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WERKTEN MEE AM DIT NUMMER t

- Hoofdredactie : Mark Michiels

- Tikwerk : Gerda Muls

- Lay - out : Darmy Michiels
- Teksten : Chris Budts — Dora Van Hooff (Chiro^ -• Ingrid Ribus — Danny Michiels

Mark Michiels - Eddy Muls

'K HIELD VAN M'N DORPJE ...

Wist je dat het dorpje Kampenhout vroeger twee mooie stoere windmolens
bezat ?

Wist je dat de brug van Kampenhout-Sas vroeger een vlakke constructie
was, die opendraaide ?

Wist je dat De Caille. het laatste bruin café van Reist, voor enkele
jaren moest gesloopt worden ? Dat op de Haachtsesteenweg vroeger een tram
reed ?

Dat de bakkers vroeger met paard en kar brood aan huis bezorgden ?

Dat de kleding van vroeger nu weer in de mode lijkt te komen ?

OUDE PRENTKAARTEN VAN KAMPENHOUT

Ter gelegenheid van Relst-kermis wil Jeugdhuis Tonzent een reeks oude
prentkaarten van Kampenhout lanceren.

Uit een stapel van ruim honderd authentieke prentkaarten hebben wij samen
met drukker Luc Mathijs een prachtige serie behouden van twaalf kaarten.

De prentkaarten werden door Luc geretoucheerd, gefotografeerd en
vermenigvuldigd op gemskleurig papier. Het hele pakket kaarten steekt in een
mooi, handig mapje.

Pri-is één pakket van 12 kaarten : 200 fr

Zolang de voorraad strekt.
BIJ DE VOORPAGINA :

Het oude gemeentehuis van Kampenhout, het bejaardentehuis en de
kruidenierszaak Liekens, nu café "De Postkoets". Bekijk ook de mensen die
poseren. In het midden een kind in een houten kruiwagentje en een meisje dat
een lammetje in haar armen houdt.

Kan het charmanter ?

- Mijn raan componeert een
paaslied !



MINI -r CULTUUR

1 TENTOONSTELLING

Van 18 tot 27 maart stelde de jonge Bergse kunstenaar ERIK MATHIJS 30 schilde
rijen en 5 gravures ten toon in de showroom van Maerel. Be kunstwerken boden een

overzicht van wat Erik de afgelopen vijf jaar gepresteerd heeft.

Zijn belangstelling gaat vooral uit naar landschappen in de loop van de
seizoenen en op verschillende tijdstippen van de dag. Baarnaast vinden we een

paar stillevens en enkele werken waarin mensen worden getypeerd.

Be schildertrant van Erik Mathijs leunt sterk aan bij het impressionisme.

Eén werk verwijst trouwens direct naar deze interessante stroming : "Pastel naar
Monet".

2

BAME MET ROBE HOED

(E. Mathijs)

1 POPPEHKASTSTUK

Op 20 maart kon groot en klein in Tonzent genieten van een boeiend poppen

spel : Boke en de kittelnetels. Op uitnodiging van de Chiro werd het stuk gebracht
door enkele mensen van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking van Leuven, Beze

mensen hadden het spel gecreëerd met het oog op de 11.11.11.-actie, maar ze had
den zoveel succes, dat ze besloten om meer opvoeringen te brengen.

Poppenkast is meer dan een kastje met sprekende en spelende poppen.

Bat bewees ook Boke. Be spelers maakten dankbaar gebruik van heel wat dramatische

expressievormen : acteurs, die zich voor en achter de kast naast de poppen bewe
gen; muziek; zang; dia's. Verder troffen we een grote verscheidenheid aan in de

poppen, de rekwisieten en de decors. Bat alles werd aangewend om de toeschouwers

door het verhaal heen enkele belangrijke ideeën, kernachtige standpunten en on

misbare achtergronden bij te brengen over wapenindustrie, corruptie, oorlog en
vrede.
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1 SOCIALE ACTIE

3  meningen zijn verdeeld over hei opzet van de Brusselse firma ABC - Rent - a
Car, die op vrijdag 25 maart 15 rolstoelen uitloofde voor wie 10.000 gebruikte

briefomslagen kon voorleggen. De actie doet trouwens heel wat vragen rijzen over
het gehandicaptenbeleid in ons land.

Hoe dan ook, in Kampenhout werd onder impuls van Radio Kampernoelie een blik

semactie op het getouw gezet, die TWEE ÏÏIEUWE ROLSTOELER opleverde voor twee gehan
dicapte mensen uit ons dorp, Aloïs en Lena.

