De uil, d.i. het leegstaande zolderkamertje boven de
hoofdingang, heeft eindelijk een bestemming gekregen# We maakten
er een gezellig funktioneel vergaderhoekje van. Het Tonzent-
archief en een info-hoek zijn er eveneens onder gebracht#
Het gewezen vergaderzaaltje boven do toog werd in een mum van
tijd ingericht als een ruime donkere kamer zodat de amateur
fotografen binnenkort definitief aaji de slag kunnen. Onze
fotografieklub verzorgt•reeds de maandelijkse foto van de maand#
Op de J14D is de ontwikkelruimte te bezichtigen. Onze foto
grafen zullen tevens uitpakken met een kleine fototentoonstelling:
"Kampenhout in zwart-wit"#



11* Rgtymond Douglas Davios

- inwoner van Groot—Brittanië2 een oude koloniale macht, een
statische maatschappij met sterke klassonscheiding, (toch
kent men swinging Londen, revolterende Jeugd»)

- voelt mee met de .low class, maar richt 2ich via z'n teksten
tot de middle-class welke hij spiegels voorhoudt»

- gebruikt heschiijvende beelden, klichees die ieder kent
(bvb Sunset Boulevard: strand van de rijken)

- observaties, verhalende tekst
- romantiekor

- steeds gespeeld in een popgroep", veel n'.iging naar,.het , t^ea- .
trale (bvb optreden in toneelkleding, maskers), rasecht. ehtex- . . .
tainer ^ v .

- gevoelige, buigbare stem (hoog), melodieuze muziel^». " ' . .

Het lijstje is opgemaakt op basis vm de vroegere Kinkè-raUziek,
Zoals de Kinks zich nu presenteren is er een verdieping gébe-urd,
een vakbekwamer voor brengen van. hun talenten» Zo is^ het gitaar
spel van Bave Bavies stukken beter, klirkt de groep hechter., be
perken de songs zich tot het essentiële, wordt de.bèierende mo
raal opzij gela,ten» Toch wordt er nog Lmmer voortgeborduurd op
dezelfde melodielijnen en onderwerpen» The Kinks zijn zich ephter
bewust geworden van hun kunnen en hun beperkingen» Ba.t het
allemaal .nog zo fris klinkt als jaren terug, wordt bewezen door
hun hernieuwd sukses! Be Kinks blijver ook nu het voorbeeld van .
hoe het kan!

B E E L 2 ï IK BEK EEH SLUMGEL, EEÏT 3CMPELE KEREL
BEZAT IK MAAR WAT HIJ TE'/ïEL HEEFT

Hy^IS_ZO^VROLgrk_EH OH 20 img. ̂Cgavid_Watts (5))

Ik was er nog niet toen El vis Pr-esley zijn Hearthbréak. Hotel
opnam» Ik ging net naar de lagere tot n Phil Speetor, Ronnie .
Ronette "Baby, I love you" liet zing31 • en haar prompt huwde»
En toen "You really got me" uitkwam 1 id ik nog geen benul van .
popmuziek, net zomin als toen "Lola" Ir 1 stond» Maar de dag
na hèt verschijnen van SLEEPWALKER lo j de lp op de dro.caite^el '
thuis» Sindsd-ien zag ik ze live, v laden er twee.andore platen,
en ligt er nu de dubbellive-lp: ORE lOR THE. ROAB naa,st mij!
Een staalkaart van hun kunnen, en e.ji. antwoord dp de vraag hoe
The Kinks het kLaarspolen om steeds 1 =aar weer sterke nostalgische
gevoelens op te roepen naar een tiji toen ik nog snotneus was»

Platen van do Kinks koester il< ,ls juweeltjes, maar het
gebeurt wel meermaals dat je op eenzelfde Kinks-^plaat grote .
kwaliteitsverschillen vindt (voora] Ie oudere., plat en),, Zo. pok
op deze dubbelplaat» Toch zal iedu] voldoende z'n gading vinden»
Je vindt hier een goede en interés-j; nte greep uit het Kinksi-
repertoire» Oude nummers, gestokei in een..nieuw klpedje, worden
met even veel vuur gezongen, alsof .e net uit de pen kwemen.
Recentere nummers zitten in éen hca/y kleedje, dus,.sukscs ver
zekerd!

