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Het is pas na een grote zucht van opluchting dat de

redaktie zich een zesde maal tot jullie kan richten. We zaten

met de handen in ons haar,beten al onze nagels af(behalve van

onze tenen) en sommigen worden tot overmaat van ramp nog over

vallen door een stijgende aksamenkoorts.Want de blokkers zullen

keihard gaan toeslaan(of zijn reeds toegeslaajiihopelijk tenr

minste en er zal zweet gelaten worden,net als op de Falklands.
Niet te veel hopen we,want dan zouden er stukken kurinen afvliegen

net als de laatste Formule-I race in Zolder.

In elk geval we zijn er terug(.maar I weekje te laat)

en dat is dan ook het bijzonderste.Deze maand gaan we.het niet

hebben over de economische crisis,noch over. het tekort op de

begroting,maar krijgt U van onsj Vanuit de Hutstraat/.Yerslag
*

van de Urbanus Show *82(heb je zijtt'nTeuwe al gehoord,"kodazuur?")

Ben reportage over de eerste Kampenhoutse Polen-actie/ We woonden

de premiêré bij van de enige Kampenhoutse hard-rockformatie

"Vulture/ Tien Toffe Tonzenttips om de eksamens- heelhuids door

te komen/De nog steeds succesrijke moppenrubriek/En nieuws in

Ronduit over "Maeva","HitringV"Parkfeesten";"over dotaalwei-

geraar Martin Van Kerrebroeck" "De Mundial" enzovoorts.

Maar eerst willen we nog kwijt,dat we ook deze keer voor

onze "Rode Duivels" duimen;maar ook vooral voor onze Belgische

blokkers,voor een leuke afloop van de eksamen periode.

En verder...tot over drie,misschien een viertal weken! ' '

DE REDAKTIE.

Danny MICHIELS.

N.B.iNormaal' gezien kreeg U ook in deze TK de tweede Tonzent-

verkeerstest,maar wegens plaatsgebrek wordt die verschoven naar vol

gende maand .Evenals het interview met voetbalvoorzitter ' '

Staf Van de Velde van kampioen S.K.KAMPENHOUT.
•; '•
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Vanuit de Hutsraat...

.  t . . •

"HALFWEG WEER GOED OP'WEG."/ „J.

-Het jaar is halfweg,een eerste balans en een blik op de toe

komst.

-Beduidend minder leden dan vorig jaar,toen we ook al eens leden

bestand zagen slinken in vergelijking met het. jaar daar vóór.

Onze positie was zo sterk geworden dat 150 een minimum leek.

In 1980 werd voor Tonzent zelfs het rekordcijfer van 213 genoteerd.

*t Kan verkeren...

-De Startdag was een veeg teken.Slechts een handvol 16 jarigen

wou met Tonzent kennismaken.Slecht begonnen is half verloren...

-Kampenhout is het fi^jfg^iitrpTn van de streek geworden.

Het overweldigende sukses van dit populair zaterdagavondamusement

sloeg ons met vertwijfeling.Hoe gaan we die konkurrentie aanpakken?

Oog om oog,tand om tand en fuif om fuif?

-Een kordate aanpak van de malaise bleef uit omdat de kernploeg :

in ee^ •^ergangspevipAo vArlfPPrHA.FnVoip oerdegelijke vaste mede

werkers hebben gas teruggenomen,nieuwe mensen hadden wat tijd

nodig om met de werking vertrouwd te geraken.

-Toch zijn we erin geslaagd om tijdens deze eerste jaarhelft

in de eter te blijven en zelfs enkele fijne momenten te beleven:

twee optredens,een open-deur-driedaag'se met tentoonstelling,video-

perfprmance en een subliem optreden van Tucker Zimmerman,Karnaval,

Akelei,Europese Paasontmoeting en Relst-Kermis,kinderfilms(KIFIKA)

en avondfilms(Chaplin-Festival)

Ondertussen hebben we opnieuw een hechte kerngroep gevormd die er echt

zin in begint te krijgen.

Zoals de zaken er nu voorstaan,kan een come-back niet lang meer

uitblijven,

We veirwachten heel veel van de komende Jeufrdveertiendaagse.die we

meer dan ooit beschouwen als de start van een nieuw werkjaar.

