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De jeugdveertiendaagse die lange tijd aan een zijden draadje ge

hangen heeft, is uiteindelijk de suksesrijke bekroning geworden van

een geslaagde jaarwerking.

De schoonheidsfoutjes niet te na gesproken, is onze 12de JI4D een

enorme kanjer geworden van sfeer en bedrijvigheid. Het fèest be

gon zowat drie weken geleden op die zaterdagavond van 23 augustus.

De onvolprezen Triple S Band zorgde voor een onbeschrijfbare ambi

ance. bye bye Kampenhout! Maar niet voor lang.

De Trefdag die sportief-speels begonnen was, werd besloten met een

erg leutige bonte avond. De poppenkast werd voor de tweede keer

met groot bijval gebruikt op een stemmige, ludieke receptie.

Robert De Cauter en de voorzitster van het KVLV over de tentoon

stelling; de tofste die er in Tonzent ooit te zien was.

Ook de voetrally heeft het dit jaar anders aangelegd. Er werd

afgestapt van de klassieke fonnule om over te schakelen op een

heuse ZOEK—tocht met "mikr-o—makro'l—foto's als enige leidraad.

The best ten uit de geslaagde top 100 veroorzaakten een ware

hysterie op de dansvloer. "Lola" werd de onklopbare nummer één.

Het was tevens de troetelschijf van onze JI4D.

De gelukzaligen die op zondag 7 september van de toneel- en poëzie-

avond mochten genieten, hebben het onverwachte hoogtepunt meege

maakt van een jeugdveertiendaagse die een aparte plaats zal vinden

in de korte, heVige geschiedenis van ons jeugdhuis.

Onverwacht, en toch! Toen Hilde drie weken geleden de affiche

bezag van onze J14D, zei ze vlakaf; weinig zaaks. Op het einde

van de toneel/poëzieavond, buiten bij het vreugdevuur en de

barbecue hief ze het glas en zei: lang leve Tonzent!
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1. Lola

2. SatiafacMèni".'^

33» Vlaanderen boven

4O Hurricane

5 O Hurricane

6. Snotional Rescue

7» ITight Boat to Cairo

80 Vicious

9O Paranoid

10O Louie Laüie

The Kinks

The Rolliing Stones

Raymond vh iroenewoud

Neil Young

Bob I)ylan

The Rolling Stones

Madness

Luu Reed

Black Sabbabh

The Kids

Dank aan de 32 mensen die een formulier ingezonden hebben en
degenen die ons technisch uit de nood he")ben geholpen;
D.J. Willy Ribus, Luk Smedts, Pol Van We jombeeck, DaniSl De Prins,
Oliviero

JEUGDHUIS TOHZENT DAMT;

Geldzalcen, verzekeringen; Edward Van Sieenweghen

Kartonage Winnepenninckx

Zaïgerij Peetersj Robert en Jakline

Wereldwihlcel Mechelen

Renaat Van de Velde, Hugo Janssens, Anita + alle medewerk(st)ers

aan de 12de Voet rally (eveneens de 84 deelnemers)

Chiro Kampenhout, Scouts Berg, Zonnestraaltjes

Frietkraam: het Jachthuis

Centra Janssens

Foto Roger

Café St Jozef

Toneelkring Plagiaat

De mensen die het vervoor verzorgden voor de dropping

Tuinbouwveiling Kampenhout •
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voor Gon ennanci patio van do 3.
IéderhadDE TAAL VAN HET LICHAAM

® E E L 2'- Over de lach van mijn liefje

In onze vorige bijdrage hadden we het even over lichamelijk kon-
takt# De verschillende aanrakin^vormen (omhelzing,- kus, handdruk,
•••) zijn de. meest direkte uitingen van lichamelijke taal# Daar
naast zijn er twee onderdelen van het lichaam die overvloedig ge
bruikt worden om lichamelijk iets uit te drukken zonder daarom
feitelijk lichamelijk kontakt teweeg te brengen# Lichamelijk
kontakt hoeft zelfs niet persé hetzelfde te zijn als de recht
streekse aanraking van twee huidoppervlakken#
In dit nummer schenken, we aandacht aan tvree ekspressiemiddelen
van het lichaam: de blik, het gelaat met alles erop en eraan,
én de gebaren#
Het gelaat is het meest zichtbare gedeelte van ona lichaam, on
bedekt en naakt, behalve in Iran# We besteden dagelijks enorm
veel tijd en zorg aan ons gezicht en nirt alleen omdat de hygiëne
dat vereist# Wij worden er door her-kend en be-kendj we nemen er
fotootjes van op.in* ons geheugen en.we gaan er op af om iemand
mooi, lief of tof te vinden en oragekeeri#
Aan de rimpels kent men de oude vrouw, aan de baard de man, aan
de spleetogen de Chinees, aan de mo^a de Noordafrikaan en aan
de make-up de vrouw#

* De ogen diehen om te zien, te kijken, te kennen en te genieten#
* Het hele gelaat en vooral de ogen geven emoties bloot; blij,

droevig, angstig, verrast, boos, #•«
* Een knipoogje is de. lichamelijke, non-verbale vertolking van:
"OK", "wij begrijpen mekaar", "hello, blij jo te zien", #..

