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Dinsdagavond 20 uur. Het regent. Er is niets nieuw onder de

zonv . Een rokerig kamertje. Een "blocnote. Leeg. De typma

chine wacht. De Tonzentkrant weer op de helling. Morgen

wordt er gestencild. De wedloop tegen de tijd om dit krantje

nog maar eens gestalte te geven. Het is hard. Men verwacht

van een hoofdredakteur wat. Elke maand dezelfde kwelling ;

gaat het gelezen worden ? heb'ben we w?l mee te delen ?

Nog een sigaretje, dan gaat *t wel. Ik voel me leeg, net zo r

leeg als een je doodgewonste instuif tijdens het weekend.

De energie die je zo evenredig mogelijk tracht te verdelen

over je "beroeps'bezighe.id, je sportvereniging, je lief, je

jeugdhuis, je thuis en nog meer is weggevloeid. In-triest.

Het kan niet altijd een goed nummer zijn, denk ik.

Niet iedere maand heb je een redaktioneel zoals in ons vorig

nummer, voeg je d'er aan toe.

Zo is het ook met het jeugdhuis. Euforie om het

nieuwe, de prjaktische gang van zaken die wel vlot kan verlopen,

het funktionele loka-al. En dan zijn er zo*n dagen dat je alles

mag gestolen worden, dat. je het niet meer ziet zitten. Zo*n

dag dat men van het JH een echt pestkot kan maken, met een stel

aan lager wal geraakten .die er echt pp. inspelen om de dagelijk

se bezorgdheid van een groep kernleden grondig te kelderen.

De dag nadien als witgekalkte graven, doen alsof hun neus

bloedt.

Het JH is iets met ups Snd downs. Meer van het laat

ste dan van het eerste. Dat wel. Kan het met TOHZENF wel zo

blijven voortzwalpen ? Goeie vraag, maar er is een maar ...
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Het JH zit gebonden. Aan zijn traditie. Aan zijn

bestaansreden zelf. Een vijftal jaren terug is er hard gewerkt

om een erkende en gesubsidieerde organisatie te worden. En dat

is ook gelukt. Maar de hele werking moet dan ook zo goed en

kwaad als het kan, volgens de criteria van het Ministerie ge

beuren® Je bent dus gebonden, het is nu eenmaal een genomen

optie die je ook omwille van de lieve centen niet zo maar laat

schieten.

Dan is er ook nog de plaatselijke situatie, Tonzent

is parochieel gegroeid uit bestaande jeugdverenigingen (KSA en

VKSJ), Het gebouw waar we al 10 jaar pogen te jeugdclubben is
niet eigendom van het JH, Het werd ter beschikking gesteld

door de Kerkfabriek die ook wel zo zijn idee heeft over hoe

het daar zou moeten aan toe gaan. Normaal,

Kan dat alles zo maar teloorgaan ?

Er is al geopperd dat de toekomst van het JH op andere

terreinen ligt. Zo is er gesteld geworden dat het JH een café-

chantant zou kunnen zijn, Eén zaaltje waar uitsluitend optre

dens van groepen, kabaret, toneel en dergelijke zou plaats

vinden op vrijdag, zaterdag en zondag. Waar wekelijks film te

zien is. Het beheer zou dan toevertrouwd worden aan enkele

mensen, kortom er zou altijd iets te beleven zijn en er zou

een veel ruimer publiek bereikt worden.

Anderen opteren voor een gewoon café zondermeer. Weer

anderen zien er een kroeg in.

Het is allemaal het overwegen waard. Maar steeds te

bedenken dat niemands eigenheid, oók niet die van het JH,

geforceerd kan worden.

HoB.
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Deze maand geen ophefmaJkend nieuws in onze ragen.

We herhalen druk voor de eerste communieviering. 22 kinderen

worden opgenomen in de vriendenkring van Jezus. Een hele,

belevenis voor die kinderen. Wij zijn blij dat we er mogen
bij zijn. Donderdag 4 niei op 10 uur.

Een aantal van onze koorleden gaan de volgende zondag al

een stapje verder. Zij doen hun plechtige communie en worden

gevormd. Proficiat hiervoor aan j

Mieke De Schutter

Kathleen Verhoeven •

Anrte De Coster

Vera Michiels

An Van Remoortel

In de volgende Tonzentkrant brengen wij dan weer verslag uit

over onze eerstvolgende bestuursvergadering.

Preddy

** Tien jaar Tonzent : nog 4 maanden !

Mensen met goeie idee*én zijn altijd welkom.

