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MILAC

1
NIEUWS

Miliciens van onze parochies onder de wapens

PASCAL Budts in Evere tot 30 juni
ANTOON Haesaerts in Beauvechain tot 31 juli
WILLY Laurens in Peer tot 30 juni

STEPHANE Mathieu in Brugge tot 31 juli
MARK Van Bael in Grefrath tot 31 mei

PAUL Van Roeyen in Leuven tot 31 augustus

30HAN Perremans in Heverlee tot 31 mei

AU6ÜSTIN Lanciers in Gent tot 30 november

HENDRIK Van Dessel in Heverlee tot 31 januari

DANIËL Hommens in Peutie tot 28 februari

FRANKIE Van Dessel in Zwijndrecht tot 28 februari
IVO Vanderick in Gent tot 26 februari

Vanaf 1 juni sluiten Pascal Vandommele en Mark Mathijs zich bij deze rangen aan,
terwijl Johan Perremans en Hark Van Bael naar het burgerleven terugkeren.
Het Mark Van Bael verliezen we onze vertegenwoordiger in Duitsland, want alle

anderen blijven in België gekazerneerd.

Verder hebben we nog 3 B.V.'s onder de wapens, namelijk Gerrit Bulens,
Hark Cochet en Michel De Cat.

Indien u nog andere miliciens zou kennen die niet in deze lijst zijn opgenomen,
geef dan hun naam en adres aan een van de bestuursleden. Het is onze enige
manier om te weten wie er bij het leger gaat.

Namens Mila

Hugo Janssens

HORLOGES EN JÜMELEN KOOP JE IN VERTROUWEN BIJ

ALFRED VAN HOUT - WATZEELS

STATIONSSTRAAT 15

KAMPENHOUT - TEL. 016/65.55.99

UW HUIS VAN VERTROUWEN

Horloges OMEGA - PONTIAC - CITIZEN

Trouwringen - Juwelen goud / zilver
Klokken - Barometers - Tin

DIENST NA VERKOOP - HERSTELLINGEN

TIJD IS PONTIAC



GESLAAGD 'AHgRlKAANS' FILMSEIZOEN

De 16 mm filmclub is weer aan enkele maanden welverdiende rust toe.

Tussen 31 oktober '82 en 24 april '83 werden acht "Amerikaanse" rolprenten
vertoond, die samen goed waren voor 907 minuten of ruim 15 uur filmgenot.
In volgorde waren dat : American Gigolo - Ordinary People - The Revenge of
the Pink Panther - The Warriors - Rocky - Jesus Christ Superstar - An
Unmarried Woman - Brubaker.
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Na afloop van de laatste film vulden 22 kijkers een klein enquêteformulier
in. Aan de hand van de resultaten kunnen we een algemene balans opmaken.

Eigenlijk is al bijna alles gezegd, als we namelijk in de enquête
terugvinden dat iedereen het programma in zijn geheel geslaagd vond. Er
werden boeiende films gespeeld en het aanbod was gevarieerd.

De top-3 tekent zich duidelijk af :

1. Brubaker

2. Ordinary People

3. Rocky.

Brubaker behaalt met lengten voorsprong de hoogste score, wat wellicht
gedeeltelijk te danken is aan de dankbare datum van de vertoning, net voor
de enquête.

Geen enkele film werd door ons geacht filmpubliek afgekraakt. De muscial
Jesus Christ Superstar en de vrouwenfilm An Umarried Woman deden het minder
goed. I.v.m. Jesus Christ Superstar lezen we : te langdradig - te modern
- jammer dat er niet in gesproken wordt. Meningen waar we kunnen in komen,
al staat ons nog klaar voor de geest, dat iemand tijdens de voorstelling
alle liedjes heeft meegezongen.

De inhoud van An Unmarried Woman werd enkele keren in vraag gesteld.

1■■

Boven : RoBert Redford

'Brubaker' voor de poort
van de Wakefield staats

gevangenis.
Rechts : knappe bink
Richard Gere.

Jill Clayburgh



Robert Redford met zijn prachtige vertolking in Brubaker wordt verkozen als
de beste acteur die we in onze films aan het werk zagen. Opvallend is dat
op de tweede plaats Richard Gere vermeld wordt, de Amerikaanse gigolo uit
onze openingsfilm. Een zo mogelijk nog sterkere acteerprestatie zet
Richard Gere neer in de recente film An Officer and a Gentleman.

Merkwaardig is dat bij de actrices de knappe rol van Jill Clayebyrgh niet
onopgemerkt voorbijging. Zij haalt het als unmarried woman nipt voor

het meisje van de T.V., Beth in Ordinary People.

De inkleding van onze filmavonden viel in het algemeen best mee. Oe
meesten kunnen de inleiding voor de film appreciëren, al wordt de spreker
wel gewaarschuwd voor langdradigheid.

Af en toe wordt er nog te veel gestoord tijdens de projectie. De meningen
i.v.m. het houden van een korte pauze lopen uiteen. De stoelen zijn nog
altijd even hard. Klank en/of projectie laten soms wat te wensen over. En
roken tijdens de film is uit den boze !

Tenslotte nog het lijstje met voorkeurfilms voor volgend jaar : Kramer vs
Kramer, The Omen. the Wall, Wings over America, Quadrophonia E T
Spartacus *. An Officer and a Gentleman. Le Battant. Rocky. Das Boot!

Blood, Christiane F. Victor / Victoria. Class
19Bi. Verdict. Fame. Hair . One Flow over the Cuckoo's nest « A Clockwork
Orange en The Blue Lagoon (* deze films werden reeds in Tonzent vertoond)

Mark Michiels

" De Hutle
HOEK HAACHTSESTEENWE6 - HUTTEWEG
(op een boogscheut van Tonzent)

SPECIALITEITEN

f#

STEAKS : KWALITEIT !
SPITHAANTJES : ZELF KLAARGEMAAKT !
ALLERLEI KOUDE SCHOTELS
NIEUW : OE MAMMOET. DE ECHTE CURRYWORST !

MODERNE INRICHTING HET ZITPLAATSEN

ONZE SERVICE :

DANNY en LIEVE

LEKKER ETEN

SNELLE BEDIENING

RUIM PORTIE FRIETEN
DEMOCRATISCHE PRIJZEN

OPENINGSUREN : DOORLOPEND VAN 11 U TOT 23 U

DINSDAG EN WOENSDAG GESLOTEN



PARKFEESTEN 1 983

NEDERLANDSE ARTIESTEN DRUKKEN DIT JAAR HUN STEMPEL OP
DE 22STE PARKFEESTEN TE KAMPENHOÜT-RELST
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2 - 3 - 4 en 5 JULI 1983

De showdriedaagse wordt
zoals elk jaar afgeslo
ten met deze meneer.

De drie leuke meisies van

BABE vrolijken de eerste
dag van de Parkfeesten op.
Een streling voor oog en
oor !

Nog een driedaags showprogramma vullen met eigen Vlaamse vedetten, dat wordt
een serieus probleem.

Want na 21 jaar heeft zowat al wat naam had en heeft in ons Vlaamse
showwereldje al wel eens op het podium gestaan.

Niet te verwonderen dus dat dit jaar onze noorderburen een aanzienlijk stuk van
het programma hebben ingepalmd.

De yaterdaoav/nnri. 2 -iuli. wordt vooral op het jeugdig publiek getipt met als
basisorkest voor de avond de Nederlandse vijfmansgroep FREE ACTION. een groep
ontstaan in 1973, die het enorm goed doet als begeleidingsgroep van tal van
Nederlandse artiesten. Ze brengen steengoede muziek en een perfecte lichtshow
maakt van de zaak een heel spektakel.