Be verplichte nummers als LOL/, YOU REALLY GOT ME (4), THE
HARBWAY (3), MISFITS, SUPERMAH, 01 STOP YOUR SOBBIHG (4), staan
op de plaat» Begelijk gebracht ei gezongen, maar niet de ware
hoogtepunten» Tevens vind je, nanjt een aantal ouwertjes (ALL
BAY ARB AAL OP THE HIGHT (4), DA"S 3D WATTS (5), VICTORIA (6)),
ook minder bekende nummers zoals 1 IaIENTIETH CENTURY MAN (1)



12 (wondermooie tekst), (SATCH ME HDW I'M EALLIHG (let op de prachtige
zang), PRUTCE OP THE PUNKS, Op verdediging spelen de Kinks
echter in WHERE HAVE ALL THE GOOD TIMES OOHE, PRESSURE, ATTITUDE,
LOW BUDGET, ••• Muziek enkel nog bestemd om de primaire gevoelens
af te reageren.

Maar dan komt het: gans kant vier geeft me antwoord op de
inleidingsvraag. Vakmanschap, het juist flxen van muziek en tekst,
plaatsen van de accenten daar waar het mo0t, goed kunnen zingen,
dat hebben de Kinks altijd gekund. Zo ook hier! In het up-ihempo
numme^ TILL THE END OP THE DAY (4) geeft Rajr Davies zijdelingse
knipoogjes naar de reggae, alvorens de suhtnesizer doorheen de re
genlucht zoeft. Die eerste synthesizertenen worden gevolgd door
een loeiende en briljant-ouderwetse gitaarsolo van broer Dave.
Het grootse moment start als de stem van Huy de woorden van
CELLULOID HEROES (1) (Ev'rybody is a. dreamer, and ev'rybody is a
star, •••) prevelt. En nu mogen de Kinks al tegen de veertig
zijn, zoals dit hier klinkt wil ik best eén duurzame eed doen.
De eed om levenslang Kinks—fan te blijven!

Ik wacht nog even, en wat doet de ster... de ster gaat zich
te buiten. De volume-knop wordt opengedraaid. Van Halen, NEE,
The Kinks, J A A A : YOÜ REALLY GOT MEI We zijn op drift, dan
plots een onverwachte rechtse en ik li^ op de planchee, beter nog
de dansvloer. Klinkt daar immers niet de goeie ouwe (cpieen)
VICTORIA (6). Herrezen uit het graf, alshetware. Alles wordt
afgesloten met het (hier) onbekende DAVID WATTS (5) (fa fa fa fafa
fa fa fa ...)

Duidelijk voor allen die teerden op oude Kinksnummors om
sukses te krijgen, The Kinks hebben jullie allen een veeg uit de
pan gegeven of je hard, punk, new-wave of disko speelt.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

S. De

Uit lp Mushwell Hillibillies I971

lp Soap Opera 1975

lp Schoolboys in disgrace 1975

diverse Ip's jaren zestig

lp Something else by The Kinks 1968

lp ARTHUR (or the decline of the British empire '69)
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SAMENGESTELD EN GEBLOEMLEESD

DOOR DANHY MICHIELS

"Moeke, daar staat 'prb;

* Tienermeisje tegen bediende in drogisterij:
"Hebt u misschien iets dat insekten wegjaagt en jongens aantrekt?"

* Drie zotten staan mot elkaar te praten:
De 1ste; Zeg, wie heeft jou gezegd dat je Napoleon bent?
De 2de; God zelf heeft mij dat-gezegd, '
Dg 3de: Ik, nee hoor, ik heb dat niet gezegd,

* advertentie

Moordenaar met toekomst zoekt rijke vrouw voor kort maar gelukkig
leven, .