** Onze hof begint al op iets te trekken. Nu Willy in aktie
geschoten isy vliegen de klotten Glemence om de oren.

** Wij werven nieuwe kernleden aan. Iedereen is welkom op
voorwaarde dat hij of zij

1) de handen uit de mouwen wil steken '

2) verantwoordelijkheid kan en durft opnemen.
Niet alleen woorden, maar daden !
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Ik heb een dorp als een ander

met zijn kerk en zijn toren

zijn plein met zijn burgers van edele geboorte

zijn "kleine cafés

zijn gekke figuren

zijn eeuwige dronkaards en geburen

waar iedereen, iedereen nog kan groeten

omdat iedereen, iedereen kent

en waar je dan ook nergens veilig bent

och, het is een dorp als een ander

Het is een dorp vol venijn

het is een dorp vol venijn

waar ze iedereen bepraten

en waar voor de sohijn

voor het oog van de straat

de goede naam ;

zoveel wordt gelaten,

zoveel wordt gedaan

je.wordt er beloerd,

ze volgen je schredén"

ze proeven je woorden

begluren je kleren

pas op beste jongen het wordt een schandaal

och, het is een dorp als een ander



Het is een dorp waar je bang wordt

als de winter gaat komen

de dagen verkillen

de zon zit verscholen

en de grijzende sluiers

van regen en wind .

dan worden de straten zo stil

dan blijven de luiken zorgvuldig gesloten

dan zwijgen de^oudjes de dood kan zo komen

het wordt er zo kil dan

je ruikt er de angst

och, het is een dorp als een ander

Toch wordt je er wat triest van

als je er eventjes weg bent

want je hebt er zovele goede vrienden gekend

je. had. er je schuilplaats

je kende elk straatje :

en dat vergeet je toch niet zö snel

en als dan de lucht openscheurde

en de zon plots versoheen

dan werd het zo anders

dan werd het een feest

met grote gebaren

van allemans vrienden

een troep blije mensen

een troep dolle kinderen

Zjef Van Uytsel
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1. MILICIENS

* Herman Moons is gemuteerd naar onze strijdkrachten in de

; B.S.D.

Briefschrijvers, hier volgt zijn adres :

SM Herman MOONS 77/27580

13 Gie TTR

BPS 41

4090 BSD

Herman, nog het beste in je nieuwe omgeving»

* Jan Verstreken muteerde ook, maar hij kwam dichter bij

huis. De resterende maanden zal Jan in Meisbroek door

brengen.

* Robert Vandereet is van begin maart weer bij de burger

bevolking, Hopelijk missen ze deze kracht niet te erg

in de Everse kazerne,

* Voor Daniël De Prins is op het ogenblik de laatste maand

bezig. Op 1 mei (of enkele dagen vroeger) begroeten wij
hem terug in onze parochie.

* Hugo Boels nam de 2 laatste weken van april te baat om nog
eens soldaat te spelen. Zijn plunje zal wel niet meer

passen, maar hij amuseerde zich toch in het kamp van

Elsenborn, Dit is in de Hoge Venen en daar kan het deze

tijd van het jaar nog verdomd koud zijn.
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2o DIENSTPLICHT

De plannen om de diensttijd op 6 maanden te brengen, nemen

steeds vastere vorm aano Wanneer deze maatregel zal van
•  • f • • • • - -

kracht zijn, weten we nog niet, maar misschien kan er einde

van het jaar wel een maand afgaano

Maar ook bij een 6 maanden durende legerdienst zullen er

nog miliciens ir^ezet worden in de eenheden van het Eerste

Legerkorps, waarvan ongeveer de.helft van de eenheden in

Duitsland gestationeerd blijft. In deze eenheden zullen

de dienstplichtigen een niet-strijdende funktie hebben.

Er wordt voorzien dat zij een maand basisopleiding krijgen

in een centrum in België. De funkties zullen niet veel

opleiding vérgen en zeer dicht bij het burgerberoep der

'soldaten liggen.

3. VROUWEN

Het is zover. Enkele weken geleden heeft de minister van

landsverdediging (VeeDeeBee) Pranpoise aan de pers voorge

steld. Deze keef geen nieuw wapen (alhoewel), maar de-

eerste vrouwelijke officier van ons A.B.L.

Heren soldaten, vergeet niet dat die dames gezagdragers

zijn. Hoed je derhalve voor bewonderend gefluit en hef je

handje in stilte zoals in het boekje staat geschreven.

4. MILACPILLETJES

- Al is je naaste als een ijskast

weet dat er steeds een lichtje in brandt.

- "Mij om het even" bren^ weinig leven.

- "Ja, ja ... morgen" is de moord van vandaag;

"Straks ..." het nekken van nu.
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5. KLASSE 1978

Volgende personen van het mannelijke geslacht behoren tot

de klasse *'JQ i

A) De jongen geboren in 1960, die voor 25 juli 1978 ver
vroegde indienstneming aanvraagt bij het gemeentebe

stuur van zijn militiegemeenteo

B) Op normale leeftijd. Allen geboren in 1959 en die in

1977 geen uitstel of voorlopige afkeuring bekomen hebben.