Holland boven M! Heel zeker, want de hoofdattractie wordt een spetterend
optreden van de meisjesgroep BA8E. show van de bovenste plank, verdere
commentaar overbodig. Maar we laten ons die zaterdag toch niet helemaal van de
kaart vegen, want we sleuren onze KIKI AMITY het podium op en dat betekent een
sensationeel optreden. .
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Op zondagavond gaat de verdeling toch al iets beter op. Dan rukt de
showformatie de GOLDEN BIS BAND aan, een groep van eigen bodem, die een
gezellig sfeervol zondagavondje waarborgt. Als attractie komt dan CORRY
(Konings). Eén van Nederlands meest succesvolle zangeressen, die het ook bij
ons lang niet slecht doet. Op haar visitekaartje lezen we toch t gouden en 3
platina Ip's en een gouden single, voorwaar geen klein bier !!

Gelukkig komt onze Vlaamse kroonprins de feestelijkheden afronden. Reeds jaren
zijn WILL TURA en zijn TURA-BAND onze vaste maandagavondaasten. En Will komt
graag naar Reist,omdat er op onze Parkfeesten zo'n geweldige sfeer is.

Voor, tussen en na de showavonden staan de d.j.'s van onze Kampenhoutse vrije
radio KAMPERNOELIE paraat om er de gezelligheid in te houden.

Buiten het showgedeelte steekt dit eerste vakantie week-end nog propvol
activiteiten. We zetten ze even op een rijtje :

De SCHUTTERS komen aan hun trekken op zaterdag- en maandagavond. Wie aan deze
feestschietwedstrijden wil meedoen, moet om 20 uur present zijn en wie er een
tweedaagse van maakt, komt in aanmerking om dank zij een speciaal klassement
een draagbaar T.V.-toestel mee naar huis te nemen.

Duivenliefhebbers maken reeds afspraak 's maandags tussen 19 en 21 uur om hun
diertjes in te korven voor Quiévrain, een middagvlucht die plaats^^rindt op
dinsdag 5 juli. Na het vallen van de duiven worden de koersliefhebbers

uitgenodigd op een wedstrijd voor LIEFHEBBERS, die de grote prijs PARK VAN

RELST betwisten om 15 uur.

Ook de kinderen krijgen hun deel in het programma en dit op zondagnamiddag.

Dan heeft traditioneel weer de preselectie plaats van de WITTEVERKIEZING 1983

voor de provincie Brabant. Zoals ieder jaar is ook GUST LANCIER van de partij
om deze verkiezing kundig te leiden.

Terwijl onze wittekoppen af en toe eens op adem komen, worden er onder de
aanwezige kinderen zomaar eventjes 3 fietsen verloot, onderverdeeld in 3

verschillende leeftijdscategorieën. Want Parkfeesten zonder het "balletjes
rapen' dat is niet denkbaar.

Wie het allemaal wat rustiger aan wil doen, die kan terecht in ons PARKFEESTEN
RESTAURANT en hier is er dit jaar wel wat nieuws !

Wie naar het restaurant komt of naar alle buitenattracties, hoeft geen
toegangsgeld meer te betalen.

Daarom is ons restaurant vanaf dit jaar ook open vanaf de zondagmiddag 12 uur;
goed nieuws voor de kookmoeders dus !

Voor de gezelligheid

opgetimmerd.
worden dan ook de traditionele Vlaamse Kermiskraampjes

Het Comité van het Park van Reist en de bijna 200 medewerkers hopen dat deze
22ste uitgave van de Parkfeesten weer succesvol zal verlopen; de opbrengst van
deze feesten komt immers volledig ten goede aan het parochiecentrum Park van
Reist.

Het Parkcomité.

V

Vt



PAXFEESTEN 1 983

6. 7 en 8 AUGUSTUS

Bij de start van deze jaarlijkse feesten - zo'n 23 jaar geleden - werden zij
'Meifeesten' genoemd. Wegens de minder gunstige datum (ook wegens de nog kille
dagen) in het voorjaar,werd naar een nieuwe uitgekeken : de eerste zaterdag,
zondag en maandag van augustus.

Ook de naam werd aangepast en veranderde van "Parochiefeesten" in "Paxfeesten".

De hoogste toppen werden behaald in de periode dat vedetten zoals The Pebbles,
Marva, Freddy Breek, James Lloyd e.v.a. werden gecontacteerd. Wegens de hoge
huurprijs van tentenmateriaal en de enorme stijging van de gages van de
vedetten werd afgezien van de formule "met de grote tent". De zaal zelf wordt
thans gebruikt voor de grote gebeurtenissen, en een kadertent op het
geasfalteerde parkeerterrein herbergt het restaurant. Dit systeem bewijst
jaarlijks meer en meer zijn voordelen tegenover het vroegere ; gemakkelijker
werken, vlugger en betere sfeer in een zaal dan in een grote tent, mogelijkheid
om bezoekers te ontvangen in het restaurant zonder dat zij toegang dienen te
betalen, eetmogelijkheid van 's middags, 100 Z gebruik van de mogelijkheden van
de bar enz. Ook wordt maar één grote gastvedette of -groep aangetrokken, en
een bekende discobar zorgt de andere dagen voor jeugdamusement.

Het programma zal er dit jaar in grote lijnen als volgt uitzien ;

Saterdag 6 aucustus

's Namiddags : kaartmiddag voor de derde leeftijd.
's Avonds wordt er weer een beroep»gedaan op 'Radio Moetoen" (vooral wegens de
denderende sfeer die zij vorig jaar hebben geschapen).

Zondag 7 augustus

's Namiddags : jeugdfilm met medewerking van de filmafdeling van Tonzent.
's Avonds - als de onderhandelingen niet op het laatste ogenblik afspringen -
een affiche waar wij menen trots te mogen op zijn ;

6

THE PLATTERS

(de echte Amerikaanse Platters, makers en uitvoerders van successen als Only
You, The Great Pretender ,.. en noem maar op), die op dat ogenblik op toernee
zijn in Europa. Hun optreden is gepland om 22.00 u.

Maandag 9 augustus

Geld- en surpriseschietwedstrijd op twee liggende vogelstaken.
Discobar in de bar (gratis toegang).

Zoals naar gewoonte : mosselen, koude schotels, frieten, pannekoeken en nog
meer lekkers in het restaurant, dat zondag reeds van 's middags geopend is. En
natuurlijk ook allerlei pret- en verzetstandjes.

Namens het Paxcomité,
Remi Indigne.
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ARK Michiels

TONEELGROEP "DE ANJELIER" - KAMPENHOUT

Vooraf

Van de vier Kampenhoutse toneelgezelschappen is Oe Anjelier zonder
enige twijfel op de professioneelste leest geschoeid. Zo werken de
spelers elk jaar met een regisseur die een regieopleiding heeft genoten
en die voor zijn prestatie een niet gering honorarium ontvangt. Dat
deze aanpak vruchten afwerpt, werd onlangs nog bewezen, toen de uitslag
van het Provinciaal Toneeltornooi bekend werd. Oe Anjelier behaalde
voor de derde keer in nog geen tien jaar tijd de opperste kwotering
■uitmuntendheid", dit keer met "Tien jaar later, het jaar 10" van
Walter Van Den Broeck.
De jury gewaagde in haar kritiek van een gaaf afgewerkte voorstelling,
een hoogstaande toneelbelevenis. De keuze van het stuk. het decor, de
rolkennis. het spelritme. de regie, de typering van de karakters werden
unaniem geprezen. Oe jury besloot dat De Anjelier beslist tot de beste
toneelverenigingen van Brabant mag gerekend worden.

