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We hebben het weer g^adj 'dfize Belj»ische' zöraer,

de Jeupdveertiendaapse,de weken- voetbaleeppt^Ronde van.Frankrijk,

de parochiefeesten,...De dapen dat we roodverbrand moesten rondlo

pen,omdat we de "zonhèbrandcrêiSe ver-peten hadden,Rugzak,reiskoffers

werden 'Weggeborgen.De herexamens werdén afgelegd,de voorgevel is

herschilderd. '

Stilletjes, aan dringt het tot ons door:alleS'

is wéér iïij Siet oudé.Wat we weken zijn kunnen ontvluchÉén,-.staat ■ ; ■ -
ons wéér op te wachtentbruingebrande leraren,T.V.nieuws vol ;ge-

we'ld.rab'éder die eens een opmerking maakt,bet nieuwe Cbiro werk-

jaar,onder het tema:"Samen begonnen,half gewonnen",en 1 nieui?

TONZÈNT werkjaar dat van start gaat. : ' ■ .

ja, je kan al volop beginnèn' te gehiGten v/d'!.' . ' : ..-Vv '
komende instuiven,wip-insihet nieuwe f ilmseizben(Kifika+ou-deren), ; •

de fuiven.Want wij zullen na een paar algemene evaluatievergaderiv/^,::, ■ f

voor zorgen dat Tonzent weer op volle toèren draait. i*-

Aan alle schoolgangers(en voetgangers) wensen.

wij een spoedig herètel(?) en een vruchtbaar schooljaar.Verr^ar de

schoolbanken niet raet je bed'/doe je best en zie niet om"..

En vooral,biijf de Tbnzentkrant éEeÈmg tezdar • . ' -

lezen,spring eens binnen tijdens de openingsuren.

Laat horéh wat je niet goed vindt en waar je

entoesiast over bent.

•Neem. en lees! 'd'. •. ' i - ■

.  ̂ ^ de' redaktie.
Nvdr.rDe Tonzentkrant van de maand september is wt-gens techn.ischt.

redenen te laat bij onzé lezers in' dé' bus gekomen.'
Aangezien deze maand reeds bijna om is,hebben we .die
van oktober(nr.10) ook maar bijgenomen(..;'t is crisis
hê)We bieden dan ook onze excuses aan. . '.i

IN DIT NUlWER:Fris,kras de JIAD" door/Gemeenteraadsverkiezingen/
Radio Kampernoelie/ Filmseizoen I982-X983,met-filir. ,,
van de ma and/Eén tekst die je niet moet lezèri^niaar
we weten dat jullie het toch zdllen doen)y;Plagiaat . i'." -
"Olijfje en haar móordenaars/Wereldrekordpoging . „
"barkrukzitten'/Lachen in Terzijde/Kalender Oktober,
en veel,heel veel meer...

•  •' i - • •'
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De organisatie van liet Tonzentfestiyal is vri

Vari de helè resem voorbereidingen,van het kiei

klèar maken van de W.C.*s tot en m^t het opst
.  [ . * * • • • ■ * * '

rol,heeft alleen de afwerking van het podium <

lijkheden gebracht .Denk immers niet dat je me

leggers die daags voóridien ter plaatse worden

kant*-eh-kiéar podium hebt. De stelling van ..Mie)

daarmee zóiidén' wé het wel doen..
• • rt • • • • ♦

De voorste oplegger moest op een hoQgte..gahra<

overdekt worden.tie léngte van de oplegger. bedi

Zelfs Diktus zag het niet zo direkt zitten.l^O)

technisch vertiuft ons weer uit de slag gered;*?

van het P.V.R,,yériengd met het onderste Rgde«

ladder,werd op zijn kant'geplaatst,de yers.clji^

aan elkaar vastgebonden^Twee gewezen grpte gl:

twee stellingen'werden resp. in het midden en

ondersteuning aèngebracht.Dan t.wee grote zeilt

strak g^oeg moeten géspannen zijn om bij evex

de wateroverlast tè kunnen afleiden. , •.

