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In ons jeugdhuis is het stilaan een gewoonte geworden dat

we jaarlijks een ééndagsreis maken# Vorig jaar is deze trip

spijtig genoeg in het v/ater gevallen# (Bij wijze van spreken dan-

want we hebhen de Lesse helemaal niet afgevaren)

Dit jaar zouden we meerdere ééndagstrips voorzien# De

eerste hiervan zal op 12 mei doorgaan#

Omdat het steeds moeilijker wordt een reis "te organiseren

naar plaa,tsen waar de meésten onder jullie nog niet - geweest zijn

willen WO hiervoor"^è't'jullie eens samenkomen' óp vrijdag 2 tIAART#

Daar kui'inen jullie dan je voorstellen voorleggen zodat wij ook

weten wat jullie het meest interesseert#

Het is niet noodzakelijk dat deze voorstellen zich enkel

tot België beperken, ze mogen ook naar de ons omringende landen

gericht zijn# Enkele voorstellen van onze zijde zijn:

— Een uitstap naar Luxemburg (Kampenhout — Bastogne — afdamming

op de Sure — Echternach — Junglinster (zenders radio Luxemburg)

- Bastogne)

— Een uitstap in Vlaanderen# (Kampenhout - Tielt - DiksmUide -

Adihlcerke (bezoek meliparfc) - Koksijde (bezoek orgelmuseun))

— Een uitstap naar Zeeland ;(Antwerpen — lerzeke (mossel— en oester

kwekerij) - WestkapelIe (landingsmonuraent) - Middelburg (mini
atuur Walcheren) — Za,amslag - Hulst)

Zoals gezegd zijn dit maar enkele voorstellen vsii onze kant# Je

raag ook zelf een reis:uitwerken en voorstellen# Personen die

eventueel wensen mee te werken aan deze eenda,gstrips kunnen Willj'"

of Herman of Eddy hierover aanspreken#

Do eerste reis zou dus doorgaan op za.terdag 12 mei, omdat dit

een datiun is waarop de meeste leden vrij zijn# Een andere trip

kunnen v/e tijdens de eerste 14 dagen van juli doen, tussen de Par'

feesten en het Chirokaap. Een derde zou begin oktober kunnen

plaatsvinden#

Alle personen met voorstellen worden dus op VRIJDAG 2 MAART

om 20 UUR verwa.cht # Mensen die dan niet kunnen komen kunnen hun

suggesties aan hogervernoemde personen doorgeven#

Tot kijk#



KOM LACH EEKS^ !!!!

met de 13de produktie van toneelkring PLA G IA A T

<om CiOe eens \jJcl

van Neil Simon

produkt ie. Freddy Schepers

regiei Renaat Van De Velde

met: Hago Janssens, Lou Michiels, Herman Moons, Micheline

Pira, Freddy Vander Weyden, Kris Van Remoortel

een onweerstaanbaar blijspel, gebracht op zaterdag 17 MAART

zondag I8 MAART

in; zaal DE VLAAJISE LEEUW, Schildhovenstraat, Kampenhout-

Reist

om. 20 uur

DE INHOUD

Enerzijds kan deze ondeugende komedie een les voor jongeren ge

noemd worden, maar anderzijds kan geen enkel evenwichtig volwas

sene aanstoot nemen aan deze vermakelijke komedie waarin meer

dan één waarheid gezegd wordt over het tot inkeer komen van ver

stokte vrijgezellen die, R,lles bij mekaar, met een zekere ge

moedelijkheid de innigheid doet aanvoelen van familiebandeno

"Come blow your horn", de oorspronkelijke titel van het stuk

betekent letterlijk vertaald; "Kom, bazuin het maar uit", m.aoWo

"Scheld hem de huid gerust vol"o

Dit laatste nu, doet meneer Baker, de met enige reden verbolgen

vader van de twee jongemannen Alan en Buddy, in hoge mate»

Alan, de oudste zoon, 33 jaar, bekommert zich meer om verboden

vruchten dan om het kunstfruit dat zijn vader produceert en

waarvoor hij vertegenwoordiger is in New—Yorfc. • Hij leeft daar

zelfstandig als een echte Don Jüan in eén bijzonder weelderig

appa,rtement dat als enig doel heeft vrouwelijke schoonheden aan



Als Buddy, de jongste zoon, 21 jaar oud, het tenslotte beu wordt

in het ouderlijke huis onder de knoet van zijn vaders gezag te

leven en er onderuit trekt, gaat hij inwonen bij zijn oudere

broer, voor wie hij altijd epn grote bewondering heeft gekoesterd.

Deze bewondering slaat Stilaan om| in"verwondering, " Iti minden

een uur tijd krijgt Alai| namelijk meer telefoontjes van vrouwen

dan een gewone man iri èen heel' jaar, iVolgens Buddy schijnt Alan

er een harem op na te houden.