* Wat kan er al niet met de mond en de lippen gezegd worden?
la,chen, glim— en grimlachen, schateren, tong uitsteken, prdime-
mondje, mon^usje, kusséh, spuwen, #.#

* Een bril dient uiteraard om beter te zien# Sommigen vinden
een bril'niet mooi en dragen lenzen of ze verwisselen voortdu—
rehd van model# Een Polaroid-zonnebril is viriel# Een bril
kan wijs, intelligent of grappig zijn#

* Vrouwen gebruiken make-up: speels, om hun seksappeal te vergro
ten, om puistjes te verbergen, #•#

* Filmsterren ondergaan peperdure plastisch— chirurgische opera
ties om hun neus recht te zetten#

* Haarinplantingen, pruiken, haute coiffure, Bo Derek-tierlantijntjes,

0QGi2SSMT_TIJDEg_M^GgPRK

Als je met iemand spreekt is oogkontakt onvermijdelijk# Dat oog-
kontakt wordt echter voortdurend orderbroken# Er zouden minder te
lefoongesprekken met om het even W3 c gevoerd worden als je de an
dere tegelijkertijd op een scherm i.ru. zien, laat staan in close-up.
De videofoon zal met deze faktor mot ten rekening houden om verkoop
baar te worden#



4
mensen: de bespre'eing van^ een réis.

^rste situatie: dereis wordt uitsluitend met woorden en r^barsnbesproken Er is vrij veel wedersijds ooctontStr ?„eedfsSu-
atie. de twee personen zitten voor een ra-- dn+ 11-5 +cr-? v.+
een park. Er wordt een kaart op tol:"

:tik-=r;ver"de"Lsrt^::i- mrrit °«-de vinpr aanduidt of de blik verglijd?" Ir ::i:::f"
Het volgende relatiesnolletje geeft dezelf-l, spanningen aan Je
pTLtl ""bekende partner betasten l) ^g^dicht

GETiTIETM

Het kan verdomd deu^jd doen als ie p'oed kri" kiiirön. « + x •
een kafee, een rockfestival, 00^ mS:! 'i^fr °P «
van de teatrale gebaren van een marktkr'r'f n

s-:;van heupen, ' i'J.eet, de zachte golving
De observatie van mensen en din^^en is i
verdrijf. Een goed toneelspel^f
nemer van menselijke pewoonten oo^z-ker ook een goed waar-Hoeveel wederzijds oo§contalct Is 0" Tol^Z^ w'^Lt^ollr^-den, w^anneer kijk. je de andere rechl in c-e^ge^lln!:::/:^?^^-

21Sê5S:^5ï=rèSS5S=.lfJ2^^MM§?Ep;GIHGEH
Onze handen en in mindere mate, onze vo-cen en onc, hr.r.-p^ • • •

scheppende funktie (handen die :ak:::"èch:::e:) ®" ®®"

■

E5iiot7.es vinden hun meest direkte urit]=>itkloTi im i 4.
zij beïnvloeden in feite het hele lichaam!

ir:en
Vol^ondekeer; over kleding en voork^

T: "K~ikatie via het lichaam" vanMichael Argylco

Mark«
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4 - Walter Geerts

5 - Stef Vandenv/i óQgaert

Ludo ToblDack

6 - Pranl^y Schepers

9 - Marcelle Hazebroek

14 - Karei Van Hecke

15 - Christa Pira

16 - Sonja Cornelis

17 - Preddy Paeps

19 - Mark Michiels

20 - Willy Goossens

21 - Michel Tobback

Carina Goolaerts

24 - Luk SiT-edts

25 - Ann Van Inge1gom

26 -Joris Herman

28 - Ria Irabrechts

29 - Stefaan Vanderlinden

Ivo Cloetons

DE W E R E L D

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

De wereld is idioot

Door de mensen

Die hem verpesten

De zeeën zijn als roet

De bossen algiidood

Oh, wat een idiote wereld tcc i

Ik wou dat het veranderen k^r»

Sea-eaglo



6, MlUC-HOEKJE

Eindelijk krijgt u nog eens v:a-fc nieuws van onze vereniging»

Vorige maanden verschenen er geen artikels omdat er geen enkele

soldaat bijgekomen was» Op 1 september wos dat wel het geval,

en dan nog met drie tegel ijle»

Maar laten we eerst do afz^-'n^aiers van deze zomermaanden even

overlopenc

- William Defossez zwaaide taf op 30 juni sn kan nu terug zijn

aandacht aan zijn praktijk besteden»

- Prancis Dessaer liet op 31 juli zijn ponnen te Peutie en keerde

terug naar onze gemeente»

Dat waren dan de twee gelukkigen die al zingend en dansend terug
huiswaants koerden»