De akrobatentoeetwerd tegen de.middag verwezer

_  tiit de "Affiche'kalender van hét Nieuwsblad(

Zondag 22 augustus. •

Kampenhout,Park Van Reist:2de Tönzen^ Rock-er

met Vandaag Akelei,Dave Duncan,Derroil Adams,
I  . ■ w < ?'• . V

en vrij podium(24uür) ■ ; ' ■ .

MEDATJES.

^inc de loop van het rppk-en folkfest'iVal 'sta

daneean vijftigtal bekende én minder bekende

podium. Samen goed voor een. kleine 13 uur shó

-^Het vinnigè kóór-en dansgroepje van Twee Bel

première vopr België. ; . . . ^'

uik verlopen,

ij en gebruiks-

en van de beurt

even in moei-

wee reuzenop-

bracht al een

en twee zeilen,

üKjmrdCTiê • meter

et ;I2 ra. l ■'

ans heeft zijn

jriedubbe 1 e" lAd^-v

e van een andere

ade delen sfévig

aan-buizen en

a de zijkanten ter

ar over trekketijdie

ale regenval

|kt.

Llmfestival

Lter De Buck

sn niet minder

'tiésten op het

i was een

s!'
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Tijdens de rockorkaan di^ ."Big.3111" over Kampenhout lo^lietyi
zagen we eensklaps,als een duivel uit een doosje,ene Roland*-,

met-de-pet(van,maar di.t keer zonder Kis Blues Workshop)het
podium betreden.hij greep zonder aarzelen naar de elektrisch

versterkte akoestische gitaar van zijn strijdmakker en speelde
de rest van de set mee.Van een toemaatje gesproken.

Tijdens het tweede optreden,van Walter Dé Buck vatte plots
de fritketel vuur.Dank zij de merisen van het .Rc^de Kruis die
hun koelbloegigheid bewaarden,kon een ramp worden voorkomen
SchadetEên beuk.met verbrandde takken',tWee iepo brandblussers en
een besmeurde fritketel.en oahit} ; " ^

UITSLAG FRRE-PODIUM FOLKFESTIVAL..

'V

i

1.Groep'MEMEL(Leuven) . .

2.Karei,(St.Kwintens-Lennik).
3.Polleke(Boortmeerbeek).

4.Bert én Luk(Everberg). ,

'5.^Hans(HaIle). . N ' '
UITSLAG TOP-IOO-FUIF (TOP ^))

I.The Load out^-Stay Jackson Browne.'

2-Anpie. - ' ^ ' '• The Rolling Stonés,

-3. Je t'aime. .'.inoi non plus.^ Jane Birkin.
4.Öa da da ' Trio,

5.Allez AlTez " "Alle- Alloz.
6.You better. -you. bet" ' The VP- --)'.'
7.Abracadabra. ' ' ' ' st<. re Hiller Band,-
8.Der Mussólini. D..' F.

9.I.will fóllow you>^ P-ight Medsüre'. '
lO.Child in Purrle.;,,
II.The River. l .-'Bruce Springsteen.
12. The lies in .your eyes. - 'The Machines.•"

13.Nights in white satin. The Moody Blues.
(ex. nummeró I van verleden jaar).

14.Gloria . u2.
15.I know there's somethinp going on. Frieda.

(de nummer I op dit ogenblik in alle hitlijsten)

!
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De Jeugdveertiendaajtse brengt heel wat zorgef

De volgende mensen hebben, ons. BiBCfaij-eflnaficij

geholpen . '

-Het Parkkomitee,met vooral speciale .ei

Vandereet en Pastoor Diktus Leus.

'-Brouweriv Biertoren

-Kartonage "Vinneoennincl!^."

-Tuinbouwveiling Kampenhout.

-Gillemot Transport PVBA.' ■

-OCiW-Kampenhout.

-Eddy "Tiet" V?outers, disco-bar DÉ KAT
een Top-IOO formuliertie hebben ingezo
-Gemeentebestuur; Karonenhout.

-Rode Kruis-afdeling' Kampenhout(Staf

-Sponsors afficheslEdward Van Stéénveg

Frituur Jachthuis 2,Garage Schepers,Ca

zaal De Beiaard

-Sponsors kaarten.-ASLK kantoor Rik Rae

^Alle snonsors van ons reklameboekje.

