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R e cJo-fe. 1-10 KfiJol.
10 jaar Tonsent dus. Eigenlijk de moeite niet om je druk te ma-

•  ken zo te zeggen, anderzijds een periode waar je toch even bij stil

moet blijven staan. Want het is meer dan verbazend te noemen daf dit

initiatief het 10 jaar heeft uitgehouden. Jonge mensen die gewoon

vrijblijvend wat te bieden hebben en aan opbouwen denken, het kan nog,

gelukkig.

Meer zelfs, het JH is steeds crescendo gegaan qua impakt, vermo

gen en infrastructuur : nu een VZW met een uitgebreide boekhouding,

statuten, een beheerraad, *n kerngroepj een erkend jeugdhuis dat zelfs

staatssubsidies ontvangt (zijn wij dan z6 belangrijk ?); dat een jaar

lijkse geldbeweging van rond het miljoen kont; een vereniging met al

lerlei verzekeringspolissen en een zware lening waar we nog 4 jaar van

wakker zullen liggen. Kortom, een organisatie met de noodzakelijke

administratie en beheersvorm. Zelfs met een maandblad. Ook een

"naam" n?^,r buiten uit,, in eigen, parochie en gemeente, zelfs daarbui

ten.

Toch mogen wij ons niet blijven blindstaren op hetgeen al gerea

liseerd is, en met uit de tijd zijnde zelfingenomenheid konstateren

dat we d'er zijn. Neen, zover is het nog niet. 'n Jeugdhuis is

voortdurend vernieuwen en her-bronnen. Naast onze materiële stevige

bovenbouw zoals hierboven gedeeltelijk weergegeven is, lijkt het mij

interessant toch dieper in te gaan op wat leeft bij al die 153 leden

van Tonzent die spijtig genoeg voor een groot deel alleen maar konsu-

merend lid zijn. En dit is geen negativisme, gewoon een harde vast

stelling, Want V/at baat die goede, mooie en funktionele "fagade" van

Tonzent, v/p.ar door enkelingen zo hard aan gewerkt is, als achter die

fagade je tegenwoordig niets anders moet doen dan kampen met onver

schilligheid en een nihilisme zonder horizon. De mensen die Tonzent

tot op heden draaiende hebben gehouden, weten dit maar al te best en

deze zelfkritiek raag onderhuids wél aanwezig zijn bij de feestvreugde

om die tien gouden jaren, dachten wij.

Binnen een paar maanden staat het JH vjeer voor de moeilijke taak

het probleem vr.n de opvolging van. do hoofdverantwoordelijken uit de

wereld te helpen. Het wordt beslist a.chteraf weer zoeken naar een

nieuwe lijn in de werking. TONZEKT NEW LOOK, het zit er beslist in

en dat hoopt ondergetekende met gans zijn overjaars idealisme,..

H. B.



2
OPGELET!

Omwille van de vakantie is het best mogelijk dat het augustus

nummer van de Tonzentkrant we.t later in je bus zal vallen dan

gewoonlijke

VOORLOPIG PRöGRFlMMi'l
CD

10 JflfiR TOM-zef>>iT

vrijdag 25/8 : officiële opening + receptie

tentoonstelling "10 jaar jeugdhuiswerking"

dia's, foto's, •.»

zaterdag 26/8 i oud-kernleden avond (gesloten avond)

reünie van al wie met■TOUZENT grootgebracht
is in die 10 jaren

: tentoonstelling (vervolg)
10de VOETRALLY (25*000,- fr. prijzen)
's avonds prijsuitreiking in 't Park

; namiddag : pingpongtornooi jongeren •

avond : pingpohgtornooi ouderen

: kwis "HEEL HET DORP DOET MEE"

: namiddag : kinder- en jeugdfilmfestival

10 uur 's avonds : audio-visuele evocatie

10 JAAR TONZENT

in de weide van het Park van Reist

:  ? (we zoeken nog een bekende naam l)

zondag 27/8

woensdag. 30/8

vrijdag 1/9
zaterdag 2/9

zondag 3/9

In de Hutstra,a.t, de straat waar ons jeugdhuis zich situeert, is men
bezig met de aanleg van een aardgasleiding, JH TONZENT heeft een
a^anvraag gedaan om aansluiting op het net, niet om KHAL-TD's te
animeren, wel om tegen vol,gende winter aan het prangende verwar
mingsprobleem een mouw te passen.

Aansluitingskosten : 6,583,- fr.
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Het JH heeft een "bepaalde werking uitgebouwde Het draait

vlot of er hapert van alles en nog wat» Het is uiterst belang

rijk dat er eens een dag uitgetrokken wordt om eens grondig en

systematisch die werking te onderzoeken#

Een dag waar we ons afvragen hoe wij tewerkgaan en zullen

verder te werk gaan. Hou je je vooral met het JH bezig met

passieve ontspanning, of gaat de aandacht ook naar kreativiteit,

naar informatie, naar maatschappelijke of politieke aktie ? ''

Het is uiterst belangrijk dat we niet zomaar "ergens" mee

bezig zijn. We moeten ook weten waar we naar toe willen.

Het einde van het werkjaar is in zicht. Hoog tijd dus om

de hele werking eens op tafel te gooien en kritisch te bekijken.

Ook in Tonzent, beste kernleden, hoognodig.

Afspraak i zondag 8 juli vanaf 10 uur !

/.w
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Precies één ja^ geleden werd in

dit maandblad al melding gemaakt van een:

nogal dubieuze hoogspanningslijn die in onze

gémeênte lèlijk zou huishouden» Ondertussen heeft zich

een aktiegroep gevormd met milieu-en andere bewusten die

erg kritisch Staan tegenover deze nieuwe aanslag op het

milièu, het demokratisch principe en de medezeggenschap

van de laat staan al dati niet bewuste betrokken bevol

kingsgroep.

