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PROGRAMMA JEUGDVEERTIENDAAGSE

F' Vi
J 14 D

Hier vol^ het programma van de Jeugd14daagse 1977» Jaar loopt ze

van 19 augustus tot 4 september. We hopen dat ze je bevalt!

Vrijdag 19 augustus; OPEFINGSRECEPTIE & TENTOONSTELLING

Je kan er de kreatieve uitingen van vólgende mensen bewonderen:

tekenbx^en oc etse.n.  Ceunet)

- Anthony janrssens fotogreLpfe
- Tben\rr^ ^cPilWexye.'n.
Wij hebben op deze receptie een groot aantal mensen uitgenodigd. (Wij

willen ons voor een keertje ook eens belangrijk voelen!) Het gemeente

bestuur, Oud-kernleden,Diktus, de gulle gevers die hun portemonnee

voor onze verbouwingen geopend hebben, en ga zo maar door... Natuurli;-'^

zijn al onze leden en op dit blad geabonneerden ook uitgenodigd. Voor

wat, hoort wat, niet?

Er valt wat te eten, te drinken, te kijken, te luisteren, te praten.

Kom jij ook eens je licht opsteken?

Vanaf 20 u gaan de deuren van het jeugdhuis open.

Op zaterdag 20 augustus kan je nog naar de tentoonstelling komen kijken

tussen 19 en 23 u.

Voor als je vrijdag geen tijd zou hebben gehad.



2 ?Zondag 21 augustus: NEGENDE VOETZOEKTOCHT

Op deze datum is het weer zover: de dag waarop jullie allemaal hebben

gewacht: onze 9de grote VOETRALLY. Ook deze keer werd ze weer opge

steld door Hugo en Anita Janasens en René Van De Velde, die wij harte

lijk danken voor alle werk, al de tijd en de energie die zij hierin ge

stoken hebben. Zij hebben weer voor strik- en andere vragen gezorgd,

evenals voor pittige praktische proeven.

En weet je nog hoe je verleden jaar je prijs in ontvangst nam, ongelovig,

omdat je dacht dat je antwoord op vraag 4 niet fout kón zijn?

Vanaf 12 u kan je vertrekken. Om 13«30 u. wordt het vertrekburo gesloten,

Waar vertrekken? In Jeugdhuis Tonzent (waar je nog steeds de tentoonstel

ling kan gaan bekijken.)

Let wel!!! Om 19 u. moet je aangekomen zijn, anders kom je niet in aan

merking voor een prijs, want op dit tijdstip zal ook. hot buro van aan

komst gesloten worden.(Onverbiddelijk!)

Om 21 u. kan je de juiste oplossing horen en je zuurverdiende prijs in

ontvangst neme i in het Park van Reist, alwaar ook een weldoend pintje

kan gedronken worden.

Zegt het je wat?

Doe dan weer mee!



-Mandag 22 augustus:' PIIJG - POMG TORÏÏOOI

V i

Oproep aan alle sportieve mensen, die graag ping-pong spelen!

Op bovengenoemde datiim kan je je kimsten laten zien en ontdeldcen of

•  je vferkelijk talent hebt.

Je kan je krachten meten met andere spelers in ons jeugdhuis. Om

/ 18.30 u, kan je je laten inschrijven. Hiervoor hoef je slechts dertig

(30) luttele frankskens neer te tellen.

Er zijn natuurlijk ook prijzen navenant aan verbonden.

Drie categoriën vallen te onderscheiden:

fist-e reckc: jongens van 12 tot en met 19 jaar

2de.-. reeks: jongens van 20 tot onbeperkt

3de reeks: meisjes

Denk nu niet dat wij tegen de emancipatie van de vrouw zijn, maar meisjes

winnen ook eens graag!

Bekwame scheidsrechters werden uitgezocht. Geen discussie mogelijk, dus.

Wees niet "sportief" van in je luie zetel, maar kom liever meedoen.

Je bent welkom!

Vrijdag 26 augustus: HEEL HET DORP DOET MEE

Gezien het succes van de vorige jaren, doen we onze kwis dit jaar nog

eens over. Ben je lid van een of andere Relstse vereniging, dan kan je

hieraan meedoen. Van elke vereniging worden drie afgevaardigden gevraagd

die de kleuren zullen verdedigen.