-CHIRÖ-Kampenhout.{Mark,Nadine,Martine

i.i^Michél DESSAER. ' ' ^ '

-Voorverkoopadressen:St-Jozef ,De Beiaa

Leeuw. -

-Gust VAN CRAENENBROECK,Guido Van de

■ -Jan, den hofenier van het Park,Dirk D

-Jean HOLSTERS,Edgar SMEDTS,Finke VAN'

van Rika MULS,Marcel VAN OPWIJCK,Zjapp

-Stripwinkel Gobelijn-Leuven,Marcel VA

-ALLE MEDEWERKERS,die-meegeholpen hebb

van onze Jeugdveertieridaagse.Mooi zo!

MET NO

HET BESTUUR VA^llenaal
BEPANKT,
EN IK

]/oömi

i kosten-mee'i

iréfeiafêrmfeel fliw U

z aan Dolf

'+de 80 mensen die

n)

.y en Roger).

i,Meubelen Gielens

èt-Jozef, Café

irt jChristine)

De Vlaamse

Ie,Daniël Bols,

;yser,Linda Wouterc.

[OORTEL, Atboder s

n Martine,Jan imbrecj

NEROECK , en...

tot het welslagen

ALS VEEL DANK

EUGDHÜIS TONZK^r.

■tiy
i ^

I  •*.



De Vrije Radio is sedert meer dan een jaar erp populair aan

het worden in Vlaanderen.Men schat ze nu reeds op meer dan vijf--

honderd stations:van kleine,lokale zendertjes die slechts

een paar straten verder te ontvan?en zijn,tot repionale

vrije zenders.

Iedereen die. zin heeft begint er aan.En die zin heeft ook ^

enkele mensen van Kampenhout te, .pakken.Enkele,di-e* dagelijké * ''

hun radiootje afsteiraneti.. ergens, tussen de 100 en 104 Mhz.

op bet werk,kantoor,in de winkels, en de gézellieè cafë'ST*' ;;

Die dachtien:"ja,als zij dat kunn,ep,kunnen wij dat ook". —

En ziedaar:Danlel Janssens mag.wel de geestelijke vader ge

noemd worden,van Radio Kampernoelie,tevens gesteund door

Eddy Van De-ssel en Renaat ̂ an de. Velde die mee dantdawtjastjc

tnehhaden hebben.Verder mogen, ze rekenen op ~éen~rtërtraT~ahrder

medewerkrs(technicu8sen,D.J. 's...)

Radio Kampernoelie wil niet het peil van proi^EsfioaiBalLctjEïnii:

bereiken,maar gewOon weg aan amateurisme doen en op korte

tijd populair worden in eigen streek.Hun belangrijkste opdracht .

vinden ze,is het geven van goede informatie,kritische be-

schouwingen bij aktualiteit,afgewisseld met bet; draaien —'V,
van hormuziek,kleinkunst en zelfs operette-en fanfaremuziek '

voor de ouderen, .

Als alles mee zit,en alle bfficiele papieren in orde zijn

in dat labyrint of doolhof van réglèmentering starten de

uitzendingen op ZONDAG 3. OKTOBER en dat op de T03.p

Hieronder krijgt u reeds een lijstje met. de programmatieï

RADIO KAMPERNOELIE Danny M. •

j
.. V.

S.OOu tot 9.00uur:KAMPERNOELIE OP ZONDAGOCHTEND

(Ingrid)

«Ï.OOu.tot IO.OOuur:KLEINKUNST(Annie).

lO.OOuur tot II.00uur:0PEP.ETTE EN.F^FAREMUZIEK(geprezenteerd

/  ̂ dppr Mi.l.ly VANDEREET)
ïl.OOuur tot 12.OÖuur;MUZIEK.VOOR,ZIEKEN EN ALLEENSTAANDEN.