Het betreft de reeds bij Koninklijk Besluit goedge

keurde hoogspanningslijn Vilvporde-Everberg, 15O KV,

en een tweede, nog in ontwerp, gaande van Lint naar

Bverberg, 38O KV» Beide komen samen te Kampenhout.

Onder de impuls van de werkgroep Leefmilieu Erps-

Kwerps zijn mensen uit Kampenhout (TISTIJT), Korten-

berg en Bertem druk in de weer om een politieke bewustwording rond

deze aktie aan iedereen bij te brengen. Verschillende instanties

werden gecontacteerd, politici en gemeenteraadslpden werden aange

sproken. Men denkt er over een bezwaarschrift tè formuleren en hand-

tekeningenakties op te" zetten. . -

Deze materie is erg inge^wikkeld, de resem betrokken instanties ̂ oot.

Duidelijk is, dat./met-dit omstreden project eens te meer bewezen wordt

dat van een goed geïnformeerde bevolking nog lang geen sprake is.

Het dossier is omgeven door een voor de leek onontwarbaar net van

wetgevingen, a.dviezën, K.B.'s, gewestplannen en nog van dat meer.

Daarom is het m.i. zo belangrijk dat een witboek samengesteld wordt,

een voor iedereen begrijpelijke historiek, waarin de pro*s en contra*s

©n afgewogen worden, en waarin de mechanismen van besluit

vorming, zoals het in dit geval klaarblijkelijk misgelopen is, bloot

gelegd worden.

De redaktie van dit ijtdschrift hoopt dat de aktiegroep de TK zal

benutten om een tipje van de sluier op te lichten teneinde haar

informatieopdracht voor een deel waar te maken. Wij verwachten voor

volgend nummer alleszins een bijdrage in die zin.
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BAROMETER VAN HET VERENIGINGSLEVEN?

De inhuldiging van de fit-o-meter in onze gemeente is een

blije gebeurtenis geworden. Over de fusiegrénzen heen hebben

■diverse verenigingen meegewerkt aan de totstandkoming ervan.
Vooral dat is belangrijk. De fit-o-meter ïs een boeiende, er
varing geworden. Mensen uit verschillende verenigingen en deel

gemeenten hebben er mekaar leren kennen en leren samenwerken.

De fit-o-meter mag daarom gerust als een test-ca,se voor de wer

king van de cultuurraa,d (in wording) gezien wordeni
En dat. het erg moeilijk is om verenigingen met mekaar.te laten

samenwerken weten we al Irong. Niettemin is het kleine animatie-

gedeelte na de inhuldiging van de fit-o-meter al bij al een erg

toffe bedoening geworden. Je kon het gerust een klein dorpsfeest

noemen. Toch zie je steeds maar weer diezelfde gezichten op de•

bres. Spijtig was ook dat heel wat mensen zelfs niet de moeite

opbrachten om even de fit-o-meter passief en ad wandelend te

doen, gewoon uit interesse zou je zeggen. Positief was alleszins

de gróte aktieve aanwezigheid van jonge mensen.

Natuurlijk kon de organisatie groter en ruimer zijn geweest, i

Onze gemeente telt tenslotte heel wat meer verenigingen. Maar

als eerste proeve van samenwerking is het ondanks de vele kleine

organisatorische foutjes een stap in de goede richting. Er moet

alleen nog getracht worden de mensen mee te sensibiliseren en

I  wakker te maken voor iets dergelijks.
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Wat in de toekomst met onze fit-o-meter?

Za,l hij, net zoals in vele gemeenten, gedoemd zijn om binnen

enkele maanden triestig verlaten een stille ooggetuige te zijn

van een mooi initiatief, of wordt hij een middel voor heel wat

mensen om zich gezond te ontspannen?

Veel zal afhangen van wat wij verenigingen er willen aan doen.

De kleine winst die gemaakt werd met het feest zal besteed worden

•aan het noodzakelijk onderhoud van de toestellen. De fit-o-meter

moet dus altijd gebruiksklaar blijven.

Verder zou het wenselijk zijn dat praktisch elke vereniging min

stens eenmaal per jaa,r gezamelijk de fit-o-meter op haar programma

inschreef. Je zal zien dat het een van de tofste aktiviteiten

zal worden. En a,l onze sportverenigingen zouden moeten inzien

:dat er geen betere trainingsmogelijkheid bestaat om de konditie

te onderhouden dsji de fit-o-meter. Rustig kader en gezonde omge

ving, gemakkelijk bereikbaax.

H,B,

Wordt het in ons jeugdhuis niet hoog tijd dat de wekelijkse

instuifsleur een^duchtig doorbroken wordt? Want een sleur is

het geworden.

Mogelijke oplossingen;

- goed onyia;^

- "Wieroa-avoM (vb, rond. een zanger(es) of groep)

(vb, thema eenzaamheid, roet platen, dia*s,

poëzie,,,)

- wanneer is er nog eens een kwisavond?

- contactavond met andere jeugdklub?

Wie weet nog wat?
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Onze langverwachte Schotlandreis is in duigen gevallen..

Reeds van in februari kontraktueel va,stgelegd, hadden de 15

ingeschrevenen zich -%rblijd in een prachtvakantie, met een

originele formule en vrij goedkoop.

Tot de dag dat de organiserende instantie de trieste

melding doorseinde dat het allemaal niet kon. Er bleek te

weinig interesse van deelnemende groepen zodat het voor de

organisator financieel niet meer te bolwerken viel. Een

totaal andere formule - Schotland, duurder trouwens ook, werd

door de erg ontmoedigde Schotlandvaarders dan ook verworpen.