Ontstaan in 1955

We gingen praten met Gust Van Gründerbeeck. die er van bij de aanvang
bij was. Enkele leden van fanfare De Eendracht wilden toneel spelen en
zo werd weldra een groepje spelers op de been gebracht. Gust wees erop
dat ook reeds voor de oorlog toneel werd gebracht, en dat in die tijd
de figuur van Vandenberge opdook, die eveneens in Reist werkzaam was.

De eerste voorstelling was een bonte namiddag op een familiefeest. Oe
eerste echte toneelopvoering was de komische thriller Arsenicum en oude
kant. In 1959 werd De Anjelier een autonoom toneelgezelschap, los van
de fanfare. In 1960 werd het 25-jarig bestaan gevierd.

Qovoerinoen

Aloemeen

Repetities en opvoeringen vinden plaats in Het Bloemenhof. Elk
jaar wordt één produktie klaargestoomd, waarvan in de tweede helft
van november drie voorstellingen plaatshebben. In het begin ging
de groep met een produktie ook elders spelen : Perk. Humbeek.
Buken, . ..

De meest oeslaaode opvoeringen

Groenten uit Balen (W. Van Oen Broeck). Lopntientje
(F. Timmermans) . Vrijdag (H. Claus) en de komische thrillers Oe
bemoeial en Dóódsimpel.

Het \/Qlaend6 stuk . . .

Wordt naar alle waarschijnlijkheid de komedie GEEN SEX IN SÜ5SEX
van Anthony Marriott en Alistair Foot.

(noot : De stukken worden door Gust gekozen. Hij woont heel wat
voorstellingen bij. die hij naar zijn spelersgroep projecteert.
Hij kent zijn spelers door en door en maakt meteen al een
voorlopige rolverdeling op.)



Inkleding, infrastructuur

Licht en geluid werden door de groep aangekocht. Elk jaar komen er
stukken bij. Het decor wordt zelf gemaakt en opgesmukt. Iedereen
werkt eraan mee.
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Leden

De Anjelier bestaat uit zo'n 30-tal leden (spelers + helpers
allerhande). Iedereen doet iets, zegt Gust. Het valt op dat de groep

over een beperkt aantal spelers beschikt, die evenwel een hecht team
vormen, dat goed op elkaar is ingespeeld. Een kleine uitbreiding van
de spelerskern lijkt toch wel wenselijk.

Regie

Zoals gezegd wordt steeds een beroep gedaan op semi-professionele
regisseurs.

Dictieleraar Rik Haesen nam 18 jaar de regie voor zijn rekening. Twee
keer werd hij vervangen, in 1961 door KVS-regisseur en TV-medewerker

Van Hellem, en in 1985 werden de laatste acht repetities geleid
niemand minder dan Nand Buyl (Axel Nort - KVS-directeur). Aan
Buyl hebben de spelers een goede herinnering bewaard, hoewel hij

op het moment zelf wel even van de kook moet hebben gebracht. De
spelers kenden namelijk hun rol niet. Buyl daarop : Ik verlies hier
m'n tijd en jullie je geld. Op de volgende repetitie kende iedereen
zijn rol.

Rik Haesen werd te oud en zocht een opvolger. Dat werd José Ghijsen.
die in '7^ met Groenten uit Balen en in '76 met De cactusbloem De
Anjelier in de categorie uitmuntendheid loodste.

Huib

door

Nand

hen

De laatste

Duerinckx.

jaren wordt gespeeld onder de degelijke hoede van Oktaaf

Zo zagen de spelers van
De Anjelier eruit voor de
opvoering van Dóódsimpel
in 1979.

^Bnrflg/auteurs

De Anjelier tracht zoveel mogelijk variatie aan te brengen in de
stukken : komische thrillers genieten de voorkeur, maar ook blijspelen
en karakterstukken worden niet versmaad.
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Vervolmaking

Het gezelschap heeft het belang van dictie ingezien. Rik Haesen heeft
de uitspraak van zijn spelers bijgescherpt. Voor enkele jaren
organiseerde De Anjelier zelf een cursus dictie en beweging.

Andere activiteiten

Elk jaar met de leden een reis en een feestje. Toneelbezoek naar de
schouwburg en naar opvoeringen in de omtrek.

Lange tijd stond ook een jaarlijks bal op het programma, om wat geld in
het laatje te krijgen.

Contactpersonen

René Schepers (voorzitter). Dorpsstraat 7
Gust Van Grunderbeeck, Perksesteenweg 18
Willy Van Gooi, Kerkstraat i

PLAGIAAT" - KAMPENHOÜT-RELST

Vooraf

Plagiaat is het jongste toneelgezelschap van de vier. Toch staan de
spelers straks ook al weer tien jaar op de planken. Een
jubileumproduktie is dus in het verschiet.

Ontstaan

Freddy Schepers was al jaren de geliefde leider/'lijder" van de snaken
van de K.S.A. die in '57 en '58 geboren werden. Vanuit een of andere
ingeving wilde hij zijn jongens iets nuttigs, iets creatiefs laten
verrichten. Poppenkast, dacht hij eerst, maar het werd toneel, want
hij had inmiddels contact opgenomen met Renaat Van De Velde, die zijn
regieopleiding wou toetsen aan de realiteit van het toneelspel. Een
eenmalig initiatief zou het worden. De eerste podiumbelevenis (1974,
De knecht van drie meesters, van Aloïs Pas) viel echter zo goed mee,
dat de bende voortaan wou samenblijven als jeugdtoneelgroep.

Nu is het repertoire met een uitsluitend mannelijke bezetting niet
alleen vrij beperkt in omvang, maar ook wat uit de tijd geraakt. In de
volgende produktie (1975. Het . lijk is zoek, komische thriller van
R. Dyer) waren dan ook reeds beide sexen aanwezig.

Opvoeringen

Algemeen

Plagiaat had geen eigen lokaal. Er werd gerepeteerd in Tonzent en
in de tuinschuur bij een van de spelers. Oe laatste repetities
werden dan in het decor gehouden in de Vlaamse Leeuw, waar even
later de opvoeringen plaatsvonden.

Jaarlijks worden 1 tot 2 avondvullende produkties gebracht, met
telkens 2 tot 3 opvoeringen. Naast deze avondvullende stukken
werden enkele jaren eenakters opgevoerd in Tonzent, die de spelers
in de gelegenheid stelden om ook met het alternatieve theater, zeg
maar het minder populaire toneel, kennis te maken.



Veel plezier beleefden de spelers ook met een amoureus wagenspel,
waarmee enkele kermissen werden opgevrolijkt.

De meeste geslaagde opvoeringen

Regisseur Renaat vindt Jeugdproces (1977) van Manuel Van Loggem de

meest geslaagde "alternatieve' toneelproduktie.

In het traditionele genre heeft hij de beste herinneringen bewaard

aan Arsenicum en oude kant (1978).

De volgende produktie mogen we in het najaar verwachten. De keuze
van het stuk is nog niet bepaald.

InKifcdina. infrastructuur

Plagiaat beschikt over eigen middelen voor geluid en belichting
(uitrusting werd voor een schappelijke prijs tweedehands aangekocht van
de bevriende muziekgroep Guido en gezellen). Eerst werd het decor
geleend van Kunst na Arbeid, later werden eigen panelen gekocht.
Meubelen worden geleend bij Meubelen Gielens.

