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REDAKTIOÏTEEL

Hier brandt de lamp!

Onder de schemerlamp (nogal duister) zit de voorlopige redaktie van uw
Tonzentkrant - Chris Tfaes, Kris van Eemoortel en Denise Vandereet - te
zwoegen om het eerste "redaktioneel" (= "Hier brandt de lamp"!!!) op
papier te krijgen, (zwoeg, zwoeg, puf) Punt ander lijn.

J^EPSTE VRAAC: "Waarom een Tonzentkrant?"

1) om goed te lezen en te weten wat er gebeurt en om aan te sporen tot
deelname aan de aktiviteiten.

2) om ze daarna op te stapelen en goed weg te bergen en om ze over 25
jaar van de zolder te halen, zodat we die fantastische jaren in het

Tonzent-van-toen, dat niet meer het Tonzent-van-nu zal zijn, opnieuw
voor de geest kunnen halen.

3) -m informatie te brengen voor iedereen, jong en oud, van Berg tot
Buken, met daartussen Kampenhout en Nederokkerzeel•

4) is er niet meer,

TWEEDE VRAAG: "Hoeveel gaat dat kosten?"

1) aan Tonzent: heel veel

2) aan onze dierbare leden: nul frankskens = nikske, daar zij toch al
80,- fr. lidgeld hetalen,

3) aan onze dierbare niet-Tonzentleden-lezers:
jaarobonnement (= 12 nummers): 50,- fr,

4) aan onze nog dierbaardere niet-Tonzentleden-lezers ÏÏST VEEL GELD:
(= mecenassen) steunabonnement (= ook 12 nummers): 100,- fr.

DERDE VRAAG: "Wat valt er in te lezen?"

- titelblad _ annonskes ***

redaktioneel _ ingezonden teksten

- prietpraat

- kursiefje _ allerlei

- familienieuwsjes _ poëtische slotpagina
- kernverslagen



*** VIERDE VRAAG: "Wat zijn annonsWes?"
Annonskes aijn korte advertenties zoals bijvoortieeld;

"Wie komt mijn kast opruimen? Vergoeding: 50,- fr. + 1 pint.

Te bevragen bij: Kris Van Remoortel, Hutetraat 21, Kampenhout-Reist,
Vereiste: op de hoogte zijn van rommel."

Het plaatsenden annonskes is volledig kosteloos.

Nog veel leesgenot en ... vergeet niet waar de lamp brandt; in TONZEfJT,

De redaktie.

?

DECEMBER KALENDER

To£izeTi_hnklivj teiten

zaterdag 4' gewuuo juwbult (jJonise)

5= i..«Laif (Chris en Lou) en BHZOEK VAN NE SINT
vrijdag 10; gesloten kern - 20 uur - Tonsent
zaterdag 11: instuif (Chris) Dirk v xj  uirK JViichiels komt met prck-np en platen.

Ook de leden knnnen hun H ovol i i.. » \ -ui  rut». meebrengen,
zondag 12: gewone instuif (Lou)

vrijdag 17: vergadering toneelgroep Plagiaat - 20 uur _ Tonsent
Iedereen welkom!

zaterdag l8: gewone instuif (Erik Ven De Velde)
zondag 19: instuif (Eddy) en emailleren ^
maandag 20; uiterste datum voor het inleveren van teksten.
vrijdag 24: fakkeltocht en kerstviering; vertrek 21 uur - Tonzent, *

Daarna lekkere pannekoeken in Tonzent.
zaterdag 25: Christ.asnight 8 - 20 uur - Park van Helst ^et Flash Experienoe
zondag 26: fxlm "The execution of Private Slovik" - 20 uur - Park va:x Reist,
dinsdag 28: Algemene Statutaire Vergadering - 20 uur - Tonzent

Op de agenda; - financieel jaarverslag
- wijziging beheerraad

- eventuele wijziging statuteni

V



vrijdag 31* samenkomst in Tonzent van 19 uur tot 21 uur.

Daarna gaan wc samen ergens de jaarwisseling vieren,

zaterdag l/l/77' Meuwjaar: Tonzent open vanaf 17 uur,

zondag 2/l/77» niet nieuwjaarswensen en geschenken naar het "bejaardentehuis.