Weldra wordt hij opgeleid door zijn oudere broer en wordt hij

ook onweerstaanbaar meegesleept in Alans levenswijze.

De hele zdak komt echter aan de* oren van vader Baïcer, die onverr

wachts in Alans appartement opduikt. Dat:Alan niet leefde als

een monnik kon vader Baker'niet zo deren, zolang het maar-de han-r-

del in kunstfruit niet in het gedrang bracht,,, ;

Dat de konfrontatie van de vader met zijn zohen én een paar van,

hun liefjes tot oerkomische situaties leidt, behoeft verder;. ;

geen betoog.,,

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM
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, Ke f meiiSj e, mef de,:: Tnoo\ 5 fe ■
' , ogen ree yengJd. . .

Zond,?^ 25 MMRT om^. 14 UUR^ 4^ . ..

Pista ireki:, de wijde wereld in op zoek naar het meisje mot., de ;

mooiste ogen ter wereldo- iTa. vele- ayonturen onderweg ontdekt hij

dat meisje.,, maar het, blijkt ,een bruine kip. te zijn. En met een

bruine kip kan je- toch moeilijk; trouwen?! ? Of kan .dat: toch? ̂

Originele titel: Nevesta pejkras jejsima. ocima . - ■

Regie; Jan Schmidt .

Scenario Jiri Cirkl. en Ladisla-v ])vorsky : . , ,

Kamera; Jiri Macak,. . . . . .

Produktie.. Barrandov- Praag en Studio voor langspeelfilms: van

Sofia

Kinderen, 30 fr.

Ouders: 50 fr.



ob^er recacie ̂ esproKe a
Nooit zoveel split (^ehad dat ik mij niet kon vriimaken als

op 11 -Te'^rpari, wonneer het in Tonzent f?:±m ^ver relatie. Ik

vond >iet ecbt fijn dat ie zoiets op je pro^amma hebt ^^ezet.

Uiteraard is rela.tie iets waar ik resrelmatig iets mede te

doen hebj vooral als ie zoals ik in verloofden en .^ehuwdenwer—

kin^ staat, Wet mijn .vescbrijf, als bet je boeien kan, wilde ik

g9MOon mijn steentje bijdragen, tenzij het een herhalen is van

wat reeds bij u besproken is, da,n kan ik a.lleen zegden: sorry,

voor papier en tijd die ik yepikt heb.

Om te beginnen met de klassieke waarheid als een koe: om

van rela.tie te spreken moet je minstens met twee nersonen zijn^
Het accent ligt wel op ieder woord, minstens "twee" "personen".

De verhouding tussen twee dieren of "oersoon en dier, hoe waarde

vol ook, is iets anders dan relatie. Eveneens willen wij vooral

de persoonsrelatie beogen. Daarmee sluiten de relatie uit die

maar toevallig met de persoon iets te maken heeft zoals een

"zakenrelatie" of een "functie rela.tie", zoals van patroon en

werkgever, wanneer het alleen gaat over arbeid. Da.t sluit niet

uit dat dit wel een persoonsrelatie kan worden.

Een relatie ontstaat tuesen personen v/aarbij het tot een uit

wisseling komt" van persoonlijke gevoelens en gedachten. Het is

gemakkelijk te begrijpen dat iedere partner hierdoor zeer gevoelig

en kwetsbaar wordt, en er is niet veel nodig om deze uitwisseling

te blokeren en over te schakelen naa.r een stellingsoorlog, waar-

zich ieder in zijn eigen gevoelens en gedachten ingraaft om

zichzelf te beveiligen, wat niet zelden neerkomt op een duidelijk
gebaar va.n niet willen luisteren, en eventueel, door kwetsen en

misprijzen, of een debat. Het resulta.at is een steeds koppiger
zich vastbijten in zijn eigen overtuiging, nf^ a.ls er toch ergens

een beslissing moet komen, tot het aanduiden van winnaar en ver

liezer. Nuchter gezien zijn er alleen maar verliezers.

Om tot een deblokering van zulk een relatiestoornis te komen

is geen gemakkelijke opgave. Men kan het beter voorkomen, La,ten

we samen eens kijken welke de voornaamste bouwstenen zijn va.n

een rela.tie.



^ B.) De ^n.dere eersoon waardevol achten. Ook al zijn wij het mis-
O

schien iet eens met zijn opinie, toch er kunnen in j^eloven dat

die persoon even waardevol is dan ikzelf. Er in ̂ ^leloven, dat ook

voor hem, zijn jo^evoelens heilig zijn. Er in geloven dat ook die

persooi^ het go'edvhecioelt , en'Techt hdeft ̂op érkeAning-, én'het'

hi-jgeyol/? fout is de waarde van een pepsoon te "bepalen naargelang

zi jn gévoélëhs-én' gédaci^teh minÖ.er of rneèr óvéreekstémmen met de
•  . .. *• -f • r' • i" ; T" r .'7' • . f'i 1 '■ . ■ *

ma^ne.^ .