Het wordt dit jaar dus niets. Zo zie je maar weer da.t

goed geprogreuoomeerde aktiviteiten ook het risiko lopen op een

sisser uit te draaien. Iedereen zijn voorschot is ondertuFsen

uitbetaald.

Wij hopen dat je de ontstane leemte in je zuurverdiende

vakantie desalniettemin met een evën interessante reis kan

opvullen.

.. m
til-

I
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Het behoud van de oorspronkelijke levende natuur, planten en

dieren in hun milieu, wormt het doel van de natuurbescherming»

Tot in het eind van de vorige eeuw lag hier nog geen probleem,

omdat er nog voldoende natuurterreinen waren» ITu deze in snel

tempo verloren gaan, is het oprichten va.n natuurreservaten een

noodzaak geworden» Liefde en eerbied voor al w-at leeft, vormt

voor velen het hoofdmotief» Verder is de ongerepte natuur een

onmisbaar studieterrein voor vele wetenschappers en is het een

oord waar de mens nog tot rust en bezinning kan komen. Bestemt

men een interessant gebied öf terrein als natuurreservaat, dan

betekent dit nog niet dat het gebied definitief gered is : het

natuurreservaat moet nog degelijk beheerd worden»

Bv. - wil men een heidelandschap bewvaren, dan is het nodig de

' overtollige berken en vliegdennen te kappen»

- wil men in het Torfbroek te Berg de zeldzame plantensoor

ten bewaren, dan is men verplicht jaarlijks '"c maa,ien om

verruiging (= verschijnen van netels en distels) tegen te

gaan»

Daarom wil dit artikeltje ook. een oproep richten aan alle ge-

interesseerden (vanaf 16 jafir) die willen meewerken aan het

beheer van een natuurreservaat. Dit kan van 31 juli tot 5

augustus in het Torfbroek te Berg, Er zal dan voornrimelijk

gemaaid worden en wat houtopslag gekapt. Het is eens een an

dere vorm van natuurbeleving en een ideale.gelegenheid om uw

natuurkennis te verrijken. Belangstellenden treden in kontakt

met Michel JANSSENS

Stationsstraat 47

3090 Kampenhout tel» OI6/65.68.46

liefst een week op voorhand om in orde te zijn met de gratis

verzekering,

M» J»



PIagiaatni euws j es g

- Volgende maand verschijnt (waarschijnlijk) de eerste afleve-

;  ring van de Plagiaat-story EKSKLUSIEP in deze krant. Hendrik

zal openhartig en in geuren en kleuren de boeiende geschiede

nis vertellen van ons toneelgroepje.

- De eerste reeks repetities voer onze komische thriller zijn

achter de rug. Ze verliepen vlot. Enkele scènes werden op

zettelijk verkeerd gespeeldimet de bedoeling van ze nog eéns

te mogen overdoen.

- Uit welingelichte bronnen werd opgevangen dat cimateurt.oneel

weinig beoefend wordt door jongelui. Wij zijn bij die weinigen,

- De teedee van 24 juni werd een sukses in alle opzichten :

veel en tof volk, prima sfeertje en een verbluffende Willy

achter de mikro. De organisatie liep gesmeerd.

BERICHTJE

Personen die in het bezit zouden zijn van één of andere dia

en/of foto in verband met JH TOÏÏZENT van 1968 tot op heden

ten dage 1978, gelieve die aan Danicll Bols te bezorgen.

Wij hebben ze nodig voor onze Jeugdveertiendaagse.

Dank bij voorbaat.
Dani'ël
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De vakantie is een jaarlijkse microlDe waardoor alle mensen

worden aangestoken» We verlaten de alledaagsheid van het leven»

Boeken worden opzij geschoven en krijgen weer een plaats tussen

allerlei andere oude schoolarchieveno

Fabrieken, kantóren en winkels worden gesloten wegens

"jaarlijks verlof".

Vakantie betekent ook "Parkfeesten". Meer dan tweehonderd

mensen zullen zich weer eens inzetten voor het welslagen van de

drie dagen.

Tonzent pakt ook weer eens uit met een stand. Wie goed kan

voetballen en daarbij mikken, zal zeker wel aan zijn trekken

komen.

En het weer ? "Hoe durf jij dat vragen !" zou Diktus zeggen.

Het weer is toch al "besteld". Slechts éénmaal op zestien

jaar kwam een onweer roet in het eten strooien.

Het is net alsof de zon een instinkt heeft,

Hu Argentinië de wereldbeker in de wacht gesleept heeft, is er

weer dat ander jaarlijks sportgebeuren ; de ronde van Pranlcrijk,

Ditmaal een kans voor Maertens ???

Tijdens de vakantie zal ook vreer ^it veranderd worden aan het

jeugdhuis. Gedurende die werken zullen we verschillende "werk-

instuiven" houden. Dus, handen uit de mouwen en prettige

vakantie.

Do M<

P
4 Blfj jfJlÖI



Laat ons met ons jeugdhuis bescheiden blijven ; laat ons eens

uitmaken wat wij aankunnen« in mankracht, in organisatievermogen,
in tijdo

Het komt er niet zo op aan massa's volk aan te trekken en alle

mogelijk denkbare aktiviteiten te plannen, maar wel om een

degelijke en /revarieerde werking op te zetten.

Streven wij naar een evenwichtige verdeling in de kern

jongens—meisjes, én studenten, hoofd— en handarbeiders ?

Laat ons met de kern geregeld samen komen, liefst wekelijks

en op een vaste dag. Geen gesloten kliekje, maar a-nderen er zo

véél mogelijk bij betrekken. Informeren wij onze leden wel ?

