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REDAKTIONEELT je
"WE DOEN HET NOG STEEDS VOOR JOU..."

Tqch nog dag in deze krisisperiode... i

We leven nog zellelHéhé eindelijK is dit nieuwe tijdschrift er. !

We zijn een beetje laat,maar we hebben er eerlijk gesproken hard !

aan gewerkt.Helaas wat medewerkers betreft,die vinden we zoveel _ |

niet meer.Moest zich iemand geroepen voelen om mee te werken aan :

lay-out en redaktie...ge kent ons héiCarlos Maes willen we eventjes |
bedanken omdat die de voorpagina ontworpen heeft."Fijn",Carlos.

Het optreden van de ambitievolle gro8p"RIGHT

MEASURE".waarvan de kater nog maar pas is doorgespoeld,deed weinig

jongeren afzakken naar de Hutstraat.Wie ze gezien heeft,zal ze nog

lang herinneren,voor de anderen...jammer dat je er niet was.

De oorzaak is weer niet ver te zoeken,fuiven %

toen het blijkbaar nog steeds beter,zal het dan nooit beteren? I

Maar ja...de tijden veranderen en we moeten stilaan mee veranderen, i

kost wat kost.Laat ze in het "Bloemenhof" maar fuiven,wij blijven

lekker doorgaan,want "WE DOEN HET NCG STEEDS VOOR JDÜ"i I

Deze maand weer hnel wat meer dan je denkt:

Op zondag 4 april liep helaas voor de cinefielen het filmseizoen

1901-1982 ten einde met de vertoning van "The,Electric-Horseman."

De beste film van het seizoen,met in de hoofdroll-é'n,twee "duurst"

betaalde akteurs van dit ogenblik,Robert Redford en JaneCniet die

van Tarzan of Vercruusse^maar wel mooie meid Frnda.(Suggesties en i

tips voor het volgende filmseizoen zijn ook welkom.We willen ook

graag rekening houden met de smaak van onze leden, i

Cp PAASZONDAG 11 APRIL,loopt niet iedereen i

op zijn paasbest.maar willen we iedereen weglokken van de feesttafel !

en heten de mensen van de "Rommelpot" en Tonzent jdtllie van harte !

welkom op onze eerste grote "EUROPESE ONTMOETING."Die dag komen er

namelijk twee buitenlandse dansgroepen uit Noorwegen en Oostenrijk

afzakken naar Kampenhout.We nodigen jullie uit omdat allemaal mee j
te maken,om 19u30 beginnen we eraan in zaa^^PAX".Zondag 18 april komen i j
de folkminnaars nog aan bod met het optreden van het duo "AKELEI" j
(de ontdekking van het Folkfestival '8lKEen fijn avondje dus voor I

I

liefhebbers van zachte.sobere folk. I



Zaterdag 24 en zondag 25april hangt er feest in de lucht,

dan Is het trouwens "R£LST-KERMIS".0nz8 deejay's staan al te trappe

len van ongeduld en hun devies is nog altijd:"Dansen en de jongeren

entertainen"en dat beloofd..

U ziet,beste lezer,telkens krijgt u meer waar

voor uw 100 franken aan lidgeld.

Qeze maand dus een grote brok leesvoer(enfin,

ja...]die hopelijk met evenveel belangstelling wordt doorgenomen.

Nog veel leesgenot en..."Prettige Paasdagen."

DE REDAKTIE.

Danny

IK HEB LÉREN VECHTEN.

IK HEB GOK LEREN VERLIEZEN,

HET TWEEDE WAS AL MOEILIJKER DAN

HET EERSTE.

NU MOET IK NOG LEREN

ONDANKS ALLES , i - ■ ,

VERDER TE DOENi

TROUW AAN MEZELF, ■ "
TROUW AAN DE ANDEREN :

TROUW AAN DIE GODDELIJKE STEM,

DIE DOOR MIJN LEVENSLIJNEN LOOPT,'

LEVEN IS MOEILIJKER DAN OOIT,

MAAR DOK ENORM BOEIEND.

m
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3,40 uur onbetaald vrijwilligerswerk.

Jeugdhuiswerk kun je zo een beetje vergelijken met het beredde

ren van een groot huishouden. Een huishouden moet in orde zijn,

niet tip top, maar toch. Ons jeugd-huis-houden spitst zich vooral

toe op het weekend, hoewel we ook vaak in de loop van de week tijd
moeten vrijmaken.