"b) Wil-lénr-luiètêieh naar élkëari Mei zeiüén'komt'h-ët voor, dat'
na, eén uur disctissiêrén> men vaststelt dat'raén "het altijd eens is
gevjeest" 'mei 'ëlkaar, raaér dat'wij ' -

ëomé'een andfere inhoud' géven aan''hetzelfde' woord

ëïkaar-niet'laten'uitsprékéh ' ' ' '
..r-fhë.lMten "haften'te ste'ilen naar'verduidelijking

•,'f "" jj* * ' * * < * ' ' j r * ! ' * ^
- en>el luisteren met ei gén ontvanger hedoel hiermede niet

Idiste-'^en naar "wat" 'hij zegt,''mhar 'eiikël luisteren met de
' ' ti''aa.g in"'bet achtet''''oofd of', al trat hij Zégt', >1 dan niet
"  'overëehstemt 'met onze 'gédanhte

Met' déze eenvoudige informatie zijn wij reeds in de mogelijkheid

ergeds tot'"^ëen j^éèbnde'rératie "'të 'kdmen, Méér concreët zoiiden wij
■ et i<tihnën'uitdrdkken'dobP O-ris tweë duidelijke vragen te stellen

1) Wi'e i"é de" persoon waa-rmée éij in hëlatie willen komen?
2) Wat hédóëlt'dié? " f ' ' ' < ' -

Ondé'rs'^chat'^ëizjé -vragëifi 'niét want zo éénvoudig is dat nu;ook niet.
Iedere persoon is vandaag anders dan gifeterën, en het is niet eer-

li'jk', Ook ë.ls 'is Hét iémand vari jé familié, je ouders, je kinderen,
verlaófdéh of -kirienden, van zbrnaér te 'zeggén dat je ze kent. Bij
iedëré' óht¥öéting 'f'ëriig 'dè Waag Stéllen naar de "wie" van die per-
sobny gétüi'yt vah 'éehMeé én Waardéring, Zo pok de'vraag naar "wat
bedbélt hij bf tij",' is èen tobrtdurehde oefening voor onze

luisterbérëïdhéid; - ' •,

r' -Slëbhts-vanuit eét'bied én ltfis%elrberèidheid gaan wij meer van
elkaar te" Wtèri komen, gaan wij èlkaar een stuk rijker maken én
geli&kkigéro ' Echt liefhebben, ih<fë kristelijke'zin van het woord,
is" niet lahger' zoomaar een déobmé ma.ar hoort 'tot de mogelijkheden,

- ' Relatië kan'ontstaah^^ièdei* ögén'blik-eri'met iedereen, " 6ok met
mensen die wij -niet kénnen, zelfs ook met'geméenschappen. Zo kan . '
een prëdikant,"het'ais gelijk welké voordrachtgeverj in relatie ko
men met zijh'tóéhdonders, als hij maar iets te bieden heeft waar
hij achtér Staatj bij de toéfioordèrs"liiistenbereidheid vindt en

omgekeerd.



Een gesprek tussen gehuwden, tussen oud.ers en. kinderen, in qeugd-

bewëgi']ngen, .in "bestuursvergaderingen, tussen een gelovige en-een

kerkgeraeénschap, ja, zelfs tussen een diepgelovige en God, kan

een'échte en vruoht'bare' relatie wórdeno " ' - :■ ..i

Ais besluit-wil ik er graag ièt's varihit mi jn eigèri "fefvaring

aan toevoégeho ■ Tussen het zomaar uitschrijveh'^ Vaiii' deizè' gédkchte
en de praktijk ligt een grote afstand, h-ierméé bédder-ik''dèLt dit
maar iahgz'amérhahd werkelijkheid kan vrórdeh, liiet- vèèl valién^én
opstaa,n. Het is goed heel wat echte-vrierideft' Uaast 'je te-hebben

staan die je' helperi*-om uit .-gebiokeerde rél>a"tiès''weer iee te ko

men»' Steeds weer vertrouwen schenken', je kwetsbakr öpstelieh

doe je 'niét "alleen» Toch durf-ik gèiöveri" dat 'het kah,-

7,

"Öiktus'

Jo blijft
yiiften 'tot lema-nd' óns

mee neemt!

yej.bpss!

LIFTERS
GELUK

/ Afschuwelijk"!' Wéct jé nog
toen^ we "begonnen? Toen was
dit een veldweg je

10)

Bart Quisthoudt



8 niLflC- HOEKjh
In de maand maart werden er geen miliciens van Kampenhout

opgeroepen. Er blijven dus 13 dienstplichtigen en 2 beroeps-

vrijwilligers onder de wapens. Vólgende maand komt daar zeker

verandering in, want Leo Vanden Schrieck begon zopas aan zijn

laatste maand. Hugo Janssen en Erik Coosemans zijn halfweg en

mogen dus hun matras draaien.