C) Door uitstel of voorlopige afkeuring. De jongen geboren
in 1958 vroeger die door uitstel of voorlopige afkeu

ring tot de lichting 1978 l^ehoort.

D) Door afstand van uitstel. De jongen geboren in 1959 of
vroeger, die door het uitstel in de lichting 1979 (aan

vraag" begin !77) of■t980 (aanvraag begin 1978) gekomen
is en aan uitstel verzaakt door middel van een brief, die
v66r 25 juli 1978 moet toekomen bij de provinciegouver
neur.

Al deze dienstplichtigen maken deel uit van de klasse *78
nadat zij geschikt bevonden werden voor de dienst (Klein
Kasteeltje en/of militair hospitaal).

Mocht dit voor sommige belanghebbenden niet geheel duidelijk
zijn, spring dan maar eens binnen bij een Milac-verantwoor
delijke om nadere uitleg.

Milac
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SAMENGESTELD EN- GEBLOEMLEESD DOOR' DADKY MICHIELS

. ^uchtveryuiling iS; het begin, maar ook het einde .van

alles. Vervuilde, lucht vervuilt het water, vernietigt

de natuur .en op lange termijn ook de mensen. Kortom :

luchtvervuiling maakt moedertje Natuur voortijdig

Vorige week las ik in een krant ;

"Een jongen uit Middelkerke heeft geprobeerd een einde

aan zijn leven te maken door middenin de stad diep in

te ademen, daarna een bad te nemen in de Noordzee,

Zijn toestand is hopeloos !"

* Zuurstof wordt duur-stof *

* Dames en He¥èn; wenst u éen knalavond ? Aarzel niet ! Sluit

aan op aardgas ! U zult in de wolken zijn *

* iBij aankoop van vijftig liter benzine, gratis één liter
olie van 't merk Amoco Cadiz,

(ingezonden door Ouike Verbomen) *
* BOKSEÉ : iemand die meer houdt van geven dan krijgen *
•K O R T' O E

* Begrafenisondernemer met vakantie : uit-zonder-lijk *
* Jouw vader in Amerika : papa—ver *

* Kettingrookster baart tweeling : Nico en Tine *

* Dij van een juffrouw : ledi-kant *

EN VERGEET HET NIET

In mei legt ieder vogeltje een EI
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* In mei is het natuurli jk ook Kampehhoüt-kermis o Ik dacht zo

dat die. kermis heel wat meer zou. kunnen betekenen als daar

•  .wat.animatie rond gemaakt werdo i)e jaarmarkt bijvoorbeeld,

dat kon uitgroeien tot een volksfeest met fanfaremuzi^,

vlooienmarkt, een animatieèróep zoals Silferfloato

Tonzent zal aanwezig zijn met een standje op de jaarmarkto .

* Om uog terug te komen op de Tonzentreis. In de zomermaanden

zullen we trachten van deze unieke eendagstrip nog eens te

programmereno De afvaart van de Lesse is sensationeel, dat

staat als een paal boven wateio

* Wie ons lokaal min of meer kent, zal wel weten dat er de

laatste maanden weinig veranderingen aan de inrichting zijn

gebeurdO Daarom even enkele dringend af te werken zaken :
i !

- er komt aardgas in de Hutstraat» Tonzent zal een aan

sluiting nemen»

- er komt verwarming in gans het gebouw, ook in de afzon

derlijke plaatsen.

- het portaal wordt vernieuwd met klapdeuren om de tocht

zoveel mogelijk in te dijken.

- de WoC. krijgt een nieuwe verfbeurt.

- er worden kapstokken aangekocht.

- sekretariaa^t, keuken en doka worden verder afgewerkt.

* Onze tuin wordt een bijouke. Hij is wat ge'éffend, er is ,

echte gazon gezaaid en binnenkort komen er bloemen, planten,

makrobiotische groenten enz. ^

* De volgende Tonzent krant wordt op een oplage van 350 exem

plaren gedrukt. Bedoeling is een hele adressenlijst met na

men van mogelijke abonnees aan te schrijven en hen een half

jaarlijks abonnement voor te stellen.
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5 mei •• Volle YBFiL

Vonaï I3u30 tot 21 U

i^mei: VOLLEVBRL <sn BflDHlNTQN

vcxr\c:i£ I^u30 tot 210

19 mei : VERRRSSiKGSFitT^TöCHT

Vertrek jq O 30

terUQ ron£^ 12ü30

26 mei .* VoetbRLMATCHKE

in 't Park V. R.

Voncif tot 2. 1 f.

O
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Vlak na de fusies die in een haiidbmdraai een pak

dorpen van de; kaart veegden, nu het jaar van het dorp. Je

houdt het niet voor mogelijk. Toch zittén we ermee opge-

/. scheept • - . ■ , .. , . !