Een eenvoudige optelsom. Een jeugdhuis dient minimum 15 uren open

te zijn per weekend om aan een 'belangrijk kriterium te kunnen vol
doen 'van het ministerie [Bestuur voor Jeugdvorming] inzake de erken

de en gesubsidieerde jeugdhuizen. In het verleden kwamen wij gul
aan 15, 17."officiële" openingsuren.

Bij deze 15 openingsuren mag*je gemakkelijk meer dan het dubbele
bijtellen van wat er ,aan voor- en nabereiding dient te gebeuren :

klaarzetten lokaal, achteraf opruimen, regelmatige schoonmaakbeurt.

Vergaderingen, reklame, boekhouding, administratie, herstellingen.

De Tonzentkrant uitgeven is op zichzélf al een hele karwei.

Zolang we er in slagen om maandelijks een krantje samen te stellen
met de beperkte middelen, waarover we beschikken, hoeven we zeker
niet te blozen van schaamte. . ,

Wat vaak vergeten wordt, is dat heel deze werking.mq^t gebeu
ren door een handvol vrijwilligers.: Elke.week staan ze er weer,

met en soms tegen de zin. Jonge mensen die vandaag en morgen

zeggen dat ze zich voor het jeugdhuis zo goed eri zo kwaad mogelijk
willen inzetten. En deze mensen hebben ook hun privé-leven :

studies, beroep,' legerdiensti gezin, familie, vrienden, een partner
relatie,. i.

Zo hard knokken, volledig vrijwillig en belangeloos, een stuk

van je pVivé-leven opzijzetten. Je moet het maar doen. Chapeau '

Tiark Michiels.
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mmsterle van VolKsbeperking oatum,30 maart 1902
Prussslsesteenweg 7 ;

1-160 UKK.EL ■ 1- ■

BRU:127.357

BTW:432.907.334.

Tel:C2/135.69.76

Geachte Heer,

Ons baserend op Inlichtingen door ons ingewonnen betreffende uw
leeftijd,moeilijke scholing,gezondheidstoestand,e.d.zijn wij

van oordeel dat van uw voortbestaan geen sociaal en uit kapita
listisch oogpunt geen financieel voordeel meer te verwachten is.
Daar u met uw erbarmelijke figuur en voorkomen tot schrik van de

mensheid rondloopt en uw afgetakelde lichaam een doorn.-in,het oog

van de mensheid is,hebben wij besloten tot overgang tot likwi -
datie.

U wordt bij deze opgeroepen u aanstaande maandag om 15.00uur aan
te melden in het crematorium te Ukkel.Gelieve u aan te bieden

onder voorlegging van deze,bij de chefstaker op de tweede etage
over nr.24 kuip 3,om door het verbranden van uw nutteloze- li
chaam bij te dragen tot de oplossing van hot werklczenprobleem.
in Noord-Belgie.

H^t reisgeld wordt u verstrekt vl,s art.31 van de overbruggings-
regeling en kan worden afgehaald bij de sociale di-'nst van uw
gemeente.
U wordt verkucht'te verschijnon m«?t fris gewassen hals,reine oren
en goed gewassen vDRtGn,daar dn stank van het verbranden van uw
lichaam toch al geen gnnot kan zijn.

Golicvo mot ingang van zondag,geon alcohol meer te drinken om

Gxplosiegov -ar tc voorkomen.

Ü dient med? te brsngon:2bundels stro of papier of SKgCokos.
Bovondien nog oen zak om de asse in te deponeren.Dezo as zal ge
bruikt worden voor het bestrooien van gladde wegen,zodat uw over
blijfselen tonminst-s éénmaal het algemeen belang kunnen dienm.
Uw hoofd wordt voor het verbranden geledigd,omdat water,zoals

bekend,het vuur zou kunnen doven.Mochten er nog enige vaste
bestanddelen in de vorm van voea hersenen in uw hoofd aangetro-^fen

worden,welke duiden op enige vorm van intelligentie,dan zullen
wij dpze alsnog opsturon'naar do univorsitoit van Leuven.
Hiermee zullen enige proeven worden ondornomen op biologisch en

antropologisch vlak.Dit proefmatoriaal zal voor ht?t nageslacht
bewaard'worden bij do afdeling"Curiosa".

Wij vertrouwen Grop,GeachtQ Hoer of Demo,
dat u aan deze voor boide partijen elegante oplossing voor
honderd procent zult meewerken.

Hoogachtond,

De Beheerder,Voorzitter v/h

crematorium

Ceen afdeling v/h Ministerie van
Volkspeberking.)