* Jantje komt regelmatig te laat op school. Zegt de meester;
"Wel, Jantje, jij komt zo vaak te laat, heb je dan geen wekker thuis*
"Toch wel," zei Jantje, "Maar die loopt altijd af terwijl ik nog
slaap,"

* Een geleerde was experimenten aan het doen met een sprinlchaan.
Wanneer hij zei: "Spring!", dan sprong deze. Hij schreëf dus op:
de sprinkhaan luistert als ik zeg: spring,
Da.arop sneed hij de pootjes van de sprinkhaan af, en zei: "spring!"-.
De sprinkhaan reageerde niet, waarop hij dus schreef: de sprinkhaan
wordt doof wanneer men zijn pootjes afsnijdt,

* sdkkels

- Hij is zeer verantwoordelijk. Wat er ook mis gaat, hij is
verant woordelijk,

— Hij maakt nooit twee keer dezelfde fout. Elke dag vindt hij er
wel een paar nieuwe,

* aforismen

- Chinese scheidsrechters trekken de witte kaart.
—Je bent lucht voor mij, ik kan je niet missen,
— De W,C, in het kleine hotelletje vjas helemaal VERSTOPT, maar de
mensen vonden toch.



14 VRIJDAG 12 SEPTEMBER

ÜMD

DRRO(
Voor do slotdag van de J14D heeft Herman een dropping uitge
stippeld, Wij hopen dat deze dropping naar wens zal verlopen,
wij zullen hem niet zo zwaar maken als in 1978» toen enkele
personen, zowel jongeren als ouderen klaagden over te veel
kilometers.

Jeugdhuis Tonzent hoopt dat alle.deelnemers tevreden zullen
zijn met een dropping van ongeveer 8 km.
Wij zullen een kleine som inschrijvingsgeld vragen, om de on
kosten te dekken van de wagens die zich tot beschikking zullen
stellen om jullie ter plaatse te droppen.
Inschrijving in Tonzent vanaf 20 uur.
Vertrek vanaf 32 uur.
Wij wensen iedere deelnemer een toffe dropping.

WOENSDAG 3 SEPTESCBER

f'i IVIÜ
D

O %
We hebben drie reeksen voorzien;

1, Om 18 uur stipt start de kategorie tussen 16 en 18 g,aa.r.
Inschrijvingen van 17 uur tot 18 uur,

2. De seniores aftowel de kategorie van 18 jaar en ouder begint
aan haar reeks vanaf 20 uur. Inschrijvingen tot 20.15 uur.
De winnaar van de reeks tussen I6 en 18 jaar mag zich desge
wenst voor deze kategorie inschrijven. Einde voorzien rond
23 uur,

3» Om 21 uur wordt een aparte tafel vrijgemaakt, want dan treden
de meisjes aan, (16 jaar en

y
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* dat het feestprogramma voor de Pax-feesten er als volgt uit
ziet. Blijkbaar hebben de organisatoren het ditmaal volledig
bij onze Noorderburen gezocht. Op zaterdag 2 augustus krijgt
u een avondje AVRO met de "AVRO'S TOPPOP SHOW". Niet met die
Visser, maar wel met D.J. TONY MOUSE.
Zondag 3 augustus is er een kindemamiddag speciaal verzorgd
door de CHIRO en * s avonds is er om 20 uur ROB DE NIJS. • Maandag
4 augustus is er tenslotte een fuif met D.J. WILLIAM.

* dat er nog nieuws in ons kabas zit. Zaterdag 9 augustus komt
JUUL KABAS samen met SOPIE (ex-Trinity) naar het Veilinghof.
En daarmee zijn we beland bij de PANPARÏÏPEESTEN. Zondag 10
august\is is er dan een muzieknamiddag en vrijdag 15 augustus
komt WILL TÜRA.

* da,t dit maar een magere WIST JE was. Hopelijk ziin we volgende
maand uit de komkommertijd. ^ ̂