Op zichzelf beschouwd klinkt het natuurlijk mooi : het dorp in

een kadert je . gezet., een mooi kijkprentje, heimwee naar die o

zo goede oude tijd. Met een mooi symbooltje : een kruim van :

eeri' lekker ouderwets dorp in de krufn van een mooi donker

groene boom i een echte idylle.

Met centraal de kerktorep. De kerk in .het midden : zo bereid

men ons voor op een kleurloze CVP-staat Vlaanderen, Laat ons

hopen dat het een wensdroom blijft. Niet dat we iets hebben ,

tegen leefbare dorpen, verre vandaar^ Mciar uitgerekend de

mensen die dé: lepfmimte grondig verknoeid hebben met auto

strades, verkavelingen en ander vervreemdend tuig voeren nu de

campagne.-VQÓr het behoud van het dorp. Je moet maar lef hebben.

Zalf op een wonde waarvan men weet dat ze niet meer zal helen.

Tenzij, Tenzij we de beslissingen -over de verdere evolutie

van de kleine leefgemeenschappen, dorpen, gemeenten, wijken,

weer in handen leggen van de bewoners,

We willen ons niet vermeien in het vieren"van een illusie, in

het houden Vcin dorpsfeéöien ter ere van de initia-t lef nemers van

de campagne, We willen datVmet het jaar van het dorp het dorp

niet voorgoed^.wordt begraven en weggesaneerd door de fusies,

We willen een ra^ikaèi nieuwe aanpak, wars van de sus^eltjes

van de officiële politiek, die eigenlijk hoopt dat er van die

inspraak na een jaar -niets meer overblijft , als de feestslingers

zijn opgeborgen, We willen het dorp niet inkapselen en isoleren

tot een historisch en toeristisch kijkplaatje. Het nieuwe licht

komt niet van bovenaf,.maar van onderuit. Als we erin slagen de

radikale inspraak en betrokkenheid van de mensen zelf bij het

beleid op gang te .breng-en,-dan pas hebben we de zaaJc juist

aangepakt.

(uit APROPOO april 1978)



FILMADVIES

- Soldaat van Oranje

- The turning Point «Ho Ross

- Har lom County Ü.S.A Barbara Kopple

- Julia O •.. O O O •««»«O O. O O O. O .Pred Zinneman.

- Répérages. ••Michel Soutter

- Dokter Vlimmeh o..o.oo.oBo.Guido Pieters

- In Kluis O•O O O•4 e e••••O••e««O•O O•O «Jan Gruyaert

- The Late Show

- Iphigénia. •» «t« •«• •»«..«.««.«« • • ® é • «Caooyannis

13

* Toppunt van paniek > een overall tussen een hoop werklozen

gooien»

Ö
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Het deed deugd om eens- een blik terug te werpen in het

verleden, naar die vele aktiviteiten die jeugdhuis Tonzent

in de loop van tien jaar.al heeft'georganiseerd. De opkomst

was weer maar eens gering £ ■>slechts vijf niet-kernleden. ;

Daniël Bols heeft dié avond helemaal in elkaar gestoken ;

en je mag geloven : hij staat al stevig in zijn fotografische

schoenen. '

Een goede dia nemen is niet ve^n de poes. Je" moet het

leren door te doen, zo zegt Daniël overtuigend. Daarna moe

ten de lichtbeelden ontwikkeld worden,-ingekaderd, gesörteérd'

en dan het moeilijkste van al, zorgen voor een passend

achtergrondmuziekje. Het is ongelooflijk hoeveel tijd

daarin kruipt, maar het is tenslotte Daniëls hobby.

Danny Michiels

** Door het totaal gebrek aan interesse voor onze jaarlijkse

Tonzentreis (Afvaart van de Lesse) is die dan ook niet
doorgegaan. Waar bleven ze nu, al de mensen die dit een

paar maand geleden zo*n prachtig voorstel vonden ?!

** Vrijdag 21 april kregen wij het bezoek, van de Heer Eyeraet,

Inspekteur van het Bestuur voor Jeugdvorming. Een

verslagje van zijnentwege hierover zal nog wel vólgéhö

**^ Het,, juhi-nummer van jouw eigenste Tonzentkrant zal weer
een extra hoge oplage krijgen. Wij hopen zo nog een aan

tal half-jaarlijkse abonnementen los te peuteren en het niet-

Tonzentkrant-Iezend Vlaanderen wat wijzer te maken.