Rond het tijdstip van de J 14 D zullen we ook klaar-zijn met een

extra uitgave van de Tonzentkrant,eén propagandanummer dat elke

jongeling vanaf 16 in handen zal krijgen.



Je begrijpt dat door de geringe opkomst van de voorbije zes

maanden ons jeugdhuis heel wat financiële armslag verloren

heeft.Ook in dat opzicht staan de zaken er beter voor.Voortaan

kunnen we elke maand ó.OOOifR. opzij leggen,want het is dan toch

eindelijk gebeurd:"Onze bouwlening is, volledig afbetaald."

Halfweg 1982 zijn we flink op weg om er opnieuw door te geraken.

Reken maar,met de J 14 D staan we er weer.En dan vliegen we er

weer tegenaan, want in '83 vieren we 15 jaar Tonzent.Met

champagne.

Mark MICHIELS,

"Ja,ja het gaat beter worden met Tonzent.,.'t staat
zelfs in de sterren geschreven?

LTO
PREMIKRE VAN DE •

DE ENIGE WARE RARD-ROCKGROEP".
Op zondag 6 juni hebben we de première meegemaakt van de

eerste Kampenhputse formatie:"Vulture" in zaal ."De Beiaard",
I9.00uur:De zaal begint al aardig vol te lopen,discobar "De Kater"

speelt muziek van Judas Priest,Joan Jett en Iron Maiden om er de
sfeer reeds in te brengen.
I9u30:De zaal stampesvol,binnen een half uur zal het los barsten.
I9u45:De P.A.'en lighting worden nog maals getest,de, leden van "Vulture"
beginnen er al aardig zenuwachtig bij te lopen^en nemen hun drank~
voorraad mee naar het. podium om niet droojs door het optreden te komen.
Den Brokke rookt kalm zijn laatste sigaret.
I9u59:Nog êën minuut. x
20,0^ur iNormaal gezien kregen we een voorprogramma voorgeschoteld

Den Dickie maar hij heeft besloten om het toch(bij gebrek aan
tijd)het niet te wagen.
20uI5:De bezetting van Vulture staat op de planken,na de intro vliegen
de vonken in het rond en wordt er keihard gespeeld.Men mag nog niet



spreken van klasse,gewoon pure tiard-rock en dat energiek gespeeld.
Drummer "Albain"(ex-Cobra) slaagde er moeiteloos'in om,met het:
nummer "Ode aan Marlies" de zaal aan het koken te brengen.
Heel de show werd dan gekompjeteerd met een uitstekende belichting,
vuurwerk en het gooien van magnesiumtubes.Ook de P.A. klonk goed.
Neen,we wisten echt niet dat et in Kampenhout zulke groep huisde,

...maar drapen liefst binnen een paar maand geen oorapparaat. .

uanny M

'^ 0/0/

MET TERUG VAN WEG GEWEEST, DISCO-BAR

OM 20.00 UUR IN T0NZENT;MET MUZIEK A GO-GO TOT...

DAN GOOIEN WE ALLE REMMEN EENS FLINK LOS;

VERJAARDAGEN: JUNI:

Zeven anjers,zevèn rozen voor deze twee gelukkigen
van deze maand:

22/6
2/^

Christian LOUAGIE.

Linda WOUTERS.

De geboortecijfers in Kampenhout paan weer de
hoogte in.Op onze telex vernamen we de geboorte

. . SA RA 28 me»
Eerste spruitje van onze voorzitter Mark en Mapda MICHIELS-

PEETERS.

En wie bezorgd Mark en Magda een tekstboekje met gekende
slaapliederen?(adres,zie voorpagina)
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En de ooievaar heeft ook zijn ronde gedaan bij
de Heer en Mevrouw Mark en Kris HENDERICKX-MAES.

Die zijn de gelukkige ouders geworden van een
flinke zoon,die luistert naar de naam

JORIS
Aan hen dan ook van harte "PROFICIAT"

1- / l_ M P A O
Omdat het binnenkort v akantwe de laten we de filmlief

hebbers weer eens aan hun trekken komen.

Op ZONDAG 27 JUNInodieen we dan iedereen uit op
volgende vertoningen:
In de namiddag,vanaf 14.00 uur komen de kinderfilm-^'
liefhebbers aan bod met de vertoning van

m

É^-

fl:

"DE AVONTUREN VAN TWEETY EN SYLVESTER"•

EN
!  • naar alle waarschijnlijkheid:

"LASSIE^s MEESTER.(Film naar het
békende jeupdféuilleton.) of anders

"DE GEKKE PROFESSOR",

(Films geschikt ook voor ouderen).
TpECAWG: Kinderen van 6 tot 12 jaar: AOfr.