Leden

Sommigen komen, anderen gaan. Het huidige ledenaantal schommelt rond
de 30, waarvan een 15-tal spelende leden.

R^qie

Renaat Van De Velde is de vaste regisseur van het gezelschap. Ook
Herman Moons kan een spelersgroep leiden.

Naast hen beschikt Plagiaat over een aantal spelers die een regiecursus
volgden.

Eén keer werd een beroep gedaan op een gastregisseur : Rob
Vastenavondt, die ook eens kwam adviseren, net als Oktaaf Ouerinckx.
Voor het volgende stuk wordt waarschijnlijk weer een gastregisseur
aangeworven.

Genres/auteurs

Komische thrillers en blijspelen maken het leeuweaandeel uit van het
repertoire. Toch schrikt Plagiaat er niet voor terug om zich aan
alternatieve stukken te wagen.

Vervolmaking

Verscheidene leden hebben diverse cursussen bijgewoond : grime,
beweging, regie, decor, ...

Nevenactiviteiten

T.D.. toneelbezoek. jaarlijks etentje en gezellig samenzijn met alle
leden.

Coptactp^rsongn

Freddy Schepers. Casemierstraat 3A

Renaat Van De Velde, Schildhovenstraat 29

Patrick De Schutter, Aarschotsebaan 29

iO



Spelers en helpers van
Plagiaat voor de liistrum-
opvoering Arsenicm en
oude kant in I978.

Besluit

Het theaterleven in Kampenhout doet het goed. Toch blijven alle
toneelverenigingen op je belangstelling rekenen, want de concurrentie is
groot (TV, film. video). De gezelschappen verdienen je interesse.
Regisseurs, spelers en technische helpers spannen zich elk jaar in om op de
planken en achter de schermen het beste van zichzelf te geven.

En, als je er wat voor voelt om ook eens in het schijnsel van de spots te
zweten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze toneelgroepen. Je
bent zeker welkom.

Tijl, Kunst na Arbeid, De Anjelier en Plagiaat, nog veel succes !

"  CS
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Beroemde Picasso

hangt nog altijd
op tentoonstelling

te Bonn

Sinds zeven dagen hangt op
de ereplaats van de retrospec
tieve Picasso het beroemae
schilderij, voorstellende twee
elkaar aankijkende figuren,
daterend uit de blauwe pe
riode van de meester. Dinsdag
morgen rond 7 uur. bemerkte
zaalwachter Heinrich . P., dat
het schilderij zich nog steeds
op zijn gewone plaats bevond.
Hoe groot was niet de verwon
dering van zijn opvolger, dc
suppoost Karl H., dat het schil
derij er nog steeds hing. Onmid
dellijk verwittigde H. de direc
tie, die ondanks het vroege uur
ich onmiddellijk te plaatse
spoedde. Ook zij kon alleen
maar de feiten vaststellen .Naar
verluid zou op dit ogenblik het
schilderij er nog steeds hangen.
Het doek werd verzekerd voor
een globale waarde van 230.000
dollar.

Het nieuwste snufje voor aan het strand!
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cvii^

i.tig®'^
^aeg^

in-1:5 ...
vTOU.« ■b® . te 8^®»

^°.stgtaaï' h®®®

JahE

roi3^
■beö.«

e"-- *'^9®"ï'au9NeUvoor
l-. etaiion

Vat epM

- »'n

+ nei * doei

•»'» T':: »••®'
55"r5--
„«»



dB
Ver-iaardaogn -juni en -juli

-iuni

2/6 : GUIOO Gielens

6/6 ; UIH Van Remoortel

22/6 : CHRIS Louagie

25/6 : JAN Wuyts

27/6 : PAUL Coeck

29/6 : MILDE Vissenaekens

•juli

3/7 :

7/7 :

22/7 :

24/7 :

LUK Hichiels

PATRICK Vandereet

RIA Rubbens

JORIS Van Craenenbroeck

etn>eMz etioM: /^mr

Ki/Ker* NAAÜ tf
CAPFAO

/K. WfL PAiT ffer VmASS/f/^ /s

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

AGENTSCHAP KAMPENHOUT

WOONSnVREN
NIEUWE FORMULE gaeftjereedinidjiar

Mrachtop
MngoadopoMig

ISOLATIE

STATIONSSTRAAT l6 - 3090 - KAMPENHOUT

TEL, (016) 65.57.81

J1

eitherm

ISOLATIETECHNIEK

DE ISOLATIE SPECIALIST
BURELEN EN MAGAZIJNEN :

KERKHOFLAAN 16 - 3091 BERG
M. Smetsers 016/65.51,80 - J. Coose 016-65.63.39

SPECIALITEIT; INSPUITING SPOUWMUREN

30 •/• BESPARING VERWARMINGSKOSTEN

VOOR DOE-HET-ZELF :

Reuze stock van ALLE ISOLATIEMATERIALEN aan

DWERGPRIJZEN - ALLE PLAFONNERINGSWERKEN

Magazijn open alle dagen voormiddags, ook op
zaterdag of na telefonische afspraak.



Amerikaans experiment : FLINK VET ETEN EN TOCH VERMAGEREN

i4-.
Aan de universiteit van Cincinnati worden momenteel uitgebreide proeven gedaan
met een kunstvet dat door een Amerikaanse onderneming is ontwikkeld.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het kunstvet maakt niet dik.
Integendeel, zelfs bij een flinke consumptie vallen mensen af. De smaak valt
niet te onderscheiden van die van plantaardig of dierlijk vet.
De nieuwe stof, die de vetten in het eten vervangt, heet sacharose-polyester.

Tijdens een experiment met tien veel te dikke mensen werd een besparing van
gemiddeld 540 Kcal per dag bereikt.
De proefpersonen raakten in ruim een maand tijd tussen de 5 en 7 kg kwijt,
zonder zich extra hongerig te hebben gevoeld. De werking van het kunstvet
berust op het feit dat het lichaam alleen gebouwd is op het afbreken van
kleine verbindingen, waaruit natuurlijke vetten ontstaan. Het

sacharose-polyester is een verbinding van suiker met een groot aantal
vetzuren. Het kunstvet verlaat het lichaam onafgebroken en levert derhalve
geen calorieën.

Op dit ogenblik worden aan de Amerikaanse universiteit de gegevens verwerkt
van een ander experiment, waarin zestig vrijwilligers acht maanden lang werden
gevolgd. De resultaten zullen binnenkort bekend worden gemaakt.

Een overwacht bijverschijnsel van het kunstvet is, dat de stof cholesterol

opneemt, waardoor het cholesterolgehalte in het bloed vermindert. De mate

waarin dit gebeurt zal nog nader onderzocht moeten worden.

Wanneer zal dit vet België bereiken ?