Voor de rest kunnen we terugblikken op een succesvolle

Week van de Soldaat. Het begon op zondag 4 februari met de

soldatenrais en de verkoop van Extra-Rantsoen. Deze verkoop

bereikt dit jaa.r een rekordhoogte, tenminste in de parochie

Reist waar I65 stuks werden verkocht.

De vrijdag daarop was er een kaartavond waar 60 kippen of

biefstukken werden verspeeld of gewonnen. De opkomst lag merke

lijk hoger dan verleden jaar.

Zondag 11 februari vonden onze traditionele Breughelfeesten

plaats. De kippen, het stoofvlees, de pensen en de kalfskop

vlogen de keuken uit, recht naar al die wachtende, hongerige

magen. Ondanks het koude weer moesten we tot tweemaal toe

ijskree bijhalen. Ooi zeven uur 's avonds was alles dan ook

uitverkocht. Hier wil ik toch,.eens speciaal al deze mensen

bedanken die ons zo onbaatzuchtig geholpen hebben om deze

feesten te doen slagen. Tc ga geen namen noemen uit schrik

iemand te vergeten en jullie hebben allemaal fantastisch gehol

pen.

En zo kwamen we dan aan onze la,atste aktiviteit: het Solda-

tenbal op zaterdag 17 februari. En hier sneelde de vjeermaker

ons parten. Tegen acht uur lagen alle straten onder een sneeuw

tapijt en daardoor was de belangstelling minder dan verwacht.

Maar de aanwezigen hebben zich zeker niet verveeld. D.J. Romeo

speelde muziek voor jong en oud en er werd gedanst tot ver na

middernacht. ,

De soldetenweek zit er dus weer eens op. In naam van onze

soldaten nogmaals hartelijk dank aan allen die ons hielpen en

steunden m deze aktiviteiten te doen slagen.

H.J.



BRIEP VAN EEN MOEDER AAN HAAR ZOON DIE SOLDAAT IS

Manneke,
9.

Hier ons moeke, hé! Ik schrijf maar heel traag zene,

omda.t ik weet dat ge niet rap kunt lezeno Voor gij weg waart,

mexkten we niet dat gij vertrokken waart en het is dan ook

maar sinds gij er niet meer zijt, dat wij uw afwezigheid merkten.

A propos, vader stuurt 50 frank zonder dat ik er iets van weet,

ge kent Hem, hél Hier zijn we allemaal ziek geweest, den doktoor

is dan gekomen, en nu zijn we niet meer ziek, sinds da.t we genezen

zijn.

Ik zend u enkele nieuwe hemden, gemaakt uit oude van vader.

Als ze versleten zijn, stuur dan de hemden maar terug om er nieuwe

voor uw zusterke van te maken. Als ge gaten in uw sokken heht,

stuur ze dan op, ik zal ze stoppen en terugzenden.

Verleden zondag is er een tentoonstelling geweest van varkens

en we hebben dikwijls aan u gedacht, jongen. Als ge naar den oorloj:

moet, ga dan niet in het gat staan waar de kogels doorkomen, das

gevaarlijk zene man! Er is ook vuur geweest bij den been houwer en

hij heeft al zijn beesten gered, ook zijn vrouw. Toekomende zon

dag is er in het dorp.een ezelskoers, spijtig dat ge er niet kunt

zijn. Jongen, van nu af aan is het verboden achter de muur van de

gendarmerie zijn grote behoefte te doen, want de politie zal er de

hand op leggen. Be zal u zeggen dat uw broer gaat trouwen met een

vrouw, ge kent ze, 't is die ons heeft doen lachen op de begrafeni:,?

van onze grootva. Uw hond zijn staart werd afgereden door een

camion. Let dus maar goed op als ge de straat oversteekt. Hier

stelt iedereen het goed, behalve nonkel Juul, want die is gestorven

Ik eindig met veel Ipiskes.

Uw moeke voor altijd.

(Diane Peeters)

Q <§> b!

UQ
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Bestuurisvergadering 27 : januari ^^j Paul thuis

De eerste maal dit jaar is de Vedel samen^komen om ernstige za,-
kéh te bespreken. Het ëe"rste punt op het programma was natuurlijk

de geldkwestie: laten we vooreerst zeggen dat onze jaarlijkse

Drie-koniiigentooht 10,903 fr, opbracht, waarmee het rokord van
j ... . • . ■ . . -y -

de andere jaren gebroken is! Ook hebben we subsidies van

Kampenhout ontvangen: 1000 fr, Tesamenehebben we nu 24«'.1 tl. fr,,
waarvan 5808 in baar geld, de rest st^t op eep spaarboekje,
Ha, dit belangrijke punt was het probleem voor-de zpyeelste raaal^- ,

de'kaftjes. Nog altijd zijn we op zoek naar.,het guiste. .syeteami'..
dat zo lang moge li jly moet meegaan. Er werd afgesproken ©etA-Diktua
om op 9 februari naar Ruisbroek te rijden om.de;juiste kaftjes

kiezen,

Volgende punt dat aan de orde „kwam; de .liedjes: somöiige zijn te .

gemakkelijk voor de johgerenj . endere te moeilijk voor de kinderen.