I2.00uur tot I3.00uur;GROETJES EN VERZOEKJE [Freddy)

la.OOuur tot lA.OOuur: DAVE VAN KAMPENHOUE

.  Ï4.00uur tot 15.OOuur:OMBUDSRADIO met Piep€

I5.00i^r tot 18.OOuur:SPORTMARATHON met voe

en andere sportmanife

^ f studio.(Eddy)
IS.OOuur tot I9.OOuur:HUTSEPOT.(geprezentee

Willy van de ex-di'sco

yJ^/A^3>00uur tot 2(I.00uur:DE RATER SLAAPT( met
en Marleen)

20.OOuur tot 2ItOouur;VERDR0NKEN VLINDF.RS (

2I.00uur"tot 22.OOuur:Watten in je órén voo

programma BORN TO BÉ

D.J. Tiger en D.J. P

Ten slotte dan

22.OOuur tot 24.00 uur:ALS DE NACHT VALT(D..

D.J. Danny)

En nu maar LUISTEREN!

i'luitslapcn

ities en pastan

door D.J.

• Mobyzoeki.

'.Lucky,Jan

en Hilde)

et hard-rock

DE van

Dickie en

...dan wens ik joi sn...

Volgende mensen blazen deze en ook volf 3e maand

\  één kaarsje meer uit.Laat de feesttaari aar aanrukken!

SEPTEMBER.

dinsdag 14 ;59pcembert Karei VAN HECl

zondag I9/9:Mark MICHIELS,

vrijdag 24/9:Luk ST-^.DTS.

zaterdag 25/9:Eddy MULS.

Vera MICHIELS., _ ^
OKTOBER.

vrijdag 8 oktober: (en dat zijn er el wat)

-Edith GRAUWELS.

-Renêke COOSEM^S^ <
-Walter VANDENBFRGÏ^I ^

zaterdag 16 oktober ten slotte: .^j; l^AN DE VELDE.
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SAMisNCEstóo ÈN GÊM.öfoiï:lsb"DödR ificiikÈL^r ' "
..-'"UV . •■ !' '

.  ■ ' f ■ ' ■•' ■

'i ** ... "''r. j' "j '
■  • ■ n- ! ■•• ••• • M'j:

: -Waarom tr^kt. de, zaj^^es zo , eei> lang ^ez icht?
-Ze heeft maer acht bloementviiXen gekregen,

rMaar dat is;toch een mooi resultaat. .
■  . .f .V, ; . - -JJ/J' ■■ '.V

-Neen,want ze ihad :^r 12, l|.eteald^. f ^ ..

De dag nö het bedrïJïstéèSt. • ••

Rob zit mét èéh kater éti éeii ohti^idhte méhg '
ttatensap te drihken als de dirêicteür biririehkdtót T'
■"Man,ik heb je hóg hooit zó zien zuipen.

! . Je was stömdronkénVWóè ben'jé toch in hfêinéisnaam ?'
.  thuis <geraakt? . V: _ . .

-ü hebt me gevoerd,meneer de dirékiEéuf!

Frndekómt te "laat voor het .kopeert». : / . ... .
Wanneer hij met: rode wangen in de rij, is.door- ^
geschoven en haar plaats heeft bereikt,vraag|^t .?ij •
aan haar.buurvrouw: Wat spelen ze nu?

"De.negehde van Beethovèn,fluistert deze.
-Foert.zegt Finne.Dan hebrik de eerste acht : -
..gemist! r.w

..Mark vraagt ongeduldig aan zi^ngaragistt '
-Wat scheelt er nu eigenlijk ..met die.wagèn? A "
-Ik wil meneer niet kwéèa-n,antwoordt de auto-^V \

. hersteller,maar mocht uw auto-een-paard zijnfdan--A.
?ou ik u aanraden het te laten afmaWèi^

V-\.- \ ^

-Wel,vrageh Je kamer^3den,,aan^p,ikke ébidtwét'heeft
de vrouw gezegd toen je zo la.atyb^^l^huis gekomen?
-Ach<antWnordt.'hij,eigenlijk niëjt;s«Fü£-Jie-t-wée ' ■
voortaj^én_gpü_ik tolrh^^^ laten ,trekken.



.V;-
Drie moeders-ziitèn^ elk^m^t^^n'
in de wachtkamer .De eerste binnetf kon

aan een grondig onderzoek:puzzeltjes oplc

ken,vraagstukjes oplossen.,.Na éeri tijdje

trekken:"Mevrouw,uw zoontje is geobsedeet

gens eten,*s middags eten,zelfs in zijn n

Hieraan moet u dringend wat gaan doen.Kor

terug.*t Is 2.000frank.