2e RELST-IN-ROCK-FESTIVAL?

Binnenkort barst het weer los van Festivals.Geleen,Bllzen,

nallemunt,Torhout,Werchter...zal Kampenhout-Reist het lijstje
aanvullen? Heeft het nog zin dergelijk festival te organi-

serenPOit vergt een gronciige voorbereiding evenals een serieuze
groep sterk gemotiveerde,kreatieve mensen,die zo'n Festival

mee willen organiseren,en ook achteraf realiseren.

Heb je dus hersens en Ipaar handen die niet in je mouwen

weggemoffeld zitten,dan is dit iets voor jou.
ZATERDAG 17 APRIL Ustaat niet genoteerd in de Kalender)

praten we er eens over.Om 2C.0Du in Tonzent

Zjappy Van Weyenbergh,vriend aan huis is links en rechts
bij populaire rockgroepen die ons Vlaams rockwereldje rijk is
aan het informeren en eventueel een Kontraktje aan het los
hengelen. ri; .o • r.K -ïl-i^.er i..^ e-.r.

We praten ook niet alleen over het Festival,maar gaan we
ook voor de rest van het werkjaar een evenwichtige aktiviteiten-
kalender uitwerken.Pottekilkers worden niet verwacht.

Probeer niet nogmaals de brave zielen van de kern
te ontgoochelen,door met alle mogelijke middelen trachten te
bewijzen dat je handenin je schedel wroeten en je hersens uit
je mouwen druipen.

We begroeten dan ook alle voorstellen hoogachtend.

Danny.

OP het einde van de maand februari werd er een nieuwe

beheerraad gekozen,dit omwille dat Chris Haes,Patrick Vandewingaerd
en Luk Smedts reeds lang er het bijltje bij neergelegd hebben en dit
diep,heel diep is begraven.

Volgende heren en dames vormen de nieuwe beheerraad:

-VOORZITTER: Mark MICHIELS.

-ONDERVOORZITTER:Danny MICHIELS.

-SEKRETARIS:Davld HOUTPQIT

-PENNINGMEESTER:Eddy MULS.

-ALGEMEEN BEHE£R;Rika MULS.fZlJ is dan ook

hetenige vrouwelijKe Kernlid,is het jaar van de vrouw dan toch
voorbij?

Afscheid nemen gebeurd op twee manieren,ofwel droevig
ofwel blij,maar hoedanook het is nooit snel genoeg voorbij.
Meer als een lustrum lang heeft Daniël BOLS,uren en uren gewerkt
in Tonzent.VEn het is dan oök'een cnmogêlijke'tasK'al zijn ver-
wezelijKincen op te sommen.Hij heeft jarenlang affiches gedrukt,
wat zijn grootste hobby was,hij heeft diareeksen over de mooiste

Tonzentactiviteiten.Daniël,het was fijn met jou te werken en
vergeet het niet:"De (Tonzent)deur staat altijd open"



En er zijn ook de nieuwkomersrPatrick VERBAUWHEDE^Mark
en Eddy HOLSTERS en Piet SHEDTS.WELKOM!

Verder mogen we ook nog rekenen op Qlivier GHIJSELINGHS,
Johan CQOSEMANS en Patrick SMEOTS.

VAVORELSf.

65 mensen hebben soOrtief meegedaan aan de Vastenvoettocht,
waarvoor de opbrengst volledig gaat naar Broederlijk Delen,
meer bepaald voor Zambia.

"POLEN"

Kampenhout hielp Polen.Verschillende verenigingen hebben de
handen in mekf r gestoken om dit.project uitte werken.Er werden
enorm veel pakken met-speelgoed.eetwaren en kleren rondgehaald,
die ondertussen reeds in PolenCGdansk^zijn.Freddy CLEYNHENS

uit Buken maakt het allemaal mee.volgende maand een interview
over zijn belevenissen aldaar .

VERWARMING.

Binnenkort zullen de verwarminshuizen verlengd worden "tot
in de Keuken.Het voorstel kwam van Dictus die ons een fornuis

ter beschikking stelt.Dan kunnen we eindelijk koken op'
aardgas.

zAr£K/)AG2Hff^iL fuif

\  f\
\  f

/  /

ZOUOh U IF AP^F ■
Fh: j



Een mcnsenlaven Is toch zo kort.^waarom zouden we dan

ppns niet flink de bloemetjes bolton zetten voor een
"GnvergptGlijkH dag" voor deze 9 Jonge feestvarkens

Donderdag 1 april: Sonja SCHEPERS
vrijdag 2 april:

Vrijdag 9 april: Els PIGT.