Bestellingen bij Chris Budts met minstens 10 kg (hum)
CHRIS Budts

JEANS MASTER

kleedt u op uw zomers

katoenen broeken in los en strak model

kinderkleding vanaf 6 jaar

sweaters

T-shirts in alle kleuren

jeansrokken

katoenen rokken

hemden en bloezen

jeansvesten, ook speciale modellen

bloesons

streepjesbroeken

Merken :

LEvrs

LOIS

LEE COOPER

WRANGLER

WALLY'S

TRIPPER JEANS

HONROE

BRUNO ANTOGNINI

NEW-YORK

Haachtsesteenweg, 237

KAMPENHOUT (BERG)

Tel. 016/65.73.16

Beringstraat, 38

BOORTHEERBEEK

Tel. 015/51.66.62

Elke dag open van 9,30 tot 19,30 u

Zondag van 9,30 tot 17,00 u

Maandag gesloten

Elke dag open van 13,30 tot 19,30 u
Zaterdag van 9,30 tot 19,30 u

Zondag van 9,30 tot 17 u

Maandag gesloten



INTERVIEW
MARIE-LOUISE VAN HECKE - THIEBAUT,

EERSTE VROUWELIJKE SCHEPEN VAN KAMPENHOUT

15

Wie is mevrouw Marie-Louise Van Hecke - Thiebaut ?
Wat zet een vrouw met acht kinderen ertoe aan om in de politiek te gaan ?
Hoe bekijkt ze haar beleid als schepen van onze gemeente ?

Redactie We mogen aannemen dat u momenteel op het hoogtepunt van uw
politieke carrière gekomen bent. Wanneer en waarmee is die politieke ijver
begonnen ?

M.L. Thiebaut : Toen we ons hier kwamen vestigen, stelden we vast dat er veel
onwetendheid heerste bij de mensen, vooral als ze iets nodig hadden. Allerlei
noden en vragen, en de mensen komen dan naar je toe. Een grote sociale
bewogenheid dus, en zo kom je vanzelf bij de politiek terecht, want heel je
leven wordt er door bepaald.

Ik werd dan gevraagd om me in de politiek te engageren. In 1970 heb ik mij
voor de eerste keer kandidaat gesteld. Ik werd meteen als raadslid verkozen
en tevens als C.0.0.-lid. Ik was toen trouwens ook de eerste vrouw in de
Bergse gemeenteraad.

In 1976 werd ik verkozen als V.U.-raadslid in het gefusioneerde Kampenhout.

En nu in 1982 opnieuw verkozen en tot schepen benoemd.

Harie-Louise werd op 20 september 1926 te St. Gillis - Brussel
geboren. Huwelijk in 1953. Datzelfde jaar verhuis naar ... Kongo,
waar haar echtgenoot als regeringsambtenaar ging werken. Terugkeer
naar het moeder- en vaderland in 1960, in het gezelschap van vijf

kinderen.

Na een tweejarig verblijf in Brussel wordt een lapje grond
aangekocht en een nestje gebouwd in Berg. Sindsdien is het gezin
Van Hecke - Thiebaut, inmiddels weer met drie eenheden aangegroeid,

goed en wel woonachtig in het Pazantendal op het nummer 20.

Redactie Schepen van jeugd, gezin, sport, cultuur, huisvesting en
ontwikkelingssamenwerking. Tevreden met die posten ?

M.L. Thiebaut Ik heb ze zelf bewust gekozen, omdat ze het best mijn idealen

benaderen. Ik kan hiermee een hele gemeenschap bereiken.

Redactie : Me overlopen even het rijtje. Ontwikkelingssamenwerking. De

Derde Wereld wordt voor het eerst echt in onze raadzaal geïntroduceerd.

H.L. Thiebaut : We moeten nog zien wat deze nieuwe post te bieden heeft.

Redactie : Gezin. De V.ü. protesteerde vorig jaar hevig tegen de afschaffing
van de gemeentelijke geboortepremie.

H.L. Thiebaut : Alle toelagen werden voorlopig afgeschaft, behalve gezinshulp
en de B.G.J.G. Ik heb verder plannen i.v.m. kinderopvang tijdens de vakanties
en ik wil werk maken van de opvang van zieke kinderen.



Redactie Sport. In hoever bent u bevoegd over de nieuwe sporthal 7 16
M.L. Thiebaut : Het algemeen beleid van de sporthal berust bij de
burgemeester. Voor het dagelijks beheer (beurtrol. ...» is Marie-Louise
Hichiels verantwoordelijk. Ik oefen wel toezicht uit op het gebruik van de
sporthal. Sport in het algemeen valt immers onder mijn bevoegdheid.

Redactie : Bibliotheken.

H.L. Theibaut We beschikken over vier bibliotheken,die goed gestoffeerd
zijn.

Redactie : Jeugd. Enkele concrete punten. Krijgt de Chiro een subsidie voor
de bouw van hun nieuw lokaal 7

M.L. Thiebaut z Ik hoop dat de Chiro een evenredige steun zal krijgen voor
dit wérk.

Redactie : De tarieven van de sporthal schrikken de jeugdverenigingen af.

H.L. Thiebaut : Ik pleit voor het gratis gebruik van de sporthal voor
jeugdverenigingen tijdens de vakantieperiodes. Tenminste voor zover er vrije
uren beschikbaar zijn.

Redactie : De jeugd is een van de grootste slachtoffers van de werkloosheid.
In Tremelo heeft het gemeentebestuur een edelmoedig gebaar gemaakt door de
belastingszegels af te schaffen op officiële bewijsstukken die in
sollicitaties moeten voorgelegd worden. Kan Kampenhout even edelmoedig zijn 7

M.L. Thiebaut

voorstellen.

Ik sta achter zo'n initiatief en ik zal het zeker

Redactie Hoe voelt u zich als coalitiepartner binnen de meerderheid 7 Op
de laatste gemeenteraad kreeg uw partij het vrij hard te verduren.

M.L. Thiebaut : Wij willen samen met onze partner deelnemen aan het beleid,
zonder evenwel daarbij ons gelaat te verliezen.

Interview en tekst :

Mark Michiels

BiERHAKDEiL VAN CRAENENBROECK - budts

^  *2

* ALLE BIERM !

* ALLE WATERS ! •

* UITGEBREID GAMMA WIJBEM !

H. TOBBACKSTRAAT 29

3090 KAMPENHOUT
Tel. 65 56 60

•  ̂ - TFIÜISBE20RGING

- BEKENDE SERVICE
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CHIRO - Kampenhout

Kampdatum : 21/7 - 31/7 (de kadekes en de speelclubbers komen pas aan op

de bezoekdag)

Plaats : Tavigny (Luxemburg)
Ferme de la Folie, Boeur 10

Verbli-if : oude hoeve (kleinsten) en tenten

Accomodatie : in de hoeve is alle accomodatie voorzien (sanitair, bedden,

keuken, ...)

Omgeving : bossen en weiden (gelegen buiten de dorpskom)

Belanorinkste activiteiten : sport en spel, tochten, bos- en dorpsspelen,
pleinspelen, zelf koken, ...

Thema : "het vredesdorp" (elke groep werkt rond dit thema)

Bezoekdag : 24 juli (vanaf 14 uur). Er wordt een bus ingelegd.

ZONNESTRAALTJES - Nederokkerzeel

Datum : van 19 tot 29 augustus

Kampplaats : Schönberg (Oost-Kanton)

Omgeving : bosrijk, vijver (met bootjes op)

Verbli-if : parochiezaal

Accomodatie : gebouwen, sanitair

Kamnthema : "leute maken"

Belangri-ikste activiteiten

nachtspel

bosspelen, stadsspelen, wandelen, tochten,

Bezoekdag : ??? (een zondag)

SCOUTS - Nederokkerzeel

Welpen

Datum : van 13 tot 20 augustus

Kampplaats ; De Panne (kust)

Ofnqevinq : zee. strand, duinen

Verbli -if : Chiroheem "De Jutte"

Belangri-ikste activiteiten :
kookvoormiddagen, sport,...

strandspelen,

Bezoekdag : iedere dag welkom na 18 uur

(liefst woensdag)



2. Verkenners

Oatum 5/8 - 15/8 i8
Kampplaats r Petit Thier (Poterau) - Hoge Venen

Ferme Hauvaises Pienes

Provincie : grens Luik - Luxemburg

Omgeving : bossen en weiden

Verbli-if : tenten

Accomodatie. voorzieningen : 1 waterkraantje

Kampth^fïl? : geen

Belanari-ikste activiteiten : herwaardering van het openluchtleven,

sjorren, 2-daag$e, overlevingstocht. ...