Ouder dan 12 jaar: 50fr.
Volwassenen: 60fr.

En avonds,voor de oudsten. 117 minuten spanning
met de politiefilm(zonder commentaar):

/■; TUE HUNTER "
Met in de hoofdrollen Steve MC.Queen.

TOEGANG: Leden: 50fr. '■
Niet-Leden: 60fr. .

DAT WORDT WEER EEN "FIJN" AVONDJEUIT. "

m'.
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"ROCKFESTIVAL 1982,

Gaat door op ZATERDAG 21 AUGUSTUS in het Park Van Reist,
met het optreden van. volgende eroepen(!voorlopig) •

ALLE2 ALLEZ ■ .7 ; -.
TWEE BELGEN - , . 1 ,

RIGHT MEASURE
AROMA D'IAMORE

THE CROCODILES

JUS D'ORANGE

VULTURE
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K^ENHOUTSE solidariteit VOOR:
-

K > '/V O

Op 13 december I98I is de oorlog in Polen uit

gebroken,snel en onverwacht.Men spreekt er niet van staat van
beleg of van krisis,irtaar van oorlog:"To jest wojna",hef; is
oorlog.

Sinds twee jaar,met de komst en de overwinningen van de vakbondi

Solidarnosc" leefde Polen met een gevoel van welzijn en geluk.
Ondanks de zeer slechte economische toestand,die elkè dag erger^- -
werd,had de bevolking het belangrijkste verkregenrde vrijheid
(van gedachten,voor verenigingen,om naar het buitenland te gaan).
De regering zag die toestand natuurlijk met een ander oog dan '
de 10 miljoen mensen die *'Solidarnosc*' vormen(het land telt '50
miljoen inwoners).Zo kwam de militaire staatsgreep..,,
De toestand van de bevolking(wat voedsel,raedikamenten,kleding
betreft)is er nog op.achteruit gegaan.De prijzen zijn de hoogte
in gegaan(begin februari met 40% gestegen).
Maar wat is tegenwoordig de echte toestand in het land?

-De prijzen:Voor een gewoon loon van 6000zloty*s(hun munteenheid)
kan een Poolse familie ongeveer I5kg. gewoon vlees kopen,dat ze
niet mogen kieze»0F:2 paar schoenen

"r3 pull-overs.

:200 liter benzine.Moeten we nög verder gaan?
Want de werkelijkheid is dat er geen schoenen en pullovers
te vinden zijn,dat er geen benzine meer is.en dat sinds maanden en

maanden.Het vlees kan men met tiketten verkrijgen...als èr vlees
IS natuurlijkCen dan geen I5kg. maar 2.5kp. per maand).
De file's zijn dan natuurlijk enorm lang en beginnen.dan voor
sommigen goederen om 3 uur 's nachts(voor het vlees bv.)
Op 27 maart van dit jaar werden de koppen bij mekaar gestoken
in Kampenhout voor een grote Polen-actie.Wat dan ook eenienorm- ^
succes was.Er werd speelgoed,kledingstukken,eetwaren ingezameld
evenals de verkoop van voedselwaardebonnen.In totaal werd hier-;
voor 84.275Fr. ingezameld dat als volgt werd besteed: \

I ton zeeppoeder aan 30 Fr. per kg, = 30.000
Iton melkpoeder aan 53 Fr. per kg. 53.000

•  -i

i . -
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I pakket voor Ernestiïië De Koninck

en dorpsgenote die in Gdansk woont 1.275

84.275

Op 8 april is dan het konvooi onder leiding 'van Hugo Nóe(je zou

haast kunnen zeggen de ark van Noe) vertrokken naat Polen via

de Oost-Duitse grens,waar de lading streng werd gecontroleerd

(zo maar eventjes vier uur wachten).Met de vlam in de pijp ging

het dan verder naar Vlarschau waar het konvooi vrijdagavond om/ 10

uur 's avonds aankwam, en waar de chauffeurs een wel verdiende

en verkwikkende nachtrust genoten.