PROGRAMMA J14D 1980

Zaterdag 23 aug. j AMBIANCE - ROCK met de

TRIPLE S HAND

20 Uo in Tonzent

zondag 24 aug. ̂ TREPDAG JEtXÏDVERENIGINGEN GROOT-KAMPERHOOT

15 u.: volleylDal
's avonds: - gezellig samenzijn

- volksdansen

- diamontage

zaterdag 30 aug. | TEajjrooNSTELLING VAN KUNSTAMBACHTELIJKE VOORWERPEN
zondag 31 aug.j

zaterdag: doorlopend van 10 tot 22 uur
zondag ; doorlopend van 10 tot l8 uur

zondag 31 aug.: 12de VOBTZOEKTOCH VOOR JAN EN ALLEÏiAN

inschrijvingen van 12 tot 14 uur in Tonzent
21 uur: oplossing van de vragen en prijsuit
reiking in Park van Reist

woensdag 3 sept: PING-PONG TORNOOI . ' ,
l8 u.: jongens van 16 tot l8 jaar
20 u.: jongens van l8 jaar en ouder ■'
21u. : meisjes

vrijdag 5 sept,: KWIS: HEEL HET DÓRP^DOET MEE
20 Uo; in Tonzent

zaterdag 6 sept: TOP - 100 - PÜIP ALLER TIJEEN
20 Uo: in Tonzent

zondag 7 sept: WIJ ZIJN HET BEU
TONEEL- EN POEZIEAVOND
20 u.: in Tonzent

.. . . ^

woensdag 10 sept: FILMDAG

15 u, lachfestijn f - De pechvogel". (Jerry Lewis)
- Laurel en Hardy door dik en

dun .

20 u.: Murder on the Orient-Express
van Sidney Lumet naar het boek van A. Christie

vrijdag 12 sept; DROPPING
'  inschrijvingen vnaf 20 u. in Touzoi^o

vertrek: 22 uur.



EKSKLUSIEP^' TER BRON]» - DEEL TWEE
. DE BURGEIVIEESTER DENKT ER HET 2IJNE VAN

Vorige maand lieten we de heer Arnauts aan hot woordt over de
"affaire Ter Bronnen/Pazantendal"o We schoven er onze eigen be
denkingen bij en om de zaak af te ronden,, .maakten we een afspraak
met de burgemeester die ons graag te woord stond. Op do terras
tafel lagen een, twee dossiers en het "Handboek voor het v/ogenrecht"
Hiermee werd ons meteen duidelijk gemaakt dat de zaak geen lache-
ding van éën dag is of een storm in een, glas water die van van
daag op morgen is uitgewoed. Om ons niet te ver te wagon in de
problematiek hebben we ons beperkt tot cie vrij. omstreden kwestie
van de wegenaanleg en wat daar zoal komt bij kijken. Wie zich in
de voorbije weken de moeite getroost hooft om zich naar Tor Bronnen
te begeven, zal zonder aarzeling toegeven dat de wegen - als we
hiervan nog mogen spreken - in een erbarmelijke, raeelijweklcende
staat verkeren. Wij vragen ons dan af waarom die "wegen" of wat
daar voor doorgaat niet dringend een nieuwe asfalt- of bet.onlaag
krijgen. Dat zou toch vanzelf moeten gaan, aangezien het donein .
welgegode en'uiterst-kapitaalkrachtige burgers tot zijn inwoners
mag rekenepo Alleszins, de puinwegen die uit de oorlog afstammen
steken lelijk af tegen de luksueuze villa* s die in het overigens
prachtige domein zijn opgetrokken,

RED,: De heer Arnauts laat in zijn mondelinge en schriftelijke
uitlatingen nog als een de term "wederrechtelijk" vallen.
Hij slingert met gemak weinig vleiende benamingen aan hot a-
dres van de openbare besturen, A, Arnauts schrijft gra-a^i
wist ie ons te vertellen, maar zulke krasse pamfletarre taal
schrijf je toch niet zomaar,

BURG,: Ik wil er op drukken dat de rechtspraak inzake de wegen
grondig veranderd is. Er is op dit vlak baanbrekend werk
verricht, onder meer een verstrcnging in de reglementering
om misbruiken van partikuliere personen - bvb de farauuze
Geuleraans in het Rood Klooster - tegen te gaan, In de 19de
Eeuw bestonden er nog tolstraten, . Je moést tol betalen aan
partikuliere personen en later aan do gemeente om op een weg
te mogen komen, Privé-wegen waren toen nog in de mode en de
wetgeving wa,s heel vaag en soepel hieromtrent. De recentste
evolutie wijst echter uit dat privé-wegen tegenwoordig zo goed
als onbestaande zijn. Elke weg die een openbare bestemming
heeft, is een openbare weg, On het eenvoudig uit te drukken:
vanaf het moment dat een postbode door de straat komt, ligt
het openbaar karakter vast. Alleen in echte private domeinen
bvb het landgoed van de Graaf de Broqueville, kun jo nog wogen
a,antreffen die uitsluitend voor privé—gebruik bestend zijn.