Bezoekdag : geen

SCOUTS (VVKS) + MEISJESGIOSEN (VVKMI - Buken

1. Oe jongste scoutsleden (8 tot 11 jaar) en de gidsen (6 tot 17 jaar) gaan
samen op kamp.

Kampdatum : 8/8 - 15/8

Kampplaats : Wintham (bij Willebroek) (prov. Antwerpen)

Verblijfplaats : 't Prieeltje, een volledig ingericht huis

Omgeving : knappe omgeving : bossen, natuurreservaat, ...

Belangrijkste activiteiten

Scouts : tochten, bosspel, avondspel, oversteken van de Rupel met de
overzet

Gidsen : tochten, spelen. ...

Kamothema scouts en gidsen : de natuur

Bezoekdag : U/8 vanaf U uur

2. Scouts 11 - 17 jaar

Kampdatum : tussen 21/7 en 3/8

Kampplaats : Su* y (prov. Luxemburg)

Verblijf : tenten

Accomodatie : water en dergeli.jke zijn niet direct bij de hand

Omgeving : afgelegen, veel groen, een rivier in de buurt

Belangrijkste activiteiten : zwerftocht, nachtspel, dropping,

houtvuur, vlottocht (met zelf gemaakt vlot), ...

Bezoekdag : 31 juli. Er wordt in Buken een bus ingelegd.



i9. SCOUTS - Berg

1. Meloen en kabouters

Datum : van 22 auguStus tot en met 29 augustus

Kampplaats : Merkenveld (scouts-en gidsencentrum)
Herkenveldweg 15

8021 Zedelgem - Loppen (Brugge)
Provincie : West-Vlaanderen

Omaevino : oase van rust nabij het bezige Brugge

Verbli-iven 3 grote hemen 1 vijver

1  kapel

I, kampeerterreinen
1 winkel

1 bar

1 parkeerplaats

Accomodatie. voorzieningen alle nodige voorzieningen, eigen
leefruimte, keuken, slaapkamers, sanitair. ...

Kamothema : nog niet bepaald

Belanari-ikste artiuiteiten : openluchtleven, sfeermomenten, samen
spelen, trektocht, gewoon scouting voor en door de kleinsten

Bezoekdag : geen

2. Jonqqivers. qivers en lin

Datum : 3 tot 12 augustus

Kampplaats : Sy / Bomal sur Ourthe (Luxemburg)

Omaevino : bossen, velden, de Ourthe

Verblijf : tenten

Accomodatie. voor^ieninaen : - .

Kamothema : -

Belangrijkste activiteiten : fietstocht naar de kampplaats,

trektochten in de omgeving, ploeteren in de Ourthe, en nog veel meer
en zeker zo goed

Bezoekdag : nog te bepalen

Christine Michiels



Bericht aan de reizigers

Bestijg den trein nooit

zonder uw valies met dromen,

dan vindt ge

in elke stad behoorlijk onderkomen

Jan van Nijlen

20.

TIP : Als je wat avonturiersbloed in de aders hebt en bovendien over een
flinke dosis organisatietalent beschikt, kun je er zomaar op uit trekken,
de wijde wereld in. en van de ene verrassing in het andere avontuur
terechtkomen.

Wie een reis liefst niet al te improvisatorisch wenst aan te pakken, doet
er evenwel goed aan zich degelijk voor te bereiden. Het hangt er allemaal
een beetje van af welk type vakantieganger je bent. In elk geval :

in een openbare bibliotheek vind je zeker enkele rekken met uitgebreid
leesvoer dat je vakantiegenoegens kan helpen verzekeren.

in het documentatieboekje van Tonzent wordt al enkele jaren info
verzameld over vakantie en toerisme (o.a. toeristische kalender 1963,
lijst van jeugdherbergen, allerlei vakantieformules). Ter inzage in
de leeshoek.

Zij : Wat zou je doen, als
ik nu eens in het water viel ?

Hij : Ik zou naar het dorp lo
pen en hulp halen !

Zij : Maar het dorp is toch
veel te veraf !

Hij : Wat geeft dat, "beste. Voor
jou zou ik nog veel verder lopen'

-  TIP : We gingen voor onze lezers
ook een kijkje nemen in een grote "boeken
winkel. De vakantie hangt in de etalages
en als je "binnenkomt, bots je meteen tegen
de vakantielectuur aan : gidsen, kaarten,
boeken over toerisme in binnen- en buiten

land, Uitgeverij Lannoo is gespecialiseerd
in dit soort genoegens en een kenner blijkt
Julien van Reraoortere te zijn. Deze boeken
zijn doorgaans degelijk opgesteld met een
pak gegevens, en mooi uitgegeven met kleu
renfoto's, maar ze zijn meestal ook vrij
duur, We durven je evenwel een boek aanbe
velen ; SHOECKS VAKANTIEGIDS I983. Handige
informatie over van alles en nog wat en
bovendien erg goedkoop : slechts 90 fr.
Wij bezochten de Standaard-boekhandel,
Naarasestraat Leuven.

Velen gaan met vakantie "niet om ergens te komen,
maar om ergens geweest te zijn'.

Hermann Glaser

- TIP : Twee reisbureaus voor jeugdtoerisme

JEST Leopoldstraat Leuven
JOKER Tiensestraat Leuven



"Reizen" volgens Bertus Aafjes

Het is zijn hart van het beminde
Losrukken, fier en onbevreesd,
Om het schoner nog weer te vinden
Dan het ooit voordien is geweest.
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Nuttige adressen

Commissariaat-Generaal voor Toerisme

Grasmarkt 61, 1000 Brussel

Tel. 02/512.30.30

(Alles i.v.m. toerisme)

N.M.8.S.

Ad. Haxlaan, 142. 1000 Brussel

Tel. 02/219.00^40
(reizen per trein)

Badplaats in de toekomst !?

TIP : Dieven en inbrekers liggen vol ongeduld te wachten op de grote
uittocht. Je huisleveranciers weten dat ze zolang niet hoeven langs te
komen ? Rijkswacht, buur, familielid, kennis op de hoogte gebracht van je
vertrek ? Voor enkele tips om inbraak te vermijden, verwijzen we je naar
ons januarinummer.

H^b fe «y K zat om eens een fijn boek vast te nemen.
l  gebracht aan de gemeentelijke bibliotheek ? Ookstrips kunnen wonderen verrichten om een moment van verveling te

verdrijven. Onze striphelden gaan niet met vakantie. De Tonzentstripbib
IS elke zondagvoormiddag open !

1I£



Toerisme in Kampenhout

Schepen van cultuur M.L. Thiebaut vindt het bijna een schande dat
Kampenhout tot op heden zo weinig toeristische belangstelling geniet in de
omtrek. In folders en brochures over toerisme in Brabant wordt ons dorp
steeds over het hoofd gezien, doodgezwegen alsof het niet eens wat te
bieden heeft. Ze wil dan ook spoedig verandering in deze situatie
aanbrengen.