Daarom word met instemming besloten dat vanaf 1 maart de Kinder

viering verzórgd wordt door de kinderen, de Jongerenviering
door de jongeren. Dit kan voor velen misschien, een stimulans bi -

zijn om hun stemmen opk eens te schrappen, (iedereen is welkpm!) .
De overgangsleeftijd van kinderen naar jpngeren werd vastgelegd

op 14 jaa.r, , ..

Vanaf 1 ma,aTt is dit dus het programma: , t

1ste zaterdag: jongerenviering , •. •

+ zondag: 10u45 "to't 11u30: repetitie kinderen

.1,1u30 tot 12 u . repetitie jongeren

2de zondag: kinderviering + repetitie jongeren . -

3de weekend: vrij

£Jde za,tordag; idem 1ste zaterdag

Ook werd er besloten *s zaterdags gemeenschapszang te zingen
-V



Kededelingen' ^ \ :

Het bestuur wordt uitgebreid Karin De Schutter komt erbij
ri

3 maart is er een ruilbeurs voor kinderlit'urgie in Mechelen

Zaterdag 5 ï^ei zullen v/e do trouwmis wan Denise—en-Hugo ver-
'  / ^ • \ . !

zorgen ■ ■ ' \ ;

De Vedel

\ N

,/l/IR

3O Daniël Bols

5 O Danhy Michiols

Groot Luyten

7O Livine Pceters

9O Daniël De Prins

Annemie Opdcbeeck

(tO«. Rilde Verhoeven

110 KarO Cochct

12. Johan Cooscmans

14O Jcan-I'arc Rijdams

l8o Dianc Schoevaerts

28. Gcrrit Peyacrts

30. Rudy Geysemans

SL. ^ /O'iC. ^
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Qr/ctit oa n de^ro/~e doderen
Als je dit blaadje in de bus geworpen krijgt, hebben wè nog

welgeteld tien maanden om "het jaar van het kind" te citeren.

Het kind wordt er dit jaar te pas en te onpas bijgesleurd..

Ondertussen reist de paus ̂ aaf'Latijns Amerika om, als' cowboy

verkleed, onschuldige kinderhartjes aan de borst te drukken.

Mooi zo!

En de B.RoT. maakt een heel ontroerend programma over kinderar

beid door de eeuwen heen. Er wordt wat op het sentiment gewerkt;

lieve plaatjes dienen als omlijsting. Toch boeiend!

Op blz. 1 wordt het x-ste symposium gehouden in het teken van

het jaar van het kind. Op blz, 3 sterven 60 kinderen aan een

ziekte die ons voorlopig onbekend blijft< de'zwarte ziekte,.w'

De diagnose is wél bekend, Khomeini..w.il terug naar de middels-

eeuwen, O.ko! Ondertussen worden in Iran kinderen geboren met

het geluid van driegende geweren op de achtergrond. Wat' i^s de

afkomst van die wapens, denk je? j

En bij ons wordt de school gediktatureerd door "(de. polijiiekers.

Defensie belangrijker dan onderwijs??

Jullie vinden me nu wel een yervelendeez^eurplèt (of net niet?)

en toch eindig ik met dé boodschap dat deze lijst nog maar een

greepje is uit de realiteit,,.

Tot slot een gedicht van Jan Veulemans
■  .... .L.... I ■ , I .

Kim)ERLIEDJE

Diertje spelen

in het zelfgemaakte bos

regen dringt niet in de slakkenhuisverbeelding

rijden op het ongeziene ros v

de wereld een speelding, • -•

\

Treintje spelen ■ . ;

transatlantisch naar het land geluk
csc^

bergen uit de blijde aarde dwingen "" rP

om de ongewilde wolken stuk

te zingen.



Bootje spelen

op de wateren van schijn

in een zomerdag geel van verlangen

t t het dier de boot de blijde trein

in het zand wordt gevangen.

Mens spelen en opeens verdrietig zijn.

(UIT: HET WOORD VREDE

1969)

Magda.

WEYPELAERS . DS 12/2/79

UCl

JAAR VANLHET KIMD
1979

Wc hebben maar 10 maanden

meer, hoor je, 10 maanden
I  t I ? t ? ?

^6

ifrv

5^

KAART



^5

* dat Tonzent zijn oude kicker heeft weggêschonken aan' hét' jbnge-

rentehuis "GIDAR" van Erps-Kwerps? i ' •'

* dat de spart lapzanger Eddy VJally wegens het oyerv^ldigengle suc

ces van zijn plaat "Ik ben naar Amerika geweest," hte-r^een tweede

versie 'óp' gèraaakt heeft, nl« "Ik ga nog eens,"« , . ;

* Dat de choreografi'e^oep MOVE'LÏBRE op zaterdag 11 maart in het

sportcomplex vaii Berg haax 3de verjaardag viert?