Doe je zelf niet mee, mag je natuurlijk altijd komen supporteren, Hoe

meer zielen, hoe meer vreugd.

Deskundige mensen zullen over de punten beraadslagen en bekwame piinten-

tellers houden de stand bij.

Het belooft weer een gezellige avond te worden.

Afspraak om 20 u in Jeugdhuis Tonzent,



4- augustus: AVOKD VOOR ALLE PRETMAKERS MET LEUTORKEST
========s "DE SILPERPLOAT" a«s==s==a=s=saa==

Wij hebben ook een openlucht festijn voor je in petto.

Voor de danslustigen is er het leutorkest "De Silferfloat" uit Breda (IïL)

die muziekjes uit hun instrumenten zullen toveren. (Dansvloer voorzien).

Voor de dorstigen zullen de klassieke drankjes voorhanden zijn.

Voor de hongerigen is er friet te krijgen aan een daarvoor bestemd tentje.

Het gebeuren zal plaats hebben op de weide achter de parking voor Tonzent.

Gesnopen?

Wat meer Is mensen, géén toegangsprijs! Met het geld dat je daarmee uit

spaart kan je dan een lotje kopen van onze tombola.

Wij verwachten niet alleen onze leden, maar ook andere geïnteresseerden.

Het programma is voor iedereen bestemd.

Onthouden!!!

Op zaterdag 27 augustus op de Tonzentweide vanaf 20 u.
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Zaterdag 3 september: JEUGDNAMIDDAG

Alhoewel het nieuwe schooljaar op deze dag reeds een aanvang heeft ge

nomen, willen wij de jongsten toch nog een ontspannende namiddag aan

bieden (om de schok van die eerste dagen te boven te komen).

De Chiroleiding heeft wat voor hen in elkaar gestoken. Dat belooft,

nietwaar?

ITadere inlichtingen over hoe, waar en wat, kan je bij de Chiroleiding

krijgen.

Zondag 4 september; SUPER - TONZENT - STARS

In ne.volging van de Superstars die je op TV kon aanschouwen, willen wij

zoiets ook wel eens proberen. Wie zegt dat er hier geen atleten zitten?

Er zullen wel geen records gebroken worden, maar lijkt het niet plezant

om je ook eens eraan te wagen?

Nadere inlichtingen hierover kan je bij onze sportverantwoordelijke

Erik Van De Velde krijgen, die dit voor jullie in elkaar heeft gebokst.

Op nader te bepalen datum; INPO - AVOBD OVER EN MET MILAG

Dit is een avond die opheldering zal brengen aan dienstplichtigen, die

zich over een en ander vragen stellen.

Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk evenzeer welkom.

Ziezo, mensen, dat was dan het programma van onze Jeugdveertiendaagse,

Wg hopen dat je vele van deze aktiviteiten zult willen meemaken.

Aarzel niet om je licht eens te komen opsteken.

TOT DAN ! I!



(5 * Je moet dit jaar beslist eens naar Malleraunt - Brussel.
Informatie lees je op de affiches in ons lokaal.

* Met de opbrengst van de sport Tü zal er een opplooibare ping-pong-

tafel (op wieltjes) aangekocht worden.

* Wij kregen nogal wat reklame in de regionale bladzijden van het Wieuws-*^j

blad, dat; ons' artikel over de betwiste hoogspanningslijn overnam,

(met schets)

* 1978 wordt het "Jaar van het dorp". Doen we mee?

* Op 14 en 20 augustus is er in het Rubenskasteel" te Elewijt nog een

mac'tig openluchtspel te aanschouwen over het leven van Rubens. Begin

om 22 u 's avonds. Vuurwerk, choreografie, dia, enzomeer,

* En nog te Elewijt: 10de Volksdahsfestival van "den Druugen Airing". ^
Op zaterdag 27 augustus: Rok en Rol met de Kondors en Groep Bien Servi

en Kaz Lux»

Zondag 28 augustus: Volksmuziek met Alruin, De Snaar en Wannes Van de^

Velde (100 fr, per dag)

* Met onze info—stand op de Parkfeesten is weer best gegaan: interesse van

velen; blikvanger en onderwerp van discussie: de Tonzentkrant en de

hoogspanningsleiding. Veel stickers verkocht. ^



^ Da Heer Hofkens ontbloot weer eens een stukje van zijn privéleven en
beschrijft de dramatische tweestrijd zijner gevoelens in verband met

het fundamentele probleem:

"IS EEa^ BRIL BROL (°)?"