Vergeten wij niet te gemakkelijk van wie je inzake lokalen

afhankelijk bent, dan blind te geloven dat je onafhankelijk bent.

Vragen wij ons met de kern wel af naar het "vjaarom" van het

. bezig-zijn ? Jeugdhuiswerk is immers geen bezigheidstherapie,

geen zoethoudertje of geen eilandsituatie.

Als je het "waarom" en het "waar naar toe" van je v/erking

kent, ben je ook gemotiveerd om iets te doen. Het aktiviteiten-

programma wordt dan een middel. en niet doel—op—zich.

Is ons jeugdhuis een oefenveld voor demokratische samenleving ?

Is de kern de baas of is het de motor om jonge mensen te bewegen

in het zoeken naa,r de zin van het leven en de herordening van onze

samenleving ?

Wij leven in een samenleving waar wij opgevoed worden in een

geest van kompetitie, konkurrentie. prestige, bezit en status.

Verdedigt het JH de zwakken, bouwen wij aan solidfiriteit ?

Propageren wij niet te veel aktiviteiten waar de kompetitie-

geest bevorderd wordt ? ^ ^

\
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- Het jeugdhuis is een ontmoetingsruimte waar je je vrije tijd

in aktiviteiten probeert door te brengen,

- In een jeugdhuis weet je dat er een hoofdverantwoordelijke is,

- Het jeugdhuis heeft net zoals in een huishouden, zijn eigen

afspraken en werkwijze.

- Het jeurgdhuis biedt een vrijblijvende deelnamemogelijkheid

aan alle jongeren,

- Het jeugdhuis stelt zich altijd in vraag, en tekent daarom een

eigen beleid en doelwerking uit waarin de medeverantwoordelijk

heid van de jongeren essentieel is,

- Het jeugdhuis wil een oase zijn in de commerci'êle exploita.tie

waar de jeugd meestal in gestrikt wordt. De toog is een mid

del tot kontakt, nooit een doel,

- In een jeugdhuis hoef je niet per sé iets te drinken. De toog

is een raiddel tot sociaal kontakt, geen doel op zichzelf,

- In een jeugdhuis respecteert men iedereen. Het onthaal is zo

uitgewerkt dat zowel Jan-met-de-pet als de dorpsnotabele onge

geneerd kan binnenkomen. De muziek is evenzo een middel om

sfeer te scheppen, niet een doel op zichzelf,

- In een jeugdhuis is goed onthaal erg bel-angrijk ; goed onthaal

schept een sfeer van veiligheid en zekerheid die in een commer

ci'êle mentaliteit niet kan plaatsvinden,

- De waarde va.n je jeugdhuis meten aan het aantal aa,nwezigen of

aan het aantal vaten datjje kan steken, wil zoveel zeggen als

de waarde van het samenzijn verli-'gen in cijfergegevens, Niet

"hoeveel", wel "welke" mensen bereik je, is belangrijk,

- In een jeugdhuis gaat men bewust in tegen de konsumptie- en

kompetitiesfeer. Daarom bv, leggen V7S niet de klemtoon op het

verbruik (de bar) in het jeugdhuis, bij de sportbeoefening gaan

we bewust in tegen kompetitiegeest,

nog nen "echte"
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'4de Rock en Blues festival Werchter - 8 Juli

Raymond van het Groenewoud

Gruppo Spertivo

The Runaways

Dr. Feèlgood

Talking Heads

Mok Lowe & Dave Edmunds

Voorverkoop 270,- fr,

Van 14 juli t/m 20 Juli t Heists Huraorfestival 3

7de liALLHUINT *78 : 19 Juli tot 2 september

( SPINKS POLKPESTIVAL % ^ Qn 6 augustus

C 15 en 16 Juli % Brusselse folk aan het Atomium (Meise) "5:

Ra.pport cijfers

Sylvia komt met haar rapport thuis en laat het aan haar moeder

zieno Moeder bekijkt 't met gefronste wenkbrauwen en zegt daji

"Jammer dat ze geen rapportcijfers voor dapperheid geven",

"Hoezoe ?" vraagt Sylvia niet begrijpend,

"Dan had Je een tien verdiend omdat Je met zo'n rapport durft

thuis te komen !"



1. SLECHT NIEUWS

De krisiswet is in aantocht en de overheid zal de broeksriem

moeten aanhalen om niet in de openbare schuld te verdrinken»

Eén van de gevolgen van deze besparingen is dat er zeker dit

jaar geen verkorting van de legerdienst komt» Dus Duitsland

blijft 8 maanden, België 10» Ook de vrijstelling wegens een

broederdienst wordt verschoven»

2» MILICIENS-

— Eind juni keerde Willj* Van Langendonck terug in onze dorpsge

meenschap, na 8 maanden verpleegdienst voor het -vaderland»

Juist op tijd terug voor de Parkfeesten, nietwaar Willy ?

- Willy*s plaats wordt ingenomen door Eric Verschueren die op

3 juni het burgerplunje voor hét kaki-uniform ruilde.