O. ' ; : •

* dat een oude vrouw zei :. , j - t : • ' • « "

"Ik weet niets van politieko Ec ken niet eens het^Verschil tus

sen polio en monopolyo"

*''dat ónze' Tanfare "DÈ VLAAESE LEEUK"_ pp zondag, .4 maa^rtj; weer -eens

een luisterrijk, muziekkonsert brengt naar aanleiding van haar

100ste verjaardag» "Lang zullen ze ppelen,»o-».!' ..

* dat er een werkgroep bestaat in Tonzent die'zich noemen:

Gruppo .Speciale»^ dat als eerste karwei op de lijst staat :

werken, aan den uil» : ,

* dat er nu ook warme drank te verkrijgen is in ons-jeugdhuis»

En dat dat met zulk koud weer goed van ijas kómt » ^

* da% in Berg een tekentalent zit, namelijk Bart Quisthpudt» En

dat je van zijn experimenten in deze Tonzentkr.ant reeds-kunt

•genieteho ^

* dat op. zondag 1 april e.en; ê^ote vastenvóèttocht doorgaat ten '

voordele van een .project» luaar daar höor ;jo nog mëèr van»»»

O f , ■ ! -• ; ■

* dat 'op vrijdag 23 niaairt een dia-avond doorgaat in Tonzent over

,  Mexico» . . : '

t ■ O'

■* dat als wij ooit ruimtevaarders krijgen, Jan Bouwens en Armand

Pien dat zullen zijn»

-O



* dat onze film van deze maand. "2001 a Space Odyssey" zö maar

aventjes drie uur duurt» En dat een kussen gewenst is» "

O

*-dat de: 10 beste fdlms mpmeptael zl;jn^.^

Ia Interiors . ,__ Wopcly Allen^

2O Parapn Jerzy Kawaler

3o De Klömpeüt)o"bm ' EïFmano Olrai r

4V 2001 a Space Odyssey ■ • .Stanley Kubrick-

5O I nome del papa-re T Luigi Magni

.  6a .Inyasion of the body snadchers Phil Kaufmans

7O De man ui-t marmer ^ A» ir/ajda'-

8a The man who feil to eartli Nichólas Róeg

9. Sgt» Peppers lonely hearts club

10a "Matilda. , .Daniël Mann

O

* dat een gehuwde dochter altijd naar haar moeder altijd terug

kan als die ni'et naar hAAr ■Wóedër .it o.e i-s» • :

* drat het etentje^ dat Willy en Eddy op zondagavond 25 maart zul
len klaarmaJcen zal best<aan uit friet met schep (=stoofvlees)
en dat mensen die zeker komen dat best vooraf aan een van deze"

personen laten weten, teneinde zelcer t.e zijn dat Ze de hond

niet in de pot vinden»

'  ■ • - •• . cp .

* dat wij volgende mensen.graag zouden bedanken;

Richard Tobback voor de kerstboom die we gratis van hem kregen

Benny Peetefs -i/oor zdjn ontwprp.jes zeefdruk-fotografie :
Gustaaf van Langendonck voor het vervoer fVan ons Kerstmat er iar ;.

.O .

* dat je • ook zelf, artikels kuiit schrijven over de voorbije

•aktiviteiten of over je. ei-^en vereniging» En dat je die leunt

afgeven aan een kernlid, liefst voor de 20ste van de raa,ando

'  ' ' '' ' ^ ^ : -
* dat dit weer het einde is van deze bladzijde»oa .

O
_  O ' ' " '



Ondanks het uitblijven van een Witte-Kerst, inog^h we toch

niet klagen wat de sneeuwpret betreft. Sneeuw kwam er, de ijzi

ge kou kregen we er kado.bij. .Waarschijnlijk'meer dan we ooit

durfden dromen, . ,r.

Hulpakties moesten, worden ingeschakeld!, programma's in ver

band met de toestand.pp de,wegen-en dei weersvoorspellingen had

den plots een enorme kijk- en luisterdichtheid. Bovendien kreeg

de schoolgaade jeugd enkel,e daagjes ekstra!

De natuur was omgedoopt in een maagdelijk wit landschap.

De straten lagen er verlaten fhij;;.,, ; • .

Maar voor de vogels bijvoorbeeld was dit gure weer heel wat

minder prettig. Nochtans schenen ze niet?;ontmoedig! Ih de

tuin keuvelden ze gezellig rond de broodkruimels. Totdat het

troepje als een vjek uit elkaar spatte. Onze poes voelde zich

verleid bij het aanschouwen van zoveel aantrekkelijk vlees.