+ 1 1 1 M I 1 1 ! 1 1 1 1 i 1 1 ) I I n I

Ik wou en zou die brilvonnige miserie uit mijn leven verbannen!

Het was niet zonder reden dat ik kwam tot deze kordate doch| zoals later

bleek, ietwat voorbarige conclusie. Ik was het grondig beu mij in een

mistbank te wanen, telkens ik uit het koude weer ergens in*een zwoel kroeg

je kwam. Ik was het beu steeds de neerslag van praatgrage mensen met één

of meer ontbrekende voortanden te inkasseren, (Mijn leraar godsdienst

heeft een debiet dat volgens voorzichtige schattingen een halve liter per

minuut bereikt. Vandaar dat ik tijdens zijn lessen met balpen schrijf, maar

dat ter zijde.) Kortom, dat gehannes om pollutie van allerlei oorsprong

van mijn glazenwinkel te verwijderen, kon niet meer door de beugel. Boven

dien ondervond ik regelmatig hinder van hoger vernoemd voorwerp, bij het

innig zoenen van meisjes die niet van half werk houden. (Waar het hart

van vol is, loopt de mond van over,)

ITa enkele slapeloze nachten was ik vastbesloten om het eerbiedwaardige

voorbeeld van Boudewijn 1, vijfde Koning der Belgen, na te volgen en me

kontaktlenzen aan te schaffen, ook al zou ik daarna op zwart zaad zitten.

Helaas, elke nieuwigheid lost problemen op, maar brengt er andere met zich

mee. Mijn beste vriend merkte voorzichtig op dat ik zulke grote ogen trok

alsof ze ieder ogenblik uit hun kassen konden rollen. Eerst dacht hij dat

één of andere hupse verschijning hiervan de oorzaak was maar toen hij later

merkte dat ook bij de beenhouwer en in de kerk mijn blik op de wereld zich

op abnormale wijze verwijdde, begon hij zich echt zorgen te maken.

Met de moed der wanhoop bekende ik dat mijn kontaktlenzen een maat te

groot bleken te zijn.

Toen greep ik maar weer naar de oude remedie: de bril. Uit een opinie

peiling gehouden onder de vrouwelijke tieners en twens van onze gemeente



8 blijkt dat ik er zonder bril niet en mét bril wél uitzie zoals ik

werkelijk ben : charmant en intelligent. Mijn kontaktlenzen draag ik

alleen nog maar 's nachts om 's orgens mijn bril te. zoeken. Als je

dat niet gelooft,,, volgende maand vertel ik weer wat anders en dat is

natuurlijk nooit weg!

Mike Hofkens,

(°) BROL i zou.in 'van Bale' moeten staan tussen "brokstuk" en "brombeer"

maar heeft overigens met geen van deze begrippen wat te maken.

Voor verdere verklaring, zie het wetenschappelijk standaardwerk "Beschaafde

omgangstaal en andere flauwe kul" van de gekende auteur M, Hofkens, verkrijg

baar in iedere zichzelf respekterende boekhandel.

Als gewetensvol Tonzentlid, bracht ik mijn bu(^et uit evenwicht om me de

nieuwe Tonzentklever (vroeger: "autocollant", nu: "sticker" of gewoon

"plakker") aan te schaffen. Een ontwerp van LOU lees ik in de vorige uit

gave. Heeft zij soms ook de tekenserie BARBAPAPA (die o,a. te zien was

via ZDP en de Nederlandse zenders) gemaakt?

Een BARBAPAPA- en LOU-fan
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20EORTJE - ZOEICERTJE - ZOEKERTJE - ZOEKERTJE - ZOEKERTJE - ZOEKERTJE

Te_koo£ : KODAK POCKET IHSTAMATIC 4OO ( 1 jaar oud)

ook 30 flitslampjes (kutusjes) <—

1 diafilm van 20 dia's ^— ■

Geïnteresseerden wenden zich tot

Daniël Bols, Aarschotsehaan 147i 3090 kampenhout

* Tot op heden werden er aan de verbouwingen 262o887f- fr« uitgegeven.

Als 't maar blijft duren!