3o S0LDATENBE20EK-

Op 3 jnni vertrolcken 8 Milacers met 2 wagens naar Delbriick om

onze super, Willy, een bezoek te brengen» In Delbrück waren we

nog al geweest en we hadden nu hoop er zonder omwegen aan te

komen» Aan de grens hadden we wel oponthoud daar een auto last

had met de afkoeling» Nadat drie ongure elementen onder ons

hun paspoort voor een nader onderzoek aan de rijkswachter van

dienst moesten inleveren, konden we een reservestuk gaan zoeken

en de wagen was op een—twee—drie opgelapt» Even voor de middag

bereikten we de kazerne» Na een hartelijke begroeting kuierden

we door de Delbrückse straten en daarvan kregen we dorst, voor

namelijk de mannelijke helft van de delegatie» We namen een

voortreffelijk middagmaal en reden nu eens niet naar Keulen maar

naar een prachtig dorpje in een mooie omgeving» Nadat we een

wandeling hadden gemaakt en een pintje gedronken, was het tijd om

afscheid te nemen» Voor Hugo C» was er nog een pijnlijke -vast

stelling» Tijdens ons middagmaal hadden vandalen de kans gezien

om de mistlampen -van zijn wagen te stelen» Ondanks deze schaduw

vlek was het voor ons en voor Willy een aangename dag, die veel

te snel voorbij was.
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4. MILAC - RELST BREIDT UIT

Tot op dit ogenblik is de werking van ons Milac-bestuiir beperkt

tot de parochie Reist» Dus alleen miliciens uit deze parochie

konden van de voordelen genieten die een Milacwerking inhoudt»

Deze beperking moesten wij ons opleggen om financi'éle redenen.

U moet weten dat 1 soldaat bo een 2500 è. 3OOO fr. kost aan

onze kas» Daarbij moeten dan nog de algemene werkingskosten

geteld worden» Maar dank zij uw steun, die wij tijdens de

week van de soldaat mochten ondervinden, hebben wij op het

ogenblik een goed gevulde kas» Zodoende hebben wij besloten

mensen van de parochie O«LoV» Kampenhout te kontakteren en onze

werking tot deze parochie uit te breiden» Een paartje dat zich

hiervoor wil inzetten vonden we in Lieve en Daniël» De voor

bereidingen zijn zo ver gevorderd dat de dienstplichtigen van

Kampenhout vanaf 1 september in de werkirg worden opgenomen»

Onze week van de soldaat zal dan ook met minstens 1 aktiviteit

uitgebreid worden, want volgend jaar zullen we een heel pak

soldaten meer hebben en we kunnen de geschenken toch niet ver

minderen»

De Milacwerking bestrijkt dus vanaf 1 september het grondgebied

van de deelgemeente Kampenhout, We hopen binnen een tweetal

jaren, als de financiële toestand gezond blijft, de werking nog

verder uit te breiden tot de fusiegemeenten, maar dit is nu nog

een verre toekomstdroom.

Meer nieuws over deze uitbreiding verneemt u nog wel in de

komende maanden.

■Milac,
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Op zaterdag 2 september heeft er in het kader van 10 JAAR.

TONZENT een audio-visueel massaspel (nu ja l) plaa,ts. Klank en

licht, muziek en, dans, choreografie en dia's., zelfs vuurwerk is

er hij.

:  Ideaal terrein is de weiide in het Park van Reist.

Begin. ï 10 uur 's avonds. i

Het wordt een evocatie van jeugdwerking. Jeugdwerking in

een gemeenschap als Reist met verwijzingen naar maatschappij

en wereld.

Het wordt een realisatie van 6 verenigingen ; Jongo Muzi

kanten, Chiro, Vedel, Plagiaat, Milac en Tonzent.

VfEW/lRD/SEN JULI
PrO^ iCiQ

3  Luk Michiels

Erik Vanhoof

8 Harry Verhoeven

11 Mlcheline Pira

Hendrik Van Dessel

16 Greta Dekeyser

17 Rita Dekrem

18 Ivo Van Dessel .

22 Annemie De Cremer

23 Mare Wynants , •

24 Michèle Vaji Wauwe

25 Anita Gordts

26 Johan Dewolf

-9^
O
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Bij het. ontstaan .van de Vrije Gemengde School - Kampenhout

was een puderverenig:ng zeker gewenst»

Gezien er op dat ogenblik in Kampenhout geen gemeentelijk

onderwijs meer bestond, kwam de VGSK, met wijkscholen te Kam

penhout-centrum en te Reist, voor grote financiële problemen te .

staan, OOa» voor wat betreft het leerlingenvervoer»

Toen zijn een 30-tal vrijwilligers bijeengekomen met het

doel de school materieel en financieel te helpen. Deze groep

koos een dagelijks bestuur bestaande uit 10 leden : 5 leden

van Kampenhout. en 5. van Reist»

Om het nodige geld bijeen te brengen, plande de groep twee

aktiviteiten, nl» de "etentjes" (de laatste zondag van september

te Reist en de eerste zondag van oktober te Kampenhout) en het

dansfeest (eerste zaterdag van april in de Veiling).

Met de steun ,van de ganse bevolking zijn deze aktiviteiten een

groot sukses geworden» Nu zijn dit vaste aktiviteiten geworden

op ons programma»

Sinds!- het ontstaan van Groot-Kampenhout kri jgen we finan

ciële steun van het gemeentebestuur onder vorm van tussenkomst

in de schoolbus.

Zo kunnen we nu onze winsten besteden voor de leerlingen

zelf. Zo hebben we o.a» een volley- en basketbalinstallatie

aangekocht voor beide wijkscholen; zo zorgen we voor gratis

studiereissen, voor een klein geschenlcje bij eerste en plechtige

communie, voor prijzen bij het einde van het schooljaar»

In de toekomst zullen we ook trachten avonden te beleggen

waarop thema's van algemeen opvoedkundige aard besproken worden

voor de ouders. Dit jaar organiseerden we een avond voor de ou

ders van de leerlingen van het 6de leerjaar over de studiemoge

lijkheden in het secundair onderwijs.

Zo werkt onze oudervereniging; ze wil een schakel zijn tus

sen de ouders en de school.

Zich inzetten voor onze school is zich inzetten voor onze

kinderen !