1 PROJECT

In de Tonzentkrant van jantiari hadden we het al even over het Project Sociale- Ver
dediging in Vlaanderen. Ondertussen hebben de mensen van het project een heel

lezenswaardige brochure uitgegeven, waarin ze hun visie uiteenzetten over milita
risme, leger en geweld en de alternatieven die zij daartegenover stellen.

Om het anders te zeggen: als je vindt dat het ook zonder geweld kan of zou

moeten kunnen, dan is het beslist de moeite waard om deze korte nota te lezen.

Vanaf l8 april start bovendien een opleiding over geweldloze verdediging. Stem
pelaars kunnen hiervoor vrijstelling krijgen. Meer inlichtingen bij Mark Michiels,
Schildhovenstraat 40,

1 FESTIVAL

Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 mei wordt in de paleizen van het Ten

toonstellingspark op de Heizei in Brussel een interessant festival gehouden, dat
wil blijven stilstaan bij de manier waarop wij leven. De organisatoren vinden dat
het vandaag de dag niet altijd je dat is, en dat daar wat kan aan gedaan worden.
Ratuur, voeding, opvoeding, vrijetijdsbesteding, vredesbeweging, mensenrechten,
werkloosheid, ... Bi ons volgend nummer komen we hier uitvoerig op terug. Schrijf
de datum al in je agenda, want we zijn van plan om er in groep naar toe te gaan.
Met de NMBS, die 50 % vermindering toestaat !

1 CONCERT

De sympathieke Bretoense zanger - gitarist Dan Ar Bras zorgde op zaterdag 26 maart
voor een prachtig optreden in Tnnzent. Het concert van deze Bretoen die muziek maakt,
was smaakvol gevarieerd, harmonisch opgebouwd, vakkundig-verzorgd en persoonlijk door
leefd. Dat deze zeldzame eigenschappen borg staan voor kwaliteit, hoeft geen commentaar;
dat,ze ook met magie en schoonheid te maken hebben, daarvan kunnen de toeschouwers getui
gen.



WAT MET ONZE VOEDING ?

In België (hier dus), het land waar de mensen veel van lekker eten houden,
voeden we ons niet altijd op de juiste wijze.

De 7 hoofdzonden van de Belg aan tafel ...

1. Te grote aanbreng van calorieën : slecht voedingsevenwicht.

2. Onvoldoende verbruik van melk en raelkprodukten.

3. Overmatig gebruik van vetten.

4. Misbruik van suiker.

5. Onvoldoende verbruik van fruit en groenten, vooral van rauwkost.

6. Misbruik van zout.

7. Te licht of geen ontbijt.

WAT MOET JE OENKEN VAN MACROBIOTIEK ?

Oe macrobiotiek is in het algemeen een voorstander van een vegetarisch dieet
De macrobiotiek werd door een Japanner. Georges Ohsawa, verspreid. Het is
niet alleen een dieet, het is een levenswijze, die haar oorsprong vindt in de
filosofie van het Verre Oosten en meer in het bijzonder in de Zen.

Het woord "macrobiotiek" is afgeleid van het Griekse "makros" (groot) en
bios (leven).

De macrobiotiek berust op een tegenstelling van de YIN de
middelpuntvliedende kracht, en de YANG. de middelpuntzoekende kracht.

YIN IS koud. passief, negatief, verticaal, zuur. zoet. vrouwelijk, groente
vitamine C, 62, 812 ... J ■ a

YANG is warmte, actie, bezittelijk, horizontaal, droog, gezouten, bitter
mannelijk, dierlijk, ei. vitamine A. 0. E, K.

Oe voeding moet in evenwicht gebracht worden. Eet je b.v. een ei (yang), dan
moet je dit in evenwicht brengen door rauwkost te eten (yin).

De macrobiotische voeding is bij voorkeur vegetarisch, de graangewassen
dienen als voedingsbasis.

Er bestaan verschillende wijzen om te eten en te drinken, waardoor je een
goede gezondheid kunt verwerven en waardoor je het evenwicht yin-yang
verwezenlijkt. Aan u de keuze !

Chris Budts.
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Zonder woorden

Zonder woorden
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CEMEENTEHUISSTRAA T

( Verslag gemeenteraad 22/3/'83)

6.