Ken je geïnteresseerden, geef het ons dan even door.
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Drie jaar geleden ben ik met een paar vrienden eventjes

binnengedrongen in het aparte wereldje van de iDinnensohippero

De binnenscheepvaart stond toen in het middelpunt van de belang

stelling met haar mai'atóiistaléihg, 'Het was ongémeen boeiend en

verrijkend om de binnenschipper eens door een objektieve onbe

vooroordeelde bril te bekijken»

De foorkramers verkeren een beetje in hetzelfde maat

schappelijke schuitje als de binnenschippers» Ze vormen een

minderheid die zich ergens onderaan,, heel laag op de sociale

ladder bevindt, Wij kennen dit-sport mensen (kermisreizigers,

binnenschippers,, leurders, zigeuners, »••) als schorremorrie,

e.en ruw, laag-bij-de^gronds volkje»

Het enige positieve dat we over kermisreizigers en binnen

schippers kunnen uitbrengen, is dat ze verduiveld hard werken

voor hun boterham»

Dit interviewtje is- ontstaan om een sfeerbeeld op te hangen

van de kermisreiziger, om-met de vooroordelen die omtrent deze

mensen bestaan schooi} schip te maken en gewoon, om eens iets te

vertellen over hen die er voor zorgen dat onze Relst-kennis

kleur en fleur krijgt»
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,  ̂ Nadat; Wé (pani*él en ik) hadden aangeklopt, deed de vrouw

des woonwagens open. Ze verbaasde er zich geen klein beetje over

dat wij voor een gesprekje kwamen, evenals haar man, die grote

ogen opzette» Niettemin stonden ze graag een interview af.

In de caravan was het gezellig warm. Dit kon ons echter

niet van een indruk van benauwdheid ontdoen, maar dat zal wel

te wijten zijn aan de erg kleine ruimte. Het is dus slechts

een kwestie van gewoonte.

Vraag : Wat spreekt u als kermisreiziger het meest aan ?

Waarom.bent u kermisreiziger geworden terwijl het

platteland en vooral de stad toch zoveel meer moge

lijkheden bieden ?

Kermisreizigers : Het beroep waarvan we leven heeft vooral

drie charmes. Hen moet noeste arbeid leveren. Die brengt

geen fortuin op, maar wordt vooral beloond met arbeidsvreugde.

Het is tof om kermissen te kunnen opvrolijken, om de mensen

plezier te kunnen verschaffen en om dolblije kinderen bezig te

zien op de tollende kermismolen, die, eens volwassen, het

heimweevolle beeld blijft van een voorbije, speelse kindertijd.

De stad biedt natuurlijk op het eerste gezicht, aanlokke

lijker perspektieven. Toch zou een kermisreiziger niet in een

fabriek willen werken omdat de vrijheid, :die hem zo dierbaar

is, daar aan banden wordt gelegd. Je bent als arbeider af

hankelijk van een baas terwijl.je als zelfstandig kermisreizi

ger gewoon doet waar je zin in hebt.

Vrijheid, gènoegèn en variatie ! Elke week zit je in een
' V ■ • • ■ . • •• • .

ander dorp, zie je andere mensen. ^



In de winter wordt hjet materiaal "b^'geknapt .en onderhouden•

Tijdens het lange 'werkjaar (vanaf karnaval tót'november) toert

de stoet kermiswagens en kraampjes, gans België door, van het

ene dorp naar het andere. Voor de foorkramers- is het, hij

wijze van spreken, alle weken kermis.

Op de vraag of het kermishedrijf zal overleven, ant

woordden ze bevestigend. De kermis zit vastgeworteld in de

traditie en er zijn nog altijd jonge mensen die zich door de ;

lokroep van de vrijheid tot het kermisleven aangetrokken voelen,

De kerraisrei^igers zijn doodgewone mensen zoals wij, met

hun eigen prohlemen» Ze zijn weliswaar geïsoleerd van ons,

maar dat vloeit, net als hij de hinnenschippers, voort- uit .

hun specifieke. Zeldzame beroepskeuze en uit hun speciale

manier van leven» -' i

We vernamen uit de mond van de kermisreizigers dat,

eigenaardig genoeg, Wallonië gastvrijer is dan Vlaanderen, ■

waar de foorkramer en zijn bedrijf nogal geringschattend

bekeken.

Mark Michiels.
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7  Hilde Van Remoortel

8  Jan Smedts

10 Dirk Verdickt

11 Agnes VerbesseXt

12 Gary Steurs

13 Bruno Poels

14 Mark Van Ingelgom

19 Dora Vanhooff

22 Jan Verstreken

24 Guy Van De Velde

25 Andre Janssens

26 Rene Van De Velde

Marina Verhaegeh

27 Stefaan Piot

29 Paul Van Ingelgom

Op zaterdag 8 april/trouwde Lucien Tobback met

Marie-Jeajine Van Langèndonck'o

Onze beste wensenJ

Einde maart wei'd Pieter geboren, derde kindje van

Omer en Maria Van Dessel-Gobsèenso

Doe zo voort !
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Aan de Heer Burgemeester

Heren Schepenen

Heren Raadsleden

Geachte Heren,

1978 is door de overheid uitgeroepen tot Jaar van

het DorpO Voor ons goed» Maar is het niet wat schijnheilig

dat wij. nu het dorp als entiteit opnieuw in de "belangstelling

moeten zetten, nadat jullie meegewerkt hebhen om het; dorp te

laten fusioneren. Heel wat waarden van het dorp dreigen ver

loren te gaan.