De lading diepvriesvlees en-groenten werd aan de academie geschonken

die ze zou verdelen onder de inwoners van het stadsdeel Bielany.

Zondag zijn de kilometervreters vertrokken van Warschau naar het

zuiden van Polen,waar goederen werden geleverd aan een weeshuis en

een kinderziekenhuis^

Een bevolking die een ongezonde indruk maakt,door gebrek aan voed

sel ,geneesmiddelen,hygiëneprodukten en wasmic'delen en de troosteloze

aanblik van de mensen heeft vooral Hugo Noa en andere enorm getroffen

en wie niet eigenlijk?Rampenhdut laat het niet bij die ene actie,

binnenkort wordt er weer een actie optouw gezet.We* geven de strijd

nog niet op.en we roepen allen:"Kamp^houtse solidariteit,op hoop

voor een betere toekomst voor de meest behoeftige gebieden van"" •

Polen".

>  Reportage
Danny MICHIELS.

' Met dank aan Mevrouw Marie-
Louise Michiéls.

Bronnen:-Gemeenteparaflet rongestuurd op donderdag 3 juni
(verslag Polen-actie)

t3SsiBsasBsasssssssa:s==== .

"BERICHT AAN ONZE LEDEN: .

Verschillende leden zijn nog niet in het bezit geraakt van

hun lidkaart,alhoewel deze geruime tijd klaar liggen in onze

jeugdclub.Moge we vragen deze dan ook zo spoedig mogelijk t.e

komen afhalen tijdens onze openingsuren.Dank je wel!



EEN GENIETBARE "ÜRBANÜS-SHOW" *82.

Een verslag.

Een man in kniebroek,met glinsterende oogjes en een beboste

baard,heeft op zaterdag 8 mei voor eeii zevental mensen van Tonzent.

en een stampvolle zaal "Volksbelang"ruim twee uur lang de gekste

toeren uitgehaald.

Hij werd later geïdentificeerd als de man van "het bakske" en

"quand les oiseaux,juist geraden,"Hrbanus Van Anus".

Van zodra het doek op ging en Urbanus zijn eerste stappen op

het podium zette,barstte de zaal reeds uit van het lachen.Eëh

blik van zijn onnozel aandoende gezicht volstaat om je lachkram-

pen te bezorgen.*t Is daarom misschien dat onze goede vriend

vroeger op gemaskerde carnavalbals zó maar binnen mocht?

Een houten barkruk met bovenop een soort magiédoos,een akoestische

gitaar met daarachter nog een kleintje en uiterst rechts van het

interieur nog een bloempot(die op het einde een "böempot" bleek

te zijn)zijn de schaarse attributen waarmee de Pajotter de bekendste

theaters en Culturele Centra van Vlaanderen afreist.

Moeite heeft hij niet Om een grap te vinden en soms vraag je je

af,waar blijft hij het in hemelsnaam toch allemaal vandaan halen.

De ene anekdote volgde na de andere.Iemand die vanuit de zaal

vlugweg een fotootje wil schieten,krijgt als reaktie te horen:

"Gij hebt zeker een nieuw fototoestelletje gekocht?"En hij gaat
verder; Nu zitten ze daar allemaal ze raet^ hun filmpjes van 36,
geen ene durft nog iets trekken."

Of vertelt hij,over de man die een zwaar ongeluk doet.Twee maal

over kop en zijn wagentje per total.Korat Urbanus daar voorbij

gereden om de man uit het wrak te halen.Urbanus pakt dé klink van

de deur,maar deze breekt af.Waarop de chauffeur antwoordt:"Moet

hem helemaal kapot manneke?"

En dat dan allemaal afgewisseld met' zijn protestsongs als" de

Aarde" en "Ik hou niet van madarame met ne bontjas".
Wij hebben ons kostelijk geamuseerd en Urbanus mag er nog altijd
zijn.



_ _ O
Danny^Michiels'^ gebloemleesd door(hoeft het nog gezegd te worden?)
Deze maand vertellen we gewoon wég de moppen van achter naar voor
dus moet jij eerst beginnen lache*(oei,laat maar!)

Ik heb mijn hersenen aan het ziekenhuis vermaakt.

Ze bedankten me daar erg vriendelijk.

-O ja?

-Ja,iédere kleinigheid is welkom zeiden ze.

-Volgende week is het mijn verjaardag en dan krijg ik

van mijn man een grote Larousse ten geschenke.