Het is zelfs voor een "buitenstaander die een beetje de kranten volgt, duidelijk,

dat het enigszins rommelt binnen de Kampenhoutse gemeenteraad. Er deden zich op de afgelo

pen zitting inderdaad enkele toestanden voor, die meer dan één vraag doen rijzen

Toen we de agenda laaen van de jongste raad, begonnen we lichtelijk te vrezen voor

onze nachtrust. Geen nood echter, want om middernacht trad een stroomonderbreking in en

bovendien had de Commissie van Financiën zich reeds herhaalde malen over de vervelende

belastingen ontfermd, zodat de agenda dus wel goed moest opschieten. En dan nog kon het

voor de PW niet snel genoeg vooruitgaan, want zowat halfweg de zitting hield de vijfkop

pige formatie het al voor bekeken.

In de openbare zitting moesten in totaal 29 punten worden afgewerkt, In de geheime zitting

kregen de raadsleden dan nog eens 8 punten voorgeschoteld.

Wat de openbare zitting betreft, noteerden we naast enkele losse punten, een viertal

grote luiken : twee gevarieerde interpellaties, een'godsdienstig halfuurtje', zoals bur

gemeester Verhoeven dit klassieke gespreksthema noemde, en, last but not least, een resem

belastingen.

We staan eerst even stil bij de vijf uiteenlopende punten die werden aangebracht door

raadslid Jos Vantieghem, Volgens hem schieten de herstellingswerken aan de pastorie van

Berg helemaal niet op. Daarop leest Verhoeven een recent ontvangen kaartje voor, waarin

de Bergse zielenherder zijn tevredenheid toont over de prestaties van de gemeente.

Een ingenieur van het Ministerie van Openbare Werken lichtte de plannen toe i,v,m, de

Haaohtsesteenweg, De recente verkeerstelling aan Kampenhout^as stelt Openbare Werken

voor een probleem. De verkeersdrukte op de Haaohtsesteenweg is immers nog bijzonder groot.

Er werden 11 a 12,000 auto's per dag geteld, waar een weg met twee rijstroken normaal

slechts een capaciteit van 9*000 voertuigen per dag heeft. Volgens deze normen is een ver

breding van twee tot vier rijstroken dus wenselijk. Nochtans wil Openb, W, de VEILIGHEID

op deze drukke rijksweg primair stellen. Daarom worden eerst vrijliggende fietspaden ge

pland, Vervolgens wordt aan een betere verlichting gedacht. Daarna zal een onderzoek nog

maals moeten uitwijzen of een verbreding al dan niet nodig is. Een veilige oversteekplaats

d,m,v, verkeerslichten is eventueel ook haalbaar.



7Ifadat hij een aantal klachten had ontvangen, nam plaatsvervangend burgemeester, eerste

schepen Schoevaerts, bij dringende noodzakelijkheid de beslissing om verkeersborden te

plaatsen in het Duistbos, Volgens Vantieghem brachten die borden het verkeerde effect

teweeg, In verband met deze ietwat ongelukkige verkeersbordenaffaire (die o.i, lichtjes
werd opgeblazen) kwam Verhoeven met het lovenswaardige voorstel op de proppen om alle
krachten te bundelen en om in een aparte raad de verkeersveiligheid in onze gemeente aan
te pakken. Er moet immers nog veel gebeuren, beweerde hij.

Demesmaeker (SP) had het over onze huisvuilophaling. Hij vond dat de intercommunale
Interza te duur werkte en eiste dan ook een duidelijke motivering voor de opgegeven reke
ningen. Peremans, die deze interpellatie kreeg doorgespeeld, liet zich niet onbetuigd,
maar zijn betoog kon Demesmaeker niet bevredigen.

De gemeente is in principe voor een saneringslening. Een saneringslening, een

nieuw begrip in de crisispolitiek. Het' komt erop neer dat de gemeente een financiële

tegemoetkoming (een "cadeau" volgens Verhoeven) krijgt, als" een aantal voorwaarden worden
vervuld. De Keyser, namens de PW, vond dit een schijnoplossing, die.alleen maar tot
meer belastingen zal leiden. Daarop verliet zijn fractie de zitting.

We slaan enkele minder belangrijke punten over. Blijft nog de indrukwekkende lijst

belastingen die op de agenda stond. De CVP had vaak de hidp nodig van de SP om aan de
vereiste meerderheid van stemmen te komen. De VU kwam enkele keren vrij zwak naar voren,
niet omdat ze tegen bepaalde belastingen waren, maar vooral omdat ze in dergelijke geval
len geen alternatieven hadden.