* De verbouwingen zijn nu ruim 1 jaar geleden gestart. We zijn toch

al voorbij de helft.

* Het volkse van de Caillefeesten moet er ook al aan. Peesten kan je

niet in een klinisch koele, koude en harde ruimte, zoals in die

afstandelijke veilinghalle. We zullen je missen, adieu, nostalgie.

*

•  Maak het ons niet moeilijk; probeer zoveel mogelijk "op de poef"

te vermijden.

* Vele boekenfans vinden het wellicht niet fijn dat tijdens deze regen

vakantie de bibliotheek gesloten is.

* Eens alles binnen in ons lokaal gedaan^ vliegen we d'er buiten op.

Het kan niet ontkend worden dat ons 'gebouw van buiten uit nogal af

schrikwekkend aantoont, nogal sterk "kapel-achtig" is, vooral bezoe

kers laten ons dat verstaan. Een kleurtje op de buitenmuren zou

niet mis zijn.
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"Jeugdkoor DE VEDEL .

Hoewel het jeugdkoor nog voor enkele weken met vsikantie is, ver

gaderde op woensdag 20 juli 11» het bestuur ten huize van de

voorzitster te Kever#

Iedereen, ttz» Paul, Annernie, Herman, Freddy, Livine, Hark en
Agnes, was aanwezig.

- vanwege Tonzent kwam de vraag om met de Vedel nog iets te doen
tijdens de jeugdveertiendaagse. Spijtig, maar we zien het niet

•  meer mogelijk ora in deze korte tijd nog een degelijk programmaatje
samen te stellen. V/el zal er in het raam van de jeugdveertiendaagse
op zaterdag 5 september de eerste jongerenviering verzorgd worden.

- tijdens de maand september zal in lïelst een dekenale avond door
gaan voor de zangkoren- .. Het Ceoiliakoor en de Vedel spelen gastheer.

- omdat de boog niet altijd kan gespannen staan, organiseren wij oj)
zaterdag 2? oogst een Vedelreisje naar Bokrijk- De Vedelleden
krijgen alle nuttige inlichtingen in de brievenbus.

- na 15 oogst vliegen we er terug in met de herhalingen:
woensdag '17, woensdag 2k en" dinsdag 30 augustus telkens te 1O uur
in do kerk.

- ora het onze kleinsten wat gemakkelijker te maken, zullen we
voortaan voor hen een afzonderlijk herhalingsuurtje voorzien o-l-v-
Agnes in de gebouwen van de vroegere jongensschool van Helst, waar
zich de piano van de muziekschool bevindt.

- Paul trekt eerstdaags naar de Ndrbèrtijnerabdij van Tongerlo ora
eens rond te snuffelen in de muziekkeuze-

- rond kerstmis zouden we graag een kerstspel brengen- Agnes en
Mark nemen hiervoor konta.kt op met de pastoor-

- voorstel tot bestuursuitbreiding'met jonge elementen: Krista
Pira en Marleen De Coster zullen aangesproken v/orden-

- bij het begin van het schooljaar ledenwerving in de scholen,
minimum leeftijd: 3" leerjaar.
Aanwerving van mannelijke leden door advertentie in Tonzent-

a
(% (S)

J



11 : Dirk Dekoysor komt onse kern vervoegen. Daar is iedereen verheugd om.

! Dat dit maar een mager nummer is ligt aan het feit dat het vakantie

is, maar ook aan jou, Tonzentlezer! Hebben jullie nu echt niks mee

' te delen voor het grote publiek, een kritiekjo te leveren.

Plagiaat, onze toneelkring stuurt helemaal niks meer in de laatste

maanden I

! Nu we in ons lokaal wat meer ruimte gekro'derd hebben, gaan we die

ook benutten voor allerlei aktiviteiten.. Enkele ideetjes : volks-

dansavond, pingpong~tornooi, kv/is. Voor een winterse zondagavond

misschien : een uurtje evocatie met muziek, belichting, dia, poëzie,

eigen songs ...

! Op zondag 2o augustus komen de deelnemers van de fietsrally, inge-

rieht door de jeugdhuizen van het gewest Leuven, even piknikken in

ons lokaal. Een uitgelezen moment om kontakt op te nemen met anders

jeugdhuizen zou ik zo zeggen.

! Dit tijdschrift wordt elke maand op 200 eksemplaren verspreid.