-Zo,zo en kun je dan met de anto rijden?

Twee gemeentebedienden komen op hun werk aan,en

beseffen dat ze hun schop in het ateJier hebben

laten liggen.Ze bellen naar hun chéf,en die zegt:

"Geen probleem,ik laat die brengen.Leun in afwacht*

ing wat tegen elkaar aan."

O  ö



Ken je het verschil tussen een vleugelpiano

en een eekhoorn? Neé?

Wel,zet ze alle twee aan de voet van een boom,Wat

naar boven kruipt (s de^eekhoorn.

—  ̂

Een Hollander komt bij de dokter.Hij heeft een

splinter in zijn tong.Als de dokter informeert

hoe dat gekomen is,iegt de Hollander:"Wel,ik heb

een druppel bier dp een houten tafel gemorst."

Jan Zuinig wordt voor de negende maal vader.

Een vriend zegt heta:-Ik begrijp toch niet goed,"

hoe je dat met de Hollandse spaarzaamheid in over

eenstemming kunt brengen.

-Tja,zegt de ander,het is eigenlijk allemaal begonnen

toen na het eerste kind zoveel pisdoeken waren

overgebleven...

Er is bezoek en Marietje staat in een hoek van het

salon.Na een poosje vraagt de bezoekster:-Wel,Marietje

ben je stout geweest?-Neen,antwoordt het kind.Maar als

er bezoek komt moet ik altijd in de hoek staan omdat

hier een groot gat in het tapijt is...

In de klas vraagt de onderwijzer:

-Waarom mochten Adam en Eva niet in de appel bijten?

Na een poosje steekt een der leerlin*gen de vinger op:

-Het fruit was misschien bespoten,meester.

Enkele typische gerechten:

Voor een dronkaard:rumsteak.

bereden politie:zwaan.
student:blokpatê
leraar godsdienst:vijf broden en twee vissen;

50IELLINGEN,V^_DE_MOOERNE_STUDEK ;

Ho.e meer we studeren,hoe meer we weten,
Jioe meer we weten,hoe meer we(kunnen)vergeten,
hoe meer we vergeten,hoe minder we weten,
hoe minder we weten,hoe minder we(kunnen)vergeten,
hoe minder we vergeten,hoe meer V7e weten,
hoe meer we weten,hoe minder we moeten studer en.

Laatste woorden van een stervende leerling:

"Dat mijn pen in vrede roestte."



DEZE

TIEN ?0FFE TONZENTTIPS

WORDT HET

1.Doe je: Zusen 20*beter-noj:ï beter-best.

(zet in deze inoei;ijfce multiple choice vraap, een bolletje rond
het goede antwoorc) -

2.Wat je niet hoeït te doen:met boeken en schriften een vuurtje
maken, ^t Is buittr. al warm genoeg. (Armand Pien heeft voor êén

keer gelijk).

3.Laat je lettert niet uitlopen door je zweet.Wring je bezvjete
zakdoek niet uit boven je antwoordblad.

4.Leraars en profs veten ook van de warmte.

Algemene hilariteit is toegestaan wanneer een boze mug het op
de geleerde bora: van de leraar of op de alwetende benen van
de lerares gemunt heeft.Maar wee je gebeente als een zweet

druppel van meneers of raevrouws voorhoofd op je spiekbrieje
:valt.

5. s Nachts koelt het af.Hou je bed warm.8 uur per dag.

6.Verzorg je tapden,want je zult wel even moeten doorbijten.
7.Er is al genoeg mileu-hinder.Hou tenminste je eigen omgeving
rein.Daarom geen pillen.Èn ook gq^dyoor punt 6,eet es een appel.
8.Voor de hardblokkers.Doe nooit de nacht door,zelfs de in

teressantste stof is dat niet waard.

9.Je hebt een heel jaar tijd gehad om je nagels te verven en
om in het spiegelende van je balpen te zien wie de mooiste van
het land is.Gedaan ermee nu,En ik weet wel dat je graag zont,
maar je zou eén zonnesteek kunnen krijgen en wat dan hê?

10.Eksamens zijn geen lachertje.Ga er niet te licht over. heen,maar
til er er ook niet te zwaar aan,forceer niks.