Zo gaat men door met het dorp verder te asfalteren

en te betoneren : de auto's zijn van meer tel dan voetgangers

en fietsers. Doen jullie iets voor veiliger verkeer, voor

fietspaden, ,.. ?

Zo worden alsmaar meer landbouwgronden opgeofferd

op het alta^ van de vooruitgang, de industrie; sociale woon

wijken met een reukje aan worden - alle esthetische normen in

acht genomen - kris-kras ingeplant. Hebben jullie wel een

grondpolitiek ? Zo ja, mogen wij, de mensen, die kennen ?

Zo gaat men door om niet-rendabele boerderijtjes .

te verkopen aan streekvreemde franstalige stedelingen als twee

de en derde woonst. Daar kunnen jullie toch iets aan doen ?!

Zo worden door verkavelaars ideale terreinen voor

speelpleinen en rekreatie, systematisch overgelaten aan de wil

van het kapitaal.
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Nu geiat u alle Kerkstraten en Dorpsstraten af

schaffen omdat er in de nieuwe fusiegemeente geen i^ien van die

straten kunnen bestaan»

Zo is er geen enkele stap ondernomen om informatie

over de hoogspanningslijn door onze gemeente aan uw kiezers

door te spelen. Laat staan dat er eventueel verzet van uwen

twege gerezen zou zijn»

Zo zijn er wijken en straten die u totaal links

laat liggen qua elementaire uitrusting.

En zo zijn er ook mensen die in uw gemeente graag

wat willen werken op de gemeentediensten maar gebareerd zijn

door dat eeuwige kwaad van de vriendjespolitiek»

Hierover, Geachte Heren, zijn wij bezorgd»

Zo worden mensen vreemden in hun eigen straat, in

eigen buurt, in eigen gemeente» Uw wens is toch dat elke deel

gemeente zijn eigen karakter zou behouden en dat dè mens cen

traal zou blijven staan ? Dat werd toch beloofd»

Mogen wij u vragen over al deze dingen die het

samenleven van mensen moeilijk 'maken, eer^ na te denken»

Wij wensen u veel wijze beslissingen en voor 1978

een samenleving die mensen mee kunnen bepalen en vorm geven»

Hopend op een verstandig jaar van het dorp,

de gemeentenaren»
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2.2 De aprilse grillen zijn achter de rug. Hopelijk krijgen
we niet veel meer van dat spul in deze lentemaand waarin elke

vogel een ei legt, Tonzent gaat ook gauw nog wat kakelverse

eieren leggen die tijdens de vakantie worden warm gehroed en

die in augustus — septémber zullen openbreken tijdens de

SUPER JEÜGDVEERTIENDAAGSE, in het teken van 10 JAAR TOHZENT.

Het belooft een groots- gebeuren te worden waaraan nu al met

vereende krachten wordt gewerkt,- De Tonzentkern heeft f.1 een

waslijst van voorstelletjes opgesteld. Uit die suggesties

en uit andere zal een reuze—keuze worden gemaakt,

We zijn dit jaar vlug bij de,pinken; 10 jaar Tonzent en

5 jaar Plagiaat en de Vedel vieren, gebeurt immers niét in

een handomdraai.

De lente doét zijn intrede. Bijgevolg wordt het aksent

van de aktiviteiten silaan naar buiten verlegd : sportakti—

vitei"tren (Voet- en volleybal), wandelen, fietstochten,
kampvuur, ,,,

Gelukkig dat we stilaan naar buiten kunnen treden, want
de geringe opkomst van de binnenhuis aktieve-teiten is lang

geen stimulans ofte een opkikker voor de kernleden geweest.

Het is bijna absurd van je tijd in iets te stoppen als

je toch geen..belaiigstellenden kunt aantrekken. Niettemin

blijven we geloven, als idealisten misschien, dat Tonzent,

dat liefst 15 uren in *t weekend open is, toch wat meer moet

bieden dan het gekende routinevermaak a la Roxy (hoe tof en

hoe fijn ook (?)) en dat wij, jonge gasten van Kampenhout,
toch wat meer in onze mars hebben dan aan de toog hangen (hoe

nuttig een gesprek tussen pot en pint ook kan zijn (?)),

Het allerbelangrijkste van Tonzent is tenslotte niet dat

er veel georganiseerd wordt, maar eenvoudigweg dat er een toffe,

gezellige sfeer ontstaat, Ben je al eens op een film geweest in

Tonzent ? Dan weet je meteen wat ik bedoel !