Niet slecht hé!

I Wij hebben een interessant boekje voor pas afgestudeerden en wer

kende jongeren aangeschaft. Op de tijdschriftentafel kan je hot

vindon.,

! Do klassieke Parkprijs werd gewonnen door Will Thurau.

! De TGEK leent nu ook al haar wagen met ladder uit om karweitjes

op te Imappen zoals daar zijn schilderen van dakgoten en plaatsen

van antennes.

J Tonzont ontving', nog van.niemand oen vakantiekaartje.

'we'' bezitten alles en kunnen
VAN . NIETS I'iEER GENIETEN

We profiteren en verbruiken en vervelen ons op verre stranden.

Genieten is er zo weinig bij! In onze fundamentele onmacht om

te genieten van het leven, om levensblij te zijn, geven we de
meestal machteloze psychiaters de handen vol!

GENIETEN,, IS .EEN GEESTELIJKE AKTIVITEIT !

Maar we zijn geestelijk gestikt in do materie!
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2 Schuinschrijveri j
O, die Tour

Wat was er deze maand juli toch weer aan de hand? *s Namiddags hing

iedereen aan het radiotoestel gekluisterd, om naar de "berichten te luisteren,

die uix Frankrijk van op een moto werden doorgeseind» Een snerpende stem

meldde de stand v^ zaken in de "Ronde", Op de achtergrond kon je het

toeteren van volgwagens en het opgewonden gegil van toeschouwers horen.

Hoe komt het toch dat iedereen zich voor dit gebeuren zo opwindt?

De enorme volkstoeloop die steeds weer te zien is bij de aankomst van

iedere rit, laat vermoeden dat het hier om een van de grootste sport—

\ evenementen van het jaar gaat.

Maar hoeveel heeft die fameuze Tour eigenlijk nog met sport te maken?

Een aantal mensen rijden op hun fiets in een moordend tempo de Alpen op.

Als ze dan eindelijk over de witte streep komen, zakken ze in elkaar van

uitputting en worden naar de ziekenwagen gebracht om weer opgelapt te

worc'en, zodat ze zich *s anderendaags weer kapot kunnen rijden.

En ik die dacht dat sport ontspannend moest zijn, was dat dan niet de

bedonling? Is de eer, die het verwerven van het gele kleinood met zich

brengt, 36 aantrekkelijk dat een honderdtal volwassen mannen zo gek wor

den, dat ̂ ze Frankrijk met een razende snelheid doorkruisen? Er zal wel

goed aan verdiend zijn, anders deden ze zoiets toch niet.

Ook slimme mannen, die organieatorenj ze trachten genoeg geld aan de op
sensatie beluste .Msportliefhebbers" te ontfutselen, om de renners zover
te krijgen dat ze die heksentoeren gaan uithalen. En dit spelletje l\ikt
wonderwel. Want kijk eens aan mensen, de halve krant handelt over dit

spektakel O De TV wijdt er dren aan. En de mensen verspillen graag hun
kostbare tijd om hun idook te zien afzien, Hoe meer de vedetten op hun
tanden moeten bijten en pijn lijden, hoe mooier het schouwspel wordt.
Spijtig dat het weer voorbij is, nietwaar?

Ja,ja, brood en spelen houden het volk zoet!

De Schuinschrijfster,.



1 De toegangsprijzen bij ovenenienten als de parkfeesten : hot gaat

je moeilijk af dat een jongeman van 15 jaar 100,- fr. moet af

dokken om mee te feesten, terwijl enkele kopstukken van een plaat

selijke groentenveiling, zonder een kik te geven, als vanzelf

sprekend binnen mogen komen.

I Tonzent doet iets aan die inflatie van Vlaamse kermissen in de

maanden juli en augustus. Ons OPENLUCHTBAL op

zaterdag 27 augustus mag je gratis meemaken.

I  In september zal er, zoals in de statuten voorzien is, een

ALGEï^KE VERGADERING plaats hebben. Al de ledennoedewerkers

worden 1^ dagen vooraf verwittigd. Agenda : (eventuele wijziging

van de statuten - verkiezing Raa.d van Beheer.

! Jullie stuurden, natuurlijk weer niets in over "Tonzent in het

jaar 2000".

! Ons embleem en slogan Vvoor de Jeugdveertiendaagse :

! Wil je meehelpen aan die Jeugdveertiendaagse, het kan!