Gidsenopleidina in Midden-Brabant

De gemeentebesturen van Midden-Brabant organiseren in samenwerking met enkele

toeristische verenigingen een gidsenopleiding in Midden-Brabant, die zich richt

tot zowat iedereen die geïnteresseerd is in het schone dat zijn streek te
bieden heeft.

De cursus omvat twee jaar. Het programma ziet er werkelijk heel interessant
uit : landbouw in Midden-Brabant (o.a. de speciale teelten witlof en druiven),

monumenten, volkskunde, bossen en parken, verenigingsleven).

Naast Jiet veelzijdige lessenpakket, zijn ook enkele bezoeken en uitstapjes
gepland.

Interessant ook, de prijs ! Slechts 1000 fr. voor de twee jaren.

Meer inlichtingen in Tonzent.

22

TIP ; Stuur ons een kaartje of een brief ! Me brengen alles op ons
prikbord aan.

(Jeugdhuis Tonzent, Hutstraat. 22, 3090 Kampenhout)
Op hetzelfde adres kun je ook al je vakantiebelevenissen kwijt. De beste
stukjes komen in de Tonzentkrant ! DOEN !

Bankservice,
handig meegenomen

KANTOOR EDN. VAN STEENHE6HEN

Aarschotsebaan 118

3090 KAMPENHOUT

016/65.55.59

RAIFFEISENKAS
uw spaarbank
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Terwijl Maeva uifbundig in Wieze hun tweede verjaardag vierden,

is er "bij onze plaatselijke vrije radio na 8 maanden heel wat verandering gekomen

en daar heeft Studio Brussel nu niets mee te maken.

De Raad van de niet-openhare radio's heeft de papieren tot er

kenning van radio Kampernoelie teruggestuurd,omdat deze niet in orde waren met en

kele voorschriften.V66r 17 juni moeten echter de tekortkomingen voldaan zijn,anders

zou het een vroegtijdig einde "betekenen voor de 103»3F»M.en dat zou niet mooi zijn.

De raad van beheer(Daniel Janssens,Renaat Yan de Velde en Eddy Van Dessel)zit na
tuurlijk nu met de handen in hun haar,maar "blijven hopen net als honderd andere

lokale vrije radio's.Een troost voor hoger vernoemden is wel dat alle apparatuur,

pick-ups,cassette-decks,de zender enz.reeds af"betaald is.

Toen we in het nummer van maart de volledige programmatie "bekend

maakten is daar ook een en ander in veranderd.Twee D.J.'s die enige faam verwierven

zijn weg:Dave Van Kampenhout werd ontslagen en Mike Hofkens nam zelf ontslag.

Alle twee om dezelfde reden:"de "beruchte 20 frank."Dit heeft natuurlijk reacties

meege'bracht zowel hij de luisteraars als "hij de D.J.'s zelf .De ene vinden het erg

dat er moet hetaald worden om 1 of 2 uurtjes in de ether te komen,anderen vinden

het logisch om 20Fr. te hetalen,daar men gratis mag gehruik maken maken van de

Kampernoeliediscotheek(ruim 350 platen)en zo een programma kan samenstellen

zonder zelf platen aan te kopen,waar de meeste D.J.'s mee akkoord gaan.

Ter vervanging van Dave,komen nu afwisselend D.J.'s aan hod,die

huiten h\m eigen programma hun populariteit(?) proheren te verhogen.Van 13.00uur

tot 15.00 uur is immers het moment om in de kijker te lopen,een geschikt uur

trouwens ook,daar sommigen mensen dan pas aan tafel hun maaltijd verorberen en

anderen met een of ander weekblad in de hand n^tig in de zetel zitt-n met de radio

op half open en terwijl mee doen aan de diverse telefoonspelletjes.

De Kampemoeliefans zijn echt benieuwd welke vaste D.J. het gaat worden op

zondagmiddag om de luisteraars voldoende zoet te houden.

Het informatieve programma "Puur Kul" is op zaterdagmiddag

ook reeds enige tijd verdwenen omdat dit programma een heter en geschikter uur

verlangt dan txissen de programma's die het enkel moeten hebben van de jongeren.

Het programma ligt voorlopig in de lade en komt terug op een of andere dag met

waarschijnlijk een nieuwe D.J.Na "Te Bed of niet te bed"van Jos Ghysen is

Kampernoelie er nu ook op zaterdagochtend en dit dus vanaf lO.OOuur met een

nieuwe aanwinst Paul Koéck(Pol Van Okkerzeel).Op het ellendigste deel van de

week, de maandag zijn er nu ook uitzendingen en dit vanaf 17»00uur tot 22.00uiirj



Met van 17,00uur tot 20»00uur een nieuw programma "Klankbeeld" in een presentatie 24-
van Pieper en Speedy.Een goed duo,die recente en oude platen afwisselen met

nieuwsberichten van eigen bodem en terugblildcen op de activiteiten van het voorbije

week-.end,met de gast van de maandag die komt praten over hoe het allemaal afgelopen

is.Van 20.00uur tot 22.00uur is er ten slotte nog Johan Marijnisse met het pro

gramma kortsluiting, 't zelfde als voor zaterdag,maar nu één uurtje langer.

Guy de Prater verhuist met zijn programma ook van zaterdagavond naar vrijdagavond

en krijgt de naam "Vlaanderen boven,"In de vooravond van vrijdag heeft Willieke

één uurtje mixeduur bij en schuift de Lee met de Ifecedoine en toebehoren één

uur vooruit,Op zaterdagnamiddag is er niet veel veranderd behalve dan dat men

reeds enige weken kan luisteren naar de Kampernoelie^uper-30 van Geert Den Draaier,

De zaterdagavond vanaf 20,00uur krxj^v nen voorlopig Bart De Bryun ,die het zover

heeft gekregen om zijn vrouw Renneke achter de micro te krijgen,

Preddy van het programma"wijn op tafel" zit nu zondagavond i,p,v«Willieke en

omgekeerd,De sportmarathon is met een uur verlengd en de eerste gebeurtenissen
krijgt u dan van Sir Edward The Last vanaf. l6,00uur.

Wie geen zicht meer heeft op deze wirwar,vindt op de volgende

bladzijde een duidelijker overzicht met de laatste wijzigingen en nieuwe
programma's en moet ik sluiten want moeder de vrouw heeft frietjes gelaakt
met kampernoelies uiteraard,,.

Danny MICHIELS,

Wie wordt 'DE WITTE 1963" ?

ssssssssssssssssssasassass

In zowat alle Vlaamse provincies worden deze dagen PRESELECTIES gehouden voor
de UITTEVERKIEZIN6 1982, waarvan de grote finale plaats vindt op zondag 7
augustus is Zichem.

Zo kwamen reeds aan de beurt : Kapellen o/d Bos en Heist o/d Berg en volgen de
eerstkomende weken nog Rillaar, Turnhout, Kampenhout. Gruitrode en
Veerle-Laakdal.

Op zondag 3 juli worden de Brabantse Wittekoppen in Kampenhout-Reist verwacht,
waar in het kader van de 22ste PARKFEESTEN deze preselectie ook dit jaar weer
een plaats krijgt.

Bedoeling van de organisatoren is de figuur van de echte Witte levendig te
houden en de jeugd aan te sporen de werken van Ernest Claes te blijven lezen.

Daarom ook zijn heel wat praktische proeven van de schifting geïnspireerd op de
echte fratsen van de Witte en moeten de kandidaten een vuurproef van
theoretische vragen over het boek doorstaan. Een vracht waardevolle prijzen
staat natuurlijk voor de winnaar en deelnemers klaar.