Het Oudercomitee.
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Lieve lezer, —— ,

Indien alles in dit wereldje gesmeerd zou lopen, dan zou het be

staan van aktiegroepen totaal overbodig zijn. Blijkbaar is dit

niet zo. Een erg aktueel bewijs hiervoor is BAMI (Belgisch

Aktiekomitee Noord-Amerikaanse Indianen).

Het doel van dit komitee is de Indianen te helpen in hun strijd

voor hun rechten. Immers, als protest tegen drie wetsvoorstellen

zijn zij de "grote mars" naar Washington op 13 februari begonnen

die tot juli duurt. Welke zijn nu deze drie voorstellen ?

1. Cunningham Bi11

Dit wetsvoorstel houdt in dat alle verdragen (37l) die ooit

gesloten werden tussen de regering en de VS-Indianen nietig

worden verklaard. Dit zou het einde betekenen voor de Indi

aanse soevereiniteit, kuituur, religie en taal.

2. Omnibus Jurisdiction Act

of anders gezegd : Indiaanse kontrole op Indiaans grondge

bied wordt uitgesloten.

3. Meeds Bill

wat er op neer komt dat Indiaanse waterrechten in eigen

reservaten verdwijnen.

BAMI reageert hierop aan de hand van een kleinkunst avond in Gent

op 14 juli. Walter Debuck heeft een lied klaar over de Indianen en

heel belangrijk ;

er wordt een internationale petitie gehouden !

Petitielijsten kan je aanvragen aan BAMI

St.-Denijslaan 383

9000 GEKT

waar je de volgeschreven lijsten uiteraard ook kwijt kan. Met

jouw hulp kan men dus internationale druk uitoefenen op de

Amerikaanse president om de gesloten verdragen na te leven, en

niet te vernietigen !

Mark Van Ingelgom
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Als wij het niet zien, zullen anderen het wel doen# Een

wandel- en natuurcluh uit Tremelo maakte onlangs een "botanische .

wandeling in het beschermd natuurgebied "Nico de Bouvé", gelegen

op de Heide te Reist, Groot was hun verbazing toen zij zagen

dat hier in Kampenhout de graskanten langs, de weg nog besproeid

worden in plaats van gemaaid. Zelfs in de nabijheid van het

natuurgebied is men er lustig op los gegaan. Zo werd ondermeer

vastgesteld dat een zeldzame plant, het kruidvlier, alda,ar ten

onder-ging aan de onkruidverdelgende middelen.

Aansluitend dient ook nog opgemerkt dat heel wat wegen in

onze gemeente een reëel gevaar voor verkeersveiligheid geworden

zijn. De hoogte van de graskanten neemt er zulkdanige vormen

aan dat in bochten en krommingen verkeer uit de tegenovergestelde

richting onmogelijk ^^ezien kan worden. Berichten uit Wilder,

godvergeten gebied bij uitstek, wijzen in die richting.
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Jongerengemeenschappen vzw uit Antwerpen is een overkoepelende

jongerenorganisatie van jeugdhuizen uit Vlaanderen,

Elke maand ontvangen zijnook deze Tonzentkrant, In hun tijd

schrift dat "Apropoo" heety worden al de ingestuurde jeugd—

huistijdsohriften "besproken.

En wat lezen wij in de laatste Apropoo wat zij uit onze

Tonzentkrant hebben onthouden ?

•'Jeugdhuis Tonz ent Kampenhout blikte, terug op tien jaar

werking met een pak diamateriaal. Inderdaad s terug

blikken naar het verleden kan nooit kwaad, als je ten

minste van daaruit verder durft kijken naar de toekomst.

In hetzelfde jh,—tijdschriftje lazen we een verduiveld

negatief stukje over een nieuwe vereniging in Kampenhout,
die zich richt tot alle jonge mensen, met de bedoeling

informatie te verstrekken en aan politieke bewustmaking
te doen. Wat vinden jullie daar dan zo verkeerd aan ?

Is dat ook niet voor een stuk de taak van het jeugdhuis ?

Of willen jullie niet behoren tot die generatie van

"gefrustreerde idealisten", en klampen jullie je liever
vast aan de o zo zekere want dikwijls erg onkritische

"gewone" jeugdhuisaktiviteiten ?"

Apropoo juni 1978 - p, 20

IT,v,dor, ; Het is namelijk zo dat hogerbedoeld stukje (over

Tistijt) geschreven is vanuit een plaatselijke situatie. Ons
•jeugdhuis is namelijk tot de eigenlijk onthutsende vaststelling
gekomen dat er qua belangstelling voor politieke, sociale en

economische mistoestanden waar dan ook, in ons jeugdhuis in feite
niets loskomt, Hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het eveneens

gebrekkige engagement van de kernleden zelf.
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Het negatieve karakter van ons artikel is mogelijk te wijten aan

het feit dat enkele jongeren, alhoewel de mogelijkheid daarvoor

in ons JH bestaat en bestond (wij vragen niet beter), dit en

gagement duidelijk buiten Tonzent wilden situeren»

Ten Iweedè : deze zogenoemde politieke bewustmaking is door vele

mensen van het JH snel doorprikt als duidelijke aanstellerij en

salon—intellectualisme van bepaalde niets ter zake doende

elementen»

&

*  -Van 31 juli tot 4 augustus heeft er in Herentals nog maar

Qens een cursus "kernleden" plaats» Een cursus die zich speci

aal richt naar de + I6-jarigen toe, die in hun jeugdhuis een

verantwoordelijke funktie willen (of al) uitoefenen en daarvoor

zo eerlijk en open zijn, even...hun licht op te. steken bij anderen.

Zeg nooit ; "ik weet al hoe het moet", maar zeg wel ï"ik kan nog

altijd wat bij opsteken".