Andere^aktiviteiten

zondag 5' film in Ratjetoe "What's up, Doe" van Peter Bogdanovich

met Barbara Streisand en Ryan 0'Neal. (l8 jaar).

'^.a.t.ur'3agen 4 eu 11 en zondag 12; '

"De Boirunelharori" door Kunst na Arbeid in de Vlaamse Leeuw. Een operette in

3 bedrijven voor u opgevoerd door onze plaatselijke talenten,

"Formidabel schoon" zegt ....

/*/*/« /'"'/VW WW*/*/*/*/*/"*/*/*/

mEL'FRA^

** Don Trikke heeft eens 14 dagen met een gebroken poul x-onagelopen zonder dat

hij het zelf wist. (Das al lang geleden hoor).

Uitleggen - Ultlaggen - Tl-i+.l oggen - TJi.tlaggen - Tii tl eggen - Uitleggeri - TTltleg

m'-'Ti pareltje

"Men.,en sten -in •^cir.iroTi •7.r, -y-ol ele. /it-: r^rtflnien, TneaT ze zeveren
ook dubbel zo veel". Diktus

Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleg

* Den Trikke zingt inteiVl3^,cl i p.I jea op het wjik. Mmn hij niet n.11 nen hooi.

Er zijn nog zo*n zotten.

Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Ui'leg

* Er zit een levende lodder (= dol of blauwe bromvlieg) in de gelnidebox bover.

de ingangsdeur in Tonzent. Daarom kr&akh dat zo ?!?!

, Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleggen - Uitleg^^"^'
* Pardon, het is een "peerwisp" aan de lamp. Voor een keer dus geen vlieg,

Uitleggen — Uitleggen — Uitleggen — Uitleggen — Uitleggen — Uitleggen — Uitleg



SCHUINSCHRIJVERIJ j> Kursief je

Zo. De titel staat al op papier. Ik heb hem niet eens zelf uitgevonden,

en nu moet ik hier een "kursiefje" gaan neerpennen. Het lijkt mij niet

zo een voudig, maar ik heb het nu eenmaal beloofd. Waarover kan je zoal

schrijven? Als ik naar mijn beroemde.voorgangers Jos Gijsen en Louis

Verbeeck kijk, merk ik dat die het wél wisten. Ik maak er uit op dat het

over gewone, alledaagse dingetjes moet gaan, die met pittige woordspelin

gen doorspekt (prachtig woord, nietwaar?) zijn. * En om zoiets te kunnen,

zal ik mijn grijze massa wel meer dan eens moeten uitpersen, en dan nog...

Maar ja, je kan niet steeds de gemakkelijkste kant van het leven kiezen.

Toen ik thuiskwam met het heuglijke bericht, dat ik "kursiefjes" ging

schrijven, dacht ik.dat ons moeder wel zou vragen: "Wat is dat vóór een

beest?" Maar nee hoor, ze wist heti

- Wat? Hoe? Gaat gij dat doen?

- Ja zeg; waarom niet, ik ben toch zo goed als een ander, zeker!

- Jamaar, en over wat gaat ge dan schrijven?

-  ?!?! (doodse stilte)

- *k Zien het al aankomen! Hu gaat ge zeker alle maanden aan mijn oren

staan zagen van: "Over wat moet ik nu schrijven? Allee, zeg eens iets!"

- Jamaar .....

- Maar *t zal niet waar zijn zelle, trekt er uw plan mee!

Einde van het gesprek, want ze is in een andere kamer gegaan. Ik denk:

"Ik zal haar eens laten zien wat ik kan! Ik begin direkt te schrijven zie."

Maar mijn bik schreef niet en tegen de tijd dat ik een andere gevonden had,

was ik vergeten hoe ik moest beginnen. Ik heb daar nog een paar minuten

mijn hersens zitten pijnigen, maar het was geen avans. Ik heb alles dan

maar weggelegd en ben van pure miserie in mijn bed gekropen ('t was wel al

hoog tijd ook) en ik dacht: morgen heb ik een frisse kop, dan zal het wel

gaan. Maar de muze wou maar niet langs komen en ik zat vergeefs op haar

te wachten.