Wie mag deelnemen ? Alle Brabantse Wittekoppen (geverfd haar is toegestaan)
geboren in 1971. 1972 of 1973.

Aarschotsebaan, 126

Hoe inschrijven ? schhiit&lijK het Park van Reist 3090 KAMPENHOUT of
telefonisch op nummer 016/65.69.81 of 016/65.70.68 of

ter plaatse tot 14 uur.

Afspraak ZONDAG 3 JULI - PARK VAN RELST - aanmelden in typische WITTEKLEDU is
noodzakelijk !
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VEUDAG
PROGRAMMATIE VAN RADIO KAMPERNOELIE

*16«00 tot 17»00uur: ALLERLEITJES»

*17.00 tot 19.00uiir: HUTSEPOT met Willieke-

*19*00 tot 21 •OOuiir:MACEDOINE met de Lee .

*21.00 tot 22.OOuiiT:VLAANDEREN BOVEN met Guy De Prater (kleinkunst).

*22.00 tot 24.00uur:NACHTUIL van Djeezus •

ZATERDAG.

*10.00uur tot 12.00uur: POL VAN OKKERZEEL.

*12.00 tot 13.00uur:JUIST UIT BED,NET AAN TAEEL(Faan en Willem).

*13.00 tot 14.00uur:ABAKID0E(Sjelle en de Witte).

*14*00 tot 15*00uur:RAZZIA(D.J.team Powipol).

*15.00 tot l6.00uur:BIJ OOM EN TANTE IN HET KAMPBRNOELIEHUISJE-

(Tante Tinne en Nonkel Polle).

*16.00 tot lö.OOuur: DE KAMPERN0ELIE~SUPER--30 (Geert Den Draaier).

*18.00 tot 19.00uur:PICK—NICK (Luk Van RuisBeek en Rita Van Parijs).

*19.00 tot 20.OOuur:TUSSEN ZEVEN EN ACHT OP VOLLE KRAGHT(Mark Van Brabant).

*20.00 tot 21.00uur: ALS DE KIP EEN EI LEGT(Bart De Bruyn).

*21.00 tot 23.00uur: Men zoekt hiervoor naar een andere of meerdere D.J.'s .

*23.00 tot 24.00uur:RENNEKE.

ZONDAG.

*8.00 tot 9.00uur: KAMPERNOELIE OP ZONDAGOCHTEND(Speedy).
*9.00 tot 10.00u^^r: ER KOMEN ANDERE TIJDEN(Pieper).

*10.00 tot 11.OOuur:Z0NNESCHIJN(e1 Loco).

*11.00 tot 12.00uur:V0CAAL EN INSTRUMENTAAL.(willy Varret).

*12.00 tot 13.OOuur: MIDDAGPAUZE ,om 13u30 lid van de week,verzoekjeB(willieke),
*13*00 tot 15.00uur:DE PLATEHMOLEN.(afwisselend,Papango,Mark Van Brabant,

Bart De Bruyn,of De Lee samen met M.v.Brabant,)
*15*00 tot l6.00uur:ZEG HET IN HET NEDERLANDS(Tina Rosita).

*16.00 tot 17.00uur: SPORTMARATHON DEEL l(Sir Edward The Last).
*17.00 tot iS.OOuur: •• deel 2(Jaakje).
*18,00 tot 19.00uur: " SLOT(Peter De Groot).
*19.00 tot 20.00uur: wiJN OP TAPEL (D.J.Preddy) •
*20.00 tot 21.OOuur:TUSSEN KANT EN WAL (Sir Charles en Lady Di).
*21.00 tot 22.0Ouur:B0RN TO BE WILD.(D.J.Tiger en Poema).
*22.00 tot 24.00uur:ALS DE NACHT VALT,(Danny Long).

MAANDAG.

17.00 tot 20.00U^= KlfflKBEM (Pieper en Speedy).et tussen 18.00 en ,9 00 uun
nteuwster.chten en tussen 19.OO en 20.OOuur de gast van de maandag.

T^ORAIH BAtao, "BAPIO ,



KALENDER

VRIJDAG 3 JUNI

ZATERDAG A JUNI

ZONDAG 5 JUNI

JUNI 26-
j^AyAmpz?

/A/ roA^z^A/r

19.00 UUR INSTUIF (JOHAN)

19.00 UUR DIRE STRAITS INSTUIF

(VERLOTING AFFICHE)

(MARK VAN INGELGOM - CHRISTIAN L0UA6IE)

V.M. ; STRIPBIB

15.00 UUR : WIP-IN (JOHAN)

20.00 UUR : VERVOLG (OLIVIER)

VRIJDAG 10 JUNI

ZATERDAG 11 JUNI

ZONDAG 12 JUNI

INSTUIF (JOHAN)

19.00 UUR BLOKKERSINSTUIF DEEL 1 (DANNY)

V.M. : STRIPBIB

15.00 UUR : WIP-IN (DANNY)

.20.00 UUR : VERVOLG (WIE IS KANDIDAAT ?)

ZATERDAG 18 JUNI

ZONDAG 19 JUNI

BLOKKERSINSTUIF DEEL 2

(HARK VAN INGELGOM - CHRISTIAN LOUAGIE)

V.M. STRIPBIB

15.00 UUR : WIP-IN (?)

20.00 UUR : WIP-IN (?)

ZATERDAG 25 JUNI

VRIJDAG 1 JULI

SCHOOL'S OUT FUIF

ROCK RETRO PARTY

TOEGANG : LEDEN : 50,-

NIET-LEDEN : 60.-

KLAARZETTEN STAND PARKFEESTEN

BOUWMATERIALEN

VAN BELLINGEN

P.V.B.A.

HAACHTSESTEENWEG 22

- ALLE RUWBOUWMATERIALEN

- RUIME KEUZE GEVELSTENEN EN DAKPANNEN

- TALRIJKE AFWERKINGS- EN HULPPRODÜKTEN/PLEISTER-

GIPS, KLEEFCEMENT. COMPACTUNA. MICROPOL. ENZ.

3091 KAMPENHOUT - BETONKLINKERS EN 6RAVIER VOOR OPRITTEN

TEL. 016/65.6 .39 - MATERIALEN IN PLASTIC EN ASBESTCEMENT

- LEVEREN EN PLAATSEN VAN SEPTISCHE- EN WATERPUTTEN

- THUISBEZORGING - GRATIS BESTEK



// WERKTEN" MEE AAM DIT MMMER :

- Hoofdredactie : MARK Miohiels
- Tikwerk ; GERDA Muls

- Lay—out : DAUUY Miohiels
- Teksten : HUGO Janssens (Milac), PARK- en PAX-comité, CHRISTINE, DAMÏÏY en MARK

Miohiels, CHRIS Budts

HET BESTUUR VAM TONZENT EN DE REDACTIE VAM DE TOMZEMTKRAMT WENSEN AL OMZE LEZERS

EM AL OMZE LEDEN EEN PRETTIGE VAKANTIE TOE. DENK EENS AAM TOl^ENT, STUUR ONS

EEN KAARTJE OP EEN BRIEFJE. MAAK HET ECHT GOED EM LAflU JE BATTERIJEN MAAR FLIMK

OP. ZIJ DIE EERST NOG EEN EXAMENKLUS HEBBEN AP TE WERKEN, WENSEN WE VEEL MOED EN

SUCCES. EN JE KUNT ERVAN OP AAN, HEEL TONZENT DUIMT VOOR JE !

JEUGDHUIS TONZENT ORGANISEERT

ZATERDAG 25 JUNI
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