\  : N
? ■.

.  • . ^ ■ • . ■ •- ■ A r •■ . ^ V'.V ■ , ' • A I • •; .; . .. . -7-
^■:.' ! ■. ■■■ • . -
. ■ ' A; : ; 1-a^a' - ; i M i -v/ ^

.  "v ' . - .^' :v ••- ■ ' a/: ' ' - "X "■■ ^ • - \-- ■/■■ i X ■ .- :" '7
- "■*■/ - X - i " X ' ' '-

■  X . - ^ " ' 7XXc x':: :Ai ■• xr:xr;A 'xxx-^ ̂ ^X•"X •-
^AxxA-AX- :xxXXX'Xsfex'^x -

,  • • . - ■ ■; - 'v . ■ - ■ • :.• •: V- -aV. ., ■ " ^
• ■ ■—-AC'O?.-/ AAX ..A;i ^^Ar-ArA'-'T-vAiX'-; ! . , A' ^ -V'.r.x. ■'a: Ar: : 'X: X-

^' X ■.- ;X-7-;-:r.0 A -vA / X'^i- :,:v;;; . r. Uv^:'v\:■ ■: ■■;:■ .. ' :■ , • V ::I ' ^XX 'AX - _
'-■i'---' /■•■'"^' 'X. ; .; '- -'7.:. 7 ''- ;•:

■'' ' XiX 'A v'A'-ïïJ :7;Acv ■-;; V ,v .i' ;A-,>;':'" i; r;;.^
^  X Xa'2A:;: 'aa.:"' -1 i-i-VH

,  ■. ::;; .a:: ';-;', ;:: a'-o:* X.: -^^.O a7'a..-aXX . •X--^ :'A;:c .-A^Vyr-^xXJ
■  •'■• X' ^ AA;ly XVAAa' .AXy;;x ;X^X X:AAo-':y7 rAil' A,r- . r ax,., .'XV aaa v-^.X- : " ■■ ■
! ' ' X ■;: • y .y?x t;>" ^yX^X XX ';aX. a '■■ ' 'aaaa yX;:; ;:X :y-"' 'X x; .a^' ::^x V;

:  : ' -yT ^ Xa AyXy''yA X. axXa ' -=
■ :X- ' ;,XXXtXxXxX'' X"X-7'X";7"X' X""^'-'' X;"-- 'X' ^ Vy "
•X'" 'Xy '^XAcy .XX^'"- 7"X , XX;- >iX-=:A: XAyXX- XXy-r :. X 'A: y:V yx ^

■• • -■ ■' : ;Xy X-"'XXXX{X: ■'^'X:■xX^AAX^y •T'.XXx"' ■ - X:" X' : ■ y"
y- A.'y-;y-i;!_..i. ^ y: yy , >7^" yjXAryi^;; Xy'yy-yx ' ' ' y '-^ yy, O r-A ' ^yA-y; yy,;-■ .AvyV-c .y

•  ■, - y- "y 'A^X yXy AAAy- -yy:y-^yXAy y- y .y^-yVyX^ ; X' yxV 'Xx X' "X;-A : ' X
• ■ ■y ■ •■;• ■ —y-I.A. ■ yy- y:yAC:-A- -. V a'Aat. .^;j .XiA -^xyA y ■ ■ '.y-yy-yr;.: ;/ . .• y f _
-■'A _,. ! A'- AyA A,-; ^AvA"y • A-yA;.;,-y • A J;y-,-:iA\V yX?. :- " A-A. A'XI viyX'X'X -y " '
•y-yyAA.yyiyXAy yX Xyp-7"y"^: ::7a X:XyyAyXr.XXiy:-77.XX -- • Xa.'; X X'Ay :a-v' y-y X"'^