En nu is het al zaterdagmiddag en ben ik eindelijk aan het schrijven, wcuiC

het moet wel! Het is echt niet mijn schuld als ik een minderwaardig produkt

aflever; want als ik nog een paar weken kreeg, zou je wel eens wat zien!!



En hiermee hen ik dan zowat uitverteld. Ik hoop maar dat het maohien
waarop dit getipt wordt grote letters heeft ... en dat het op kleine
blaren komt ... en dat ze veel plaats tussen de regels laten ... want
a ders g"eraak"t het blad niet vol, *•

Zo, en nu houd ik echt op, want ik moet gaan eten. (Zo eindig ik mijn
brieven altijd als ik niets meer weet, maar dit keer is het echt waar!)
••• Euh ,,, volgende keer meer Dag!

De Schuinschrijfster.

/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*/VVVV*/VV*/VVVVVVVV*/
FAITILIE WIMJWSJES

Verjaardagen

I^ovember

2 I!arc Schoevaerts

4 Patricia Boels

5 Denise Vendereet

December

16 Kris Van Remoortel
Gilbert Pira

20 Richard Vandereet

Mare Mathijs
lleiu..'ni nohallekens

12 Rudy Vrijdaghs
Raf Dekrera

20 Achiel Vanden Schrieck

28 Frans Grauwels (Buken)

Georges Aelbrecht

21 Danny Rijdams

22 Annie De Vroe

24 Gaspard Van Doren II

O» ''i I l, Vuiidüx (jjjikcn)
Mai'iolIn Ooukaerts

Geboren

Meneer en Mevrouw Van Keer (de Holle) hebben een kindj
e gekocht. Proficiat!

\
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* Gesloten kern 1g/ll/76

- Kandida en voor de jongerenlcern zijn bekend:

Luc Michiels Chris Lambrechts

Mare Van In^elgom Daniël De Prins

Dirk Van Remoortel Sonja Schepers (part time)

Eerste vergadering: saterdag 20/l1 om 14 uur in Tonsent samen met

Lou en Denise

Een van de volgende jongerenlcernen zal iemand van de Vlaamse Federatie voor

Jeugdhuizen of van Jongerengemeenschappen deze mensen een paar richtlijnen
komen geven en min of meer een beetje helpen begeleiden.

- Er werd een beurtrol opgesteld voor het volgende weekend:

zaterdag 20/11: Denise

Zondag 2l/l1: Daniël S.

ao film „erd eer een voorstel ingediend om, naast een gewoon
abonnement ook een seleot je-aboruieiueat i.n te voeren voor 5 van de 8 films.
Voorstel aanvaard,

- Herman Moonr. heeft aangeboden dia's over zijn vakantiereis door Schotland

te projecteren. Dit zou doorgaan op woensdag 29/l2 om 20 uur in Tonzent,
dus onder de Kerstvakantie.

- Met het oog op het aankomende (kitsch en rommel) geschenkenseizoen zou
een zekere juffrouw Van As uit het Antwerpse, een voordracht komen geven

Speelgoed". Warm aanbevolen voor iedereen.
Bij het tikken van dit nummer hebb-n wij vernomen dat deze juffionw zich
dit jaar niet meer kan vrijmaken, wel volgend jaar.
DEZE AKTIVITEIT GAAT DUS NTET DOOR!!!

- Daniël Sunt gaat een kursus volgen ingericht door de Vlaamse Federatit

met als tema: "Relatiebronnen", Totale kostprijs: 1000 fr.
Tussenkomst kas: 75

- Voor de goeie afloop van de verbouwingswerkeTi werd er een vergadering
gepland met een paar specialisten ter zake, t.t.z.: Diktus Leus, Staf
Van Dessel en Eddy.

Die vergadering ging door op zondag 13/11 in Tonzent.

- Bespreking optreden Kazmier Lux: (geene vette, flopke). Te wijten aar.:
a) onbekendheid van de zanger, b) te weinig propaganda.



• ■ i

ïi Voor de werkgroep Jeugd en Gemeente werd noo- • w
gevraagd van de kern Krie V u iemand (als vrijwilliger)
- Kris yan Remoorter(dezelfdeT is^eT'"'
en inset ter besohikking wil etellen"rn''l'nz\T'''2r"T '''''

20/,, "ÏlTi""" '7"
T~z' "1  Benny Peeters of deze bereia
Bnelkursus zeefdfuk te komen geven aan all - T"
- Ifog steeds Tonsent T-shirts beschikbaar. ^onzentleden,.