Mark
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Als de koe koekt in de "bomen

en de nachte gaalt weer "blij,

is dé lente weer gekomen,

is het weer eens mei in mij.

Als' de wieIe weer gaat walen,

als de tor weer vrolijk telt,

vrij ik weer op grote schaal en

vaart de ooie boven 't veld.

Alle goud vinkt, elke mé relt,

elke mei kevert weer fit.

Eén nochtans die;hu niet meetelt

is de kie die somber vit.

Gaston Durnez

** Er zijn ook nog Tonzent T-shirts te koop

en Tonzent stickers

** Wat vond je van de woensdag^^-instuiven tijdens de paas

vakantie ?

** Kandidaat-tappers, geT.ieve T (éeh) maand op voorhand de

kern te verwittigen, eventueel met datum. Dit om op te

nemen in onze kalender.
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Zalig Hoogtij "betekent eigenlijk hetzelfde als "zalige hoog

tijd", een "bij ons ge"bruikelijke uitdrukking, een zegenwens

na het ontvangen van de komunie (?)o

Meteen weet je in welke sfeer het stuk thuishoort o Je komt

er nochtans "bedrogen uit als je meent dat het IfflMT een ver

heerlijking va,n de godsdienst "brengt langs een stuk met die

titelo "Zalig Hoogtij" is integendeel een persiflage op die

kerkelijke gebruiken die elke belangrijke gebeurtenis in ons

leven vergezellen. Zo zegt de priester telkens bij de eerste

en bij de plechtige kommunie, bij het huwelijk(of de huwelijken)

"dat het de mooiste dag uit ons leven is".

Ook andere toestanden en gebruiken worden met niets en niemand

ontziende spot over de hekel gehaald : het zinloos afdreunen

op maat van de c^^techismusles, het afkeuren van het dragen van

korte broeken met brede pijpen door jongens (omdat het aanstoot

zou kunnen geven), schijnheilighe,id, gekwezel, ...

Het toneelstuk is een ietsje éénzijdig omdat het alleen de

negatieve kanten van de godsdienstbeoefening toont. Toch werkt

dit ontmaskerend en behoedt het ons voor een oogkleppenmentali

teit;

Het dekor, de rekwisieten, de kleding en andere toneelekspressie-
.. . V

middelen verdienen een aparte bespreking. Het stuk zou zonder

deze elementen zeker en vast als langdradig overkomen. Er was

niet' alleen wat te horen maar er viel ook wat te beleven, bekijU

ken te beluisteren. Het cLekor stelde een huiskamer onderaan en

een kerk (op een podium) voor. Sober maar ekspressief. Er werd

gedanst, gezongen, men gebruikte zaklantaarns, speciale spots,

lichtbeelden, bandopnemers, ... om de aandacht van de toeschou

wers te blijven trekken, om voor afwisseling te zorgen en om de

hoofdtekst te ondersteunen.
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Alles "bij mekaar een genietbaar totaalspektakel, meer dan

voortreffelijk opgevoerd door de MMT - toneelkrakkeri, en

stekend in een sterke regie»

16 toneelentoesiastelingen hebben dit vermakelijk spektakel

bijgewoond» Er werd hard gelachen en iedereen was tevreden,

Mare Michiels

Ter gelegenheid van de officiële opening van de fit-o-meter

wordt er een voetbaltornooi ingericht»

Deelnemende ploegen zijn : TOWZEKT, SW Kampenhout,

Stukadoors, KWB,

De schiftingen hebben plaats op zaterdag 20 mei» De finales

op zaterdag 27 mei.

Kandidaten geven hun naam op bij Erik Van De Velde. Meer

gegevens volgen nog wel.

Tonzent zal net als vele andere verenigingen met een kleine

infO-stand wat animatie brengen tijdens het Dorpsfeest van

28 mei eerstkomend»
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Een stukje folklore is "binnen enkele tijd niet meer; Het

volkse café "Bij Maaike." zal voorgoed zijn deuren moeten slui

ten o .I)a,t betekent zoveel als de onthoofding van een parochieo :

Wae-r;. eens hectoliters van al het goede van onze bodem vloeiden,

waair al de dorpsnieuwsjes uit eerste hand gratis voor niks

voor waarheid konden genomen worden. Waar de ene .zijn verdriet'

verdronk, de andere zijn leven een andere richting schonko

Daar wa^ ganse huishoudens uit de doeken worden gedaan, de ene

zijn lief vond, de amdère in dronkemansland verzonk,

.  .. Dastr werden plannen gesmeed, bogen opgespannen» De tram

reiziger dronk er zijn pintje v66r hij de hoofdstad ging bezoe

ken. De mannen van de gemeente kuisten er hun schup af, de

"Schuppezotten" hadden er hun halte.