Mark Michiels

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

AGENTSCHAP KAMPENHOUT

WOONSPAREN
NIEUWE FORMJUE geeft je reeds na 3 jaar

het recht op
een goedkope lefng

STATIONSSTRAAT 16 - 3090 - KAMPENHOUT

TEL. (016) 65.57.81



Hallo beste mensen van Kampenhout en omgeving,

Oe 'Chiro" - kinderen, jeugd, leiding en oudleiding - is verheugd u te kunnen
uitnodigen op volgende activiteiten :

«  CHIROMIS.

Zondag 17 april - lOuOO - parochiekerk Reist
Thema : Ons huis een thuis

*  OPENDEURDAG;

40.

^  Van de in aanbouw zijnde lokalen aan de Hutstraat
Zondag 17 april - doorlopend vanaf IluOO
Infostand - drank en hapjes - volksspelen

EETDAG

Zondag ZK april - zaal Pax

MENU-

van 11u30 tot 15u30

CHIRO

40

40

Aperitief

Tomatensoep

Varkensgebraad of ossetong

met Madeirasaus of Baskische saus 200

Blanket 180

Frieten inbegrepen

Dessert : roomijs 40
Slagroom 10
Filter 30

Kindermenu's voorzien

Er dient niet vooraf ingeschreven te worden.

DIA-AVOND;

K
A
M
P
RELST

Vrijdag 29 april - zaal Pax - 20 u . ^ 4. IVI
Deze avond wordt aanbevolen aan alle mensen die vanaf 1968 iets met

a/e Kampenhoutse jeugd beleefd hebben
Babysit voorzien ter plaatse. H

%

O
U

voetbal:

Zaterdag 7 mei - terrein S.W. Kampenhout
Aftrap dames : 14ü00 - aftrap heren 15u30
Ouders spelen tegen leiding en oudleiding
Supporters welkom !!



ii.
VOLKSDANSAVOMD

Zaterdag 7 mei - Park van Reist - 20 u

Een avond met veel volksdans en ook andere dansmuziek

Alle jeugdbewegingen van de omgeving worden op deze avond speciaal
uitgenodigd.

3Q/nm <^AAj04\jnxtx^

kampenhout

O- > 1 ■ 5

ofzi^'^'^ere _ t

hopen iets naar zijn gading vindt
eucharistie vieren, eten, spelen, praten, dia's kijke
supporteren of gewoon een kijkje nemen. Je bent echt

^09o 2e^''^a. -f

Kom met ons mee ^
n, dansen, voetballen,

heel hartelijk welkom

BiERHAiTOEL VAN CRAENENBROECK - budts
Cl

^  %

* ALLE BIEREN !

* ALLE WATERS !

* UITGEBREID GAMMA WIJNEN !
H. TOBBACKSTRAAT 29

3090 KAMPENHOUT
Tel. 65 58 80

.c€)

RELSTKERMIS-HEEKEND 16 EN 17 APRIL

Zaterdag 16 april

15 uur

19 uur

DIAHONTAGE : T0NZENT-FLASH-8ACK

RELSTKERHIS-PARTY, de onverbeterlijke kermisfuif van Tonzent !

Zondag 17 april ; DOORLOOPEND KERHISOPENDEUR met animatie binnen en buiten

opendeur stripbib

dia's en foto's

feestelijke muziek

terrasjes

verkoop oude prentkaarten (zie elders in dit nummer)
alles over de Tonzentkrant

volksdansen en volksmuziek door DE ROHMELPOT



DAG VAN EEN SCHOLIER

Opstaan : 's Morgens word ik wakker met een houten kop
Naar beneden : Goeiemorgen, morgen
Afscheid van mama : I can't stand losing you
Naar school : Oe eenzame fietser

Door de poort ; Highway to heil
De bel ; You can ring my bell
In de rij : File

Naar de klas : Opzij, opzij, opzij
In de klas : Get up, stand up
Lesoverhoring : Moeder, wat ben ik bang
Les aardrijkskunde : Vlaanderen boven

Geschiedenis : De tijd van toen
Muziek : The fifth of Beethoven

Turnen : Zak es lekker door

Nederlands : Omdat ik Vlaming ben
Scheikunde ; Fire

Speeltijd : What's the name of the game
Naar toilet : Yellow river

Middagmaal : Wij willen friet met mayonaise
Strafstudie : Trek het je niet aan
Naar huis : En we gaan nog niet naar huis

Go your own way

Voor 't rood licht : Don't stop
Bekeuring : Bij de rijkswacht

Over pa zijn knie : Daddy cool

Huiswerk maken : Oe werkmens

Huiswerk klaar : Is everybody happy
Plaatjes draaien : Popmusic

Slapen gaan : Ik heb de mot in mijn lijf

Slaap kindje slaap ...