Gesloten.kern 2-6/l l/jé
.fwc.tg: ,aiy en Trikke (beiden verontschuldigd).

Er werd een "beiiT't r-r>i .

vinden in de kalender. ̂ Érnal^^ december. Deze kan je
haakjes. ^°hter de toog staan tussen

-Aktivlteiten: alle 3V+-5,,-;+ -x
deze maar 3 keer kalender. Dus lees

- saterdag 37/1I: autorally Ratjetoe
Stopplaats in Tonzent. Mensen achter de t u
- -ndag 28/1,: np, - Lou.
zaal klaarzetten diezelfde dag te ,8.30 uur "

Werkgroep Jeugd en Gemeente start op ^/^/^^ ,
- - «—"»2.



225°h5Men_proteereel van een verslag: _ eersteJongerenkern 20/l1

n "'1' "^enlijk .eer een inleiding dan een vergadering.
dig. Ettelijke vragen „erden afgevuurd op de drie aanwezigen. Dirk (Van

::f; r"" r* ■"*■ —- --ï  ̂ •" *• - '« ••• — ■.«■■ OP a., „Pi

Lou. Dat heb ik dan_ook maar gedaan, zoals je ziet
^ wat heen en weer gepraat kwamen de andere voorstellen los en er werd een
2 werp vas gelegd voor de volgende samenkomst, (vooruitziend zijn we li)

e::aote datum „erd nog niet besproken, wel besloten we om in het begin
van de Kerstvakantie samen te komen On die ..e. ^ ■
we 1/^iar.-; 1 vergadering wordt besproken hoe
taJ.? •"""■•■ " - - ~o -p.—.PO„...P„ „ .. - O
01.P..O. d.p ppp, »-"uk p.

««. vppp„......
I
■'i
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t

tl Tot dan,

Luk, Dirk en Mark.

-t
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■S m toeeh de voor jou iweressahte^  iUCrrviTEITEU IR JE agenda

fioru Koon. p^_
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VOETBALNIEUWS

Eindelijk meer nieuws over onze voefbalploeg "De Jefpetrollers".

Na een taihelijk lange rustperiode zullen onze jefpetrollers Hurf wederoptreden
doen tegen jeugdklub Ratjetoe» Deze wedstrijd zal plaatsvinden op het
terrein van onze tegenstrevers op 8 februari of 8 maart. De officiële datum

en het uur zal u nog tijdig medegedeeld worden»

Een volgende wedstrijd zal dan gespeeld worden tegen P»C. Nikky (Veltera),
De juiste datum van deze wedstrijd moet nog bepaald worden» De leden die

zin hebben om de eer van onze jefpetrollers te verdedigen, kunnen hun naam
opgeven in de jeugdklub zelf of bij Trikke Veedeewee.

VOLLEYBALNIEÜWS

Je kan ook volleybal spelen» Dit zou plaatsvinden in Veltem bij jeugdklub
Ratjetoe elke zaterdagnamiddag» Dit is zowel voor meisjes als voor
jongens» Belangstellenden kunnen hun naam ook opgeven in Tonzent»

Den Trikke»

- V vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv/vvvv

TOHEELHIEÜWS = TOBEELKRING = PLAGIAAT

ledereen die interesse heeft om toneel te spelen en/of om te helpen een
vergadering op VEIJDAG 17

jJüX/l!3aBER te 20 UUR m TONZENT»

Plagiaatplegers (altijd te vinden in Tonzent).
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AUWOJSSKES^

1) Wie komt mijn kast opruimen? Vergoeding- 50 fr
"^^agen bij: Kris Van Remoortel, ffutstraat ó "

Telefoon: 016/65.54.04, 1^2®penhout-ReIst.
Vereiste: op de hoogte sijn van rommel.

2) Wil er iemand een boekenkast kwijt? Cm» 1,
Geef dan een seintje aan: Denise Vandere^t """ 2 m)
Reist. Telefoon: OI6/65.54.32. „ver de prijHa

pi-iJs Ican gepraat worden.