Er werd menig liedeken gezongen en gepeperd moppeke ge

tapt. De dobbelstenen hebben er lustig gerpld, de boerinnekes

met hun rokske gezwaaid.

Wij zullen het missen ...

naar een idee van Jan.Wuyts
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TISTIJT"is overgegaan tot de aktie.

"Neen aan de hoogspanningsli.jn door Kampenhout"

Inderdaad, met deze onwelriekende zaak zit iéderéen die wat

betrokken is met leefmilieuproblematiek verlegen. Misschien

zit er voor ons volgend nummer een stevig gefundeerd Witboek

tegen de hoogspanning in.

Dat de geschiedenis zich herhaalt en Tonzent in veel aktié-

punten voorloper is waar lustig van gecopieerd wordt, is in

elk geval bewezen, In ons julinummer van vorig jaar werd

deze thematiek onder de veelzeggende titel "Er hangt ons iets

boven het hoofd" re et* .3 summier behandeld,

Hoe zit dat nu met die culturele raad Kampenhout ?

Wel, er wordt aan de weg getimmerd. Het groepje mensen dat

zich rond de schepen van cultuur heeft geschraagd, is na een

consultaties met praktisch al de verenigingen uit

Groot - Kampenhout, uitgegroeid tot een 20-tal leden.

Een werkgroep, z6 samengesteld dat de verschillende deelge

meenten en wijken evenredig vertegenwoordigd zijn. Ook z6

samengesteld dat de verschillende deelgroepen van het begrip

cultuurwerking, nl. aktieve kunstbeoefening, jeugd, sport.

vri jeti jdsbesteding en vorrnjngswérk. reoresentatlef vertegen

woordigd zijn. ; ' ij, : \;

Die werkgroep is nu konkreet ^ezig a^ de voorbereiding van een

stichtingsvergadering-,^.jModelètatuten en een model van binnen
huisreglement werden uitgewerkt èh zullen aan de stichtings

vergadering kortelin^ voorgelegd worden.

Pas na dit voorbereidend werk kan gèdachi worden aan 'n echte

werking. ; p -

Zo is daar bijvoorbeeld het uitgeven van een informatief

cultui^blaadje en het opstellen van^een agenda die moet vermij
den dat er óp bepaalde dagen overconsumptie aan aktiviteiten is.
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De werk^oep LITURGIE van de parochie Reist heeft ook z^n

aktiviteit voor het Jaar van het Dorp»

Zij zetten zich in voor een KAPELLEKENSAKTIE. Dit betekent

dat men een 10-tal kapellekehs een goede kuisbeurt gaat

geven» Wat verfraaien en verfrissen,

Goed gezien en een toffe aktie»

Afspraak op maandag 1.5 mei»

Samenkomst om 9^ 30 aan de kerk»

Voor kuisgerief wordt gezorgd»

S

De menige reakties die doorsijpelden op het meer dan heet

gebakerde redaktioneel van ons vorig, nummer, hebben,ons ge

sterkt in ons gevoel dat iedereen wei weet wat er hier

schort maar dat niemand daarvoor durft uit te komen, laat

staan aktie te voeren» Dat iemand, het gedurfd heeft zijn

handtekening te plaatsen onder het pamflet neemt niet weg

dat hier de zwijgende meerderheid aan het woord is»
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KALENDER M E I-

vrijdag 5:

zaterdag 6:

zondag 7^

vrijdag 12:

zaterdag 13:

zondag 14:

maandag 15:

vrijdag 19:

zaterdag 20:

zondag 21:

vrijdag 26:

zaterdag 21'.

zondag 28:

14 u: Schoonmaken ( Dirk )

19 li 30 : Volleybal tot 21 u ( Denise )

19 u : instuif (Micheline en Willy )

20 u : Oud-leidingsavond Chiro in zaal Pax

10 u 30 .} instuif ( Chris en Denise )

18 u : • instuif ( Mark )

19 u 30 : Volleybal en badminton

tot 21 u ( Daniël B. )

19 u : instuif ( Dirk )

10 u 30 : instuif (Willy )

18 u : instuif ( Hilde V.R. en Magda )

9 u 30 :• Kapel.lekensaktie

20 u : Kern

19 u 30 : Verrassingsfietstocht naar o,,

terug rond 22 u 30

15 li : Schiftingswedstrijd voetbaltornooi

fit-o-meter

19 u : instuif ( Chris )

10 u 30 : instuif ( Dirk )

18 u : instuif ( Willy )

19 li 30 : Voetbalmatchke in *t Park v. Ro

15 li : Finale voetbaltornooi Pit-ó-meter

19 u : Instuif (Daniël DoPo )

10 u 3O: instuif ( Willy )

14 u : Officiële opening PIT-0-METE21'

( Tonzent gesloten )
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