Wie geïnteresseerd is, vraagt meer uitleg aan Hugo»
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Het is weer eens een opluchting als ik bovenaan dit vel pa

pier "Terzijde" schrijf. Niet omdat ik met vakantie mag,

maar wel omdat deze bladzijde weer eens gevuld is met

aforismen, mopjes, of beter gezegd, oefeningen om de lach

spieren los te maken. De mopjes zijn veelal plcigiaat maar

goed plagiaat is altijd meer genietbaar dan zelfgebrouwen

gezx-jam. Of niet soms ?

Kinderachtig ;

De Amerikaanse komiek en regisseur Woody Allen (Annie Hall)

vertelt in zijn gedenkschriften ; "iïijn vorige echtgenote

was zó kinderachtig. Op een avond zat ik in bad en ze kwam

zomaa,r binnenlopen en liet al mijn bootjes zinken".

' CJ,! ' =p <p'
C 3
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Een elöctrische auto, prijs ; 3OO0OOO,- fr,

(,5Q*000 voor de auto, 25O0OOO voor oprolbaar \-crirn;^noGr)»

KHMeeL. .
kemel die zich een bult gelachen heeft»

KPlNWi'Bf^PiL
een.man die de spijskaart van'een hotel bhcijkt on déin

de ober bestelt»

GEbODPre

bloot toeval»

JOOST
persoon die alles mag weten» - ■-

KLRnIT
een koning die men zpveel mogelijk prcbeorc af te zottenc

OR\e.lbELEN -
iets .Tfl^at j Kampenhout se voetballero kiinneh als er een

ploegmaat voor staat» : ,

GR PEN
zeg het met lucht»

GIRRF
bijeenstapeling van-dikke nekken,

Such a bloody expérience never again.

* De weduwe van de onbekende soldaat heeft nooit een cent

pensioen gekregen

* Dan was er nog dat ene beest dat tegen het andere beest zei,

dat zich beestachtig gedroeg s "Hoelang ga jij ■; rog do

mens uithangen ?" . .
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Vakantie is er voor sommigen nooit genoeg, die heerlijke periode

van het "niets-moeten-doen".

Maar niets om handen hebben gaat de meesten vlug vervelen, vooral

als het weder heerlijke plannen doorboort.

Daarom is het wel interessant eens een waslijstje te malcen van

aktiviteiten die tijdens de vakantie die dode momenten plezierig

kunnen opvullen. Het zijn maar tips en er zijn nog vele andere...

-Bij minder goed weer, maar ook bij zonnig weer, denken we

oan lectuur. "Ja maar, boeken hebben we niet in huis, wel

een paar stripverhalen, maar die kennen we al van buiten."

Nog nooit van een bibliotheek gehoord? Geen drempelvrees,

je wordt er wegwijs gemaakt en het kost slechts enkele tien-

te.llen franken voor een gans jaar. Men kan dan dagelijks

prachtige boeken ontlenen, niet alleen romans, maar ook boe

ken over knutselen, modelbouw, verzamelen, vreemde landen

en dieren, enz.

—Verzamelen, een hobby die heel wat vakantiedagen kan vullen!

We denken aan bijwerken en ruilen van postzegelverzamelingen,

sorteren van stickers of luciferdoosjes, stenen en mineralen

bijeen zoeken, een platencollectie aanleggen,enz. In feite

kan je zowat alleg; verzamelen en ruilen: oude prentkaarten,

foto*s van sportvedetten en zangers, muntstukken???

Er bestaan zelfs clubs voor verzamelaars, maar je kan even

goed thuis bijeen komen met enkele vrienden die dezelfde ver-

zatïielwoede hebben.

— Je kan proberen stille momenten alleen op te vullen. Je kan

ook je vrienden optrommelen en samen een kwis organiseren,

gezelschapsspelletjes doen, muziek beluisteren, mekaars foto's

en dia's bekijken, samen naar een filmvoorstelling trekken.

Met enkelen samen kan (en durf...) je meestal meer dan alleen!

''S -
cA i



-Wat we "bfuiten allemaal kunnen doen is het volgende;

- zelf bloemen kweken

- kleine dieren houden en verzorgen

- kleine onderhoudskarv;eitjes aan fiets of bromfiets

- het opschilderen van een tuinhek, een muur witkalken,

oude mensen uit je straat helpen

- met wat vrienden uit je buurt een voetbal- of volley

balmatch opzetten..»

—Knutselen kan je op twee manieren, ofwel ga je naar de winkel

en koop je er een modelbouwdoos, ofwel zoek je zelf wat ma

teriaal bijeen en^oeit uit jé eigen fantasie een vlieg

tuig of een zeilboot.

Teke>^en kan je altijd. Zelf een tekenverhaaltje maken, iets

wat je beleefd hebt neerpennen, zelf een prentkaart over

je vakantie-avonturen tekenen en opsturen, schilderen op een

oude plank of een groot stuk karton. Misschien vind je er

gens wel boetseerklei en kan je thuis wat beeldhouwen of

potten maken.

De vakantie mag alleszins geen lege bedoening worden, integendeel!

Het is juist het moment om eens naar een toneelvoorstelling, een

volksdansfestival of een tentoonstelling te trekken.

Alleszins veel vakantiepret!!

Een die van de vakantie houdt.
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* Zomeropruiming

Het jeugdhuis zit nog met een ganse stapel T-shirts

Nu worden zé aan echte koopjesprijzen verkocht,

99 fr, i.p.v, 160 fr.

* Ons ledenaantal is aangegroéid tot 153o Wie voor het werjaar

I  197Ö nog een lidkaart wil, hetaalt nu 80 fr, iop.v» 100 fr,
j

* Lid zijn betekent elke maand gra.tis deze Tonzentkrant in de bus.