Volgende jongemannen zijn nog onder de '/apens:

- Jos Paeps» Alhoewel hij meer met zij 1 voet in het gips loopt
dan aan een parachute bengelt, blijft hij tot 31 oktober bij zijn
eenheid (of de legerleiding moest er ar dors over beslissen).
- Pierre Vander Wilt blijft tot 31 oktrhor de omgeving van Peutie
onveilig maken»

- Etienne Broothaers dient nog steeds jr.jn vaderland als messbe-

diendc te Molsbroek, Dit ook, zoals do vorige twee tot 31 oktober,
- Danny Crab blijft -job het einde van dit jaar bij de luchtafweer.
Hij is gekazerneerd te Helsbroeko

- Rudy Casteols rijdt met zijn legervv chtwagen tot eind december

in België rond. Zijn huidig garnizoe 1 is ons niet bekend. (Rudy
laat het ons weten)»

- Willem Mommcr-s rijdt ook rond, maar tan te Peutie en dit tot

eind jcaiuari»

- Stefaan Van Der Linden speelt voor bevoorrader van munitie te

Stockheifl. Tussen de oefeningen door is hij van korvee of wacht

en dit nog tot eind november.

- Ro Budts voorziet de miliciens en boroepssoldaten te Peutie van

kleding en uitrusting» Hij oefent cd t werk van barmhartigheid
nog uit tot eind februari.



En hier komen dan de schachten» ^
- B37uno Poels trekt eerst naar Heverlee, waar hij 6 weken met

lichte voertuigen leert omspringen» Daarna stapt hij de D.V.T»

(= soldatentrein) op richting Soest om da',r de resterende maan

den door te hrengen» En Bruno vergeet hei nietï hij den Torre

is het bier (en de rest) beter dan in Duitsland.

- Willem Schellekens wordt zoals Bruno chauffeur, maar dan van

zware voertuigen (wat dat ook moge zijn). Hij krijgt 1 maand

opleiding te Koksijde en komt dan in Melsbroek zijn dagen aftel

len.

- Dirk Van Remoortel weende bittere tranen omda.t zijn lokken niet

door de legerbeugel konden. Ha het nodijo geknip vertrok hij naar

Gent om er gedurende 2 aanden te proberen de knepen van de radio

telefonie te begiijpen. Daarna reist hij Bruno achterna en samen

zullen zij Kampenhout in Soest bekendheid geven. (Hopelijk in

goede zin).

KORTE NIEÜWSJES

- Op de Parkfeesten verzorgde de Milac voor de eerste keer ook

een stand. Patrick Vandenschrieck knutselde een wachthuisje in

elkaar en dan werd er: niet op wacht gestaan, maar slakken klaar

gemaakt. De escargots vlogen de deur (ik bedoel het wachthuisje)

uit.

- Op zondag 3 augustus bracht ons besluur (min de zieke voorzitster)

een bezoek aan onze zuster— of broeder'vereniging van Diegem.

- Voor de nabije toekomst wordt er gewerkt aan een informatie

vergadering. Meer nieuws volgt.

- De bestuursleden beginnen reeds te denken aan de Week van de

Soldaat 1981.

Zo, dat was het dan. Hopelijk tot VDlgende maand (als er nieuws

is, en tijd om het neer te schrijver).

Hugo Janssens.



8  terzijde
SAI^ENGESTELD m GEBLQBII.Hr^D lOOR "iCHIELS

"Prettifje avondv^'^ndelinR; geh'?d, scha"'V '•'^1

* Hoe herken je een ï-^.oalse duikboo'ij vnn een Vlaamse?

Ga maar onder water a?.in de uour kloypen, bij de Walen doen ze

open»

* Ken je de definitie van eon

- meisje van 18 jaar? Als Afrika, w-.ld en onverkend.

- vrouw van 20 jaar? Als India, m-s:erieus én exotisch

- vrouw van 30 jaar? Als //..icrika, t ochnisch perfekt

- vrouw van 40 jaa.r? A.lc D.iropa, r. Hen en niet kunnen

- vrouw van 50 jaar? Als biberië. edereen weet het lif?r^en.

maar nieiiian-^ dl erheen»

* haapsels

- ze zien groen, ze zijn met velen e:. ze zijn gevaarlijk?

(s 3]'^eq uae )

- Hoe zie je dat een Hollander gaa' -verhuizen?

(q.dej:oy sueq-SUSA ue uo.Tuep ep z"a j. 9 i ep Ciq spu)

* Een familie gaat op reis, zegt d. zoon- "Zeg, pa, de volgende

keer dat ik naar Engeland ge, g", Ge toch anders hoor!"

Zegt de vader. "Zwijgen en door ;v emmen!! "

* Een man rijdt door eon rooc. lich, en de rijkswacht noudt hem

tegen, "Ax-jel, rood licht niet fezien zeker?" "Jawel, maar

jullie had ik niet gezien»"