I Er is een muur in ons lokaal waar je naar hartelust kan affichoren

(met pap).

AANDACHT

+ - + -4-4-4—

Om de laatste hand te leggen aa n de uitgebreids verbouwingswerken
in het lokaal. , zal Tonzent de 2 eerste weekends van augustus GE^
SLOTEN zijn. Wil je ondertussen mee komen helpen, kom maar af. Er
wordt elke avond (behalve »s zaterdags en 's zondags) gewerkt.
Daarna starten we vol goeie moed met onze Jeugdl4daagse, in een
lokaal dat dan eindelijk zal@ zijn.



'I ̂ EEU KUDDE VLAMIHGEN TIEN DAGEN IN DE WALEN:

Van 10 tot 20 juli trok de Kampenhoutse Chiro op bivak naar het Waalse

Ilartilly« Martilly is, zoals de meeste dorpen daar, een landelijk één-

stratigG nederzetting en is bezaaid met nog ongerepte natuur, lekker,

frir. Ardens water maar vooral met rustige en vriendelijke mensen, wiens

bestaan men praktisch niet zourvermoeden^ (in de zoete morgen zijn

WO 'getuige van dampende koeievlaaien)

Het gexireldige hitteweer van de eerste dagen maakte dat'haast-alle*-dmiu?-

f :;r2<c ; ces het verfrissende water van de Vierre bezochten#

De kleinsten onder de Chirobende lagen in een hoeveschuur in het centrum

(air je het zo mag noemen) van het dorp#

Kst go;ed uitgewerkte kampthema maakte een knalkamp mogelijk,

; -,t vras er nu eigenlijk anders dan verleden jaar te Koersel? Toonaan

gevende elementen waren de opgeruimdheid en de speelse medewerking van

de leden, de uitstekende verstandhouding tussen koks en leiding ener

zijds en de diverse groepen anderzijds (onvergetelijke momenten waren de

nachtelijke boottochten, de luchtige late uurtjes in de kokstent, de don-

koro avond'.irandelingen maar vooral de onderlinge behulpzaamheid). De enorme

inbreng van Greet en René (begeleidend paar) en de Frans (proost) was

noodrakeiijk om de stulcjes aan elkaar te lijmen, (Heet het immers niet dat

zelfs in het beste huisgezin minder goede momenten zijn!?), Tesamen met

den Diktvc kwam ook het minder goede weer aandraven. Op de bezoekdag •

mochten we onder de talrijke bezoekers ook vele Tonzent-gezicht.en yerwe.l-

komeno; De avond daarvoor hadden de kleinsten een groots kampvuur'en op

de laatste tonen gleden ook de 3 slotdagen voorbij,,. Eigenlijk veel te

vlug, naar wat voorbij is, is voorbij en komt niet meer terug.

Graag teken ik.nog in voor vele jaartjes Martilly,

LUK.
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Verjaardagen AUGIKTUS

1  : Paul Peeters

7  : Roger Blondeau

9  ï Reinhilde Vervoort

10 I Trikke Vandenwijngaert

14 : Schepers Linda

Schepers Carine

19 *. Willy Van Langendonck

19 • Patrick De Schutter

26 i Martine Michiels

Myriam De Coninck

29 ; Prancine Peeters

Michel De Coninck

30 I Mireille Budts

Roger en Rachel L'Heurexix meldden de geboorte van hun eerste kindje

Dries op 20 mei.

Op 19 augustus is het een jaar geleden dat Tonzentlid Roger Huegaerts

verongelukte tijdens het Tonzent-kamp in Zwitserland (Moiry). Een

herdenkingsmis vanwege de familie heeft plaats op 19 augustus^om ^9

Vanwege Tonzent zal er later een eucharistieviering plaatshebben.

advertentie

Jeugdkoor IdËIIv^lI vraagt voor onmiddellijke indiensttreding :
mannelijke elementen, kunnende ietofwat zingen, bij voorkeur met
een reeds gevormd© mannenstem.

Welkom op de eerste repetitie van dit seizoen J woensdag 17 augustus
,om 18 uur in de kerk van Reist.