Misschien wist je het nog niet, ma.ar het jeugdhuis verzekert al

zijn ingeschrevenen voorde burgerlijke aansprakelijkheid uit

hoofde van lichamelijke origevaAlen en ongevallen van stoffelijke

schade, de genees- en hospitalisatiekosten en de kosten vari ver

dediging en terugvordering. Dit binnen zeer streng, afgebakende

grenzen. Het is évident dat deze verzekering, slechts geldt- in

zover déze ongevallen gebeuren tijdens de aktiyiteiten en werk

zaamheden "zoals zij voorzien en vastgesteld wprdon door het

•bestuur van de vereniging en plaatsgrijpen met een groep onder

leiding en toezicht van aangestelde leiders of bewakers": (uit

onze polis). Denk je daar ook eens aan?

* Naast deze verzekering tegen ongevallen heeft JH TONZEOT een

polis tegen brand, stórm- en hagelschade. .Het gebouw, is verzer

kerd voor een bedrag van 1.900.000 en de inboedel voor

2ajO-:'aïï'ö fr.

Onlangs werd in het jeugdhuis geconstateerd dat achter een van

de gordijnen een brandende sigaret op de vensterbank lag.

Het is niet omdat het gebouw verzekerd, is, dat men op zo'n on-

verantwoordeiijkejma^^ier met het leven va,n medemensen en van

het jeugdhuis moet omspringen.

In de toekomst zal er dan ook streng op toegekeken worden dat

de veiligheidsvoorschriften hieromtrent nageleefd.worden.
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De zomervakaiitié ïè er weer met al ha,ar heerlijks o We heb

ben er lang naar uitgekeken* Twee maand vakantie is heel wat#

Je hebt tijd te over, en buiten het lekker nietsdoen vind je

zeker wel wat tijd voor iéts anders. Een beetje grasduinen in

een spannende Agatha Christie-roman, wat ekstra aandacht aan je

hobby besteden, haar optredens-gaan,.O. :

Vergeet in deze tijd Ook je jeugdhuis niet,

* Mensen die volgend jaar kernlid willen worden, kunnen dat tij

dens deze vakantiemaanden laten aanvoelen. Er moet nog heel wat

gedaan worden aan het interieur: inrichting van het sekretariaat,

en van het kamert je-als-je-binnen-komt-links-boyen, voltooiing

van de donkere kajner en van de keuken, wijzigingen aan de lokaal

ruimte, belichting, info-bordenj.•, We gaan onder de deskundige

leiding van Willy een juweeltje proberen te maken van ons tuintje,

iets enigs in zijn soort, een echt lusthofje, .

* We mogen niet vergeten dat Tonzént nog een lening moet afbetalen

en dot er dringend centrale of andere verwarming, elektriciteit

en waterleiding moet gelegd -worden,

* Als je op reis bent in een ver land of om het even waar, schrijf

dan eens een briefje of een kaart naar Tonzent (Hutstraat 22)•

De kaartjes worden óp een prikbord omhoog gehangen. De leukste

tekstjes worden beloond,

Mark, ̂

Onze financies: Spaorboek : 112,630 fr.

Rekening : 44o449 fr»

Kas : 15.704 fr.

Lening: nog 277,968 fr, af te betalen over 4 jaar,
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- KALENDER JULI

ZATERDAG 1

ZONDAG 2

MAANDAG 3

VRIJDAG 7

ZATERDAG 8

ZONDAG 9

VRIJDAG 14

ZATERDAG 15

ZONDAG 16

VRIJDAG,21

ZATERDAG 23

ZONDAG 23

VRIJDAG 28

ZATERDAG 29

ZONDAG 30

PARKPEESTEN Tonzent gesloten

VOETBAL tegen jeugdclub HAEGMIJN (Haacht)

19»30 u. - terrein: P.C, Olympia HAACHT

Lokaal gesloten - Daarna verbroedering en

verzusterir^o

19 u.: instuif : Mark

De kern houdt een ganse dag evaluatie + nieuwe

ta^yerdeling + wat in de toekomst.

Lokaal.gesloten,

19 u. Vollaybal (willy) .

19 u, : instuif : Willy

10,30 u, : instuif : Luk

18 u, : instuif : Willy

gesloten - Nationale feestdag

gesloten

10,30 u, : instuif : Willy

18 Uo : instuif : Willy

gesloten

19 ' instuif ; Chris

10,30 Uo ; instuif : Willy

18 u, : instuif : Dénise J

CHIRO

KAMP

van 20 tot

30 juli.

r
AUGlKTUa in TQNZENT.

Pax— en Caillefeesten zullen mogelijk het jeugdhuis gesloten

houden.

Voor de kern alleszins ideale ogenblikken om nog voort aan het

lokaal te werken en de JI4D voor te bei?eiden.

V



DE TONZENTKRAUT

Technische steekkaart

Maandelijkse publikatie van "Jeugdhuis TONZENT VZW"

- 2de jaargang, 12 nummers per jaar

- oplage ; 250 exemplaren

- verschijnt begin van de maand

- verspreiding : postbedeling

- teksten uiterlijk binnen de 20ste van de maand

- redaktie-adres

- verantwe uitgever

- jaarabonnement

- halfjaarlijks

- steunabonnement

- los nummer

- rekeningnummer

JH TOKZENT VZW

Hutstraat 22

3090 KAMPENHOUT

Denise Vandereet

Aarsohotsebaan 85

3090 Kampenhout

100,- fr.

50,- fr.

200,- of meer

10,- fr»

734-1360489-73

- losse nummers te koop bij s

° Centra Jansscns - Kampenhout

® dorpswinkel Denise Croon - Reist

° dorpswinkel "Bij Jacques" - Reist

016/65.54.32
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