• --"""' ■yy-y-' S''X-:iA' Ayyr-: y yyy ;V-^XyyXyXy'A' .;7:7-Xr yy J.Ï. a' . aa -: • y jy-X .a
•Xa'- : ■•'' " X'y yy -y •;• 7 C AA "A x AyXAi; A yy-.r .A'< ,A . y, AA ;" ■ X^y A' 0. ''' '■'-

A y y.AX y . y aXa'aXa''a.7}:A0 Ay AAy..yAA.AA; AyX;'"XA'^X y; --
;  ": ■■ .Xa- - i.,y-^-.A' ■ • ■/-, ; ' ■■ • . • ■'X' ' , - ' ■• -aX ■

'yXAyfAXXAXDa y-^ - XyyXlAXy X'XyXXx y" X' a' -^ • -aXXay ■:- ,Ai"^ y y • -OXl'-X'
.  :;Av.| -:^'A y AA LAA fAA^'A^oAyv: -- .•y;vy;v;i': A; A ;i ;. A A.iA. y .A-'*; A-. A- ;i ;. ..yAA 7 .' ■ _ A A ;
• • y- X: AXAilAr-AV: , XaX •:■ ' y7AA-AXX;V;vX7,;X y : ■/AA XX A-X' -i - ' -yX

%■ . '■ ■ ' ■ - 'l, A ■• ;.• ';A* ;-. -, •, .' , ■ r- ■ A' A ; , . .y .
;■■ y - 'A- ' ' ;-: X""\i"---A, ".■ •tixaal;-, A-.' = '■ .y " .'; ; XX X•:■::■••• XX :y; ■ •AAyy. i^y X y X

• "y" y ■ • . . • : A„ , .XjXAAyyA. ■'X-Xa •■■• :x: ■'■' ■■ ' y. 'XXA'y ' -

." - ' ■ ■ , •■■- i 'A7-:n;;-:;A.X. ".- "■ ;. ' y-X;Xa;.-'j "■■ " .a '■ a- .aï . XvH.iX ' X'
..X. .--A y A aXaIv X' • ■ />■ I _ X ■
;.• '• ■ . ■.y - ' y.. • •■' >'i^ ■ •t, . .;,x ■.a.A-aA' _ iy' ,X.. ■
A ■: : ■ ■ . ■ ' ■ rA.' A-r- . yy ■ •. •• a.X y' i .. aa ,,i,y ..■•y^v' V-y'yy.A-X . .aa.k.:; . , .
■X-' X;X ••■: X:;-; • ty- X-;--. 'A' •-- X •'aX-' X' • a. . X> a' \X , y ■ '...„ r X-.y : X -

^  ̂ ^ ^ ' X * X "*-. "* X'-
'yyX" --" '' -■• ■ •• a--/;A;A :X-- •-Aa "A A'y:iy- ^ r; ■A:;_A'--. -v ■ yy r A.,. : •

■ ■ ■ ■ ->.n A ■ ■ ^ V7 v: ^:. y
-• A.y.yA!- . . ' . .• ..Am- A.X' ' .;...- A .. • .A-.r ' .• ■ • ■- : .a:a., • .•, . '

.  •"'. .. . • ■- ■ • ■ ■ • ■ V - A"- ' . A'. ■ - A. •. .. J. - r.;r. vAA: A" - A ;A.r= ; A;A, :A ■ - V-A y, ". "

yx yy-.v.:A!^ . -■A.yyy; ,.:,>qn y-iyTr :: Al A y; Av; :A.aXt -ryyi-A -a" .7.-:aX . ■*
y^XVA AA Xy-r yAXA/A'yiTiwyX- X yA) " ■ a-AA... . y "Xry.yy-A r;,, . :X- . X; ,.. y^ . .. ., ■•

ï-

a:a ; - ^y,-AiX t.Ajyyr: ■  •••.:

■:-;'yA:y"yA''-'^ Xv-i'ir:; , l . .. A.i:" :; a:.)-:./; :
yy-i; ^ ^ i .X'-y-yA^ - -Ay- y.v.