3) Chiro Tin-tnT^'

Daniël Sunt, HaachL7t!!nl'g ^-andbare staat. Zioh wenden:
Kampenhout^Relst. Dessel, Aarschotsebaan 171,

4) Tonzent zoeW •
eoekt. -anonsors voor de verbouwingen,

- wandversiering,

vrijwilligers voor de kuiPT^i / .f>Gg (niet allemaal gelijk).
5) Chiro Rakkers-groep soekt een tafel -

Beloning: j pi„, te knutselen.

•  jn ook goed,.
Oude kleren en in en allerlei voorwerpen in

.. m™. '»»•

7) Mensen die platen willen kopen met 20 ̂  ,
Daniël Sunt. Geef titel er^t!^^ ̂  ̂ zioh tot
nummer van de plaat. (indien mogelijk) merk en

■ec

Cl^xjV



■ft J.il I I .uil. . I

* TTeeT. ,jc irr^e r..ar Toazeirc want er ligt heel wat interessante .lektunr om---
door te nemeno

* De gemeente heeft ons met een Sinterklaasgeschenk bedacht. Chiro en Tonzent
ieder 7»500 fr subsidie. We hopen maar dat het blijft duren!

* Ingezonden teksten worden verwacht VOOR DE TWINTIGSTE van elke maand op
de redaktie: Denise Vandereet, Aarschotsebaan 85, 3090 Kampenhout.

* Anonieme brieven gaan in de prullemand. Als je je naam niet wenst bekend te
maken, kan er steer^s naar een schuilnaam gezocht worden.

* Haast je want de laatste Tonzent T-shirts zijn bijna de deur uit.
Prijs: 160 fr. GUNSTKOOPJE

* Groep Plagiaat en aanhangsels ging zondag 21/1I kijken naar "De Kaktusbloem"
van de Anjelier. We hebben nog veel te leren

* Je mag steeds komen meehelpen aan het ineensteken van deze Tonzentkrant.
De volgende keer gebeurt dit op donderdag 20 december te 19 uur in Tonzent.

Z^^VVVVVVVVVVVV*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/^*/*/*/*/*/*/*/He ga je vermoorden f j]r za.! je doden
Ik haat je, grote witte geest. Ujet eigen handen ruk ik je ogen uit ...

achtervolgt me 1 j)ie vuile sterren die je op mijn lichaam
Maar ik hoor je. ^en geest laat rusten.
Eens loop ik van je weg
En je zal rotten

En stinken als de pest.

j  Vrees, want ik smijt je de duisternis in.
*  Je sterren zal ik verbrijzelen
T  het zwarte toe.

Hoor je, ik haat je.
En eens dood ik je.
En ik zal vrijuit wegrennen.

Kris.



EPILOOG

Lieve Tonzentkrantlezers,
Dit «as dan ons eerste krantje. Een proteersel, maar beter iets dan niet
Nadat jullie dit grondig gelezen en bestudeerd hebben, verwaohten „e van
jullie suggesties, op - en/of aanmerkingen, maar vooral een aktieve deeln
aan de opLouw van de volgende edities.

Je kan je kreatieve explosies kwijt tijdens de instuif (zaterdag en zonda,-
an 9 O 23 uur) of bij iemand van de redaktie, te „eten: Chris Maes,

Kris Van Remoortel of Denise Vandereet.

Dit exemplaar verschijnt in de 4 fusiegemeenten te „eten Kampenhout, Berg
Buken en Nederokkerzeel. Mensen die graag maandelijks deze Tonzentkrant '
Willen ontvangen, vullen onderstaand strooVije in.
Dit geldt niet voor Tonzentleden,
Reda, . ,

nctie-adres: Jeugdklub Tonzent vzw
PA: Denise Vandereet

Aarschotsebaan 85

3090 Kampenhout

duidelijk: en VOLLEDIG invullen a.u.b.
Opsturen of afgeven VOOR 15 DECHÜVTBER 1976

HAAM EH VOORHAA.M •

ADRES:

O neemt een gewoon abonnement en betaalt heirbij 50 fr.
O neemt een steunabonnement en betaalt 100 fr.

Handtekening,