Zjappy VAN WEYENBERGH.

.-■V:
[ I \.Zaterdag 1'% ^pril: Dirt^ DEKEYSER. \ -'1.

Zondag 16 april:. Magda PEETERS.
Donderdag 22april: Jan lilBRECHTS.

Dinsdag 27 april: Rita UYTTERHOEVEN.
Woensdag 28 april: HarK DELCOURT en

■  ■ 'Ruy VANDERWILT.

Gans "Tonzent" wenst hen alvast een golukkige verjaardag
toe. ■ • •• ••

GEUjKKIGE ooo NOU
■•'Gnlangs vernamen wc volgend blije nieuws

Als ergens óóit ; .
de weerschijn..valt.^ . ..

an GoddslijJP'lTic ht,
1  dan is het

in do ogen
van dit wicht.

Êvr M
Werd geboren op zaterdag 8 maart 19^ in het A.Z.

ST.Rafael en zijn fierc'nudcrs zijn Daniël en Dora DE PRINS-
VANHOGFF.

En volgens Dora kan Daniël al heel goed luiers aan doen.. .

Aan hen dan ook van harte proficiat! ! ! !

En er is nog meer verheugend nieuws,op ZATERDA'G 3 APRIL
trouwen Rie LAMBR£CHTS(t3X-kornlid) en LuK HICHIELSCjóéèèóóóö-
renlang chirolelder geweest en volgons zijn Curriculum Vitao
zat hij ook eon paar jaartjes geleden in de. jongerenkern van dostijas

Nü "Zs mekaar reeds zolang kenncn.gaan ze eindelijk in het
zelfde huis wonen. .

Gok de vrijgezellen van toneelkring Plagiaat raken in dr min
derheid.Cp zaterdag 24 april stappen Sonja SCHEPERS en Guido

SC; iLLLEK.ENS'in de Beroboot,sorry huwelijksboot.
"AAN BEIDE PAREN,NOG VELEJAREN."
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Weet je hoe fijn het is om ei^en volks

kunst te hebbenTAloude dansen,eigen instrumenten,klederdracht

van de streek.

Zondag 11 april a.s. mogen we zo'n

rasechte volkskunstbijeenkomst meemaken en het is nóg Europees

A Z. PA X
^  "LEIKARRINGEIM I BUL" uit ^ftlSTIANSANT

"ALPENVEREINS SING-ÜND TANZKREIS uit GRAZ

bren'gen voor ons ZANG,DANS en flUZIEK,

ken en meedoen

ö

KyU/t/
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Club Brugge heeft een buschauffeur van de firma De Voeght
gehhurd.Weet je waarom?
Omdat dis alle voetbalvelden van tweede klasse weet llggon.

Wat moet je doen als een Hollander aan het verdrinken is?
Je weet het niet?

Goed zo!

H5
Voor de derde maal werd op"Cape Canaveral" de "'Space Shuttle"
gelanceerd.En dan?
Wij lanceerden hier al'vijf maal...Martens.

§H

Een Belg,een Amerikaan en een Hollander worden in Frankrijk ter
dood veroordeeld.De Amerikaan stapt eerst op de guillotlhe.
Het blad valt eé op 1 m. van zijn nek blijft het hangen.
Hij is dus vrij.De Belg denkt dat zijn uur gekomen is.Zolets '
gebeurt immers maar 1 keer op een miljoen.Het is zijn beurt. '
Hst mes blijft hangen op lOcm.van zijn nek.Hij is ook vrij
en Gvonals^ df' Amerikaan voor hem geeft hij een tournéc générale
Zngt de Hollander togen ds.beul:"Jongen doe wat go wilt.mèar
zorg dat dat spul nu marcheert,want ssn tournée kan er niet' af."

In welk toneelstuk hob jij vroeger ook weor gespesld,schat?
-In "Anna on het serpsnt."
-En wie spoelde er Anna? -

Jij laat me 'savonds altijd alleen.
Stal dat zo mo eens komen ontvoeren!

-Geen paniok.Bij de Gsrsto lantaarnpaal laten ze je beslist
lopon.

Leraar: "Tijdens wolke veldslag', werd Alexander de Grote:
gedood?"

Leerling:"Bij zijn laatste.meneer."

Drie Hollanders zitten in de :.ch U .jrg^an Brussel.
Tijdens de pauze komen ze tot de ontdekking dat er een kollekte
wordt gehouden.
Ald c'e kollektant vlakbij is,laat een van de Hollanders zich

vallen.De twee anderen pakken hem op en dragen hem de zaal uit.