■ '■"yi-'-y- A "■- •••'•■ •' V r- - - 'i'Xa .AyAj.X-y! -y-;



19
BURG.: De gemeente heeft er zich nooit tegen verzet dat de heer

Arnauts op kosten van de C.I.C.E. of voji de eigenaars meer es-
tetische verlichtingspalen zou plaatsen. . Wanneer wij mogen ver
wijzen naar ander private verkavelingen in de gemeente, daar wer
den alle infrastruktuurkosten door de vcrkavelaar (.of de koper;
gedragen, o.m. bestrating, riolering, verlichting en waterlei
ding. Ik vind hot onwelvoeglijk steeds ma?jr de gemeente mot de
vinger te wijzen en zijn ongenoegen to laten kennen waneer er
in het domein Ter Bronnen verlichtingspalen worden geplaatst (op
kosten van de elektriciteitsmaatschappij, m.a.w. de gemoento; die
niet mooier zijn dan in de andere verkavelingen waar de bewoners
ze zelf betaalden. De klachten die ons v?jiwege de bewoners ter
ore komen betreffen niet de "onestetische verlichting" maar de
slechte bestrating en het volledig gebrek aan riolering in het
noohtnnB - ^ Tsr Bronn^ het zelf zegt - waterrijk
gebied.

RED.: SLOT: Hartelijk dank, burgemeester.

Ziezo. Hiermee is de affaire Ter Bronnen voor de leek iets duide
lijker. We zettnn er voorlopig ©en punt achter. De redaktie houdt
u natuurlijk op do hoogte als er nieuwe gegevens aan het licht
komen, We maken er in elk geval geen vervolgverhaal van.

In volgend nummer: het langverwachte Diktus-intervièw.

Interview: Daniël en Mark
Tekst: Mark.

De K.W.B. van Kampenhout-centrum organisoort op

21 SEPTEMBER I98O

haar LANDELIJKE FIETSZOEKTOCHT

Het vertrek is gepland op het dorpsplein tussen 13 u cn 14u30.
Als nu het weer nog meevalt wordt het zeker een toffe namiddag.

WERKKAMP van 25 tot 30 augustus

Beheers werkkamp in het Torfbroek (hooien van de bloemrijke
wéilanden).

Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met

1) André Janssens , Aarschotsebaan 43 , 309O Kampenhout

2) Hans Ploré , Fazantendal 13 1 3091 Berg.



20 VERJAARDAGEN

AUGUSTUS

1. Johan Schoevaerts

Paul Peetors

Kris Cnops
2» Nancy Geeraerts

Karine•Verheyen
3o Walter Merckx

5» Ria Schauvaerts
9* Ria Lambrechts
10. Patrick Vandenv/ijngaert

Vcra Cooseraans

14» Carine Schepers
Lindca Schepers

15. Brigitte Van Langondor ::k
16. Christel Blockraans

19» Patrick De Schutter
21» Martinc Dierickx

Marleen Dewo.lf

22« Leo Van Acker

26e Ronny Stroobants
29* Michol De Coninck

Prencine Peeters

30. Mireille Budts

En hot huwelijksbootje vaart ook deze rr land.
Op zaterdag 2 .augustus trouwt LINDA SCHEPERS met MICHEL VAF
STEENBERGEN.

Op zaterdag 30 augustus trouwt KIREILLP BUDTS met GASPARD VAN
DOREN.

Vanwege het jeugdhuis nu reeds van harie proficiat!

PARKPEESTEN KAMPENHOUT-RELST ANNO 198C

Een ooggctuigeverslag van onze reporter Jan Wuyts.

Zo-terdag 5 juli: Jimmy Proy gaf zijn hart aan het volk. Een
volle tent.

Zondag 6 juli: Onze Patrick Vanderweyien was de sterkste in
de Witte-verkiczingen. Hij droeg een teevee mee naar huis en
gaat naar de finale in Zichem. Veel sukses, Patrick, vonwcge
Jan en Tonzent, Wij duimen voor jou!
's Avonds was het lachen geblazen met het oljke duo Gaston on
Leo. Joe Marris wist de overvolle t-^nt te charmeren.
Maandag 7 juli: Will Tura en zijn Band of wat dacht jo.
"Vaarwel", de nieuwste" single van dc Will, had veal sukses
en werd een paar keer hernomen.