's Nachts : Roxanne, you don't have to put on the light now

Ingezonden door Ingrid Ribus

-J

i2.

VERJAARDAGEN IN APRIL

2 april : ZJAPI Van WeyenLerg

22 april: JAN Imbrechts

27 april: RITA Ifytterhoeven



i3.
Zondag 24 april Ö3 - 19u30

FILM

steekkaart

U.S.A. 1980

Regie : Stuart Rosenberg

Scenario : W.D. Richter, naar een verhaal van Richter en Arthur Ross
gebaseerd op een studie van Thomas 0. Murton

Vertolking : Robert Redford (Brubaker)
Yaphet Kotto (Coombes)
e. a.

Ouur : 130 minuten.

fli-i de film

Een ongelooflijk verhaal gebaseerd op de waTT'g^ürtenissen van Thomas 0.
Murton (gewezen gevangenisdirecteur).

Deze Thomas is een gewezen universiteitsprofessor die criminologie en
strafkunde doceerde. Hijzelf beleefde dit verhaal en sprak vol lof over deze
film (waarvan hijzelf de opnamen bijwoonde en aanwijzingen gaf)

"Trusties" zijn betrouwbare gevangenen die gewapend de wacht houden bij de
werkende gevangenen.

-Naar de telefoon worden geroepen" : dit is een brutale procedure, nl. een
instrument dat gebruikt wordt om gevangenen te straffen. De gevangene die
deze straf onderging werd naar een hospitaal gebracht, uitgekleed en
vastgebonden. Een elektrode werd vastgemaakt aan zijn grote teen en aan zijn
schaamdelen. Deze elektrode werd aangesloten aan een veldtelefoon. Wanneer
men dan aan de hendel draaide, kreeg de man een ontlading van 60 Volt in zijn
lichaam.

Een film waarin corruptie en de strijd ertegen de hoofdrol spelen.
Een film die je moet gezien hebben.

- Het laatste snufje, mevrouw !
Als u het ei zo goed verstopt hebt,
dat u het niet direct kunt terugvin
den, dan kunt u het later nog voor
Kerstmis gebruiken !



KALENDER

Tonzent gesloten2 APRIL :

3 APRIL : V.M.

r
N.M.

19U30

3 APRIL : 20 uur

10 APRIL :

N.M.

19u30

13 APRIL

16 APRIL

Stripbib * instuif

Instuif

PAASFILM : JESUS CHRIST SUPERSTAR

OPTREDEN WHITE LINË FEVER f FUIF

Stripbib + instuif
Instuif

FILM : AN UNMARRIED MQMAN

SCHAATSEN Heist o/d Berg

Vertrek 18 uur aan Tonzent

15 uur : TONZENT FLASH-BACK - Diamontaae over de

Tonzentactiviteiten van de voorbije vijf jaar

19 uur : RELSTKERMIS-PARTY

17 APRIL de hele dag door RELSTKERMIS OPENDEUR (feestelijke muziek,

animatie binnen en buiten) - 's Morgens ook stripbib

23 APRIL : 19 uur : Instuif

2i APRIL : V.M.

N.M.

19u30

Stripbib + instuif

Instuif

Laatste FILM van het seizoen : BRUBAKER

30 APRIL : 19 uur : Instuif

1 MEI V.M. : Stripbib + instuif
N.M. + avond : Instuif
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s te maken met Broederlijk
Delen de 11 «11.11 ♦-aktie.E'een,na de gebroeders
Geets,halen terug twee Kampenhoutenaren de voorpag
ina van Het Meuwshlad:STAF VAN STEENWEGHErT(recht
staand en RE3ÏAAT VAH DE VSLDB(zittend).Maar zij
hielden niet alleen de wacht in de Anderlechtstraat

te Brussel,Van donderdagavond 24/03/tot vrijdagmid
dag waren dat:Michel Pira+Pascal Van der meiren

(11 tot 2u.)willy Vandereet+Renaat v.d,V<^v.on 2 tot
^ 4"ii.')Miohel De Coninck en PascalVdm.(van 4 tot 6u,)

van 6 tot 8uur:Hugo Janssens,Peter Luypaert,Lisett€
Tobback en Stafke Vstwgh.Van Su.tot 11u30 terug de
mensen van de foto en de finale was voor ; Guido Van

de Velde,Danny Michiels(vanaf 11u30 tot H.OOuxir