Maak voor jezelf dit wat je te doen staat en doe voor de rest
zo gewoon als je moeder die de was te drogen hangt en daarna

aan het eten begint.

veel SUKSES! !!!.!!!!!!!!!
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"MAEVA'^TO BE OR NOT TG BE?
Het ziet er niet naar uit dat de vrije radio"Maeva"daar ergens

tussen de IOC en I04Mhz.zal blijven uitzenden.

Verleden week werden ze voor de achtste maal opgepakt(goed voor

in het Guinnesboek)een reden werd niet opgegeven.

Wel IS er het feit dat Maeva sterker uitzenden dan werd voor

geschreven (zelf smeer dan lOOwatt).

Kaar Maeva laat zich niet zo maar van de kaart vegen.Ze hebben

éên jaar moeten werken om die populariteit te verkrijgen en dat

willen ze niet zo maar op één,twee,drie opgeven.

Op zondag 6juni werd er betoogd op de Grote Markt van Brussel

en het is nu afwachten geblazen wat de wetmakers er gaan mee

doen.

!!™_Yamtie_zegTj,zegt^par^e^ten;;_._

De start van de grote vakantie wordt naar jaarlijkse gewoonte

gegeven met de zoveelste uitgave van de "Parkfeesteö.

Op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juli zal het weer een

grote familiehappening moeten worden met volksspelen,drank

en eetstands en natuurlijk het optreden van drie artiesten

uit onze Vlaamse Showbizz.

Op zaterdag ^ juli komt na haar Eurosongfestivalavontuur

ex-Heart of Soul, Dream Express en L.B.S. "STELLA" naar het

Park Van Reist."Si tu aimes ma musique"werd haar grootste

single en het wordt afwachten of het publiek wel zoveel van

haar muziek zal houden.

ZONDAG 4 JULI komt uit de Johnny Hoesrstal "JOHN TERRA".

Het was twee jaar stil rond deze zanger,maar vorig jaar met

zijn zomerhit "De dag dat het zonlicht niet meer scheen" en

nu met de opvolger:"Ik weet niet waarom" is hij toe aan een

eindelijke doorbraak.

MAANDAG 5 JULI ALS AFRONDING VAN HET HELE GEBEUREN:
"WILL TURA".

Na 25 jaar nog steeds Vlaanderens populairste vedette die

met zijn nieuwe hit "De Rode Duivels gaan naar Spanje" voor

heel wat spektakel en show zal zorgen.
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Dinsdag I juni werd vóor de laacète maal het enige popprogramma
dat de BRT rijk is "Hitring" uitgezonden.

Het is spijtig dat een figuur als Van Eeghem en een programma
als Hitring moeten verdwijnen omwille van besparingen en de
onbehulligheid van enkele teevee-bonzen.Ook het franse pop
programma "Ligne Rock" .zal binnenkort van het scherm verdwijnen.
Maar per slot van rekening betalen een heleboel popÜèfhebbers
ook kijk-en luistergeld en hebben zij ook recht op eeri deel
van de BRT programmakoek.Of niet soms?

Maar Kurt Van Eeghem heeft andere televisieplannen.Er staat

een projekt op stapel dat "Een kwestie van Kurt"heet en waar
hij een viertal bekende en minder gekende figuren op èen aparte
manier zal interviewen.

8s*s:ssB*a:es«éB»sBa:s»===sa====== ■

KIEZEN OF DELEN^SOLDMT-ByRGE^IENST-GRV^G^ISi_

Onlangs werd in Leuven.het vonnis uitgesproken 'in de zaak
Van Kerrebroeck,het bij ons.weten tot nu toe enige bekende'
en beruchte geval van totaalweigering in Eelgi'è.

Het justitiegebouw draagt er nog steeds de.sporen van.Op.de
logge stenen van de voorgevel lezen we in dikke,onuitwisbare
zwarte en rode lettersï"Het gerecht wikt,bet leger beschikt

en"Martin vrij". , ,

Martin wilde niet onder de wapens en weigerde teven^ de dubbel

zo lang durende burgerdienst te vervullen.Hij werd op het matje
geroepen en ondanks hevig protest van enkele studenten op

14 mei jl.tot 4 maand gevangenisstraf veroordeeld.

Meer achtergrondinformatie in ons volgend nummer
Mark M.