Verslag nr 1 : BESCHERMDE WERKPLAATS
IQ —« ^444.^44444.4^.4.^^^4^4^^4

Onze boscherwde werkplar.ts is gelegen aan het fort van Walem. Wij

V/erken daar met een honderdtal mensen. Ik, Jan Wuyts, werk daar al

5 jaar. Wat ik daar doe leg ik in het kort uit.

Ik verpak daar flessen voor de brouwerij Lamot. Dit zijn nieuwe

flessen en die worden in plastiek bakken verpakt en dan op paletten

geplaatst. Ook worden er fietsen in elkaar gestoken en spaken in

v/ielen gestoken. Ook is er een boekbinderij waar er boeken in

mekaar worden gestoken of gebonden. Er is ook een herstelling van

stoelen, dit wordt door een blinde man gedaan, dus op het gevoel af«

Ook telefoons worden er in elkaar gestoken. Deze beschermde werk

plaats is wel een bezoek waard.

Ons adres : Generaal De V/itte-laan 2 - V/alera Industriepark.

Verslag nr 2 : PARKFEESTEN TE RELST

Zaterdag, zondag en maandag : 3 dagen parkfeesten.

Zaterdag 02.07.77 : Henk Van i.ontfoort. Er was veel publiek aan

wezig en buiten waren er attrakties.

Zondag 03.07.77 : in de namiddag v/itteverkiezingen en 's avonds

Marva. Ook nog kinderspelen in de namiddag.

Maandag O^f,07*77 : attrakties en 's avonds VJill Tura met Turaband.
Het ivaren drie dagen mooi weer. Uio had daar voor gebeden? Natuur

lijk do pastoor van Reist. Zo dat is dan wat nieuws over de park-
feesten van Reist geschreven door Jan Wuyts.

Jan Wuyts

Bedankt Jan voor je spontane medewerking.



'1^ * Men verwijt Tonzent nogal eens dat er weinig animatie, ambiance is.
Het ligt niet in onze bedoeling het argument "met die verbouwingen

zitten we al tot onze nek in het werk" weer maar eens uit te spelen.

Maak de sfeer zelf eens, d'er komt altijd iets van.

* Als je al het tooggekrakeel over de ditjes en datjes van Tonzent eens

op papier zou zetten, dan zat de redaktie niet geplaagd met chronisch

teksttekort, Eh dan heeft een ander er ook iets aan,

* De geloofwaardigheid van een gemeentebestuur is onder andere recht

evenredig met haar benoemingspolitiekj bekwaamheid haalt het dus

nooit op politieke opportuniteit.

* Aloïs is ons plaatselijk damfenomeen; je kan hem zelden of nooit

kloppen.

* Voor de berekening van de werkingstoelage aan jeugdhuizen zal het

Ministerie van Nederlandse Cultuur dit werkjaar vooral de nadruk

leggen op vormingsweekends, permanente evaluatie en programmatie

van de werking.

JE MEDEÏÏENS IS HIER

Je medemens

die wacht op je liefde
en nood heeft

aan vfaardering en vriendschap

je roedemens, die je echt helpen kunt
elke dag opnieuw met je glimlach, je goed woord, en je steun,
woont niet voorbij de horizonten,
woont niet ver over zee.



KALEaffiER AUGUSTUS

Zaterdag 6 aug.

Zondag 7 "

Zaterdag 13 "

Zondag 14 "

Tonzent gesloten wegens laatste

hand aan verbouwingswerken..

JEUGDVEERTIENDAAGSE

Vrijdag 1^ aug. i 19 u. Eucharistieviering voor Roger Huegaerts

20 u. Openingsreceptie & tentoonstelling

Zaterdag 20 aug.: van 19 tot 23 u j Tentoonstelling

Zondag 21 aug.: vanaf 10 u.: doorlopend tentoonstelling

12 u tot 13*30 u. : Vertrek Voetrally

21 u: Park ..van Reist; uitslag Voetrally.

ïfeandag 22 aug;; 18.30 u. : Ping-pong tornooi

Vrijdag 26 aug.: 20 u. : Heel het dorp doet mee (Kwis)

in TONZEHT

Zaterdag 27 aug.s Avond voor alle pretmakers met "De Silferfloat"

Zaterdag 3 sept. ; Jeugdnamiddag

18.30 u.; Jongerenviering verzorgd, door "De Vedel"

Op later te bepalen datum; Info-avond over en met MILAC

aanvang 20 u. in TOHZEHT