Schuchter ondernam ze toenaderingspogingen. Onder haar log

gewicht zakte ze zo diep in de snéew;dat Jankend keerde

ze huiswaarts en vlijde zich abhter •de kachel. Ondertussen

wiebelden enkele roodborstjes en. mussen gemoedelijk op onze

wasdraad,,, ^

Tot slót een gedicht van Clem Schouwenaars of hoe een dich

ter de winter ervaarde en beschreef, "IJZERTIJD", de titel van

de dichtbundel, hééft een dubbele betekenis. Enerzijds, omdat

de schrijver verblijft' in de streek van de IJzer, anderzijds

omdat de historische''"ijzertijd" van de mens nog niet voorbij

zou zijn. Déze maand bèwees de natuur ruimschoots nog altijd

sterker te zijn dan de mens,,.



A8
De huizen door stof vergrauwd»

Luiken door de winterangst gesloten»

^Het dorp een dode ,.''zonder kleuf 'of ogen,

.  in dit .jO'^rget-ió vani naéht en-koiié

.  Maar plots een verre gloed. Eén raam

;  qntyangt. het stijgend .vonken, van de-zon, ' -

qps'fcerfeli.jkj.'^heroïscher.'haar haan T ■

. jT^erwinnend als; de riaatsile. en ee-röte gd'dó

, Wi j z,ullen yit; het duieter hreken., naan

de vlakte gaan, en adepedv: en; zieh ■ -

hoe groenen wprdt vhetj; laftd .langs dë hiyièr.'"'

Uit j IJZERTIJD; - Clem.,^§ph9}iwe3?i^ars • • -i ; .: i - : '*•

-Magda.

il'-cld'
■";iï

"KISSoKISS BAM3 BANG" is de'naam van een hoek over film.
Do auteur schrijft'óVèr^'dë titel hei: volgende
"Do woorden "Kiss'Klss Bang'ilang"" , ' die ik toeyallig gelezen heh
op een Itsliaarisé filraaffiche , zijn misschien wel de hondigste
1 ormulei'iiihg' die men këh bedenken om de wezenlijke aantrekkings
kracht .laëJai"-te difidèh dié'Vdn fiïms uitgaat. Deze "a,pp.ea,l" is
wat ons doet waanhopen wanneer we tot hét besef komen dat films

bopcrlrt blijven tot dit."

üOc£)



'Jerxu'cie
SAIOTGESTELD EN GEBL0EI5LEESD DOOR DANNY £^"^0

* Door een drukke Brusselse straat rijdt een prachtige open

Cadillac met aan het stü^üt;: een-jónge-"Snott en aan zijn zijde

een beeldschoon'kind» ; Een 1 arm.,yan^ de chauffeur li^ galant
om het middel van het kir|d|in kwestie, terwijl de andere de

goede richting van de wagen verifëk'ëft Een agent -die dit op

merkt roept de jongeman toe;
i

- Hei daar, gebruik je twee handón!

Waarop de galante snotter terugroept:

- Ik kan toch onmogelijk mijn stuur loslaten,' hé!

* Hoe heet het orkest van John Travolta en Olivia Newtonr-John?

John (T)Ravioli en zijn olijfjes*
(G uido Van'Dè Té1de)

* Prakke Coilles (onze eigen grafdelver) kwam laatstleden^^;_heL^

kerkhof toan hij een «grafst era hoorde kreunen:..'.'Dokt por,.,dokt oor'

Hij rpnt injd.Qodsangst naar Dokter Van Hoof en. kpmt mpt hem; evei

later op het kerkof. Ze staan., daar even en horen . weer die stem

"doktoor, doktoer", Dr Van Hoof zegt. "Wat is er aan de hand,

ik ben dokter," En die grafstem: "Hebt gij iets .tegen, wormen?."

* Hij zei. "In de grond is mijn schoonmoeder niet slecht, maar ik

krijg ze'r niet in',', "

(Dianc Peeters)
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*  Ochtendtreinen

Voertuigen die iedere morgenB. minuten te', laat je station hin-

nenlopen, behalve op de dag dat jij drie minuten te laat je

station binnenloopt.

(Diane Peeters)

* Mijn kleurentelevisietoeste.3;' is overgevoelig, sprak Janssens

tot zijn vriend, het wordt r'(

wordt met een wit vierkantge,

tot zijn vriend, het wordt rood als er een film:gespeeld

6R0el^tTEN

* Aan het vissen , Jan?

Feen, Hugo, wormen aan het yertirjinken.,

* 't is wit en 't loopt in de woestijn?

Een kudde yoghmH;' j j ; ^ ̂

' Q ■ ; ^ ..

*  Skiën

Tak van de sport die uit 3, fasen bestaat;

Het leren aanbinden van de ski's, het leren afdalen van een

steile helling en het ji/eer leren lopen.