JONGELyi_HIERHFEN_ IN_VLMNDEREN_EN *

Het B.J.V. (Bestuur voor Jeugdvormin.g)h?-rft zopas een

interessante folder uitgebracht in samenwerking met Vla^se

en Nederlandse jeugdtoeristische diensten.Op de ene kant

vele nuttige rei-en vakantietipsrvervoer,goedkoop overnachten,
verzekering,vakantiewerk,reispapieren,redukties,geld,wat doen

we als er problemen zijn,vakantieregeling voor werklozen,een lijst
van vrij bekende muziekhappenings. Zie verder volgende blz.



op de andere kant worden tal van organizaties vermeld(naam,

adres en telefoonnummer)die tijdens de vakantie aktiviteiten

plannen voor jongerenisport,taalcursussen,werkkampen,muziek"

sessies,trektochten,natuurbescherming,.,,
Betrouwbare informatie,beslist de moeite waard.

Te bevragen:Mark MICHIELS,Leuvensesteenweg 54.

Mark M.

Iets over de Wereldbeker voetbal dus.Voor het eerst sinds

Mexico '68 zijn we er opnieuw bij.En onze Rode Duivels krijgen

zelfs de eer om de openingswedstrijd van zondag 13 juni te^

spelen tegen uittredend kampioen Argentinië.

De andere tegenstrevers in de eerste ronde zijn Hongarije en

een klein landje uit Midden-Amerika dat de laatste jaren veelvuldig

de internationale pers haalt,"El Salvador".

Belgieis overigens niet kansloos.Zijn we soms geen vice"Europees

kampioen?

Hebben we Nederland,de vice-wereldkampiöen soms niet gewipt

tijdens de voorronde?

En was het "Joelius Caesar"(niet verwarren met juglio Iglesias)

niet die zei dat de Belgen de dappersten aller Galliërs waren?

Reden te over om te supporteren voor onze Rode Duivels.

"De Rode Duivels"paan naar Spanje,

wie peseta's heeft gaat mee

en ook al ga je niet,

dan kan je,ze zien scoren op T.V.

"De Rode Duivels"gaan naar Spanje

er valt niets meer aan te doen,

we zullen er vechten voor een kansje,

misschien wel Wereldkampioen."

De B.R.T. zend de Wereldbeker uit iedere dag op het tweede

net,en dat een maand lang,De W.K.-duels beginnen om, iets voor

vijf uur tot kort voor zeven en van kwart over acht tot elf uur

Dat betekent dus dat de voetbalfans vijf uur lang gekluisterd

zullen liggen aan hun T.V.



c

KALENDER

fi

^terdag^jirai: -KAMPENHOUT-KERMIS. (Tonzent gesloten),
ondag 6 "'KERNVER^ADERING' om . 9ü30;.

jtó«ÖOu; Dayid Vanv R^pètthout in Zaal

"Dé Beiaard".

20.COuïOptreden van hard-rockformatie
"Vulture".(Beiaard).

Zondag 13 juni; -WIP-IN vanaf IS.OOuur tot we er bij

neervallen.

Zondag 20 juni: -ICE-CREAM-WIP-IN vanaf IS.OOuur

(verkoop van lekkere ijsjes).

Vrijdag 25 juni: REDAKSIEVERGADERING om 20.00uur.

Zaterdag 26 juni: SCHOOL'^ OUT
met de come-back van disco-bar

OE KATER
Toegang:

Zondag 27 juni: lA.OOuur

Tonzent-Leden:50 Fr.
en geslaagden

Niet-ïeden 'en
zitteblijvers(enkel op vertoon

van hun buizen,speciale parking
voorzien: 60 Frankskes

Speciale kinderfilravertoning

'  • ' van:"Tweety en Sylvester" en "Lassie"

(maar dit is nog niet zeker)of "Een Gekke

professor". Dus GEEN WIP-IN.

20.OOuur,natuurlijk ook een speciale

avondfilm met de vertoning van

"THE HUNTER"(spannende politiefilm

met Steven MC.QUEEN.)

Toegang: Leden:50fr.

Niet-leden:60fr.

Abonnementen:"Gratis"•

Woensdag 30 juni: Afdraaien Tonzentkrant JULI.

Vrijdag 2 juli; Klaar zetten stand "Parkfeesten".
'  om 19.OOuur

Zaterdag 3,zondag 4 en maandag 5 juli:PARKFEESTEN(programmj
zie Ronduit.
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