Zo komt de tweede aan de beurt.Het duurt

hier volgt gauw zijn besluit."Mevrouw,zep

is geobsedeerd door geld,hij doet niets,a

over sparen,beleggingen,transaksies van h

zelfs ixï zijii'haam,Frank. * t Is Z.OOOfrank

Nieuwsgierig zit de derde moeder haar beu

Wanneer' ze ech'ter de resultatèn van haar

zegt ze tot haar zoontje;"Kom,Pietje,we z

i:.-™

-De sigaretten paan vanaf volgende .mm^nd

in. Terecht kan men nu spreken van.een "r

Sander staat voor de vierschaar en dè vief

zegt hem;-Beklaagde,je hebt de pfokureur

kop genoemd.Hiervoor krijg je een geldstt.

Heb je daar nog wat op te zeggen?

-Neen,edelachtbare,zo rijk ben ik niet.

Tegenwoordig kan men ook; iri plaats van "k;

eieren klossen,of is het. niet klutsen? M.1

van. -;i -v

dé psychiater
en de beginr

ïn,lijntjes trak

in hij de konklir^i

loor 'eten.' s Mör-

1 Fred..V

fér veertien dajien

!t larig of ook

lij,uw zoontje

irs dan praten
<

•  en »i:iGor,

r.f te achten,

rpangei": vemeent

hier wp;;".

rank de hoogte

e stinkerd".

pen rechter

'dikke schaaps-

van 6.000frank.

klossen''ook

x^eet c-r meer

fv5i ffCM3ly/Q£HSim
v/ni>io^y/msr,

A//£rO.



O
TONY EN ALBIN BARKRUKKEN HET "GUINNES BOOK" IN.

*BeïWBe maanden geledenpoogden vier mensen uit Aarschot het
wereldrekord '*barkruk zitten" op hun naam te ehrijven.

Drie van de vier wédénhet zitten een beetje te veel en

Raven de strijd op.De vierde bleef het 83 uran volhouden,maar

Werd twee dagen later Vjfgeeisraetfdnaar het hosptaal wegens

symptomen van oververraoédheid,nou ja...wat wilj|e.

Daarbij werd hun rèkóni proef door een gerehtsdeürwaarder

niet goedgekeurdi$ zei trouwens dat ze met vier aan de

vuurproef begonnen zijn en dus ook met zijn vieren iijoeten

eindigen.Allemaal moeite dus voor niets*

Twèe mensen uit Kampenhout willen nu wel ditrekd verbreken.

Net zijn Tony WITTENBOL en Albin,de ex-drumervanCobra en van

Vulture (is dus het zitten al een aardig stukje gewoon).

Zij,twee Belgen dus,beginnen er aan op DINSDAS 56 OKTOBER EN

dat in zaal "De Beiaard" in de Dorpsstraat. En dat voor een

rekordpoging van 90 ure9eventjes een rekensometje maken,oftev?el

wat gelijk is aan 5.A00 minuten oftewel 324.000 aseconden,

mooi gedaan he? ZATERDAG 9 OKTOBER mogen ze hun strijdrossen

verlaten(wanneer?) en wordt er besloten met een steunfuif

met discó~bar DE KATER. Hun rekordpoging gebeud onder het

waakzaam oog van niemand minder dan gerechtsdeurwaarder Mr.

Van Backlê,den echte dus.

We wensen Tony en Albin veel morele steun toe, veel moed en

vooral voor daarna,nog een gezonde fysieke konditie.Ze zullen

het nodig hebben.

De Kampenhoutse vrije radio "Kampernoelie" (meer hierover op
voorgaande bladzijden) willen graag tussen de programma's

door,gebruik maken voor het doorzenden van plaatselijke infor
matie.Meer inlichtingen hierover,kan men terecht in het

praathuis,dat is Zaal De Vlaamse Leeuw,Schildhovenstraat,26

te Kampenhout .Men vraagt daar maar achter Renaat Van de Velde

die zorgt wel voor de rest.