SfS

"YCiJ"

Ik ken eon Engels vrouwtje
met oogjos bright and clear.
Als ik haar zierdan'zeg ik steeds

ybu are a lekker dear.

i



Toon HERMANS,bekend Nederlands cabaretier heeft een
nieuw boek uit:"Ik heb het leueh lief"heet het .

Het bevat een rüke gchat aan nieuws versjes*verhalen

en tekeningen.Met humcfT en liefde als belangrijksfe wapens weet
Toon Hermans vele lezers een hart onder de riem te steken.
Uit dat boek kozen we een passend verhaal over de mooiste tijd

van het jaar: r\ ^7^ /i\/7'"!
tiÜ dJ

^  ■" Vandaag heb ik het voorjaar gevoab,nee,niet'alleen
/ V," \'-gezien met d-e kleine kijk-oogjes,maar gevoeld tot in mijn
/ /■)') botten.Wat zeg ik?Tot diep in mijn ziel.

Heb vandaag gewoon de kracht gevoed die in dit
jaargetijde uit de aarde straalt en uit hetwater van de beken

rivieren.Ik heb de geur gesmaakt sn ingeademd van de lente-
^ lucht en in de stilte heb ik de verwachting geproefd van wat opnieuw

geboren zal worden in onuitsprekelijke vcefteden. 't Is de liefde.
Het is alsof je dan ineens wordt volgegoten met een nieuwe

kracht,diG opzwelt in hefal om je heen".Alsof de wintorkreukels
in je ziel weer worden gladgestreken,alsof er iets van het beschouw
elijke van je afvalt en er iets vrolijkers voor in de plaats komt.

'J© leeft mee óp,met alles om je heen,met het veld dat groen
/ Wordt en de akkers die levendiger worden,smeuïger en met de bomen

die. zich voorbereiden op het feest.Ds hemel is opgewekter,de wolken
hangen niét" meer zo laag.Het licht heeft iets van een lichtheid,
dat het vóórdien niet had.
^  Git wordt het zöveelst.e feest, de. zóv.eelste bruiloft.

De zóveelste liefdesverklaring van Vader Hemel aan Moeder Aar
de.De zóvéelste maal het uitpakken van de witte bruidsboeketten in
de Weilanden.

Ik voel het feest diep in mij.Kom dichter bij me.

We drinken het licht van deze eerste lentedag samen op.
't Is de liefde.

KALENDER-APRIL
ZONDAG 4 APRIL: 14.00U.: kiFIKA;"Suzanna en de toverring."

19u30: Fiim:The Electric Horseman."
(Helaas de laatste van het filmseizoen)

ZONDAG 11 APRIL:EUROPESE PAASONTMQETING.
■  19u30 in zaal "PAX" optreden van twee

buitenlandse volkskunstgroepen uit Noorwegen
en Oostenrijk.

ZONDAG 18,APRIL:
20.00u: Folkoptroden met het duo."Akelei"

ZATERDAG 24 APRIL: "RELST-KERMIS-FUIF" om 20.0Cu.
Toegang Leden:50

Niet-leden:70
Een fuif om nóóit te vergeten,gewoon weg,

"beestig goed".

ZONDAG 25 APRIL. Vanaf IS.DOu.
Binnen:De TONZENT-SUPER-SHOW

Buiten:011ie's Oliebollenkraam(verkoop
van warme smouttebollen sn appelbeignets,

MAANDAG 26 APRIL:-SLOTDAG "RELST-KERMIS" DeurQn;vanaf 16.D0u
'  Bezoek Fanfare"De Vlaamse L eeuw."

.Ir

*



UITNODIGING - UITNODIGING - UITNODIGING - UITNODIGING - UITNODIGING - UITNODIGING

Het duo AKELEI in levende lijve. Links Carl, rechts Johan.
Stemming verzekerd !

ZONDAG 18 APRIL '82
OM 20 UUR

IN JEUGDHUIS TONZENT, HUTSTRAAT 22, KAMPENHOUT

EEN ATOND VOOR LIEFHEBBERS VAN ZACHTE, SOBERE FOLK

MET HET DUO AKELEI

CARL Suetens : gitaar
JOHAN Merckx : fluiten, mandoline, gitaar, tenor

banjo, mnezelzak en zang.

SAMEN MET CARL EN JOHAN HETEN WIJ U VAN HARTE WELKOM !