■  • - • -O .. V ^ ^
* Mop van de maand

Elke maand hopen we de leukste mop, spreuk, aforismen enz. te

publiceren. Deze. maand kwam de beste van Guido Van De Velde:

'  « • , l ■

Een robot komt in een café ehzégt; :

"Voor mij een pint en geef de ji^e-box ook iets."



" DE WAARHEID LIGT NIET IN DE WOORDEN MAAR IN DE ZIEL " ^
X X X X K X X X X K X X X I

- VerTROST Tonzent?

- Krijgen "Hugo en Jozef" nu toch gelijk: Is de jeugd dan

toch echt slecht geworden?

- Is men in Tonzent dom?

Wie wil weten wat in de Tonzent-kern gebeurt, houde best zijne

oren en ogen wijd ooen. Je weet immers nooit het fijne van de

zaak. Doch als je alles op een rijtje zet, vermoed je rare dingen,

- Er zou een kontrakt gesloten zijn met een Tonzent-vreemde fir

ma, ter verhuring van een kikker (7 fr voorde firma, voor Ton

zent) Apropos, bijna kwam er een flipper! Mooi zo, kreatief, ge

zellig!

- De reaktie van enkele kernleden op de onlangs gehouden Flower

power: ingevoerd uit de vreemde. Mijn vraag; wie drinkt er nooit

cola (made USA), Schweppes (made Canada) of draagt er geen jeans

(Levi: the original one). Trouwens, kikker en zeker flipoer zijn

duidelijk Amerikaanse exportprodukten! Konsekwentie na denken?

- En als je dan de personeelsaan- en afvoer van de laatste jaren

bekijkt, als je dan ziet dat mensen die hun waarde bewezen hadden

vervangen worden door onbenullen! Oh fijn, tof! Verse lucht,

dynamisme, groei en inspraak?

- In Tonzent kan het dat een drietal mensen zomaar een kontrakt

voor een muzikaal optreden vastleggen ten bedrage van + 30o000fr.

Nu ja, het voorbeeld ligt ons nog vers in het geheugen! Dé

stoelen, hé. Gezellig!

Puberteitstoestanden? Erg, vooral als dit ten koste van de

nog minieme identiteit van Tonzent gaat. Een identiteit die

eindelijk niet vasthing aan 1 of 2 dominerende figuren. Natuur

lijk dient het gezegd; de huidige kernleden reageren op een

vroeger bestaande toestand. Alleen de manier waarop lijkt me

molenmaats; men trekt geen lessen, men doet identiek hetzelfde!

Aan H. AD.; voelen jullie je nu nog gelukkig met de vruchten r

waarfan jullie eertijds de boom geplant hebben? Zie je hoe

als je mensen autoritair onmondig houdt en in hun plaats gaat

denken, als die drukkende autoriteit wegvalt, ontstaat er een

situatie waarbij de hardste schreeuwer gelijk krijgt. (l) Zowel

het eerste als het tweede zijn duidelijk nefast.
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KALENDER MAART-
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vrijdag 2^ PLANNEN TONZENTTRIDP om 19 uur

iedereen met ideeën is welkom

zaterdag 3: 19 u,- instuif; Daniël De Prins

zondag 4- 10.30 u.: instuif; Danny

18 u. instuif. Eddy

20 u.: Muziekooncert van fanfare "De Vlaamse Leeuw"

in zaal "De Vlaamse Leeuw"

19 u.. instuif

Leidingsweekend Chiro ( 9 " 10 - 11 maart)

19 u,. instuif; Gaspard en Mireille

20 u.. Move LiLre in het sportcomplex te Berg

10.30 u.j instuif; Willy

20 u.. FILM; A SPACE ODDYSSEY - Stanley Kuhrick

19 u,; schoonmaak

19 u.. ZEEFDRUK; voorpagina TK april

instuif

20 u.. "KOM DOE EENS WAT" opgevoerd door toneel

kring PLAGIAAT in zaal "De Vlaamse Leeuw"

Tonzent gesloten

10.30 u.. instuif; Kris

14 u.^ kern

18 u.. instuif- Daniël De Prins

20 u.: "KOM DOE EENS WAT" (zie zat. 17)

20 u.; Dia-avond over MEXICO door werkgroep litugie

20 u.; DANSINSTUIF met DJ's Luk en Jan Sme^^g

10 u.. schoonmaak

14 u.. KIFIKA - "Het meisje met de mooiste ogen

ter wereld"

18 u.; instuif met ETENTJE - Willy en Eddy

vrijdag 30; 19 u.; GEZELSCHAPSSPELEN

zaterdag 31- 19 u.: instuif; Danny

zondag 1 april; Sobere zondag - VASTENVOETTOCHT - begin 11.30 u

vrijdag 9;

zaterdag 10-

zondag 11:

woensdag 14;

vrijdag I6.

zaterdag 17»

zondag 18;

vrijdag 23»

zaterdag 24-

zondag 25-
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